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1. Indledning

I dag skal en konkurrence dygtig virksomhed være klar til, at omstille sin virksomhed, når

muligheden for at optimere sin konkurrenceevne opstår. Kunderne stiller større krav til

virksomhederne for tiden og da finanskrisen stadig trækker sine spor igennem dansk økonomi, er

det aldrig ideelt at miste sine kunder, idet der ikke som tidligere er samme købelyst og

kundeloyalitet blandt kunderne. Denne usikkerhed kan resultere i, at der må ændres på den

juridiske struktur der er i virksomheden. Ofte vil dette kunne komme til udtryk ved, at

koncernledelsen vil skulle samle dele af koncernen ved at fusionere områder, eller at dele et

selskabs forretningsområder, i separate selskaber ved spaltning, indskyde aktier i et nyt eller

eksisterende selskab ved aktieombytning eller indskyde dele af, eller hele sin virksomhed i et nyt

datterselskab ved tilførsel af aktiver.

En virksomhed har adskillige muligheder for, at kunne tilpasse sig til markedet ved at ændre i sin

virksomhedsstruktur. Der er ikke en gylden regel for hvornår det er bedst, at vælge den ene

omstruktureringsform frem for en anden. Men det er meget op til virksomhedens placering i

markedet og dets forretningsområde samt vækst, der er afgørende for en virksomheds beslutning.

Det er ikke altid kun den færdige omstrukturering af virksomheden, der er den eneste grund til,

at ændringerne foretages. Det er også vigtigt for virksomheden, at den vil slippe for de

skattemæssige konsekvenser der kan være ved en omstrukturering. Så uanset om det er tale om

en fusion, spaltning, aktieombytning eller tilførsel af aktiver i et selskab eller en omdannelse af

en enkeltmandsvirksomhed til et selskab, er det vigtigt, at dette ikke udløser skat til betaling.

Med dette sagt, er det selvfølgelig ikke kun denne skattemæssige besparelse der danner grundlag

for beslutningen. Det er virksomhedens givne forretnings- og konkurrencemæssige situation, der

danner grundlaget for omstruktureringen. Skattebesparelsen er et yderligere incitament til, at

beslutningstager træffer den endelige beslutning om at foretage en omstrukturering.

I 2007 blev der gennemført en del ændringer i flere af de danske skattelove, hvilket gjorde det

muligt, at få en omstrukturering til at foregå mere problemfrit end tidligere. Der blev foretaget en
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forbedring af reglerne i Fusionsskatteloven således, at det blev muligt at gennemføre en skattefri

omstrukturering, uden forudgående tilladelse fra SKAT. De nye regler skulle sikre, at Danmark

ville få samme adgang til, at omstrukturere de danske selskaber skattefrit, som det også var

tilfældet i de andre EU-lande.

Med indførelsen af ændringerne af Fusionsloven opstod der et nyt regelsæt. Det subjektive

regelsæt, hvor der skulle søges om tilladelse, fik en pendant i det objektive regelsæt, hvor der

ikke skulle søges om tilladelse, for at få en skattefri omstrukturering. Det vil sige, at de danske

virksomheder nu fik muligheden for, valgfrit, at foretage skattefrie spaltninger, fusioner, tilførsel

af aktiver og aktieombytning uden tilladelse fra SKAT.

Det kan være aktuelt, at foretage en omstrukturering af ens virksomhed, uanset de bevægelser

der er i samfundet. Der gennemføres omstruktureringer på baggrund af mange forskellige

grundtanker. Der sker jævnligt en udvikling inden for omstruktureringer, hvilket oftest ses i

praksis. Et eksempel på dette er den forenkling af reglerne der blev introduceret, da den nye

selskabslov blev indført. Derved blev nogle af procedurerne ved omstruktureringsformerne, gjort

nemmere for rådgivere at håndterer.

1.1 Executive Summery
The purpose of this thesis is, to give the reader an insight into the Danish rules of tax-free

restructurings with and without permission, and the demands of the Corporation law that would

conduct a restructuring.

A newly established company, who is entering a market, will at the beginning have selected a

given structure and organization of its business areas, etc. When the company has been in the

market for several years, it be forced to change its structure to meet customers, suppliers and

employees demands. This thesis will examine the company's options of making tax free

restructuring by Fusion, Demerger, Transfer of assets and Exchange of shares.
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With law no. 525 of June 12 2009, the rules of tax reconstructing was improved, so that the law

concerning merging was adapted to the changes in the tax rules, which the Danish government

introduced with Spring Package 2.0. For example there were introduced a demand in, how many

years the shares should be in stock, before they could be sold, called the holding requirements.

The four reconstruction methods are all designed to make an exchange of shares, so that there

will be no payment of tax, when the shares are ceded.

On March 1 2010, a new Corporation Act was launched, in which some of the requirements for

the documents to be submitted to the Danish Commerce and Companies Agency was eased. This

softening has made it possible for companies, to restructure significantly faster than before. If it

is a private limited company, it is possible to omit a number of documents, and complete the

restructuring in 1 day. Previously it could take up to 4 weeks.

The facilitation of the Corporation Act will in management terms make it easier, to implement a

tax-free reorganization. It has no great impact, that it will be easier to complete a restructuring

for tax purposes. There will still be some requirements, to make a tax-free reorganization. For

example a restructuring with permission must be commercially motivated and a restructuring

without permission have to observe the holding requirements.

2. Problemformulering

Rådgivere oplever i dag, at der til tider sker tilpasninger af den danske selskabs- og

skattelovgivning, for at harmoniserer reglerne til EU eller for at tilpasse reglerne, med henblik på

at lukke eventuelt opståede huller i lovgivningen eller retspraksis. Denne udvikling gør, at

rådgiver altid skal være opdateret for at kunne give den rette rådgivning, således at klienten får

det mest optimale ud af sin omstrukturering og derved får optimeret sit/sine selskaber bedst

muligt, til at klare den daglige konkurrence samt slipper for unødig skat.

Formålet med denne afhandling er, at give læseren en oversigt over reglerne for skattefrie

omstruktureringer set ud fra lov nr. 525 af 12. juni 2009, samt gennemgå aktuelle
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problemstillinger inden for skattefrie omstruktureringer, herunder i relation til den nye

selskabslov. Selskaberne og kapitalejerne stiller i dag store krav til deres rådgivers viden og

ekspertise, når der skal forklares, analyseres og fortolkes på de objektive og subjektive regler.

På baggrund af ovenstående problembeskrivelse, vil der blive foretaget en beskrivelse af de 4

former for skattefri omstruktureringer ud fra følgende:

 Hvilken omstruktureringsform kan vælges og hvilke krav stilles der til anvendelsen af

reglerne.

 Hvornår kan det med fordel svare sig, at benytte det objektive regelsæt frem for det

subjektive regelsæt.

 Hvilke konsekvenser vil den nye selskabslov have for gennemførelsen af skattefrie

omstruktureringer.

I forlængelse af beskrivelserne inden for de enkelte omstruktureringsformer, vil der blive

foretaget analyser af udvalgte domme og afgørelser. Dette skal være med til at skabe klarhed

over fortolkningen af reglerne i praksis, samt klarlægge nogle af de problemstillinger, som en

rådgiver kan blive stillet overfor i sit daglige arbejde. Yderligere vil der blive gennemgået og

analyseret på de indvirkninger, som den nye selskabslov har på skattefrie omstruktureringer.

2.1 Afgrænsning

Afhandlingen vil foretage en gennemgang af de 4 former for skattefri omstruktureringer, som er

fusion, spaltning, tilførsel af aktiver samt aktieombytning. Andre omstruktureringsformer som

f.eks. skattefri virksomhedsomdannelse vil ikke blive gennemgået, der vil tillige heller ikke blive

gennemgået regler vedrørende skattepligtige omstruktureringer.

For nogle omstruktureringsformer findes der et særskilt regelsæt for årerne 2007-2009. Dette

ville ikke blive gennemgået med mindre det har relevans for, at underbygge argumentation eller

forklaringer. Det er primært regler der er gældende pr. 1. januar 2010 der er beskrevet og

anvendt i afhandlingen.
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Der foretages ikke beskrivelser på internationale omstruktureringer, idet afhandlingen kun

lægger vægt på nationale omstruktureringer, således at selskaber der indgår i den skattefri

omstrukturering er danske selskaber, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Aktieavancebeskatningsloven har en række forskellige typer af ejerandele, som f.eks. aktier og

anparter, tegningsretter, købsretter og konvertible obligationer. Når der skal tages stilling til om

der skal foretages en skattefri aktieombytning, har dette ikke relevans for om der vil benyttes en

skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse. De enkelte typer af værdipapirer vil ikke blive

behandlet i opgaven.

Indførelsen af den nye selskabslov har optimeret reglerne inden for mange selskabsretlige

områder, lige fra stiftelsen af et selskab, ændring af kapitalkrav, ledelsesmodeller,

kapitalforhøjelser/-afgange samt fusion & spaltning. I kapitel 8 vil der kun blive gennemgået og

analyseret på regler der vedr. skattefrie omstruktureringer.

Lovforslag og vedtaget lovgivning samt afgørelser der er fremkommet efter den 20. maj 2011

afgrænses afhandlingen fra.

2.1.1 Definitioner

I afhandlingen er der en række væsentlige udtryk, der dækker over flere begreber hvilket er

beskrevet nedenfor, forkortelser er oplistet under litteraturlisten.

 Kapitalselskab = Aktie- og/eller anpartsselskab.

 Kapitalejer = Aktionær og/eller anpartshaver.

 Kapitalandel = Ejer af en andel i et selskab, i form af aktier eller anparter.

 Ejeraftale = En aftale, der regulere ejer- og ledelsesforhold i kapitalselskabet, og som er

indgået mellem kapitalejerne.
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2.2 Litteratursøgning og kildekritik
Til inspiration for denne afhandling, er der benyttet relevant faglitteratur omhandlende skattefrie

omstruktureringer. Det drejer sig om danske fagbøger, artikler og dommer/afgørelser fra dansk

retspraksis.

Fagbøgerne og artiklerne der er brugt ved udarbejdelsen af afhandlingen, er skrevet af en mindre

kreds af personer, som har deres holdninger til emnet. Det skrevne materiale kan derfor meget

nemt være skriverens holdninger der indirekte kommer til udtryk i artiklerne eller fagbøgerne. I

forsøget på at få så bred en vifte af forskellige vinkler på emnet, har jeg forsøgt at indhente

litteratur fra flere forskellige forfattere, og forholdt mig kritisk hertil.

I de situationer hvor jeg har benyttet høringssvar fra fagorganisationer, har jeg været

opmærksom på, at de udtalelser de kommer med ofte er farvet af deres holdninger og

synspunkter, som de selvfølgelig vil forsøge at påvirke lovgiver til at indarbejde i lovforslagene.

Der henvises tillige til side 103 for en komplet liste over anvendt litteratur og forkortelser, der er

brugt ved udarbejdelsen af denne afhandling.
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2.3 Model- og metodevalg

Opgaven er en ren teoretisk opgaver, som er udarbejdet efter den deduktive metode1, hvilket vil

sige at grundlaget for beskrivelserne, analyserne og konklusionerne er foretaget ud fra teoretiske

kilder. De data der er indsamlet fra de teoretiske kilder er kvalitative data2, hvilket kommer fra

gældende skattelove og selskabsloven, domme og afgørelser samt faglitteratur inden for emnet.

For at kunne anvende beskrivelsen af de 4 former for omstruktureringer, i forbindelse med

analysen af de udvalgte afgørelser, har jeg valgt at ligge analysen i forlængelse af de enkelte

beskrivelser. Derved bliver der en bedre overgang mellem beskrivelse og analyse end hvis der

blev oprettet et separat kapitel med analyse.

De enkelte kapitler afsluttes med en delkonklusion, der kort opsummer kapitlets indhold. Til slut

i afhandlingen vil der være en konklusion der igennem delkonklusionerne søger svar på de

stillede spørgsmål i problemformuleringen.

Der er, hvor jeg har fundet det relevant, udarbejdet figurer til at illustrere de beskrivelser hvortil

det, for forståelsens skyld, vil være mere overskueligt med en illustration til at underbygge de

gennemgåede regler og problemstillinger.

Hvor det har været relevant at forklare betegnelser eller vendinger, er dette foretaget i fodnoterne

på de enkelte sider. Det er tillige i disse fodnoter, at relevant kildehenvisning er angivet.

2.4 Afhandlingens struktur

Afhandlingen er inddelt i 10 kapitler hvis hovedformål er, at gennemgå de 4 forskellige former

for skattefriomstruktureringer, og efterfølgende sammenholde reglerne med selskabs-

1 Den skinbarlige virkelighed, side 32.
2 Den skinbarlige virkelighed side 26.
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lovgivningen. Reglerne i selskabsloven, der senest er ændret den 1. marts 2011, er ændret

væsentligt efter, at reglerne i fusionsskatteloven blev ændret til det 2 strengede system, vi kender

i dag.

Nedenstående figur viser afhandlingens overordnet struktur.

Figur 1: Afhandlingens struktur Kilde: Egen tilvirkning

Kapitel 1 og 2 er indledning til afhandlingens emne, herunder et resumé af afhandlingen på

engelsk, problemformulering samt model- og metodevalg og opgavens struktur.
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I Kapitlerne 3-6 vil reglerne for skattefri fusion, skattefri spaltning, skattefri tilførsel af aktiver

samt skattefri aktieombytning blive gennemgået og reglerne herfor analyseret. Gennemgangen

vil forklare de skattemæssige regelsæt, der gælder ved en gennemførelse af én af de fire former

for skattefri omstruktureringer. Det vil gøre sig gældende både for de subjektive samt de

objektive regler. I forlængelse af gennemgangen vil der blive foretaget analyser af domme og

afgørelser for, at kunne danne et bedre overblik over hvorledes reglerne bruges i retspraksis.

I kapitel 7 bliver der ved skematisk form, foretaget en sammenligning af de 4

omstruktureringsformer, på baggrund af behandlingen af områderne i kapitel 3-6.

Sammenligningen kan bruges til, at skabe et overblik over de virkninger, de valgte

omstruktureringsformer fremkommer med.

Efter gennemgange og analysen af de skattefrie omstruktureringsformer, vil der i kapitel 8, for

læseren, blive foretaget en forklaring og fortolkning af de ændringer i selskabsloven, som der er

foretaget inden for omstruktureringer ved lov nr. 470 af 12. juni 2009. Det drejer sig om de

ændringer der trådte i kraft den 1. marts 2010 samt den 1. marts 2011.

Kapitel 9 og 10 vil være en konklusion på afhandlingen, hvor der søges svar på, de i

problemformuleringen opstillede spørgsmål. Tillige vil der være en oversigt over den litteratur,

der er brugt som inspiration til afhandlingen, samt en oversigt over de forkortelser der brugt i

afhandlingen.
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3. Skattefri fusion

3.1. Definition

Fusionsskatteloven definerer en fusion således:

”§ 1, stk. 3. Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet

selskab eller sammensmeltes med dette.”

I Fusionsskattelovens kapitel 1, §§1-11, er reglerne for at kunne gennemføre en fusion beskrevet.

Derudover står der tillige beskrevet gældende regler vedr. beskatning af de selskaber og

kapitalejere, der er involveret i en fusion. Da der ikke længere skal søges om tilladelse til at lave

en skattefri fusion, er §§ 3 og 4 ophævet ved lov. nr. 343 af 18. april 2007. Dette er foretaget for

at tilpasse den danske lovgivning til definitionen af en fusion jf. fusionsskattedirektivets artikel

2, punkt a.

For at reglerne i Fusionsskatteloven kan benyttes kræves det, at de selskaber der vil fusionere er

omfattet af Fusionsskatteloven3. Yderligere kræves det, at kapitalejerne i det indskydende

selskab, vederlægges med kapitalandele og en eventuel kontant udligningssum jf. FUL § 2, stk.

1. For yderligere, vedr. vederlæggelse til selskabsdeltagerne, henvises til afsnit 3.2.2.

En fusion er en transaktion hvor 2 eller flere juridiske enheder bliver omdannet til 1 juridisk

enhed. Det selskab/de selskaber der overdrager sine aktiver og passiver, kaldes for det/de

indskydende selskab/selskaber og det selskab der får overdraget aktiverne og passiverne, kaldes

for det modtagende selskab. Det indskydende selskabs kapitalejere modtager herefter

3 Fusionsskatteloven finder anvendelse ved fusion af danske aktie- og anpartsselskaber, de selskaber der er oplistet i SEL § 1, stk. 1, nr. 2, fonde

og foreninger, ved sammenlægninger, fusion og omdannelse af banker, sparekasser og andelskasser, ved fusion og omdannelse af danske

kooperative virksomheder m.v. til aktieselskaber samt ved gensidige forsikringsforeningers omdannelse til aktieselskaber. Yderligere finder loven

anvendelse ved fusion mellem visse danske og udenlandske virksomheder jf. FUL § 15.
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kapitalandele i det modtagende selskab, svarende til værdien af den indskudte nettoformue. Der

kan kun foretages fusioner af aktieselskaber og anpartsselskaber.

Ved en fusion sker der en såkaldt universalsuccession, hvorved samtlige rettigheder og

forpligtelser overgår til det fortsættende selskab eller det nye selskab, der skabes som led i

fusionen.

Ved at der kan gennemføres en fusion skattefrit undgår de involverede selskaber, at der foretages

beskatning af afståelsen af aktiver jf. FUL § 1, stk. 3. For at fusionen kan ske skattefrit skal

reglerne i Fusionsskatteloven overholdes. Nedenstående figur viser hvorledes en fusion finder

sted.

Figur 2: Fusion Kilde: Egen tilvirkning

Der er 3 måder hvorpå en fusion kan foretages: vandret fusion, lodret fusion og omvendt lodret

fusion. Disse er gennemgået nedenfor.

3.1.1 – Vandret fusion.

En vandret fusion er en fusion mellem selskaber, der ikke indgår i et moder-

datterselskabsforhold. Disse fusioner anvendes normalt, når to tidligere konkurrerende selskaber

indgår en aftale om, at fusionere til ét fælles selskab.
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Fusion kan foretages ved at begge selskaber ophører og erstattes af et nyt fortsættende selskab,

dette kaldes for en egentlig fusion. Begge selskaber sammensmeltes, til et helt nyt selskab,

hvilket medfører, at begge selskabers aktiver og passiver, overføres til det nystiftede selskab.

Nedenstående figur viser nedlukningen af de gamle selskaber og overførslen til det nye selskab.

Figur 3: Egentlig fusion Kilde: Egen tilvirkning

Figuren viser en fusion mellem selskab A og B, som fusioneres over i det nyoprettede selskab C.

Selskab A og B, der er de indskydende selskaber, vil herefter være samlet i én selvstændig

juridisk enhed, illustreret som selskab C, der er det modtagende selskab.

Der kan også foretages en fusion hvor det ene selskab fortsætter driften og det andet ophører

helt, hvilket kaldes en uegentlig fusion. Det selskab der fortsætter driften erhverver samtlige

aktiver og passiver fra et andet selskab, hvorefter der foretages en vederlæggelse til det

indskydende selskabs aktionærer, i form af kapitalandele i det fortsættende selskab.

Figur 4: Uegentlig fusion Kilde: Egen tilvirkning
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Figuren viser en fusion mellem selskab A og B, hvor selskab A ophører med at eksistere og

indskyder sine aktiver og passiver, i det modtagende selskab B. Der er nu tale om én juridisk

enhed, hvor ejerne af selskab A, har fået kapitalandele i det modtagende selskab B.

3.1.2 – Lodret fusion/omvendt lodret fusion

Der er 2 former for lodret fusion. Den ene form, lodret fusion, er en fusion hvor et moderselskab

erhverver et datterselskabs aktiver og passiver, samtidig med at datterselskabet ophører med at

eksisterer. Den anden form kaldes for omvendt lodret fusion, og her er det ikke det hidtidige

datterselskab der er det ophørende selskab, men derimod moderselskabet der fusioneres ned i

datterselskabet. Derved bliver det datterselskabet, der er det fortsættende selskab efter fusionen.

Begge former for lodret fusion er illustreret nedenfor.

Figur 5:Lodret og omvendt lodret fusion Kilde: Egen tilvirkning

Figuren viser de to former for lodret fusion, hvor den første del illustrerer hvordan

datterselskabet fusionere op i moderselskabet og ophører med at eksistere, og den anden del af

figuren illustrerer moderselskabets fusionering ned i datterselskabet, og efterfølgende ophør.

3.2 – Forudsætninger for en skattefri fusion

Anvendelsen af reglerne i FUL sikrer, at der ikke vil ske beskatning af selskaberne og

selskabsdeltagerne. Der vil i stedet for ske en overtagelse efter successionsprincippet, hvor det
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modtagende selskab succedere i f.eks. anskaffelsestidspunkt, afskrivninger, hensættelser etc.4.

Derved udskydes den beskatning, som der vil opstå på baggrund af eventuelle avancer, hvilket

der normalt er forbundet ved afståelse af formuegoder.

For det indskydende selskabs kapitalejere, foretages der en vederlæggelse i kapitalandele, som

ved senere afståelse skal opgøre anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, som om de var

erhvervet på samme tidspunkt som de ombyttede kapitalandele jf. FUL § 11.

3.2.1 – Fusionsdatoen

Reglerne om fastsættelsen af fusionsdatoen findes i Fusionsskattelovens § 5. Hovedreglen5 er, at

fusionsdatoen skal være lig med skæringsdatoen, for det modtagende selskabs regnskabsår. Det

vil sige, at hvis det modtagende selskab har kalenderårsregnskab, skal fusionsdatoen være 1.

januar. Ved at det er det modtagende selskabs regnskabsperiode der benyttes, sikres det, at der

ikke opstår en periode hvor der ikke sker beskatning af selskaberne. Der er dog 2 undtagelser6 til

hovedreglen.

Den første undtagelse drejer sig om den situation, hvor det modtagende selskab er et nystiftet

selskab eller et skuffeselskab7. Det er bestemt at 1. regnskabsår skal slutte 12 måneder efter

fusionsdatoen, dog skal regnskabsperioden for det modtagende selskab, være inden for 18

måneder. Et eksempel herpå kunne være følgende: Det modtagende selskab har

regnskabsperiode 1/7 2010 til 30/6 2011, og der foretages fusion med det indskydende selskab

den 1/1 2011. Da regnskabsperioden jf. bestemmelsen skal vare 12 måneder, vil de fusionerede

selskabers regnskabsperiode være 1/7 2010 til 31/12 2011.

Den anden undtagelse vedrører situationen, hvor et indskydende eller modtagende selskab

indtræder eller udtræder, af en sambeskattet koncern, i perioden og derved skifter

4 Jf. FUL § 8.
5 FUL § 5, stk. 1.
6 FUL § 5, stk. 2 og 3.
7 Definitionen på et skuffeselskab er et selskab, der siden stiftelsen ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed og hvor selskabets egenkapital
har stået på en bankkonto siden stiftelsen. Den eneste erhvervsmæssige aktivitet kan være renter fra bankkontoen.
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koncerntilhørsforhold. Det vil herefter være datoen for indgåelsen af fusionsaftalen, der vil være

fusionsdatoen. Et eksempel herpå kunne være følgende: Et selskab har regnskabsperiode 1/1 til

31/12, og der indgås en fusionsaftale den 1/5, derved anses fusionsdatoen som værende den 1/5

jf. Selskabsskattelovens § 31, stk. 3 som følge af koncernforbindelsen.

3.2.2 – Vederlag

Som nævnt i afsnit 3.1 er det en betingelse for, at der kan foretages en fusion, at der alene

vederlægges med kapitalandele og eventuel udligningssum til det indskydende selskabs

kapitalejere. Jf. TfS1990.561.LR vil selskabsdeltagere i det indskydende selskab, som inden

fusionen tillige er selskabsdeltagere i det modtagende selskab, således ikke vederlægges ved, at

deres hidtidige kapitalandele i det modtagende selskab stiger i værdi8.

Som ofte er det nyudstedte kapitalandele der bruges som vederlæggelse, men ejer det

modtagende selskab egne kapitalandele, kan vederlaget afregnes i disse. Det er dog vigtigt at

huske på, at hvis det er egne kapitalandele der overdrages, vil det anses som en afståelse af

kapitalandele og dette medføre, at der vil ske beskatning efter aktieavancebeskatningsloven.

Ovenstående afsnit gør sig gældende for vandrette fusioner idet der ved lodrette fusioner ikke

skal udstedes vederlagsaktier jf. FUL § 2, stk. 2. Grunden hertil skyldes, at moderselskabet ville

skulle udstede vederlagsaktier til sig selv, da der vil være tale om egne kapitalandele.

Ved omvendte lodrette fusioner vil moderselskabets kapitalandele i datterselskabet blive til egne

kapitalandele i datterselskabet. Derved indtræder datterselskabet i moderselskabets ejertid og

købspris for så vidt angår egne kapitalandele. Hvis der foretages en annullering af de egne

kapitalandele, har det ingen skattemæssige konsekvenser jf. FUL § 10. Hvis det modtagende

selskab ejer 10% eller mere af kapitalen i det indskydende selskab. I det der ingen skattemæssige

konsekvenser er, skal der udstedes nye vederlagsaktier til moderselskabets aktionærer. Hvis der

8 Ligningsvejledningen 2011-1 S.D.1.4, 1. afsnit under punktet udstedelse af aktier.
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ikke foretages en annullering af de egne kapitalandele, kan de dog anvendes som vederlagsaktier

til moderselskabets kapitalejere, i stedet for nyudstedte kapitalandele.

Som udgangspunkt er vederlag i egne kapitalandele, i princippet en afståelse af kapitalandele,

men dette medfører ikke aktieavancebeskatning for datterselskabet uanset kapitalandelenes

ejertid jf. SKM2007.555.SR og SKM2009.58.SR. Der udløses aktieavancebeskatning efter

reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvis kapitalandelene afhændes efter fusionen er

gennemført.

Der foreligger ikke en lovhjemmel til hvorledes, ombytningsforholdet mellem kapitalandelene

skal fastsættes, og der skal derfor tages udgangspunkt i retspraksis. Udgangspunktet er, at

ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra handelsværdien af kapitalandelene, i såvel det

indskydende som det modtagende selskab. Dette har gennem afgørelse fra Landsskatteretten og

Skatterådet fået praksis jf. SKM2003.574.LSR, SKM2008.609.SR, SKM2009.58.SR og

SKM2009.645.SR. Grunden til at det skal være handelsværdien er, at der ikke må ske en

formueforskydning der kan have karakter af skatteundgåelse mellem kapitalejerne. Det skal dog

bemærkes, at det ikke altid er handelsværdien der bruges. Det kan godt være den bogførte værdi,

hvis der er tale om en fusion mellem søsterselskaber der kun har 1 ejer jf. SKM2009.42.SR samt

SKM2010.412.SR der kort gennemgås efterfølgende.

Ifølge Lov nr. 254 af 30. marts 2011, kan der ikke gennemføres en skattefri spaltning uden

tilladelse, når der tildeles kontantvederlag til selskaber, der ved spaltningen ejer mindst 10 % af

kapitalen i det indskydende selskab, eller hvis aktier i det indskydende selskab er omfattet af

aktieavancebeskatningslovens § 4 B (koncernselskabsaktier).9

En nyere dom vedrørende brug af en anden værdi end handelsværdien ved en vandret fusion, er

ved et bindende svar bekræftet at kunne lade sig gøre. Det bindende svar er afsagt ved

SKM2010.412.SR, og omhandler kort fortalt et udenlandsk moderselskab, der ønsker, at

9 Publikation KPMG – Så er L 84 vedtaget – Opfølgning på skattereform….og meget mere
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fusionere 3 danske datterselskaber til et samlet dansk datterselskab startende med, at

datterselskab 2 fusionere med datterselskab 1, og efterfølgende fusionere datterselskab 3 med

datterselskab 1. Dette kan illustreres således:

Figur 6: Illustration af resultat vedr. SKM2010.412.SR Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra ovenstående har SKAT fraveget kravet om, at ombytningsforholdet skal svare til

handelsværdien, hvis der ikke sker en formueforrykkelse mellem kapitalejerne og i det omfang,

at ombytningsforholdet ikke vil medfører nogen form for skattemæssige fordele for

kapitalejerne. Idet der er tale om søsterselskaber som er ejet af det samme selskab, vil der ikke

tilfalde moderselskabet nogen form for skattemæssige fordele, idet kapitalandelene er

datterselskabsaktier, som fra og med indkomståret 2010 er skattefrie ved salg uanset ejertid.

Tillige i den givne sag, var moderselskabet hjemmehørende i udlandet, og et eventuelt salg af

kapitalandelene ville blive beskattet i udlandet.

Ved værdiansættelsen af 2 fusionerende selskabers værdi, kan der med fordel søges om bindende

forhåndsbesked fra SKAT. Det koster ikke meget, og pengene kan være godt givet ud. Hvis

SKAT underkender værdiansættelsen af kapitalandelene, som der er brugt ved en fusion hvor der

ikke er givet tilladelse til, bliver fusionen skattepligtig.

3.2.3 – Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab

Det indskydende selskab skal opgøre sin skattepligtige indkomst, fra indkomstårets start og frem

til fusionsdatoen jf. FUL § 7, stk.1. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgøres uden, at

der tages højde for opløsningen af selskabet som led i fusionen. Idet aktiver og passiver overgår

til det modtagende selskab, skal der ikke foretages ophørsbeskatning efter reglerne i SEL § 5 af

Moderselskab Moderselskab

Datterselskab 1 Datterselskab 2 Datterselskab 1Datterselskab 3
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eventuelle fortjenester. Det indskydende selskab bliver efter fusionsdatoen beskattet, sammen

med det modtagende selskab.

På aktiver der overføres ved en fusion, kan der foretages afskrivninger i perioden frem til

fusionsdatoen. Det vil sige, at hvis et indkomstår starter den 1/1 og fusionen finder sted den 1/8,

vil der kunne foretages afskrivninger i 7 måneder, i det indskydende selskabs indkomst og

afskrives 5 måneder, i det modtagende selskabs indkomst. Derved sikres det, at der ikke

foretages afskrivning i mere end 12 måneder.

Efter FUL § 7, stk. 2 er det modtagende selskab forpligtet til, at indsende selvangivelse for det

indskydende selskabs indkomst frem til fusionen. Ligesom det hæfter for eventuelle skattekrav

og bødeansvar, der vil kunne rettes mod det indskydende selskab efter skattelovgivningens

almindelige regler.

Ved indførelsen af Lov nr. 254 af 30. marts 2011, er der ved "omvendt lodret" fusion (hvor et

moderselskab "ind-fusioneres" i et datterselskab) indført beskatning af aktierne i datterselskabet,

når moderselskabets ejerandel udgør mindre end 10 % af kapitalen. Beskatningen sker, uanset

om aktierne annulleres eller overgår til, at blive egne aktier. Baggrunden for den nye regel er, at

porteføljeaktiebeskatningen ikke skal kunne undgås, ved at aktier i stedet overdrages ved en

skattefri fusion, hvor der gælder et skattemæssigt successionsprincip. Den nye regels egentlige

formål er derfor at begrænse den skattemæssige succession i forbindelse med skattefrie

omstruktureringer.10

3.2.4 – Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab

I FUL § 8 findes reglerne for, hvordan det modtagende selskab skattemæssigt skal behandles i

forbindelse med en skattefri fusion. Der sker ikke ved fusionen en beskatning af det indskydende

selskabs fortjeneste, eller tab på aktiver og passiver, pga. det modtagende selskab succederer i

det indskydende selskabs skatteretlige stilling. Skulle der være foretaget skattemæssige

10 Publikation KPMG – Så er L 84 vedtaget – Opfølgning på skattereform….og meget mere
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afskrivninger, indtræder det modtagende selskab i afskrivningsgrundlag og eventuelle

genvundne afskrivninger ved fremtidig salg. Dvs. at det modtagende selskab indtræder i

anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, og derved udskyder realisationsbeskatningen til den

dag hvor aktivet endelig realiseres.

Skulle det indskydende selskab tidligere have erhvervet et aktiv i spekulationsøjemed eller som

led i næring, vil denne disposition også følge med ved en fusion til det modtagende selskab jf.

FUL § 8, stk. 2. Derved skal det modtagende selskab ved dets opgørelse af den skattepligtige

indkomst, anse aktiver eller passiver for erhvervet i spekulationsøjemed eller som led i næring.

Uanset bestemmelsen i LL § 15 kan underskud forud for fusionsdagen ikke modregnes i det

modtagende selskabs skattepligtige indkomst jf. FUL § 8, stk. 6. Dette skal være med til at sikre,

at en fusion ikke bare finder sted mellem to selskaber for, at udjævne et stort overskud i et

selskab der har et stort underskud. Denne form for skatteundgåelse er begrænset i denne

paragraf. Til trods for at udgangspunktet er, at skattemæssige underskud i både det indskydende

og modtagende selskab fortabes jf. FUL § 8, stk. 6, 1. pkt. er det muligt for sambeskattede

selskaber fra før fusionen, at udnytte tidligere opstået underskud jf. FUL § 8, stk. 6, 2. pkt.

Grunden hertil er, at der ikke er nogen forskel på om det f.eks. er 2 søsterselskaber der fusionere

i en koncern eller om de forbliver i nuværende koncernstruktur, det skattemæssige resultat vil

nemlig være det samme.

Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne et uudnyttet fradragsberettiget tab fra tidligere

indkomstår, kan dette tab uanset reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4 og § 43, stk.

3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3 og § 31 A, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk.

3, ikke fremføres til fradag i det modtagende selskab.11

11 FUL § 8, stk. 8
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3.2.5 – Skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne

Kapitalejerne skal beskattes efter reglerne i FUL §§ 9 og 11, jf. FUL § 1, stk. 2. Det betyder at

der ikke vil ske beskatning ved fusionen, hvis kapitalejerne i det indskydende selskab

vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab.

Hvis en af kapitalejerne vælger, at få en del af eller hele sit vederlag udbetalt i kontanter eller

overtagelse af andre aktiver, anses det for en afståelse til tredjemand jf. FUL § 9, stk. 1.

Afståelsessummen er kursværdien på fusionsdagen jf. FUL § 5. Ifølge FUL § 9, stk. 2 behandles

afståelsen af kapitalandele efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

De kapitalandele som kapitalejerne modtager som vederlag, behandles i FUL § 11. Når

kapitalejerne ikke længere ønsker, at have kapitalandelene kan de frit afstås. Ved opgørelsen af

den skattepligtige almindelige indkomst anses de, som om de var erhvervet på samme tidspunkt

og for samme anskaffelsessum som de ombyttede kapitalandele.

Kapitalejerne i det modtagende selskab vil ikke være berørt skattemæssigt, idet der først vil ske

beskatning efter aktieavancebeskatningsloven på tidspunktet for afståelsen af kapitalandelene.

3.3 – Opsummering på skattefri fusion

En fusion finder sted når 2 eller flere selskaber samler deres aktivitet i ét selskab, og derved

skaber én juridisk enhed i stedet for flere. Der kan foretages en fusion ved en vandret egentlig

fusion, hvor selskaberne samles i et nyt selskab. Det kan også være en ugentlig fusion hvor det

indskydende selskab overdrager sin aktivitet til et eksisterende selskab. Derudover kan der

foretages en lodret fusion, hvor et datterselskab fusioneres op i et moderselskab og en omvendt

lodret fusion, hvor moderselskabet fusioneres ned i datterselskabet.

En vigtig ting når der skal foretages en fusion er, at få fastsat en fusionsdato, således at det bliver

det modtagende selskabs regnskabsår der bliver regnskabsåret, og ikke det indskydende selskabs
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regnskabsår der benyttes. Dog vil dette kunne afviges, hvis der indtrædes i sambeskatning eller

der fusioneres med et skuffeselskab. Ved indtræden i sambeskatning skal det være

vedtagelsesdatoen der benyttes, og ved fusion med et skuffeselskab er der mulighed for, at

fusionsdatoen frit kan fastsættes.

En anden vigtig ting er vederlaget for kapitalandelene til kapitalejerne i det indskydende selskab.

Kapitalejerne kan vederlægges i kapitalandele, kontanter eller andre aktiver, dog skal

ombytningsforholdet ske til handelsværdien.

Når der foretages en fusion, vil de forskellige parter blive skattemæssigt berørt. Det indskydende

selskab skal opgøre sin skattepligtige indkomst frem til fusionsdatoen, og i den forbindelse

udarbejde korrekte fordelinger af de omkostninger og afskrivninger, der kan trækkes fra

skattemæssigt. Det modtagende selskab succedere i aktivernes og passivernes skattemæssige

stilling, og får derved overført de anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter som aktiverne

og passiverne er erhvervet til. Underskud kan som udgangspunkt ikke fremføres til senere brug,

med mindre det er sambeskattede selskaber der fusionere.

For kapitalejerne i det indskydende selskab, vil der skulle foretages beskatning af vederlag der

udbetales kontant efter aktieavancebeskatningsloven. Får kapitalejerne udbetalt vederlaget i

kapitalandele, vil der først ske beskatning ved afståelsen.

I forbindelse med fusionen vil kapitalejerne i det modtagende selskab først være berørt

skattemæssigt, ved afståelsen af kapitalandelene.
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4. Skattefri spaltning

4.1 – Definition

Reglerne vedrørende spaltning står i Fusionsskattelovens kapitel 4, §§ 15a og 15b, og

Fusionsskatteloven definerer en spaltning således:

”§ 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”

Ifølge FUL § 15a, stk. 1 har selskaber adgang til at anvende reglerne i FUL § 15 b, stk.1 og 2,

når såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet ”selskab i en

medlemsstat12” jf. artikel 3 i fusionsdirektivet13. Ifølge dansk ret drejer det sig om aktieselskaber

og anpartsselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, som der kan foretage en spaltning. Det skal

dertil nævnes, at partnerselskaber tillige er ombefattet af begrebet A/S.14

En skattefri spaltning kan foretages med tilladelse fra SKAT efter de subjektive regler, eller efter

de objektive regler hvor der ikke søges om tilladelse hos SKAT. Der er en del sammenfaldende

forhold ved de to regelsæt som gør sig gældende, hvilket vil blive gennemgået nedenfor, inden

der foretages en gennemgang af reglerne for skattefri spaltning med tilladelse og uden tilladelse.

En spaltning er en transaktion hvor et selskab bliver delt og efterfølgende bliver delene overført

til et eller flere selskaber. Herefter bliver kapitalejerne i det indskydende selskab vederlagt med

kapitalandele, kontanter eller en kombination heraf, i det modtagende selskab.

12 Begrebet ”selskab i en medlemsstat” et defineret i fusionsdirektivets artikel 3 som selskaber der er nævnt i bilaget til direktivet,
hjemmehørende i en medlemsstat og er omfattet af de skatter der er nævnt i artikel 3, litra c.
13 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1, S.D.2.1, afsnit 2.
14 Selskabsloven med kommentarer, side 131, 1. afsnit i kommentar til §1.
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Figur 7: Spaltning Kilde: Egen tilvirkning

En spaltning kan foretages på 2 måder, enten kan der gennemføres en ophørsspaltning eller en

grenspaltning.

4.1.1 – Ophørsspaltning

En ophørsspaltning er, når det indskydende selskab overfører samtlige sine aktiver og passiver til

to eller flere selskaber, og samtidig hermed opløses det indskydende selskab uden likvidation.

Overførelsen af aktiverne og passiverne kan ske til nye eller eksisterende selskaber.

Nedenstående figur viser en ophørsspaltning.

Figur 8: Ophørsspaltning Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser, at selskab A bliver spaltet i 2 nye juridiske enheder, som er selskab B

og C. Selskab A ophører med at eksistere, idet alle aktiver og passiver er overført til de to nye

selskaber. Som figuren også viser, er det stadig den samme ejer der har kapitalandelene i de nye

selskaber, som i det gamle selskab.
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4.1.2 – Grenspaltning

En grenspaltning, også kaldet for delvis spaltning, finder sted, når et selskab ønsker at dele sin

aktivitet i to selvstændige virksomheder. Det skal være en selvstændig gren af virksomheden der

udspaltes, der jf. FUL § 15c, stk. 2, 2.pkt er defineret som 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. Som ved ophørsspaltning bliver

kapitalejerne i det indskydende selskab vederlagt med kapitalandele, kontanter eller en

kombination heraf, i det modtagende selskab. Nedenstående figur viser en grenspaltning.

Figur 9: Grenspaltning Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser, at der bliver udspaltet en gren fra selskab A, således at en del af selskab

A bliver overført til det nye selskab B. Selskaberne bliver herefter søskende selskaber, og det er

stadig den samme ejer der har kapitalandelene i det nye selskab.

4.2 – Forudsætninger for en skattefri spaltning

For at anvende reglerne om spaltning er det en betingelse, at transaktionen er en spaltning i

overensstemmelse med definitionen i FUL § 15a, stk. 2, jf. ovenfor i afsnit 4.1. Det fremgår af

definitionen, at det indskydende selskab skal overføre aktiver og passiver til et andet selskab. Det

skal yde et vederlag herfor til selskabets aktionærer og vederlaget skal erlægges uden

formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne15.

15 Skatteretten 2, 5. udgave, s. 565 1. afsnit.
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En skattefri spaltning kan foretages med eller uden tilladelse fra SKAT, og det må vurderes i den

enkelte situation, hvilken model der er mest optimal at bruge.

4.2.1 – Spaltningsdatoen

Reglerne i FUL § 5 om fusionsdatoen finder tillige anvendelse på spaltninger jf. FUL § 15b, stk.

2. Der skal derfor sættes en spaltningsdato som svarer til det modtagende selskabs regnskabsår,

med mindre det er et nystiftet selskab eller et skuffeselskab. Det kan også være situationen hvor

der indtrædes eller udtrædes i en sambeskattet koncern. Der henvises til afsnit 3.2.1 for

yderligere uddybning.

4.2.2 – Vederlag

En betingelse for at der er skattefrihed er, at vederlaget er i samme forhold som hidtil. Dvs. at

hvis der er flere kapitalejere, skal vederlaget fordeles i forhold til ejerandele.

Selskabsdeltagerne i det indskydende selskab skal modtage kapitalandele af samme værdi, som

deres kapitalandele var i det indskydende selskab. Dette er med til at sikre, at der ikke bliver

overført værdier mellem selskabsdeltagerne som vil kunne udløse beskatning. Ligeledes sikres

det, at der sker en korrekt værdiansættelse af de aktiver og passiver der fordeles. Det er nok, at

kun én selskabsdeltager modtager kapitalandele, og de andre vederlægges i kontanter. Derved

kan en selskabsdeltager stoppe som aktør i det modtagende selskab.

Det er også en mulighed, at vederlaget til kapitalejerne sker i form af egne kapitalandele i det

modtagende selskab. Dette sidestilles med nytegning, da det modtagende selskab afstår sine egne

kapitalandele til selskabsdeltagerne, i forhold til deres aktiebesiddelse, i det indskydende selskab.
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Sker der afståelse af selskabets egne kapitalandele til andre end selskabsdeltagerne, anses det

som en skattepligtig afståelse, der beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler.16

4.2.3 – Grenkravet

Når der bliver spaltet en aktivitet fra et eksisterende selskab, er det en betingelse jf. FUL § 15a,

stk. 3, at det er en særskilt aktivitet der fraspaltes. Det skal være en gren hvor ”enheden” skal

kunne fungere selvstændigt ved hjælp af egne midler. Selve definitionen af en gren findes i FUL

§ 15c, stk. 2, og er defineret således: ”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”.

Bestemmelse hører til under kapitlet i Fusionsskatteloven vedr. tilførsel af aktiver. Tilførsel af

aktiver beskrives senere i afhandlingen. Grenkravet finder kun anvendelse ved delvis spaltninger,

idet det indskydende selskab ophører med sin aktivitet ved ophørsspaltning.

Det er et krav, at det er en samlet virksomhed der fraspaltes og ikke en der først opstår efter, at

aktiver og passiver er samlet fra det indskydende selskab. Omvendt er det ikke et krav, at det

tilbageværende selskab, hvorfra virksomheden er fraspaltet, fungere som en selvstændig

virksomhed. Det findes dog problematisk, at holde liv i det tilbageværende selskab, hvor der ikke

længere er sammenhæng i grundlaget for selskabets eksistens.

4.2.4 – Underskudsbegrænsning

Jf. FUL § 15b, stk. 2 gælder de samme regler vedr. underskud som ved en fusion, som der er

beskrevet i FUL § 8, stk. 6 og stk. 8. Dette medføre, at underskud der er optjent i foregående år,

ikke kan medtages ved en spaltning til fradrag i eventuel skattepligtig indkomst, når det drejer

sig om ophørsspaltninger. Dog kan underskud der er opstået under sambeskatning med det

modtagende selskab overføres. Skulle der være uudnyttet tab i forhold til anden

skattelovgivning17, kan dette ikke fremføres til fradag i det modtagende selskab.

16 Ligningsvejledningen 2011-1, S.D.2.3, afsnit vedr. egne aktier/anparter.
17 Aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4 og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3 og § 31 A, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens
§ 6, stk. 3.
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For grenspaltning gælder reglerne i LL § 15, idet selskabet ikke stopper eller overdrages til andre

selskaber. Her overføres egne underskud til det nye selskab, idet aktiviteten er den samme og der

er ikke tilført nogen ny aktivitet. Det har ingen betydning om selskaberne er sambeskattet eller

ej.

4.3 – Skattefri spaltning med tilladelse

Ved en ansøgning til SKAT om, at få en tilladelse til at lave en skattefri spaltning, og der er en

række krav der skal være opfyldt, som kort er oplistet nedenfor.

1. Spaltningsdatoen skal svare overens til skæringsdatoen for det modtagende selskabs

regnskabsår.

2. Kapitalejerne i det indskydende selskab, skal vederlægges med kapitalandele i det

modtagende selskab og en eventuel kontant udligningssum.

3. Hvis der er tale om en grenspaltning, skal de udspaltede aktiver og passiver udgøre en

gren af virksomheden.

Ovenstående 3 punkter er omtalt i afsnit 4.2.1 – 4.2.3. Yderligere skal der foreligge en

forretningsmæssig begrundelse for spaltningen, som kan sikre at SKAT vil give tilladelse hertil.

Forretningsmæssig begrundelse:

Hovedformålet med at der skal medsendes en forretningsmæssig begrundelse er, at spaltningen

ikke må være tiltænkt som skatteundragelse/-undgåelse, hvilket også vil stride mod

fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a, og dermed Fusionsskatteloven. En gyldig

forretningsmæssig årsag kan f.eks. være18 omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i

de selskaber der deltager i transaktionen. Det er ikke kapitalejernes men selskabets situation, som

den forretningsmæssige begrundelse skal tage sit afsæt i. Der må ikke opnås skattemæssige

18 Ifølge Fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a.
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fordele for aktionærerne, men hvis der er sammenfald mellem selskabets interesse og

kapitalejerne kan der ved den konkrete vurdering gives tilladelse herfor.

Det er SKAT der vurdere om den pågældende omstrukturering er i overensstemmelse med

reglerne, og det er ikke kun den skattemæssige side af sagen der skal med i vurderingen. Det skal

være en forsvarlig økonomisk betragtning der anvendes ved vurderingen, som Leur-Bloem

sagen, SU1997.257, præciserede.

4.3.1 – Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab

Der er væsentlig forskel på hvorledes der foretages beskatning af det indskydende selskab, alt

efter om det drejer sig om en ophørsspaltning eller en grenspaltning. Det er gældende for begge

spaltninger, at der skal ske sambeskatning frem til spaltningsdatoen, hvorefter sambeskatningen

ophører.

Ophørsspaltning

Når der foretages en ophørsspaltning af et selskab, skal der opgøres en afsluttende

skatteansættelse jf. FUL § 7, stk. 1. Dette medfører, at der skal opgøres en skattepligtig indkomst

frem til spaltningsdatoen, hvor alle indtægter og omkostninger skal fordeles over den korrekte

periode, ligesom det er tilfældet ved en fusion. De aktiver og passiver der overføres til det

modtagende selskab, vil der ikke ske en ophørsbeskatning af, som der normalt skulle jf.

Selskabsskattelovens § 5. Aktiver og passiver, som det modtagende selskab ikke kan succedere i,

vil udløse almindelig realisationsbeskatning.

Som før omtalt vil uudnyttet underskud ikke kunne overføres, med mindre der er tale om en

spaltning i en sambeskattet koncern jf. FUL § 8, stk. 6.
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Grenspaltning

Der vil ikke skulle foretages en afsluttende skatteansættelse af det indskydende selskab ved en

grenspaltning, da det indskydende selskab vil fortsætte med driften. Foretages grenspaltningen

således, at der ikke længere er dansk beskatningsret, vil det indskydende selskab blive beskattet

af handelsværdien på spaltningstidspunktet, som om det var et almindeligt virksomhedssalg.

4.3.2 – Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab

Ifølge FUL § 15b, stk. 2 vil det modtagende selskab succedere i det indskydende selskabs

skattemæssige stilling jf. FUL § 8. Det betyder, at det modtagende selskab indtræder i

anskaffelsestidspunkter, anskaffelsessummer og skattemæssige afskrivninger i forhold til de

aktiver, der er modtaget i forbindelse med spaltningen. Der kan kun succederes i aktiver og

passiver, der er omfattet af dansk beskatningsret. Selve beskatningen udskydes til den dag, hvor

det modtagende selskab realisere de overtagne aktiver og passiver.

Behandlingen af underskud er foretaget i afsnit 4.2.4, hvortil der henvises.

4.3.3 – Skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne

Reglerne for hvorledes der skal ske beskatning af kapitalejerne, findes i FUL § 15b, stk. 4. Det er

spaltningsdatoen i det indskydende selskab, der ligger til grund for beskatningen af kapitalejerne.

Kapitalejerne skal indsende en opgørelse over anskaffelsessummen for kapitalandelene i det

modtagende selskab, i forbindelse med indgivelse af deres selvangivelser, for det indkomstår

hvori spaltningen har fundet sted jf. FUL § 15b, stk. 5. Skulle der være et kontantvederlag, vil

beskatningen som hovedregel foretages efter FUL § 9. Der er forskel på beskatningen alt efter

hvilken form for spaltning der bliver anvendt.

Ophørsspaltning

Modtager kapitalejerne i det indskydende selskab kapitalandele i det modtagende selskab, vil der

ske en udskydelse af beskatningen, idet der foretages succession i anskaffelsessum,
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anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt som det følger af FUL § 11. Skulle det ske, at

kapitalandelene er anskaffet på forskellige tidspunkter, skal der ske en forholdsvis ombytning

således, at kapitalandelene i det modtagende selskab fordeles efter den enkelte kategori.

Bliver en del af vederlæggelsen udbetalt i kontanter, vil der ske beskatning, som om

kapitalandelene var afstået til tredjemand til kursen på spaltningsdatoen. Reglerne i

aktieavancebeskatningsloven skal herefter benyttes jf. FUL § 15b, stk. 4, 3. pkt. Det er vigtigt at

huske på, at det ikke kun er kapitalandele det drejer sig om, bestemmelsen gælder også ved

anden vederlæggelse som f.eks. aktiver i form af ejendomme eller porteføljeaktier.

Grenspaltning

Kapitalejerne i det indskydende selskab anses for, at have erhvervet kapitalandelene i det

modtagende selskab, på samme tidspunkt som de var erhvervet i det indskydende selskab jf.

FUL § 15b, stk. 4, 7. pkt.

Vælger kapitalejerne at modtage vederlaget som andet end kapitalandele, vil dette blive betragtet

som kontantvederlag efter FUL § 15b, stk. 4, 5. pkt. hvilket anser vederlaget som udbytte, der

skal beskattes efter de almindelige regler om udbyttebeskatning, jf. dog LL § 16 A, stk. 3, nr. 3.

Der er her tale om næring, hvor afståelsen af kapitalandelene skal medtages ved opgørelsen af

den skattepligtige indkomst.

4.4 – Skattefri spaltning uden tilladelse

Det blev i 2007 ved lov nr. 343 af 18.4.2007 muligt, at gennemføre en skattefri spaltning uden

tilladelse fra SKAT, og tillige søge om tilladelse efter at spaltningen er foretaget. En del af

kravene ved skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT, gælder også ved skattefri spaltning

uden tilladelse. Det drejer sig om punkt 1-3 jf. afsnit 4.3.1, hvorimod kravet om, at der skal

foreligge en forretningsmæssig begrundelse er bortfaldet i dette regelsæt. Til gengæld er der

opstillet en række andre betingelser og værnsregler, som bliver gennemgået nedenfor.
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4.4.1 – Betingelser for skattefrihed

4.4.1.1 – Værdien af vederlag

Ifølge FUL § 15a, stk.2, 2. pkt. skal spaltningen ske til handelsværdi, og derved skal værdien af

vederlagsaktierne inkl. eventuelt kontant udligningssum, svare til handelsværdien af de tilførte

aktiver og passiver, tillagt eventuelle underskud der kan fremføres efter LL § 15. Værdien skal

fastsættes på den i FUL § 5 omtalte spaltningsdato.

En korrekt værdiansættelse er væsentlig, idet en forkert værdiansættelse vil få stor betydning og

hvor der er mulighed for at opnå utilsigtede skattemæssige fordele, idet en forkert handelsværdi

kan gøre, at spaltningen bliver skattepligtig19.

Hvis der skulle være større usikkerhed angående værdiansættelsen, vil det med fordel kunne

betale sig, at søge SKAT om et bindende svar. SKAT kan afgøre om den ønskede spaltning vil

blive skattepligtig eller skattefri, ud fra de fremlagte oplysninger.

I praksis er det set, at der accepteres andre værdier end handelsværdien i den situation hvor det

modtagende selskab er nystiftet, og der ikke mellem aktionærerne sker en forskydning af

værdien af aktierne, hvilket Skatterådet ved bindende svar SKM2007.699.SR har fastslået. I

praksis er spørgsmålet siden hen forelagt adskillige gange, men det er nedenstående afgørelse,

som SKAT ofte har henvist til ved efterfølgende afgørelser.

4.4.1.1.1 - SKM2007.699.SR – Skattefri spaltning – Regnskabsmæssigt bogførte værdier.

Sagen handler om en skattefri ophørsspaltning af selskab A ApS, der ejes af 4 anpartshavere med

hver 25%, der ønskes spaltet til 4 nystiftede selskaber. Her skulle hvert selskab modtage ¼ af

samtlige aktiver og gældsforpligtelser. Ophørsspaltningen ønskes foretaget ud fra de

19 SR.2007.0208, Susanne Kjær og Malane Bertelsen.
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regnskabsmæssigt bogførte værdier pr. 31. december 2006, og hvor hver anpartshaver bliver

100% anpartshaver i et af de modtagende selskaber. Den nuværende struktur og den ønskede

struktur ser således ud:

Figur 10: Illustration af resultat vedr. SKM2007.699.SR Kilde: Egen tilvirkning

Aktiviteten i det selskab der ønskes spaltet er: 100% ejerskab i G A/S der beskæftiger sig med

produktion og salg af træbetonplader, Drift og ejerskab af Skovbrug H samt investering i aktier

og obligationer. Grunden til, at der ønskes at blive udført en ophørsspaltning skyldes, at de 4

anpartshavere hver især ønsker at have kontrol over deres egne investeringer, uden at de andre

skulle med ind over beslutningen.

Reglerne siger, jf. ovenfor, at værdien af de tildelte kapitalandele skal ske til handelsværdi, og

spørgeren i denne sag ønsker derfor, at vide om det er muligt at foretage ophørsspaltningen til

bogført værdi. I argumentationen overfor SKAT lægges der vægt på, at Skatteministeriet under

forarbejderne til L 110 har kommenteret på spørgsmål fra FSR, hvor det ønskes belyst om

betingelsen for, at værdien af vederlagsaktierne svarer til handelsværdien af de overførte aktiver

og passiver, selvom kapitalandelene udstedes på basis af bogførte værdier, når det modtagende

selskab ikke har andre selskabsdeltagere end dem der er med ved spaltningen. Skatteministeriet

vurderer, at værdien af vederlaget skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og

passiver.
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Det kan ikke klart udledes af Skatteministeriets udtalelses hvorledes man skal forholde sig til

problemstillingen. Men som SKAT også vurdere, så vil en aktionær der modtager aktier fra sit

eget selskab modtage aktierne til handelsværdi, som svarer til den bogførte værdi.

SKAT udtaler videre: ”Hvis aktionærerne modtager aktier i samme forhold, i det nye selskab,

samt at aktiver og passiver fordeles i de nævnte forhold, må værdien af deres aktier pr. definition

svare til handelsværdien, selv om spaltningen er sket til regnskabsmæssige værdier. I disse

situationer sker der ikke formueforrykkelser mellem aktionærer, eller flyttes værdier fra yngre til

ældre aktier”20

Det kan være en løsning for selskaber, at der tages udgangspunkt i åbningsbalancen for det

modtagende selskab ved værdiansættelsen. Dette kan som ovenstående kommer frem til, kun

lade sig gøre ved, at kapitalejeren i det indskydende selskab også er den eneste kapitalejer i det

modtagende selskab, som tillige er nystiftet. Vælges den regnskabsmæssige værdiansættelse, vil

der være en større risiko for, at SKAT vil erklære spaltningen for skattepligtig, idet der kan være

sket en værdiforskydning af aktiverne og gældsforpligtelserne i mellemperioden. Derved er

forholdet mellem aktiver og forpligtelser ikke overholdt jf. afsnit 4.4.1.2.

4.4.1.2 – Forholdet mellem aktiver og forpligtelser

Yderligere er det en betingelse, jf. FUL § 15a, stk. 2, 3. pkt. at forholdet mellem de aktiver og

forpligtelser, der ved spaltningen overføres til det modtagende selskab, skal svare til det forhold

der er mellem aktiverne og forpligtelserne i det indskydende selskab. Der skal foretages en

vurdering af værdien ud fra handelsværdien, men der er dog i særlige tilfælde givet tilladelse fra

SKAT, hvor f.eks. regnskabsmæssige værdier er brugt, jf. SKM2007.699.SR samt

SKM2009.313.SR.

20 SKM2007.699.SR
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I forarbejderne til bestemmelsen er følgende eksempel på fordelingen af forholdet angivet:21

”Et selskab ønsker at udskille den ene af sine to driftsaktiviteter ved en skattefri grenspaltning.

Hvis selskabet har aktiver for 100 og gæld for 80, vil det efter bestemmelsen være en betingelse

for at kunne gennemfører spaltningen skattefrit uden tilladelse, at de aktiver og den gæld, der

overdrages til det modtagende selskab, også har forholdet 100:80 svarende til forholdet 5:4.

Hvis de aktiver, der overdrages ved spaltningen, har en værdi af 40, vil det således være en

betingelse, at der overføres gæld for 32.”

Bestemmelsen skal forhindre, at der som alternativ til et skattefrit salg af aktiver, sker en

udspaltning til et modtagende selskab og samtidig overføres gæld, der overstiger forholdet

mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige

avance ved en senere afståelse af kapitalandelene i det modtagende selskab. Ligeledes har

bestemmelsen til hensigt, at forhindre det indskydende selskab via en skattefri spaltning bliver

tømt for værdier, ved at selskabet som følge af spaltningen bliver efterladt med en gæld, der

overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og forpligtelser således, at en skattepligtig avance

ved salg af kapitalandelene reduceres.22

Dette kan i praksis give problemer med grenkravet ved en skattefri grenspaltning uden tilladelse.

Grunden hertil er, at det ved en grenspaltning er en ”hel virksomhed” der spaltes fra, og ikke som

ved ophørsspaltning hvor aktiverne og forpligtelserne kan fordeles vilkårligt, og muligheden for

at optage lån, for at opfylde kravet om balancetilpasning, er til stede.

4.4.2 – De 3 værnsregler

Der er i FUL § 15a, stk.1, 8.-10. pkt. begrænsninger i muligheden for, at foretage en skattefri

spaltning uden tilladelse hvis;

1) Det indskydende selskab har mere end én kapitalejer, og én eller flere af disse har været

kapitalejere mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og de

21 Ligningsvejledningen 2011-1, S.D.6.3.1.5, nederste afsnit.
22 Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Jurist- og
økonomiforbundets forlag 2010, 3. udgave, 1. oplag.
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pågældende kapitalejere samtidig har kapitalandelene i det modtagende selskab, hvor de

råder over flertallet af stemmerne.23 Datoen for hvornår de 3 år skal tælles fra, er

retserhvervelsestidspunktet, dvs. den dato hvor selskabsdeltageren erhverver ret til

kapitalandelene, altså aftaletidspunktet. Formålet med den 1. regel er at forhindre

skattefrit salg af aktiver via spaltning til tredjemand, hvilket senest er bekræftet ved

afgørelsen SKM2010.65.SR.

Alligevel er der en mulighed for, at gennemføre en spaltning uden at spaltningen bliver

skattepligtig. Dette kan lade sig gøre ved at en kapitalejer har succederet i en anden

kapitalejers forhold, f.eks. ved død eller familiesuccession. Dette er accepteret ved

afgørelserne SKM2008.288.SR og SKM2007.921.SR. I begge sager succederede

hovedanpartshaver i den skattemæssige stilling, herunder også anskaffelsestidspunktet,

og opnåede derfor en ejertid på over 3 år. Derved blev ejertidskravet jf. FUL § 15a, stk. 1

opfyldt.

2) Der er tale om grenspaltning hvor en selskabsdeltager modtager kontantvederlag samtidig

med, at selskabsdeltageren modtager skattefrit udbytte fra det indskydende selskab, og

selskabsdeltagerens aktier i det indskydende selskab er næringsaktier.24 Formålet med

den 2. regel er, at forhindre skattepligtige aktieavancer i at bliver konverteret til skattefrit

udbytte. Dette har med harmoniseringen af reglerne i Lov. nr. 525 af 12. juni 2009, kun

betydning hvor der er tale om en grenspaltning, hvor kapitalejerne fra det indskydende

selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17. Dvs. hvor der er tale om en

næringsdrivende.

3) Kapitalejerne, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab er

hjemmehørende i et land uden for EU/EØS og uden DBO med Danmark.25 Formålet med

den 3. regel er, at forhindre udspaltning af aktivitet med henblik på frasalg uden

beskatning, og derved sikres det, at udenlandske kapitalejerne ikke slipper for, at betale

skat af avancer der er skattepligtige.

Ovenstående værnsregler skal man have med i sine overvejelser inden at man foretager en

skattefri spaltning uden tilladelse. Har man f.eks. en udenlandsk kapitalejer, der ikke er

23 Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.D.6.3.1.1
24 Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.D.6.3.1.2
25 Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.D.6.3.1.3



Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2011 Jannick Hansen

39

hjemmehørende i EU/EØS, kan det med fordel svare sig, at kontrollere om der foreligger en

DBO med selskabsdeltagerens hjemland. Grunden hertil er, at SKAT vil sikre, at der ikke bliver

foretaget en spaltning, med et efterfølgende salg af kapitalandelene af en dominerende

udenlandsk kapitalejer. Det er for at undgå, at en skattepligtig avance ved salg af kapitalandelene

ikke blive beskattet i Danmark.

4.4.3 – Holdingkrav

Ved lov nr. 535 af 12. juni 2009 blev værnsreglen om udbyttebegrænsning erstattet af en ny

regel med et krav om, at selskaber der efter spaltningen ejer mere end 10% af kapitalen i et

selskab, ikke må afstå kapitalandelene i en periode på 3 år efter spaltningen jf. FUL § 15a, stk.1,

5. pkt. Kravet går i daglig omtale under navnet ”Holdingkravet”. Dette krav gælder også ved

skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver. Ved et salg af kapitalandele inden for

den 3-årige periode, vil en skattefri omstrukturering der er foretaget uden tilladelse, gå hen og

blive skattepligtig.

Den tidligere udbyttebegrænsningsregel gjorde, at der ikke frit kunne udloddes udbytte, i en

periode på 3 år, fra det modtagende selskab til det indskydende selskab jf. tidligere FUL § 15 d,

stk. 8. Årsagen til reglens bortfald, skyldes at 3 års reglen for selskabers skattefrie salg af aktier

er bortfaldet. Hvis der i perioden fra den 1. januar 2009 til den 22. april 2009 blev gennemført

omstruktureringer uden tilladelse, ville disse være omfattet af udbyttebegrænsningsreglen.

Omstruktureringer foretaget efter den 22. april 2009 er omfattet af holdingkravet.

Omstruktureringer der blev gennemført inden den 22. april 2009 efter de hidtidige regler, vil fra

og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af den ophævede udbyttebegrænsningsregel

eller holdingkravet26.

Til trods for at holdingkravet bevirker, at der ikke må sælges kapitalandele inden for den 3-årige

periode, kan det godt lade sig gøre, at foretage en efterfølgende skattefri omstrukturering. Det er

26 Ligningsvejledningen 2011-1, S.D.6.1.2



Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2011 Jannick Hansen

40

dog et krav, at der ikke foretages vederlæggelse i andet end kapitalandele jf. FUL § 15a, stk. 1, 6.

pkt. Eksempler på hvor holdingkravet ikke overtrædes er beskrevet nedenfor27.

1) Selskabsdeltageren efterfølgende spaltes ved en ny skattefri spaltning, og selskabets

kapitalandele i et af de selskaber, der har deltaget i den forudgående spaltning, i den

forbindelse overdrages til et eller flere af de modtagende selskaber.

2) Et selskab, der har deltaget i den forudgående spaltning, efterfølgende spaltes skattefrit

eller.

3) Selskabsdeltageren eller et af de deltagende selskaber efterfølgende indgår i en skattefri

fusion.

Som ovenstående eksempler beskriver, er det muligt, at gennemføre skattefrie omstruktureringer

uden at den foregående skattefrie omstrukturering bliver skattepligtig.

Holdingkravet forsvinder ikke ved en ny omstrukturering, fordi det følger med over i den nye

omstrukturering jf. FUL § 15a, stk. 1, 7. pkt. Den restløbetid der er tilbage fra den første

omstrukturering videreføres, og derved er det ikke muligt at omgå en avancebeskatning. Det skal

også bemærkes, at en ny skattefri omstrukturering bliver betinget af et nyt holdingkrav, der

vedrører de aktiver og passiver der indgår i den nye omstrukturering. Der er nu mulighed for at

kapitalandelene i et selskab er omfattet af begge holdingkrav, og vil de blive afstået inden der er

gået 3 år fra den første omstrukturering vil denne blive skattepligtig. Sker afståelsen efter der er

gået mere end 3 år fra første omstrukturering, vil den første omstrukturering være skattefri, mens

den anden være skattepligtig.

Skulle et selskab se sig nødsaget til, at afstå kapitalandelen inden der er gået 3 år fra

anskaffelsen, og det ikke sker som led i en anden skattefri omstrukturering jf. ovenfor, bliver

spaltningen skattepligtig. Det betyder derfor, at ejerne har afstået og købt kapitalandele på

spaltningstidspunktet, og derved anses afståelsen som værende skattepligtig. Der er nu mulighed

27 Eksemplerne er fra Ligningsvejledningen 2011-1, S.D. 6.3.
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for at undgå denne skattepligt, ved at søge SKAT om tilladelse efter FUL § 15 a, stk. 1, 2. pkt.

Der skal således overfor SKAT sandsynliggøres, at spaltningen og den efterfølgende afståelse af

kapitalandele er forretningsmæssig begrundet. SKAT vil herefter vurdere ud fra gældende

praksis om der er belæg for, at give tilladelse til spaltningen og den efterfølgende afståelse af

kapitalandelene.

Ved bindende svar SKM2010.53.SR har SKAT dog givet tilladelse til, at der efter en skattefri

aktieombytning godt kunne foretages en afståelse af aktierne, og derved undvige holdingkravet.

Grunden hertil skyldes, at der efterfølgende blev foretaget en lodret skattefri fusion samt vandret

skattefri fusion. SKAT kommenterede de ønskede transaktioner med, at der var mulighed for

efterfølgende afståelse af de ombyttede aktier inden for 3-års perioden, såfremt dette skete ved

en efterfølgende skattefri transaktion. Det var dog et krav, at der udelukkende skulle ske

vederlæggelse med aktier, og ingen kontant udligningssum. Derved blev holdingkravet overført

ved fusionen, og aktieombytningen blev ikke skattepligtig.

Det er kun kapitalejere der er selskaber, der er underlagt holdingkravet, det gælder ikke for

fysiske personer. Grunden hertil er, at fysiske personer beskattes efter reglerne i aktieavance-

beskatningsloven. Det er derfor muligt, at personen sælger sine kapitalandele uden at den

skattefri omstrukturering bliver skattepligtig.

4.4.3.1 Skattefri aktieombytning med efterfølgende konkurs, overholdelse af holdingkrav.

Skatterådet har ved afgørelse SKM2010.210.SR fastslået et bindende svar fra SKAT, vedr. hvor

vidt holdingkravet var gældende ved et selskabs konkurs.

I korte træk handler sagen om et anpartsselskab (Selskab A), der primært ejer børsnoteret aktier,

der ønsker at ombytte sine anparter med anparter i et nystiftet selskab, som herefter vil eje

anparterne i Selskab A. Transaktionen ønskes gennemført som en skattefri anpartsombytning

uden tilladelse jf. ABL § 36, stk. 6. SKAT blev derfor spurgt om det kunne bekræftes, at en

afståelse af anparterne i tilfælde af konkurs i Selskab A, ikke ville gøre anpartsombytningen
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skattepligtig, hvis denne konkurs ville indtræde mindre end 3 år fra ombytningstidspunktet.

SKAT og efterfølgende Skatterådet slog begge fast, at hvis anparterne blev afstået i forbindelse

med en konkurs, ville dette blive anset som et salg inden for 3-års fristen, og

anpartsombytningen vil herefter anses som værende skattepligtig.

Spørgeren mener, at hvis et selskab går konkurs, er der ikke tale om en afståelse med gevinst for

det erhvervede selskab. De mener ikke, at der tilfalder det erhvervede selskab nogle

skattemæssige fordele idet anparterne afstås til kr. 0. Yderligere mener spørgeren at

holdingkravet har til formål, at forhindre skattepligtige salg af kapitalandele omkonverteres til et

skattefrit salg, hvilket der som oftest ikke forefindes ved en konkurs.

SKAT’s begrundelse for ovenstående afgørelse er, at en af betingelserne for at ombytningen af

anparterne vil være skattefri er, at det erhvervende selskab ikke afstår sine anparter i en periode

på 3 år efter ombytningstidspunktet, og at anparterne har en værdi ved selve ombytningen, idet

aktionærerne skal vederlægges med anparter i det erhvervende selskab.

Der er ingen tvivl om, at hvis der var søgt tilladelse til at foretage en skattefri ombytning af

anparterne, og der er kendskab til, at det erhvervende selskab i nær fremtid vil gå konkurs, ville

dette ikke være blevet godkendt af SKAT. Der ville ikke være en forretningsmæssig begrundelse

for at lave en skattefri ombytning af anparterne, og SKAT ville give afslag på tilladelsen. Når

dette er sagt, ville det heller ikke være muligt at fortageombytningen skattefrit, og efterfølgende

søge om tilladelse til at foretage ombytningen skattefrit, da selskabet vil være gået konkurs ved

ansøgningen om tilladelsen.

Kigger man i høringssvaret til L 202, jf. bilag 2 stiller AgroSkat spørgsmål vedr. den

forretningsmæssige begrundelse, og herunder også følgende: ”Det kan være usikkert, om for

eksempel en afståelse ved konkurs kan anses for forretningsmæssigt begrundet. For at sikre sig

mod disse forhold vil man alligevel blive nødt til på forhånd, at anmode om tilladelse til

aktieombytning.” Til dette svarer Skatteministeren ”Afstås vederlagsaktierne kort tid efter
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omstruktureringen, vurderes det rimeligt, at det sandsynliggøres, at ombytningen og afståelsen

var forretningsmæssig begrundet. I den forbindelse kan det indgå i vurderingen, om der er tale

om en planlagt eller om tvangsmæssig afståelse”.28

Skatteministeren skriver således, at hvis kapitalandelene afstås inden for kort tid efter

ombytningen, vil det i vurderingen af den forretningsmæssige begrundelse indgå et skøn af, om

det var en planlagt afståelse eller en tvangsafståelse.

Hvis den skattefrie ombytning af anparterne uden tilladelse er planlagt således, at selskabet går

konkurs ganske kort efter ombytningen har fundet sted, er jeg helt enig i SKAT’s vurdering af

hvorledes afståelsen af anparterne falder ind under holdingkravet, og derved bliver ombytningen

skattepligtig.

På længere sigt vil jeg mene, at det ser anderledes ud. Her kan et selskab med en sund økonomi

godt fortage en skattefri aktieombytning uden tilladelse i år 0, og så i år 2 havne i en situation

hvor f.eks. en global finanskrise kan være med til at selskabet går helt i stå, og må se sig

nødsaget til, at lade selskabet gå konkurs. Ifølge reglerne i ABL § 36, stk. 6, vil holdingkravet

gøre sig gældende idet kapitalandelene er ejet under 3 år, og den skattefrie ombytning vil

herefter blive skattepligtig. Der er nu mulighed for, at foretage en ansøgning om tilladelse til, at

foretage den skattefrie aktieombytning hos SKAT, hvis denne er forretningsmæssig begrundet.

Der kan være stor sandsynlighed for at selskabet, hvis det havde søgt om tilladelse til en skattefri

aktieombytning, ville have en forretningsmæssig begrundelse, som ville have givet tilladelsen i

år 0.

SKAT har nu kendskab til, at selskabet vil gå konkurs i år 2, og derved afstår sine kapitalandele

på grundlag af konkursen. Skatteministeren sagde ikke noget om i sit høringssvar, hvordan

SKAT skulle forholde sig til en tvangsafståelse længere tid efter ombytningen, men inden at

holdingkravet udløber. Det er derfor spørgsmålet om SKAT vil godkende en ansøgning om

28 Hørringsskema vedr. L 202 – Fra Folketingets hjemmeside www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l202/bilag/2/671754.pdf
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tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning, selvom selskabet havde en

forretningsmæssig begrundelse da de foretager aktieombytningen. Besvarelsen af dette

spørgsmål vil kunne lade sig gøre ved at prøve problemstillingen ved et bindende svar fra SKAT,

idet der ikke er afsagt domme på dette område, hvor en konkurs er indtruffet i slutningen af

perioden hvor holdingkravet er gældende.

Det er vigtigt at pointere, at der efter min opfattelse, ved en eventuel ansøgning om tilladelse

efter en konkurs er indtruffet, bør ske en adskillelse mellem tidspunktet hvor ombytningen

faktisk finder sted, og det tidspunkt hvor selskabet går konkurs. For hvis der var en

forretningsmæssig begrundelse, og selskabet er ”sundt og rask” med en stabil økonomi og fortsat

going concern, er det betragtningen der skal lægges til grund ved vurderingen af om tilladelsen

kan gives.

4.4.4 – Skattemæssige konsekvenser for det indskydende og modtagende selskab

Der er ikke forskel på beskatningen af selskaberne i en skattefri spaltning med og uden tilladelse.

Det er FUL § 15b, stk. 1 og 2 der benyttes i begge former for spaltning. Det modtagende selskab

indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling, og derved succederer i

anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter m.v.

For yderligere henvises til afsnittene 4.3.1 og 4.3.2.

4.4.5 – Skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne

Når kapitalejerne i det indskydende selskab ombytter deres kapitalandele i det modtagende

selskab, succedere selskabsdeltagerne i anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt som der også

gøres ved en spaltning med tilladelse jf. afsnit 4.3.3.

Der er heller ikke forskelle på hvorledes selskabsdeltagerne beskattes af kontantvederlag. Ved

ophørsspaltning beskattes selskabsdeltagerne efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven som

var kapitalandelene solgt til tredjemand. Ved grenspaltning beskattes selskabsdeltageren som var



Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2011 Jannick Hansen

45

kontantvederlaget udbytte, ligesom der vil ske ved en nedskrivning af aktie-/anpartskapitalen jf.

FUL § 15b, stk. 4, 5. pkt.

4.5 – Opsummering på skattefri spaltning

En spaltning kan beskrives som en overførsel af en del af eller samtlige aktiver og passiver til et

eksisterende eller et nystiftet selskab. En spaltning kan foretages på to måder, ved en

ophørsspaltning og en grenspaltning.

Der kan foretages en skattefri spaltning med og uden tilladelse, og der er fordele og ulemper ved

begge spaltninger. Ved skattefri spaltning med og uden tilladelse er der en række betingelser der

skal være opfyldt. Der skal være sammenhæng med skæringsdatoen for det modtagende selskabs

regnskabsår, vederlæggelsen skal ske i kapitalandele og en eventuel kontant udligningssum, ved

en grenspaltning skal det være en gren af en virksomhed der udspaltes.

Ved den skattefri spaltning med tilladelse skal der udover ovenstående foreligge en

forretningsmæssig begrundelse, der skal godkendes af SKAT. Kravet om den

forretningsmæssige begrundelse skal ikke opfyldes ved den skattefri spaltning uden tilladelse,

men der er en række andre regler der skal overholdes.

 Værdien af vederlaget skal ske til handelsværdi.

 Forholdet mellem aktiver og forpligtelser skal svare til forholdet fra det indskydende

selskab.

 Holdingkravet, hvor kapitalandelene skal ejes over 3 år skal overholdes.

 Begrænsning i muligheden for spaltning af selskaber med flere aktionærer

 Begrænsning i muligheden for grenspaltning, hvis en kapitalejers kapitalandele i

selskabet er næringsaktier og der vederlægges med andet end kapitalandele.

 Begrænsning i muligheden for spaltning af selskaber med udenlandske aktionærer.
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Det er derfor vigtigt at det oplyses til SKAT, om afståelser af kapitalandele inden der er gået 3

år, samt oplysning til SKAT om at det modtagende selskab har deltaget i en skattefri spaltning.

Om der vælges en skattefri spaltning med eller uden tilladelse, er der ikke forskel på de

skattemæssige konsekvenser. Den egentlige forskel ligger i om det er en ophørsspaltning eller en

grenspaltning.

Ved ophørsspaltning skal der opgøres en afsluttende skatteansættelse frem til spaltningsdatoen i

det indskydende selskab, og eventuelt uudnyttet skattemæssige underskud kan modregnes. For

det modtagende selskab vil der ske en succession i den skattemæssige stilling. Den endelige

beskatning sker når de enkelte aktiver og forpligtelser realiseres. For selskabsdeltagerne

foretages der succession i kapitalandelene og beskatningen udskydes til senere. Skulle der være

udbetalt kontantvederlag vil der ske beskatning som var kapitalandelene afstået til tredjemand.

Ved grenspaltning vil der ikke skulle opgøres nogen skat, da det indskydende selskab fortsætter

med sin drift. Skulle selskabet blive afstået til et selskab hvor der ikke er dansk beskatningsret,

vil det indskydende selskab blive beskattet som var det et almindeligt virksomhedssalg. Som ved

ophørsspaltning succederer det modtagende selskab i det indskydende selskabs skattemæssige

stilling, og beskatning udskydes til senere afståelse. For kapitalejerne foretages der også

succession, men modtages vederlaget i andet end kapitalandelene anses det for værende et

udbytte, der skal beskattes efter reglerne om udbyttebeskatning.
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5. Skattefri tilførsel af aktiver

5.1 – Definition

I FUL kapitel 5, §§ 15c og 15d, er reglerne om tilførsel af aktiver beskrevet, og

Fusionsskatteloven definere en tilførsel af aktiver således:

”§ 15c, stk. 2, 1. pkt. Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at

være opløst tilføre 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”

Denne transaktion udskiller sig i forhold til fusion og spaltning, idet der ikke sker en opløsning

af det indskydende selskab, samt at kapitalejerne ikke bliver berørt skattemæssigt. Der kan

foretages en tilførsel af aktiver på 2 måder. Ved overførsel af en hel virksomhed eller ved

overførsel af en gren af en virksomhed.

Ved overførsel af en hel virksomhed skal det indskydende selskab have en selvstændig

virksomhed, hvor der ikke vil blive ladt aktiver og passiver tilbage efter tilførslen er foretaget.

Ved en gren af en virksomhed, kan der overføres en selvstændig del af virksomheden som f.eks.

en filial eller en specialistafdeling. Det er transaktionen hvor der foretages en grenspaltning, som

tilførsel af aktiver ligner mest, idet det er en gren af den indskydende virksomhed der overføres

til den modtagende virksomhed.

Der skal foretages en vurdering af hvilke aktiver og passiver der anses som værende en

virksomhed eller en del af denne. Det kan være svært at afgrænse hvornår et aktiv eller passiv er

en del af en virksomhed. F.eks. kan der opstå problemer i relation til, om et driftsmiddel tilhører

det indskydende eller det modtagende selskab. Tillige anses aktier og anparter ikke i sig selv at

udgøre en selvstændig virksomhed. SKAT har ved afgørelsen SKM.2006.145 præciseret, at der
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ifølge FUL § 15c foreligger en virksomhed, når der kan tages udgangspunkt i det inden for

skatteretten normalt anvendte virksomhedsbegreb.29

Børsnoteret værdipapirer anses heller ikke for, at udgøre en selvstændig virksomhed. Grunden

hertil skyldes at, værdipapirerne ikke har nogen tilknytning til det indskydende selskabs

virksomhedsaktivitet30.

For at kunne anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver skal de deltagende selskaber være

”selskaber i en medlemsstat31” jf. FUL § 15c, stk. 1, 1. pkt. Det drejer sig om aktie- og

anpartsselskaber, der er hjemmehørende i en medlemsstat, og ikke er fritaget for at betale skat til

Danmark.

En skattefri tilførsel af aktiver bruges hvor f.eks. to selskaber ønsker, at lave et joint venture ved

et selvstændigt datterselskab, hvor moderselskaberne indskyder væsentlige aktiver i

datterselskabet. Som et alternativ til en skattefri aktieombytning, kan det være en løsning, hvor

en personlig virksomhed bliver omdannet til et selskab, ved en skattefri virksomhedsomdannelse

efter reglerne i VOL. Når omdannelsen er foretaget, vil der kunne nedskydes aktiver i et

datterselskab, for derved at få oprettet et holdingselskab, der har kapitalandele i det nye

datterselskab. Dette er dog mere besværligt end en aktieombytning, idet en tilførsel af aktiver

ikke medfører universalsuccession.

29 Generationsskifte og omstrukturering, side 325, 3. afsnit.
30 Generationsskifte og omstrukturering, side 328, 1. afsnit.
31 Begrebet ”selskab i en medlemsstat” et defineret i fusionsdirektivets artikel 3 som selskaber der er nævnt i bilaget til direktivet,
hjemmehørende i en medlemsstat og er omfattet af de skatter der er nævnt i artikel 3, litra c.
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Figur 11: Tilførsel af aktiver Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser en tilførsel af aktiver, hvor driften skydes ned i et nystiftet driftsselskab

således, at det gamle driftsselskab bliver til et holdingselskab, der ejer 100% af kapitalandelene i

det nye driftsselskab.

En skattefri tilførsel af aktiver kan ske til et nystiftet selskab eller til et eksisterende selskab. Et

eksempel herpå kunne være den situation, hvor en kapitalejer har et driftsselskab hvori der både

er en ejendom samt en VVS virksomhed. Kapitalejeren har nu muligheden for at stifte et nyt

selskab, og overføre en af aktiviteterne til dette. Derudover er der også en mulighed for, at

overfører VVS virksomheden til et eksisterende selskab ejet af 3. mand, der tillige beskæftiger

sig med VVS arbejde.

5.2 – Forudsætninger for en skattefri tilførsel af aktiver

Udover der skal være tale om et selskab i en medlemsstat, jf. afsnit 5.1, er det en betingelse at

transaktionen falder ind under bestemmelsen i FUL § 15c, stk. 2, 1. pkt. jf. ovenstående afsnit

5.1. Det gør sig gældende af definitionen, at det indskydende selskab overfører den samlede
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virksomhed eller grene af denne til det modtagende selskab mod, at få tildelt aktier eller anparter

i det modtagende selskab32.

En skattefri tilførsel af aktiver kan, ligesom ved fusion og spaltning, foretages med eller uden

tilladelse fra SKAT, og det må vurderes i den enkelte situation hvilken model, der er mest

optimal at bruge.

5.2.1 – Tilførselsdato

Som ved fusioner og spaltninger er det reglerne i FUL § 5 om fusionsdatoen, der finder

anvendelse på tilførsel af aktiver jf. FUL § 15d, stk. 2. Der skal derfor sættes en tilførselsdato

som svarer til det modtagende selskabs regnskabsår, medmindre det er et nystiftet/skuffeselskab

eller der indtrædes i en sambeskattet koncern. Der henvises til afsnit 3.2.1 for yderligere

uddybning.

5.2.2 – Vederlag

Vederlag skal ved en skattefri tilførsel af aktiver, ske ved kapitalandele i det modtagende

selskab. Det er ikke muligt at modtage et kontant vederlag, som det kan lade sig gøre ved fusion,

spaltning og aktieombytning jf. FUL § 15 c, stk. 2. Derudover er det ikke kapitalejeren der

vederlægges med kapitalandele, men derimod det indskydende selskab. Kapitalandelene anses

som værende anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver.

Er det indskydende selskab i forvejen selskabsdeltager i det modtagende selskab, vil de

eksisterende kapitalandele ikke stige i værdi. Det indskydende selskab skal i stedet modtage

nyudstedte kapitalandele, eller vederlægges med egne kapitalandele i det modtagende selskab.

Udlodning af udbytte fra det modtagende selskab til det indskydende selskab efter en skattefri

tilførsel af aktiver, kan blive anset som et kontant vederlag, og omstruktureringen vil derfor ikke

32 Skatteretten 2, 5. udgave, s. 582, 2. afsnit.
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overholde vederlagskravet. Der har igennem tiderne været adskillige bindende svar og prøvelser

ved domstolene, hvilket har resulteret i en række afgørelser33, der i dag danner retspraksis inden

for området. SKAT er, igennem deres afgørelser, kommet frem til, at hvis der påtænkes foretaget

en udlodning allerede inden den skattefrie tilførsel af aktiver er gennemført, kan dette anses som

forsøg på skatteundgåelse, og derfor bør sagen i stedet forelægges for SKAT, så der kan tages

stilling til de ønskede dispositioner34. Ligeledes vil et tilbagesalg af kapitalandele umiddelbart

efter tilførslen af aktiverne anses som et tilbagesalg jf. TFS2000.237, da det ansås som et

kontantvederlag.

5.2.3 – Grenkravet

Som før omtalt, er en gren af en virksomhed, en del der kan fungere selvstændigt som f.eks. en

filial, afdeling, ejendom etc. Der skal fortages en vurdering af, om grenen fungere ved hjælp af

egne midler, og om det er en selvstændig del set ud fra et organisatorisk og økonomisk

synspunkt. Det skal være samtlige aktiver og passiver der overdrages i den gren af virksomheden

som der overdrages. Det er ikke tilladt, at lade nogle aktiver eller passiver blive tilbage i det

indskydende selskab der vedrører ”grenen”. En definition af grenkravet i Fusionsskatteloven

findes under afsnit 4.2.3, hvortil der henvises.

Ved vurderingen af hvilke aktiver og passiver der indgår i den gren af virksomheden, der skal

tilføres til et andet selskab, skal der foretages en vurdering af disse, inden tilførslen finder sted.

F.eks. har Skatterådet ved bindende svar SKM2011.90.SR slået fast, at 25 pct. kapitalandele i en

tilknyttet virksomhed ikke anses som værende en ”gren” i relation til FUL § 15 a. Der må ikke

foretages en overførsel af aktiver og passiver, der først vil blive betragtet som en selvstændig

virksomhed, når de bringes sammen med andre aktiver og passiver i det modtagende selskab.

Det skal udgøre en samlet virksomhed inden tilførslen af aktiverne foretages. Ligeledes skal

vurderingen også foretages af f.eks. tilhørende medarbejdere, som også vil indgå som en del af

virksomheden jf. SKM2001.77.LR.

33 En del ældre sager bruges den dag i dag som reference når afgørelserne i nye sager falder. F.eks. bruges SKM2001.341.TSS,
SKM2001.342.TSS, SKM2003.228.LSR, SKM2005.87.LSR samt SKM2009.91.ØLR
34 Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.D.3.5.4, 1. afsnit.
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Skatteministeriets Departement har i forbindelse med afgørelsen TfS 1996.899.DEP, kommet

med deres vurdering af grenkravet. Det er deres vurdering, at det organisationsmæssige

synspunkt er det afgørende, da der skal foretages en vurdering af, om den gruppe af aktiver og

passiver der ønskes overført, tilsammen udgør en samlet enhed. Dette bunder i deres opfattelse af

loven, hvorved de forstår, at der skal være tale om materielt identificerbare enheder i selskabet,

og vurderingen skal basere sig på forholdene inden den påtænkte opdeling gennemføres.35

Der kan således med fordel foretages en konkret vurdering, af den enkelte tilførsel af aktiver for,

at se om der er tale om en gren af en virksomhed. Man kan eventuelt bede om et bindende svar

fra SKAT, inden overførslen foretages, eller foretage tilførslen af aktiver med tilladelse fra

SKAT, således at man undgår at skulle søge om tilladelse senere, og eventuelt få afslag der

nødvendiggøre, at tilførslen af aktiver bliver skattepligtig.

5.2.4 – Krav om ”egne midler”

I forlængelse af grenkravet, vil den udskilte virksomhedsgren skulle klare sig ved hjælp af egne

midler. Det er jf. FUL § 15c, stk. 2 et krav, at den udskilte virksomhed skal kunne fungere ved

hjælp af egne midler. Kan den udskilte driftsenhed ikke fungere ved hjælp af egne midler,

foreligger der ikke en virksomhedsgren i fusionsskatteretlig forstand36.

Det kan i praksis være svært, at gennemskue om virksomhedsgrenen kan fungere ved hjælp af

egne midler efter at den er udskilt. Derfor vil det være en god idé at der dannes et overblik over,

ved hjælp af forsigtigt udarbejdet budgetter, om virksomheden kan klare sig selv. Skulle

situationen opstå hvor, den udskilte virksomhedsgren ikke kan klare sig selv, vil SKAT kunne

tilbagekalde den afgivne tilladelse til den skattefri tilførsel af aktiver. Det er afgørende at

virksomheden likviditetsmæssigt kan overleve på egen hånd således, at den ikke er afhængig af

tilskud eller lån fra det indskydende selskab37.

35 Ligningsvejledningen 2011-1, S.D.3.2, afsnittet om Departementets praksisstramning.
36 Generationsskifte/Omstrukturering, Michael Serup, side 627 – 1. afsnit.
37 Generationsskifte/Omstrukturering, Michael Serup, side 628 – 1. afsnit.
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Et eksempel er en gammel afgørelse, TfS1996.167.LR, hvor et selskab M, der drev

engrosvirksomhed, ville indskyde grossistvirksomheden i et 100% ejet datterselskab D ved

tilførsel af aktiver, men beholde ejendomme og værdipapirer. Der ville ikke blive overført

likviditet fra M til D, idet finansieringen skulle ske ved udlån fra M samt ved optagelse af

bankfinansiering mod kaution fra M. D ville få en egenkapital på kr. 500.000 ud af en balance på

ca. 25.000.000. Ligningsrådet afslog tilladelsen med henvisning til, at som følge af manglen på

egen likviditet kunne det nye selskab ikke anses for levedygtig i kraft af egne midler.

Ved den skattefrie tilførsel af aktiver er det ekstremt vigtigt, at der er stor fokus på, at få

finansieringen på plads således, at den udskilte virksomhedsdel kan klare sig selv.

5.2.5 – Underskudsbegrænsning

Det følger af FUL § 15d, stk. 2, 1. pkt. at reglerne vedrørende underskud i det indskydende

selskab, ikke kan modregnes i det modtagende selskab jf. FUL § 8, stk. 6. Ligeledes kan

kildeartsbestemte underskud heller ikke fremføres i det modtagende selskab jf. FUL § 8, stk. 8.

Selskaber der er sambeskattet inden tilførslen af aktiver, kan modregne skattepligtig indkomst i

uudnyttet underskud idet der er tale om sambeskatningsunderskud.

For yderligere beskrivelse af behandlingen af underskud henvises til afsnit 3.2.4 og 4.2.4.

5.3 – Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse

Det er FUL § 15c, stk. 1 der regulere muligheden for, at gennemfører en skattefri tilførsel af

aktiver hvor der indhentes en tilladelse fra SKAT. For at få tilladelsen fra SKAT er det vigtigt, at

der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, som er beskrevet i afsnit 4.3. Derudover skal

de generelle betingelser være opfyldt jf. ovenfor.
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5.3.1 – Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab

En af fordelene ved en skattefri tilførsel af aktiver er, at der ikke vil skulle ske

realisationsbeskatning af de overførte værdier til det modtagende selskab. Det er dog en

forudsætning at den danske beskatningsret består.

Fra indkomståret 2010 er reglerne ændret i FUL § 15d, stk. 4, således at det er handelsværdien af

aktiverne og passiverne, der lægges til grund for kapitalandelenes anskaffelsessum. Før

indkomståret 2010 var det aktivernes og passivernes skattemæssige værdi på tilførselsdagen,

opgjort efter VOL § 4, stk. 2, der blev lagt til grund for kapitalandelenes anskaffelsessum. Dette

er ændret ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009, og forudsætningen for denne ændring er, at udbytte

og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes.38

Denne ændring gør at vederlagsaktierne kan sælges kort tid efter tilførslen uden beskatning, dog

skal der ske anmeldelse til SKAT jf. anmeldelsesvilkåret, hvilket er beskrevet i afsnit 6.3.2.

Idet det indskydende selskab ikke ophører med sin aktivitet, vil uudnyttede skattemæssige

underskud ikke blive påvirket af tilførslen af aktiver til det modtagende selskab. Derved vil det

kun være det indskydende selskabs skattepligtige indkomst der fremadrettet kan modregnes i det

skattemæssige underskud efter en sambeskatning er opstået. Modregning af underskud i det

modtagendes skattepligtige indkomst kan ikke lade sig gøre, med mindre tilførslen af aktiver

sker til et allerede eksisterende selskab, der inden tilførslen af aktiver var sambeskattet med det

indskydende selskab.

5.3.2 – Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab

Det modtagende selskab vil jf. FUL § 15d, stk. 2, 1. og 2. pkt. succederer i de overtagne aktiver

og passivers skattemæssige stillinger, jf. FUL § 8. Derved indtrædes der i anskaffelsessummer,

anskaffelsestidspunkt, anskaffelseshensigt etc. Skulle der være foretaget afskrivninger på de

overdragne aktiver, vil disse tillige overdrages. Reglerne for underskudsfremførsel er behandlet

under afsnit 5.2.4, hvortil der henvises.

38 Ligningsvejledningen 2011-1, S.D.3.6.3, afsnit 1-4.
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Reglen i FUL § 8 finder dog kun anvendelse på de aktiver og passiver, der er knyttet til et dansk

selskab. Hvis der er aktiver og passiver der udgår af den danske beskatningsret, vil der skulle ske

realisationsbeskatning.

5.3.3 – Skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne

Da det er det indskydende selskab, der vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab,

vil en skattefri tilførsel af aktiver ikke påvirke selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, hvis

det er fysiske personer. Skulle én eller flere af kapitalejerne være selskaber, kan der ved

koncernetablering i forbindelse med tilførslen af aktiver ske det, at en eventuelt tvungen

sambeskatning vil opstå. Et eksempel herpå kunne være hvor et holdingselskab ejer 100% af

driftsselskab 1, og tilfører 50% af driftsselskabet til driftsselskab 2, der er 100% ejet af en

hovedaktionær. Derved modtager driftsselskab 1 kapitalandele i driftsselskab 2, og

sambeskatningen opstår, idet driftsselskab 1 ejer mere end 10% af driftsselskab 2.

I det modtagende selskab vil konsekvenserne for selskabsdeltagerne være, at ejerforholdet

ændres, idet vederlaget består af kapitalandele i det modtagende selskab. Yderligere vil

selskabsdeltagere der er selskaber, muligvis skulle indgå i en tvungen sambeskatning.

5.4 – Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse

Udover de ovenstående generelle krav der skal være opfyldt, skal der ved en skattefri tilførsel

uden tilladelse også ske en overholdelse af holdingkravet, som skal sikre at der ikke afstås

kapitalandele i det modtagende selskab, i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen jf.

FUL § 15c, stk. 1, 5. pkt. Holdingkravet er gennemgået under afsnit 4.4.3, dog med den

afvigelse at paragraf-henvisningen er anderledes, samt at der ikke er nogen minimumsgrænse på

10%. Det vil sige, at kapitalejere der modtager en del i det modtagende selskab, ikke må afstå

kapitalandele, uanset hvor meget de ejer af kapitalen.
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Yderligere er det et krav, at der i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen, for det

indkomstår hvori den skattefri tilførsel af aktiver er foretaget, gives besked til SKAT om den

gennemførte skattefrie transaktion jf. FUL § 15c, stk. 8.

5.4.1 – Skattemæssige konsekvenser ved tilførsel af aktiver uden tilladelse

I det store hele, er der ikke nogen forskel i den skattemæssige behandling af det indskydende

selskab, det modtagende selskab eller kapitalejerne, hvad enten det er en skattefri tilførsel af

aktiver med tilladelse eller uden tilladelse. Den eneste forskel er, at der ved en skattefri tilførsel

af aktiver med tilladelse er et 3-års anmeldelsesvilkår, og uden tilladelse skal holdingkravet

overholdes. Anmeldelsesvilkåret er beskrevet i afsnit 6.3.2 og holdingkravet i afsnit 4.4.3, hvortil

der henvises.

Gennemgang af de skattemæssige konsekvenser er foretaget i afsnit 5.3.1 – 5.3.3, hvortil der

henvises for yderligere uddybning af konsekvenserne.

5.5 – Opsummering på skattefri tilførsel af aktiver

En tilførsel af aktiver er en transaktion, hvor det indskydende selskab overfører aktiver og

passiver til et modtagende selskab, lidt i stil som ved spaltning. Der er dog den forskel, at ved

tilførsel af aktiver ophører det indskydende selskab ikke, og det vil modtage kapitalandele i det

modtagende selskab som vederlag.

En skattefri tilførsel af aktiver kan ske med tilladelse og uden tilladelse. For begge regelsæt er

der en række fælles krav der skal overholdes. Det skal være et selskab der er omfattet af

Fusionsdirektivet, og ligesom ved fusioner og spaltninger skal datoen for tilførslen være lig med

det modtagende selskabs regnskabsår, hvis ikke der i forvejen er sambeskatning eller det sker til

et skuffeselskab.

For begge skattefri tilførsler gælder tillige, at vederlaget kun må ske i kapitalandele, og ikke som

ved fusioner og spaltninger, hvor det er muligt at få udbetalt en kontant udligningssum. Skulle
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det modtagende selskab foretage en udlodning efter den skattefrie tilførsel af aktiver er foretaget,

vil dette anses som et kontant vederlag, og tilførslen kan blive skattepligtig. Det er derfor vigtigt,

at hvis man påtænker at udbetale udbytte lige efter tilførslen er gennemført, at få taget kontakt til

SKAT, for at få en vurdering af, om den ønskede disposition vil få konsekvenser for den ønskede

skattefrie tilførsel af aktiver.

Der er 2 måder hvorpå en tilførsel af aktiver kan foretages, og det er ved at overføre en hel

virksomhed eller en gren af en virksomhed. Overføres en hel virksomhed, vil alle relevante

aktiver og passiver der anses som en virksomhed, overgå til det modtagende selskab, hvilket der

som udgangspunkt ikke er de store problemer i. Anderledes ser det ud ved en tilførsel af en gren

af en virksomhed. Der skal foretages en vurdering af om det er en samlet del af virksomheden

der overføres. Det er ikke nok at virksomheden bliver samlet ved overførslen, den skal være

samlet inden overførslen finder sted. Skatteministeriets Departement har på baggrund af

lovgivningen konkluderet, at det ud fra et organisatorisk synspunkt skal anses som en samlet

enhed.

Specifikt for tilførsel af aktiver med tilladelse, skal der foreligge en forretningsmæssig

begrundelse, i lighed med den der skal foreligge ved spaltning med tilladelse. Hvis der

efterfølgende sker et salg af kapitalandelene skal man være opmærksom på, at der skal foretages

anmeldelse til SKAT indtil 3 år efter tilførslen jf. anmeldelsesvilkåret. For tilførsel uden

tilladelse skal der ikke være en forretningsmæssig begrundelse, men der vil efter tilførslen er

foretaget, være et holdingkrav, som skal begrænse muligheden for at omstruktureringen er

foretaget med skatteundgåelse for øje. Holdingkravet sikrer at der ikke bliver solgt kapitalandele

inden for 3 år efter tilførslen er foretaget, idet tilførslen vil blive skattepligtig, hvis holdingkravet

ikke overholdes.

Rent skattemæssigt, så er der ikke forskel på, om det er en tilførsel med eller uden tilladelse, idet

konsekvenserne er de samme. Det indskydende selskab modtager kapitalandele i det modtagende

selskab, og kapitalandelene værdiansættes efter handelsværdien af aktiverne og passiverne. Der

foretages ikke en afståelsesbeskatning af det indskydende selskab, da det modtagende selskab
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succederer i aktivernes og passivernes skattemæssige stilling, og dets egne aktiver og passiver

berøres ikke af overførslen. Den eneste betydning der vil være for kapitalejerne i det

indskydende selskab, hvis det er et selskab der er kapitalejer, er at en mulig sambeskatning vil

opstå. For det modtagende selskab vil ejerforholdet blive påvirket, og det kan medføre at en

sambeskatning opstår eller ophører.

Efter den skattefrie tilførsel er foretaget, er der ikke mulighed for, at det modtagende selskab kan

foretage udlodning af udbytte til det indskydende selskab, idet dette vil blive anset som værende

et kontantvederlag. Ifølge FUL § 15c, stk. 2 skal vederlaget alene være i kapitalandele til det

indskydende selskab. Bliver der udloddet udbytte, kan denne disposition medføre at

ombytningen bliver skattepligtig, og skulle der efterfølgende være behov for at tilføre midler til

det indskydende selskab, bør sagen igen forelægges SKAT, således at der kan foretages en ny

accept af de påtænkte transaktioner.
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6. Skattefri aktieombytning

6.1 – Definition

Reglerne for skattefri aktieombytning findes ikke i Fusionsskatteloven, men derimod i

aktieavancebeskatningslovens § 36. Loven definerer en aktieombytning således:

”§ 36, stk. 2, 1. pkt. Ved ombytning af aktier 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.”

Reglerne i ABL § 36, stk. 1-2, kan benyttes når det erhvervende og erhvervede selskab er danske

aktie- eller anpartsselskaber eller klassificeret som et EU-selskab39. Derudover skal det

erhvervende selskab ved aktieombytningen opnå stemmeflertallet i det erhvervede selskab.

En aktieombytning kan forklares som en transaktion, hvor en eller flere kapitalejere i et

driftsselskab overdrager deres kapitalandele til et holdingselskab, mod at det til gengæld

modtager kapitalandele i holdingselskabet. Herefter er der etableret en koncernstruktur, hvor

kapitalandelene i holdingselskabet ejes af de personlige kapitalejere, og holdingselskabet ejer

kapitalandelene i det oprindelige driftsselskab. Derudover er det også muligt, at

aktieombytningen kan ske ved, at et selskab erhverver resten af aktiekapitalen i det andet

selskab, også kaldet for en uegentlig fusion.

Der er mulighed for at lave en aktieombytning med og uden tilladelse, som det også gør sig

gældende ved spaltning og tilførsel af aktiver. Den hyppigste grund til at aktieombytningen

foretages skattefrit er, at avancen hos ejerne, hvis det er personer, udskydes til et endeligt salg,

samt at klargøre driftsselskabet til et fremtidigt generationsskifte. Derudover er der mulighed for,

39 Et EU-selskab skal ligne de danske aktie- og anpartsselskaber, hvor der er en fast indskudskapital og en begrænset hæftelse samt at selskabets
øvrige formue er underlagt retlig regulering.
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hvis kapitalandelene bliver ombyttet til et holdingselskab, at sælge datterselskabsaktierne

skattefrit og modtage skattefri udlodning fra datterselskabet.

En aktieombytning kan foregå på to forskellige måder, enten ved etablering af et holdingselskab,

ABL § 36, stk. 1 og 2, eller ved en uegentlig fusion, ABL § 36, stk. 3, hvor et selskab helt eller

delvist erhverver kapitalen i et andet selskab. Begge metoder er illustreret og kort beskrevet

nedenfor.

6.1.1 – Etablering af holdingselskab

Figur 12: Aktieombytning Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser et driftsselskab der er ejet af en person, som indskyder et

holdingselskab, hvor kapitalandelene fra driftsselskabet skydes op i holdingselskabet, og

kapitalejeren får kapitalandele i holdingselskabet i stedet for i driftsselskabet.
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6.1.2 – Uegentlig fusion

Figur 13: Uegentlig fusion Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser to ejere, ejer 1 og 2, der hver især har kapitalandele i hvert sit selskab,

Selskab A og B. Der bliver nu skabt en koncernstruktur ved at Selskab A (Erhvervende selskab)

erhverver kapitalandele i Selskab B (Erhvervede selskab), mod at ejeren i det erhvervede selskab

vederlægges med kapitalandele i det erhvervende selskab. Herefter kan aktiviteten i Selskab A

overføres til Selskab B ved en skattefri fusion, således at Selskab A kan benyttes som

holdingselskab.

6.2 – Forudsætninger for en skattefri aktieombytning

En forudsætning for at anvende reglerne i ABL § 36 er, at transaktionen kan falde ind under

ovenstående definition, jf. afsnit 6.1. Som det fremgår af definitionen, skal det erhvervende

selskab overtage kapitalandele i det erhvervede selskab mod, at vederlægge kapitalejerne med

kapitalandele i det erhvervende selskab samt en eventuel kontant udligningssum.

Det erhvervende selskab skal tillige opnå flertallet af stemmerne, jf. afsnit 6.2.6, i det erhvervede

selskab, det vil sige at moderselskabet skal opnå stemmemajoriteten. Der er dog ikke noget til
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hinder for, at der efter aktieombytningen hvor kravet til stemmeandelen er opfyldt, foretages

f.eks. en spaltning efter reglerne i FUL § 15a, jf. ABL § 36, stk. 2, 2.pkt.

Det er muligt at foretage en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse fra SKAT, og det

er op til den enkelte der ønsker at foretage en skattefri aktieombytning, at vurdere, i samarbejde

med sin rådgiver – advokat eller revisor, hvilken metode der vil være den mest optimale.

Nedenstående objektive betingelser gælder ved begge former for aktieombytning, og

efterfølgende vil specifikke regler for hver af de to former blive gennemgået.

6.2.1 – De deltagende selskaber

Som før omtalt er det en betingelse, at de selskaber der deltager i aktieombytningen, er selskaber

i en medlemsstat eller selskaber der tilnærmelsesvis ligner de danske selskaber jf.

Fusionsdirektivets artikel 340. Kravene er de samme som ved skattefri spaltning.

For at benytte sig af reglerne i ABL § 36, stk. 1 og 2, er det nødvendigt at de deltagende

selskaber opfylder ovenstående betingelse, og i samme ombytning overtager flertallet af

stemmerne i det erhvervede selskab. Skulle der være selskaber der indgår i en aktieombytning,

som er hjemmehørende i andre lande uden for EU, vil der kunne gives tilladelse efter reglerne i

ABL § 36, stk. 3, hvis det erhvervende selskab får ejerskab til hele kapitalandelen i det

erhvervede selskab.

6.2.2 – Ombytningsdatoen

Fastsættelse af ombytningsdatoen er datoen for aktieombytningen jf. ABL § 36, stk. 1, 2. pkt., og

ikke FUL § 5 som ved de andre skattefrie omstruktureringer. Datoen vil kunne variere alt efter

hvilken aktieanskaffelsesmetode der anvendes, således er det stiftelsesdatoen ved nystiftelse,

40 Jf. ABL § 36, stk. 1, 1.pkt.
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beslutningsdatoen ved kapitalforhøjelse og udstedelse af fondsaktier, mens det er

aftaleindgåelsesdatoen ved brugen af egne aktier.41

6.2.3 – Ombytningsperioden

Ifølge ABL § 36, stk. 4 skal ombytningen af kapitalandelene være foretaget inden for en periode

på 6 måneder, regnet fra første ombytningsdag. For det meste vil dette i praksis ikke være et

problem, da mange af de aktieombytninger der foretages, er ved en eneaktionær, der foretager en

aktieombytning til et nystiftet selskab. I disse situationer foretages ombytningen med det samme.

De situationer hvor fristen på de 6 måneder vil kunne blive aktuel, er hvor der ønskes foretaget

en aktieombytning i et selskab, hvor der er mange kapitalejere, hvilket f.eks. kunne være et

børsnoteret aktieselskab. Der vil her kunne gå længere tid, inden alle aktionærer har givet

tilbagemelding om de ønsker at deltager i ombytningen eller ej.

6 måneders fristen kan ifølge ABL § 36, stk. 4, 2. pkt. forlænges i en længere periode, hvis der

f.eks. er tale om en nystartet virksomhed, hvor kapitalandelens faktiske værdi undtagelsesvis

først kan fastlægges på et senere tidspunkt end 6 måneder fra første ombytningsdag. Et andet

eksempel kunne være den situation hvor det ikke er muligt, at få inddraget samtlige sine

kapitalandele inden for de 6 måneder.42

Udover den lovbestemte frist jf. de to forrige afsnit, er der også sat en administrativ frist på 6

måneder. Grunden til at der er fastsat en frist for, hvornår en aktieombytning skal være fortaget

er, at der kan ske meget i de forhold der ligger til grund for aktieombytningen, og de kan i løbet

af de 6 måneder ændre sig væsentligt. Der er dog mulighed for hos SKAT, at få forlænget

fristen, hvilket kræver at SKAT sikrer sig, at de forhold der ligger til grund for ombytningen ikke

har ændret sig væsentligt. Det er ved ansøgningen om tilladelsen til den skattefri aktieombytning

muligt, at give meddelelse om hvornår aktieombytningen ønskes foretaget, således at SKAT kan

tilpasse tilladelsen herefter.

41 Skatteretten 2, 5. udgave, side 605, sidefod nr. 36.
42 Fusionsskatteloven med kommentarer – Michael Serup, side 658.
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Aktieombytningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, jf. ABL § 36, stk. 4, 3. pkt. hvilket

skyldes at ombytningen af kapitalandelene, ikke anses for sket før aftaledatoen jf. ovenfor.

6.2.4 – Genstand for ombytning

Aktier omfattet af ABL § 1 vil som hovedregel kunne indgå i en skattefri aktieombytning, og det

er da også almindelige aktier og anparter der foretages den største ombytning af. Der er dog en

række andre former for aktier der også falder ind under ABL § 1, som ikke alle kan benyttes i en

skattefri aktieombytning43. Da de forskellige former for aktier ikke umiddelbart har nogen

tilknytning til, om der vælges en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse, vil dette ikke

blive gennemgået yderligere, da det falder uden for opgavens afgrænsning.

6.2.5 – Vederlag

Det er et krav, at vederlaget for de ombyttede kapitalandele bliver erlagt i form af ejerandele i

det erhvervende selskab, og tillige et kontantvederlag hvis dette ønskes jf. ABL § 36, stk. 2. Der

er ikke noget krav til kontantvederlagets størrelse, men der er et krav til stemmeflertallet, jf.

nedenstående afsnit 6.2.6, hvor det kræves at der opnås stemmeflertal. Det vil sige, at hvis man

blot opnår mere end 50 % af stemmerne, så kan resten udbetales som kontantvederlag.

Et kontant vederlag bliver beskattet som enhver anden form for aktieavance, hvilket også gør, at

kapitalandele der er ejet med mere end 10% skattefrit kan realiseres jf. ABL § 8. Ejes der under

10% i et andet selskab, vil realisationen blive skattepligtig jf. ABL § 9. ABL § 8 og 9 kan kun

bruges ved ejerskab i selskaber, idet fysiske personer er skattepligtige af aktieavancer jf. ABL §

12. I forhold til kravet om stemmeflertal, hvor der skal erhverves 50% af stemmerne, vil det

stadig kunne lade sig gøre, at sælge datterselskabsaktier skattefrit, så længe der ved ombytningen

af kapitalandelene stadig bliver opnået stemmeflertal.

43 Det drejer sig om tegningsretter (warrants), som kan indgå i en aktieombytning, og køberetter og konvertible obligationer, som ikke kan indgå i
en skattefri aktieombytning jf. Ligningsvejledningen 2011-1, S.G.18.5.1.
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Hvis der i det erhvervede selskab er en negativ kapital, er det ikke muligt at gennemføre en

skattefri aktieombytning, idet kapitalandelene er værdiløse, og der kan ikke erlægges et vederlag.

Det er forholdene på ansøgningstidspunktet, der skal ligge til grund for vurderingen af, om

selskabets egenkapital er positiv. Det er ansøgerens opgave at dokumentere, at en eventuel

negativ egenkapital ved årsregnskabet er vendt til en positiv egenkapital. Til brug for denne

vurdering er der brug for en periodeopgørelse samt dokumentation for eventuelle værdier der

ikke kan læses ud af årsregnskabet. Tillige kan et købstilbud fra en uafhængig tredjemand skabe

en formodning om, at kapitalandelene har en værdi.

6.2.6 – Krav til stemmeflertal

Som det fremgår af ABL § 36. stk. 2, skal det erhvervende selskab opnå flertallet af stemmerne

førend reglerne i Fusionsskatteloven og Aktieavancebeskatningsloven kan anvendes. Det skal

være sådan, at det erhvervende selskab får stemmeflertallet i det erhvervede selskab ved selve

ombytningen og ikke ved efterfølgende køb. Skulle der i forvejen være stemmeflertal, vil der ved

en yderligere ombytning af kapitalandele skulle erhverves en yderligere stemmeandel.

Det er ikke altid nok, at der erhverves en aktieandel på over 50%, idet der sagtens kan være

forskellige aktieklasser. Derfor er det vigtigt, at det er det reelle stemmerflertal og ikke

aktiebesiddelsen der anskaffes. Det er ligeledes afgørende, at stemmeflertallet erhverves af det

erhvervende selskab ved selve aktieombytningen – hverken før eller senere. Hvis der foretages

en spaltning lige efter en aktieombytning er foretaget, anses stemmeflertalskravet stadig for

opfyldt, jf. FUL § 15 a, jf. ABL § 36, stk. 2, 2. pkt. For aktieombytninger hvor der er indgået

ejeraftaler som kan forrykke stemmeflertalskravet, henvises til afsnit 6.2.6.1.

Kravet om at der skal erhverves 50% af stemmemajoriteten for, at aktieombytningen kan

gennemføres skattefrit, kan godt fraviges, hvilket bindende svar SKM2008.182.SR viser. I

afgørelsen bekræfter Skatterådet, at en anpartsombytning som umiddelbart efterfølges af en

kapitaludvidelse, hvor tredjemand indskyder kapital i det erhvervede selskab, med den

konsekvens, at majoriteten opgives, og de to anpartshavere hver står som ejer af 50%, ikke er i

strid med reglerne ifølge den gamle ABL §36A, hvilket i dag svarer til ABL §36, stk. 6.
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Skatterådet accepterede derved, at stemmeflertallet forsvandt, ved kapitaludvidelsen med

nytegning af 50% anparter, lige efter omstruktureringens gennemførsel. Grunden hertil skyldes,

at det er ved selve ombytningen, at stemmeflertallet skal opnås. Den efterfølgende

gennemførelse af kapitaludvidelsen, er ikke en omgåelse af kravet om opnåelse af stemme-

flertallet. Skatterådet mener, at stemmeflertalskravet ved selve ombytningen er overholdt. Skulle

selskabet være i kraftig fremgang, og har brug for ekstra kapital, nytter det ikke noget at en

skattefri anpartsombytning skal stoppe selskabets fremgang.

Har det erhvervede selskab egne kapitalandele, vil stemmerettigheder der er tilknyttet disse ikke

medgå ved opgørelsen af stemmeværdien, idet der ikke kan foretages succession i disse.44Ved

skattefri ombytning med tilladelse, vil der ved behandlingen af ansøgning hos SKAT blive taget

stilling til om kravet er overholdt. Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse, vil det være

muligt at få klarhed over, om man opfylder kravet ved et bindende ligningssvar.

I afgørelsen SKM2010.862.SR kunne det ovenstående scenarie i det andet afsnit dog ikke lade

sig gøre. I korte træk handler sagen om 5 ejere af anpartsselskab A ApS, der ønsker at foretage

en skattefri anpartsombytning til et holdingselskab, og efterfølgende en skattefri spaltning

således at de 5 ejere fik hver deres holdingselskab, som ejer hver deres del af selskab A ApS.

Nedenstående figur viser strukturen inden den skattefrie aktieombytning og efterfølgende

spaltning, og hvorledes den ønskede struktur vil komme til at se ud.

44 Jf. TfS 1994, 374 TS.
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Figur 14: Illustration af resultat vedr. SKM2010.862.SR Kilde: Egen tilvirkning

SKAT kom frem til i deres vurdering, at det godt kunne lade sig gøre, at foretage en

aktieombytning til et holdingselskab, idet flertallet af stemmerne i det nye holdingselskab ansås

for at være opfyldt. Tillige forudsatte SKAT, at anpartshaverne modtager kapitalandele i det

erhvervende selskab i samme forhold, så de hver især ejer det samme, som inden

aktieombytningen. Det drejer sig både om kapitalandele samt stemmerettigheder, og derved kan

opfylde betingelsen om, at vederlæggelsen er foretaget til handelsværdi.

SKAT gav dog ikke tilladelse til at foretage den efterfølgende ønskede spaltning, idet SKAT

ikke fandt at 4 af de 5 ejere havde ejet anparterne i selskab A A/S i mere end 3 år.

Som det kan ses af ovenstående afgørelse acceptere SKAT, at det indskudte holdingselskab

overtager anparterne i selskab A ApS, og derved ejer 100% af stemmerne. Derved er

stemmeflertalskravet ikke brudt, og der er ingen problemer i at foretage den ønskede

aktieombytning. Desværre for ansøgeren gives der ikke tilladelse til spaltningen i forlængelse af

aktieombytningen, idet kravet om 3 års ejertid ikke er opfyldt jf. FUL § 15a, stk.1, 8. pkt.

Spørgsmålet vedr. succession er behandlet under afsnit 4.4.2, punkt 1.

B C FD E

Selskab A ApS

B C D E F

Selskab A ApS

B FEDC
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6.2.6.1 – Ejeraftale

I de situationer hvor der er indgået en ejeraftale45 mellem kapitalejerne, er det ikke muligt at lave

en skattefri aktieombytning. Grunden hertil er jf. Ligningsvejledningen46, at hvis der er en

bestemmelse i aktionæroverenskomsten, der giver en mindretalsaktionær vetoret, eller en anden

mulighed for, at blokere for en eller flere beslutninger, vil dette være til hindring for at der kan

foretages en skattefri aktieombytning, idet stemmeflertallet derved ikke er intakt.

Skulle der blive indgået en ejeraftale i forbindelse med at den skattefrie aktieombytning

gennemføres, hvor den kapitalejer der har flertallet mister sin majoritet, vil dette medføre at

tilladelsen bortfalder. Et eksempel på hvor der ikke er givet tilladelse, er ved dommen

SKM2005.33.LSR, hvor aktionærerne ikke fik tilladelse til at foretage en skattefri

aktieombytning, idet væsentlige beslutninger jf. en aktionærindkomst skulle træffes ved

enstemmighed.

For at undgå at der efterfølgende bliver lavet en aktionæroverenskomst, der kan have

skatteundgåelse for øje, vil en oprettelse af aktionæroverenskomst eller lignende skulle meddeles

til SKAT, i henhold til anmeldelsesvilkåret. Det er vigtigt at pointere, at det er skatte-

undgåelsesmomentet, og ikke det at stemmeflertallet ændres, der gør at SKAT skal meddeles

herom, se tillige afsnit 6.3.2 for yderligere angående anmeldelsesvilkåret. Ændringer i

stemmefordelingen er ifølge fusionsskattedirektivets objektive betingelser, ikke nok til at en

tilladelse kan tilbagekaldes jf. Hans Markus Kofoed dommen.

6.3 – Skattefri aktieombytning med tilladelse

Som før omtalt er det muligt at foretage en aktieombytning skattefrit jf. ABL § 36, stk. 1, hvis

der er opnået tilladelse fra SKAT. Alle de foranstående objektive krav i afsnit 6.2 skal være

opfyldt. Derudover skal der være en forretningsmæssig begrundelse, samt må aktieombytningen

ikke bære præg af, at der er tale om skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

45 En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne i et kapitalselskab.
46 Ligningsvejledningen 2011-1, S.G.18.3, del vedr. aktionæroverenskomster.
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I selve ansøgningen om tilladelsen bør der gives oplysning om:47

 Driftsaktiviteten i det erhvervede selskab.

 Fordeling af aktiekapitalen i selskabet og angivelse af, hvornår og hvorledes
aktionærerne har anskaffet kapitalandelene.

 Årsagen til aktieombytningen.

 Fordelingen af vederlaget for ombytningen.

 Planer for fremtidig ændring af ejerstrukturen.

 Eventuelle aktionæraftaler.

Herefter kan SKAT, på baggrund af de fremsendte data, give en tilladelse uden vilkår, en

tilladelse med vilkår, eller ikke tilladelse til at foretage aktieombytningen. I de fleste af de

tilladelser der gives, bliver der stillet vilkår om, at der skal gives besked til SKAT hvis der

indenfor de første 3 år efter ombytningens gennemførsel, sker væsentlige ændringer i de forhold,

der ligger til grund for tilladelsen.48 Skulle der ikke ske meddelelse til SKAT, kan der ske

tilbagekaldelse af tilladelsen, og de oprindelige kapitalejere bliver herefter afståelsesbeskattet af

de ombyttede kapitalandele. Forudsigelige væsentlige ændringer, skal ske til SKAT senest 3

måneder inden ændringerne forventes at træde i kraft.

En skatteyder kan komme i den situation, hvor der kan ske ændringer i grundlaget som SKAT

har givet tilladelse på baggrund af, og det kan f.eks. være:49

1. Indgåelse af aftaler om afståelse af kapitalandele i datterselskabet, herunder købe- og

salgsretter.

2. Ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af

medarbejderaktier.

3. Ændringer i aktieklasser (opdelinger eller sammenlægninger) i datterselskabet eller i

aktieklassernes rettigheder.

4. Tilbagesalg, af de ved ombytningen, erhvervede kapitalandele i holdingselskabet

47 Skatteretten 2, 2010, 2. sidste afsnit på side 605.
48 Ligningsvejledningen 2011-1, S.G.18.7. 1. afsnit.
49 Ligningsvejledningen 2011-1, S.G.18.7.2.
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5. Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for

stemmefordelingen i datterselskabet.

6. Frasalg af enkelte eller alle aktiviteterne i datterselskabet.

7. Indgåelse og ophævelse af øvrige aftaler, der er af betydning for stemmefordelingen,

uanset at disse ikke har form af en aktionæroverenskomst.

Den ovenstående liste er ikke udtømmende, men et udpluk af nogle af de ændringer der skal

anmeldes til SKAT, hvis de foretages efter tilladelse er givet til en skattefri aktieombytning.

SKAT går herefter ind i sagen, og vurderer om de ændringer der sker i forholdene, går imod det

oprindelige formål med ombytningen. Herefter vil skatteyderen modtage en meddelelse, om

hvorledes ændringen i forholdene kan accepteres eller ej. Kan SKAT ikke acceptere

ændringerne, vil ombytningen anses som værende skattepligtig, hvis den efterfølgende

gennemføres. Ved SKAT’s vurdering af, hvorvidt ændringerne går i mod skattelovgivningen,

afhænger det af en konkret vurdering af den enkelte sag. Nogle af de punkter som SKAT kigger

på, kan f.eks. være:50

 Stemmer ændringen overens med det oprindelige 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?

Ovenstående bullets kan blive taget i betragtning ved vurderingen af, om udgangspunktet, som

den oprindelige tilladelsen er afgivet ud fra, er ændret. SKAT foretager sin vurdering ud fra om

50 Ligningsvejledningen 2011-1, S.G.18.7.4.
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tilladelsen der blev givet ved den oprindelige tilladelse også ville være givet, hvis de ændrede

forhold var kendt på vurderingstidspunktet.

6.3.1 – Forretningsmæssig begrundelse

For at SKAT kan give tilladelse til der foretages en skattefri aktieombytning, skal der ligesom

ved spaltning og tilførsel af aktiver være en forretningsmæssig begrundelse herfor. Det er SKAT

der foretager en vurdering af den enkelte konkrete sag, og til brug herfor har SKAT brug for en

konkretisering af, at den forretningsmæssige begrundelse er i tråd med Fusions-

beskatningsdirektivets artikel 11. Er begrundelsen ikke tilstrækkelig velovervejet, vil tilladelse

ikke blive givet jf. SKM2005.167 ØLR. Man kan sige, at for at undgå at der bliver foretaget

forsøg på skatteundgåelse eller skatteunddragelse, er det godt at kravet om forretningsmæssig

begrundelse er tilstede, idet kapitalejerne jo som hovedformål undgår afståelsesbeskatning,

hvilket også må siges at være en form for skatteundgåelse.

En forretningsmæssig begrundelse kan f.eks. være et generationsskifte, hvor der er ønske om at

sikre en virksomheds videreførelse, omstrukturering inden for en koncern eller risikoafgrænsning

af selskabets aktiver. I alle tilfælde er det ikke nok, at man ”bare” giver meddelelse om hvad der

ønskes foretaget. Der skal stadig foreligge en redegørelse for, hvorledes generationsskiftet,

omstruktureringen eller risikoafgrænsningen ønskes gennemført. Det er vigtigt at ansøgeren får

udarbejdet en omhyggelig og velovervejet beskrivelse af baggrunden for den ønskede skattefrie

aktieombytning. At ansøgeren skal lægge meget arbejde i at beskrive og underbygge sin

begrundelse, er med til at sikre, at SKAT får godkendt ansøgninger om skattefri

aktieombytninger der ikke har til hovedformål, at foretage skatteundgåelse eller

skatteunddragelse.

6.3.2 – Anmeldelsesvilkår

Der er i ABL § 36, stk. 1, 4. pkt. indsat en bestemmelse, hvori SKAT har mulighed for at

fastsætte vilkår for tilladelsen. Dette er ofte forekommende i form af et anmeldelsesvilkår som

indebærer, at hvis der skulle ske væsentlige ændringer inden for en periode på 3 år efter

aktieombytningen, skal dette meddeles til SKAT. Det er herefter muligt for SKAT, at
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tilbagekalde tilladelsen hvis de efterfølgende dispositioner er foretaget med skatteundgåelse som

hovedformål.

Dispositionen vil være væsentlig at anmelde, hvis den/de påtænkte dispositioner ville have

medført, at tilladelsen aldrig var blevet givet i første omgang. Det kan f.eks. være ændringer i

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

koncernstrukturen i henhold til fusionsbeskatningsdirektivet51. Skulle der ske en modifikation i

aftaler, der har indvirkning på stemmefordelingen skal dette også anmeldes til SKAT, også

selvom det ikke er en ejeraftale der ændres.

6.4 – Skattefri aktieombytning uden tilladelse

Muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT findes i

ABL § 36, stk. 6 og 7. Der er en række generelle regler der skal overholdes, i lighed med den

skattefri aktieombytning med tilladelse, dog bliver der ikke stillet krav til en forretningsmæssig

begrundelse, hvilket er et af hovedelementerne i SKAT’s tilladelsespraksis. Nedenfor er

gennemgået de specifikke krav, der yderligere skal overholdes hvis der ønskes en skattefri

aktieombytning uden tilladelse.

6.4.1 – Værdien af vederlag

Vederlaget som det erhvervende selskab skal betale for kapitalandelene i det erhvervede selskab,

skal ske til handelsværdi jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. Dette vil medføre at værdien af

vederlagsaktierne, samt en eventuel kontant udligningssum, tilsammen skal svare til

handelsværdien, hvilket tillige gælder ved nystiftede selskaber. Værdiansættelsen af

kapitalandelene fastsættes ud fra dagsværdien på ombytningstidspunktet, såfremt kapitalandelene

var solgt til tredjemand.52 Der bliver ikke i lov forarbejdet henvist til

værdiansættelsescirkulærerne53, hvilket vil være fornuftige at bruge i sin værdiansættelse, hvis

der ikke er andre alternativer.

51 Der er i Ligningsvejledningen 2011-1, S.G.18.7.2, ud arbejdet en liste over væsentlig ændringer der skal anmeldes til SKAT. Denne liste er dog
ikke udtømmende.
52 Skatteministerens besvarelse af spørgsmål 31-35 under lovforslagets behandling af L 110 A.
53 TSS-cirkulære nr. 2000-9 vedr. værdiansættelse af aktier og anparter, TSS-cirkulære nr. 2000-10 vedr. værdiansættelse af goodwill.
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Bliver vederlaget ikke erlagt til handelsværdi, vil konsekvensen være, at kapitalejerne i det

ombyttede selskab vil anses som værende skattepligtige af ombytningen. Derfor kan der med

fordel søges om et bindende ligningssvar, da en værdiansættelse af handelsværdierne kan være

svær, og konsekvensen vil være, at der skal betales skat af aktieombytningen.

Grunden til at handelsværdien skal benyttes er, at der ønskes en sikring af, at der ikke sker en

formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne. Derved stoppes en eventuel overføring af for

store værdier til det erhvervende selskab, eller at kapitalejerne modtager for mange værdier i

forhold til hvad der skulle være overført.

6.4.2 – Holdingkrav

I ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. er der fastsat en bestemmelse om, at der ikke må afstås kapitalandele

der har været involveret i en skattefri aktieombytning uden tilladelse inden for en periode på 3 år,

hvilket også er kaldet for holdingkravet. For dette krav gælder de samme regler som ved skattefri

spaltning og tilførsel af aktiver uden tilladelse, hvorfor der henvises til afsnit 4.4.3.

Ved skattefri aktieombytning uden tilladelse, vil holdingkravet være med til at stoppe f.eks. en

personaktionær, der ønsker at sælge sit driftsselskab, som først foretager en skattefri

aktieombytning uden tilladelse, og derefter lader holdingselskabet sælge driftsselskabet

skattefrit54, og derved undgå avancebeskatning. Kapitalandelene kan ifølge holdingkravet ikke

afstås i en periode på 3 år efter ombytningen er foretaget, og holdingkravet følger

kapitalandelene jf. SKM2010.53.SR.

6.4.3 – Anmeldelse vedr. kapitalandele

Det erhvervende selskab skal, hvis der er erhvervet kapitalandele ved en skattefri

aktieombytning, selvangive dette til SKAT jf. ABL § 36, stk. 7, 1. pkt. Dette er ikke en

54 Ligningsvejledningen 2011-1, S.D.6.5.1, 1. afsnit i del vedr. holdingkravet.
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betingelse for at aktieombytningen kan foretages skattefrit, men en oplysning til SKAT om, at

der er foretaget en skattefri aktieombytning.

ABL § 36, stk. 7, 2. pkt. dikterer, at hvis der skulle ske afståelse af kapitalandele i løbet af de 3

år efter ombytningsdagen, hvor holdingkravet er gældende, skal SKAT have besked om dette

senest 1 måned efter, at afståelsen er foretaget. Dette skal sikre, at SKAT kan holde styr på de

selskaber der foretager skattefrie aktieombytninger, således at det sikres at holdingkravet bliver

overholdt.

6.5 – Skattemæssige konsekvenser ved skattefri aktieombytning

De skatteretlige retsvirkninger af en skattefri aktieombytning med og uden tilladelse er identiske,

hvilket er beskrevet i nedenstående to afsnit.

6.5.1 – Skattemæssige konsekvenser for selskaberne

For det erhvervende selskab er de skattemæssige konsekvenser, at det har erhvervet

kapitalandelene i det erhvervede selskab til anskaffelsessummen (handelsværdien) på

ombytningstidspunktet.

Der er ingen tvivl om, at det erhvervende selskab vil indgå i en sambeskatning, idet betingelsen

for sambeskatning er, at der udøves bestemmende indflydelse jf. SEL § 31, hvilket er kriteriet for

at der kan foretages en skattefri aktieombytning.

For det erhvervede selskab vil den eneste skattemæssige konsekvens være, at hvis der bliver

etableret en koncernforbindelse, vil selskabet skulle indgå i en sambeskatning med de andre

selskaber i koncernen.
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6.5.2 – Skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne

Selskabsdeltagerne i det erhvervende selskab vil som udgangspunkt ikke blive berørt af nogen

skattemæssige konsekvenser. Idet der vil komme nye kapitalejere til, kan der blive tale om, at

der vil opstå tvungen sambeskatning, hvis de tilkomne kapitalejere er selskaber.

Selskabsdeltagerne i det erhvervede selskab succederer i de ombyttede kapitalandeles

skattemæssige stilling, hvilket vil sige anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt samt

anskaffelseshensigt jf. FUL § 11. Der vil først blive tale om avancebeskatning den dag

kapitalandelene afstås uden successions mulighed. Hvis der bliver udbetalt et kontantvederlag,

vil der ske beskatning efter Aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, jf. FUL § 9, stk. 1.

6.6 – Opsummering på skattefri aktieombytning

En skattefri aktieombytning med og uden tilladelse vil kunne opfylde et eventuelt opstået behov

for, at der indskydes et nyt selskab ind imellem ejerkredsen og driftsselskabet.

Aktieombytningen kan foretages ved en indskydelse af et holdingselskab, eller som en uegentlig

fusion.

Det er vigtigt at der ved aktieombytningen, af selskabets advokat eller revisor sikres, at

stemmeflertalskravet er overholdt, inden aktieombytningen sættes i gang. Det skal sikres, at der

ikke er nogen form for overenskomster, der kan være med til at kravet ikke bliver overholdt.

En aktieombytning kan ske med eller uden tilladelse fra SKAT, og for begge ombytninger

gælder en række krav, som er fælles for dem begge. Der stilles krav til hvilke former for

selskaber der kan deltage, inden for hvilken periode kapitalandelene kan ombyttes, vederlaget,

hvilke former for aktier der kan ombyttes samt krav til stemmeforhold.

Herudover er der specifikke krav for hver af de to former for aktieombytninger. For

aktieombytningen med tilladelse er det væsentligste krav, at der skal foreligge en
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forretningsmæssig begrundelse, om hvorfor der ønskes foretaget en aktieombytning. Denne

forretningsmæssige begrundelse må ikke fraviges i en periode på 3 år fra selve ombytningen, og

skulle dette ske, vil tilladelsen blive trukket tilbage og aktieombytningen blive skattepligtig. For

at kontroller dette, medfølger som ofte ved tilladelsen fra SKAT et anmeldelsesvilkår om, at der

ved væsentlige ændringer gives besked til SKAT, således at de kan vurdere om der skal ske

tilbagetrækning af tilladelsen.

For den skattefrie aktieombytning uden tilladelse, er der tillige specifikke krav der skal

overholdes. Det drejer sig om, at vederlaget skal ske til handelsværdi, for ellers bliver

ombytningen skattepligtig. Derudover er der som ved to af de andre skattefrie omstruktureringer

et holdingkrav der skal overholdes, hvor kapitalandelene ikke må afstås i en periode på 3 år efter

ombytningen.

De skattemæssige konsekvenser ved aktieombytning med og uden tilladelse, er fuldstændig

identiske. Det erhvervende selskab erhverver kapitalandelene i det erhvervede selskab til

anskaffelsessummen (handelsværdien) på ombytningstidspunktet. For kapitalejerne i det

erhvervede selskab foretages der succession i de ombyttede kapitalandeles skattemæssige

stilling, og eventuelt kontant vederlag beskattes efter aktieavancebeskatningslovens almindelige

regler.
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7. Sammenholdelse af de 4 omstruktureringsformer
I de følgende skemaer, er de væsentligste forhold vedrørende de 4 omstruktureringsformer sat op

imod hinanden, hvilket giver et godt overblik over de områder, man skal være opmærksom på,

når man ønsker at foretage en omstrukturering.

Resultat af omstruktureringen

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Selskaber lægges

sammen
Selskab
adskilles

Selskab tilføres en
virksomhed

eller en del heraf

Selskab erhverver
en andel i et andet
selskabs kapital

Betingelser og krav

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver
Aktieombyt-

ning
Med og uden

tilladelse Med tilladelse
Uden
tilladelse

Med
tilladelse

Uden
tilladelse

Med og uden
tilladelse

Selskaberne skal
være omfattet af
SEL § 1, stk. 1,

nr. 2

Det skal være
hele selskaber
der sammen-

lægges

Selskaber-ne
skal være
omfattet af
SEL § 1, stk.
1, nr. 2

Det skal være
en særskilt
aktivitet der
fraspaltets jf.
reglerne om
grenkravet

Der skal være
en
forretningsm
æssig-
begrundelse

Selskaber-
ne skal
være
omfattet af
SEL § 1,
stk. 1, nr. 2

Det skal
være en
særskilt
aktivitet
der
fraspaltets
jf. reglerne
om
grenkravet

Selskaberne
skal være
omfattet af
SEL § 1, stk.
1, nr. 2

Det skal være
den samlede
virksomhed
eller en gren
af en
virksomhed
der overføres

Der skal
være en
forretningsm
æssig
begrundelse

Selskaber-
ne skal
være
omfattet af
SEL § 1,
stk. 1, nr. 2

Det skal
være den
samlede
virksom-
hed eller
en gren af
en
virksom-
hed der
overføres

Selskaberne skal
være omfattet af
ABL § 36, stk.

1-2

Det modtagende
selskab skal

opnå flertallet af
stemmerne

Der skal være en
positiv værdi i
selskabet hvor

kapitalandelene
ønskes ombyttet
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Vederlag og værdiansættelse

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Vederlæggelse skal
ske med mindst 1
kapitalandel og en
eventuel kontant
udligningssum

Ved lodrette fusioner
udstedes der ikke
vederlagskapital-

andele

Vederlag skal ske i
samme forhold som

hidtil

Vederlaget skal ske
ved modtagelse af
kapitalandele i det

modtagende selskab

Det er ikke muligt at
modtage kontant
udligningssum

Vederlaget skal ske i
kapitalandele op til at

selskabet har
erhvervet 50% af

stemmerne, herefter
kan resten udbetales

som kontant
udligningssum

Vederlaget
fastsættes ud fra
handelsværdien

Vederlaget
fastsættes ud fra
handelsværdien

Vederlaget
fastsættes ud fra
handelsværdien

Vederlaget
fastsættes ud fra
handelsværdien

Underskud

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Underskud kan ikke

fremføres

Undtagelse hertil er
den situation hvor

selskaberne i forvejen
er sambeskattet

Underskud kan ikke
fremføres, dog kan
underskud ved en

grenspaltning
overføres til det nye

selskab, idet
aktiviteten er den

samme

Undtagelse hertil er
den situation hvor
underskud der er

opstået, mens
selskaberne har været
sambeskattet, bringes

til fradrag

Underskud kan ikke
fremføres, dog kan
underskud ved en

grenspaltning
overføres til det nye

selskab, idet
aktiviteten er den

samme

Undtagelse hertil er
den situation hvor
underskud der er

opstået, mens
selskaberne har været
sambeskattet, bringes

til fradrag

Det er muligt at
fremfører underskud

fra tidligere år
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Værnsregler

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med
tilladelse

Uden
tilladelse

Med
tilladelse

Uden
tilladelse

Med
tilladelse

Uden
tilladelse

Intet Intet
holdig-
krav, dog
typisk et 3
års
anmeldel-
seskrav

Ved salg
af
kapital-
andele
inden for
en 3 årig
periode,
bliver
spaltnin-
gen skatte-
pligtig.

Der er
yderligere
3 værns-
regler jf.
afsnit4.4.2

Intet
holdig-
krav, dog
typisk et 3
års
anmeldel-
seskrav

Ved salg
af
kapital-
andele
inden for
en 3 årig
periode
bliver
tilførslen
af aktiver
skatte-
pligtig

Gælder
også ved
en ejer-
andel på
under 10%

Intet
holdig-
krav, dog
typisk et 3
års
anmeldel-
seskrav

Ved salg
af kapital-
andele
inden for
en 3 årig
periode
bliver
aktieom-
bytningen
skatteplig-
tig

Skattemæssig stilling for det indskydende selskab

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Skattepligtig
indkomst skal

opgøres frem til
fusionsdatoen

Ophørsspaltning:
Realisationsbeskatnin

g af de aktiver og
passiver der ikke
overføres til det

modtagende selskab

Grenspaltning: Ingen
skat, da drift

fortsætter i samlet
selskab

Der sker ikke
realisationsbeskat-
ning af de overførte

værdier, og det
indskydende selskab

vil indtræde i de
modtagende aktiver

og forpligtelsers
skattemæssige stilling

Se skattemæssig
stilling for

kapitalejerne jf.
nedenstående skema
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Skattemæssig stilling for det modtagende selskab

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Indtræder i det

indskydende selskabs
skattemæssige stilling

for de overdragne
aktiver

Indtræder i det
indskydende selskabs
skattemæssige stilling

for de overdragne
aktiver

Indtræder i det
indskydende selskabs
skattemæssige stilling

for de overdragne
aktiver

Det modtagende
selskab erhverver
kapitalandelene til
handelsværdien på
ombytningstids-

punktet

Skattemæssig stilling for kapitalejerne

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Med og uden

tilladelse
Den oprindelige
anskaffelsessum,

tidspunkt og hensigt
overføres til
vederlags-

kapitalandele i det
modtagende selskab,
hvori der succederes

Der sker
realisationsbeskat-

ning ved modtagelse
af kontantvederlag, da

det anses som en
afståelse af

kapitalandele

Den oprindelige
anskaffelsessum,

tidspunkt og hensigt
overføres til
vederlags-

kapitalandele i det
modtagende selskab,
hvori der succederes

Ved ophørsspaltning
sker der

realisationsbeskat-
ning ved modtagelse

af kontantvederlag, da
det anses som en

afståelse af
kapitalandele

Ved grenspaltning
anses en kontant

udligningssum som
udbytte

Ingen påvirkning, da
personer ikke er
indblandet i en

tilførsel af aktiver

Kapitalejerne
succedere i de

ombyttede
kapitalandeles

skattemæssige stilling

Beskatning finder
først sted når

kapitalandelene
afhændes
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Anmeldelse til SKAT

Fusion Spaltning

Med tilladelse Uden tilladelse Med tilladelse Uden tilladelse
Ikke muligt

Der kan indhentes
bindende
ligningssvar, hvis
der er tvivl om alle
betingelser er
opfyldt

Ikke relevant SKAT kan fastsætte
særlige vilkår for
tilladelsen - Typisk 3
års anmeldelsesvilkår

Der skal medsendes et
udkast til
spaltningsregnskab

Der skal angives en
forretningsmæssig
begrundelse

Forholdet mellem aktiver og
passiver skal være ens –
Balancekrav

Aktierne skal opgøres til
handelsværdi

Holdingkrav skal overholdes

Kapitalejeren må ikke blive
hovedkapitalejer i det
modtagende selskab, hvis
kapitalejeren ikke var
hovedkapitalejer i det
indskydende selskab og
samtidig har været kapitalejer
under 3 år

Tilførsel af aktiver Aktieombytning

Med tilladelse Uden tilladelse Med tilladelse Uden tilladelse
SKAT kan fastsætte
særlige vilkår for
tilladelsen - Typisk 3 års
anmeldelsesvilkår

Der skal medsendes et
udkast til åbnings-
/overtagelsesbalance pr.
tilførselsdato

Der skal angives en
forretningsmæssig
begrundelse

Holdingkrav
skal overholdes for at bevare
skattefrihed

SKAT kan
fastsætte særlige
vilkår for
tilladelsen -
Typisk 3 års
anmeldelsesvilkår

Der skal angives
en forretnings-
mæssig
begrundelse

Holdingkrav
skal
overholdes for
at bevare
skattefrihed

Som ovenstående viser, er der nogle af områderne der bliver behandlet ens, uanset hvilken type

af omstrukturering der vælges. Der er en række fællestræk for omstruktureringerne. F.eks. skal

der foreligge en definition af transaktionen, der stilles krav til vederlaget, der er værnsregler, der

sikrer at der ikke bliver udført skatteundgåelse etc.
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7.1 – Afrunding på de 4 omstruktureringsformer
Når der ønskes gennemført en omstrukturering, er det vigtigt at der bliver foretaget en generel

overvejelse, vedr. følgende forhold.

 Skal omstruktureringen være skattepligtig eller skattefri?

 Hvis den skal være skattefri, skal det så være med eller uden tilladelse?

 Foreligger der en forretningsmæssig begrundelse?

 Er der fremførselsberettiget underskud der mistes?

 Ønsker man at sælge sin virksomhed inden der er gået 3 år?

 Får man værdiansat sin virksomhed korrekt?

Ovenstående liste er langt fra udtømmende, men kun et mindre udpluk over de hyppigste

forekommende argumenter for, at gennemføre en omstrukturering. Dette skyldes, at hver enkelt

kapitalejer har sine egne motiver, for at gennemføre en omstrukturering.

Derudover kan et andet incitament, for at foretage en omstrukturering være, at kapitalejeren

ønsker at slanke sit driftsselskab, ved f.eks. at etablere et holdingselskab ved en aktieombytning,

i forbindelse med at klargøre et kommende generationsskifte. Yderligere kan det betale sig, at

risikoafgrænse sine investeringer, i form af en spaltning af et selskab, hvor der indgår flere

aktivitetsområder.

Går man med tanker om at foretage en omstrukturering, er det fundamentalt, at der først

foretages et grundigt forarbejde inden man vælger den fremtidige ejerstruktur. Dette valg bør

tage udgangspunkt i forretningsmæssige overvejelser, og først derefter inddrage de

skattemæssige aspekter, der er gennemgået i de ovenstående kapitler.
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8. Selskabslovens regler vedrørende omstruktureringer
Den 1. marts 2010 trådte den nye selskabslov i kraft, som samlede aktieselskabsloven og

anpartsselskabsloven i samme lov. Ved vedtagelsen af den nye selskabslov, kom der en række

ændringer inden for omstruktureringer, der som udgangspunkt har lettet den administrative

praksis for gennemførsel af omstruktureringer.

Loven blev indført via to faserFase 1 trådte i kraft den 1. marts 2010 og fase 2 den 1. marts 2011.

I overgangsfasen hvor f.eks. en fusion blev besluttet, at skulle gennemføres, skulle der ses på

hvornår den retsstiftende beslutning blev besluttet at skulle være, da det var afgørende for, om

det var de gamle selskabslove eller den nye selskabslov der skulle følges. Hvis den retsstiftende

beslutning var truffet før den 1. marts 2010, skulle reglerne i de gamle love bruges.55

Sammenlægning af de to selskabslove til én samlet lov, skyldes bl.a. et ønske om at sikre de

danske selskabers konkurrencedygtighed, nedbringe virksomhedernes administrative byrder samt

øge fleksibiliteten og dermed dynamikken i dansk erhvervsliv.56

8.1 – Fusion og Spaltning
I SEL kapitel 15, §§ 236 – 270 findes reglerne vedr. national fusion og spaltning. Selskabsloven

definerer en fusion som en opløsning af et selskab uden likvidation, hvor der overføres aktiver

og forpligtelser til et eksisterende selskab (uegentlig fusion) eller ved, at to eller flere bestående

selskaber overdrager aktiver og forpligtelser til et nyt selskab (egentlig fusion)57. I

skattelovgivningen er det lige modsat. Her anses en fusion som en opløsning af et selskab, som

derved skal beskattes af avancer m.v., og det ophørende selskabs kapitalejere skal herefter

beskattes jf. aktieavancebeskatningsloven58. Fusionsskatteloven regulerer dog herfor, således der

kan undgås beskatning hvis bestemte krav er opfyldt.

55 Ernst & Young publikation – Ny selskabslovgivning i Danmark – Udvalgte emner med fokus på selskabsretlige transaktioner, side 7.
56 RR.2009.09.0072 – Faglit notat om hovedpunkter i den nye selskabslov – Ole Steen Jørgensen. FSR.
57 Selskabslovens § 236
58 Selskabsloven med kommentarer, side 893, 2. afsnit
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Selskabsretligt defineres en spaltning som en overdragelse af aktiver og forpligtelser, eller dele

heraf, til et eksisterende eller nystiftet selskab mod vederlag til det indskydende selskabs

kapitalejere59. I skatteretligt henseende anses en spaltning for en opsplitning af et selskab, der

udløser en realisationsbeskatning af selskabets overførte aktiver og forpligtelser. Dette er dog

reguleret ved fusionsskatteloven, således at skat kan undgås.

Samspillet mellem den selskabsretlige og skatteretlige fusions- og spaltningsdato fastsættes efter

den selskabsretlige/regnskabsmæssige fusions- /spaltningsdato. For fusioner indebærer det

tillige, at fusionens skattemæssigt tilbagevirkende kraft afhænger af den selskabsretligt

tilbagevirkende kraft60. Vil fusionen ikke blive gennemført inden den selskabsretlige frist, vil

dette heller ikke kunne tillægges nogen skattemæssig betydning.

Der er ved vedtagelsen af den nye selskabslov sket ændringer af reglerne for nationale fusioner

og spaltninger indenfor følgende områder61:

 Fusions – og spaltningsplan

 Fusions- og spaltningsredegørelse

 Virkningstidspunkt

 Mellembalancer

 Vurderingsmandsudtalelse om fusions- og spaltningsplanen, herunder vederlaget

 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling

 Vurderingsberetning om apportindskud

 4-ugers fristen mellem offentliggørelse af fusions- og spaltningsplanen og beslutningen

Ovenstående punkter er gennemgået hver for sig i de følgende afsnit 8.1.1 – 8.1.8.

59 Selskabslovens § 253
60 Fusionsskatteloven med kommentarer, 3. udgave, side 214, sidste afsnit.
61 Orientering om den nye selskabslov – Fusion og Spaltning, Gorrissen Federspiel, oktober 2009.
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8.1.1 – Fusions- og spaltningsplan

I SEL § 237 står der oplistet hvad en fusionsplan skal indeholde. Dette drejer sig om

kapitalselskabernes navne, hjemsted, vederlaget for kapitalandelene i det ophørende

kapitalselskab, tidspunktet for hvornår der gives ret til udbytte, de rettigheder der fortsat

forefindes, tidspunktet for hvornår rettigheder i det ophørende kapitalselskab regnskabsmæssigt

anses som overgået til det eksisterende selskab, særlige fordele der gives til kapitalselskabets

ledelse samt et udkast til vedtægter, hvis der dannes et nyt selskab. Reglerne for hvad en

spaltningsplan skal indeholde findes i SEL § 255, og er næsten identisk med hvad fusionsplanen

skal indeholde. Der er yderligere to punkter62, som spaltningsplanen skal indeholde, hvilket er, at

der skal foreligge en nøjagtig beskrivelse og fordeling af de dele af aktiver og forpligtelser som

der skal overføres eller blive i de enkelte kapitalselskaber. Derudover skal der oplyses om

fordelingen af vederlaget til kapitalejerne i det indskydende selskab og kriteriet for fordelingen.

SEL anfører, at der som udgangspunkt skal udarbejdes en fusions- og spaltningsplan af

selskabets ledelse, og som noget nyt, er det kun fusioner og spaltninger hvor der indgår

aktieselskaber, hvor der skal udarbejdes disse planer. Loven angiver således, at det frit kan

vælges, om der skal udarbejdes en fusions- eller spaltningsplan, hvis alle de implicerede

kapitalselskaber er anpartsselskaber. Der er tillige åbnet en mulighed for, at anpartshaverne i

enighed kan udarbejde en forenklet plan, der ikke indeholder alle de i selskabslovens oplistede

krav. Det kan med fordel for anpartshaverne belønne sig, at udarbejde en fusions- og

spaltningsplan der er mindre omfattende, da det vil være en hjælp for anpartshaverne når de skal

vurdere, hvilke forhold der skal indgå i en fusion eller spaltning. Fravælges planen, vil der opnås

færre oplysninger hvilket måske vil medføre at vigtige forhold overses.

Vælges det at udarbejde en fusions- eller spaltningsplan, skal man være opmærksom på

tidsfristen overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Senest 4 uger efter en eventuel fusions- eller

spaltningsplan underskrives, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen have modtaget en kopi af

planen. Overskrides denne frist, kan modtagelsen af fusions – eller spaltningsplanen ikke

offentliggøres, og fusionen eller spaltningen kan ikke vedtages63. Det er nok, at der kun

62 R&R Online - RR.2010.07.0034 - Fusioner og spaltninger i praksis – efter den nye selskabslov. side 2, 3. sidste afsnit.
63 PWC tema: Selskabsloven, Martin Kristensen og Henrik Steffensen, sidste side.
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fremsendes 1 underskrevet eksemplar af planen, og ikke som tidligere, eksemplarer fra hvert af

de deltagende selskaber64.

8.1.2 – Fusions- og spaltningsredegørelse.

Ledelsen i hvert af de deltagende selskaber, i henholdsvis fusionen eller spaltningen, kan vælge

at udarbejde en redegørelse hvori fusions- eller spaltningsplanen forklares og begrundes. Det er

vigtigt, at der redegøres for hvorledes vederlaget er fastsat, især i de tilfælde hvor der har været

problemer forbundet med fastsættelsen.

Redegørelsen kan med fordel udarbejdes for at sikre, at kapitalejerne træffer den rette beslutning

på et korrekt grundlag. Det er ikke et problem, at redegørelsen udarbejdes sammen med planen,

omtalt i afsnit 8.1.1, der skal dog gøres opmærksom på, at dette skal samles i ét dokument.

Der er en mulighed for, at kapitalejerne der indgår i henholdsvis fusionen eller spaltningen, kan

fravælge redegørelsen, hvis der kan opnås enstemmighed kapitalejerne imellem, om at den skal

undlades. Dette gælder for både aktie- og anpartsselskaber.

8.1.3 – Virkningstidspunkt

Fusions- eller spaltningsplanen skal indeholde det tidspunkt, hvorfra det ophørende eller

indskydende selskabs rettigheder og forpligtelser bliver overdraget til det fortsættende selskab.

Der er i selskabsloven blevet givet tilladelse til, at foretage en stiftelse af selskaber med

regnskabsvirkning frem i tiden. Dette åbner også en mulighed for, at der kan gennemføres

fusioner og spaltninger, hvor det regnskabsmæssige tidspunkt ligger efter tidspunktet for

beslutningstidspunktet. Idet en fusion eller spaltning foregår som en stiftelse med andre værdier

end kontanter, gives der mulighed for, at foretage transaktionen efter beslutningen er truffet.

Man skal dog foretage dette, inden der er gået 2 uger efter beslutningen er truffet. Det er dog

64 Selskabslovens § 244 samt Orientering om den nye selskabslov – Fusion og spaltning – Gorrissen Federspiel
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ikke muligt for et selskab der stiftes med virkning frem i tiden, at underskrive en fusions- eller

spaltningsplan før end selskabets virkningstidspunkt er indtrådt65.

Det er dog stadig muligt at foretage fusioner og spaltninger med tilbagevirkende kraft til seneste

regnskabsaflæggelse, såvel selskabsretligt, skatteretligt og regnskabsretligt66. Det skal dog

bemærkes, at det ikke selskabsretligt er muligt, at fusionere eller spalte med tilbagevirkende

kraft, når det er en skattefri fusion eller spaltning, der gennemføres.

8.1.4 – Mellembalancer

Formålet med at udarbejde en mellembalance er, at få opgjort hvorledes det enkelte selskab har

udviklet sig siden sidste aflagte regnskab. Denne balance skal udarbejdes, hvis fusions- eller

spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som

kapitalselskabernes seneste årsrapport vedrører67.

Det er et krav at mellembalancen udarbejdes efter årsregnskabsloven, og skal som minimum

indeholde følgende bestanddele68:

 En balance.

 En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis eller henvisning til anvendt regnskabspraksis

jf. sidste aflagte årsrapport.

 En ledelsespåtegning.

 En revisionspåtegning, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt.

 Noter, der er nødvendige for at få retvisende billede.

65 R&R Online - RR.2010.07.0034 – Fusioner og spaltninger i praksis – Efter den nye selskabslov – afsnit 2.1.1, 2.+ 3. afsnit side 3, i spalte 2.
66 Orientering om den nye selskabslov – Fusion og spaltning, Gorrissen Federspiel, oktober 2009, sidste 2 linjer i afsnittet om
virkningstidspunktet.
67 Selskabslovens §§ 239 og 257, 1. pkt.
68 RR.2010.07.0034, kapitel 3.1.5 – 12. afsnit.
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Formålet med ovenstående bullets er, at danne et overblik over om grundlaget som beslutningen

vedr. fusionen er truffet på, er tilstrækkeligt begrundet, således at kapitalejerne kan træffe den

rette beslutning om omstruktureringens gennemførelse.

Der skal være foretaget revision af mellembalancen, hvis selskabet er underlagt revisionspligt69.

Der kan undlades at udarbejde en mellembalance, hvis der udarbejdes et frivilligt fusions- eller

spaltningsregnskab, hvor virkningsdatoen for fusionen eller spaltningen og dermed

opgørelsesdatoen for fusions- eller spaltningsregnskabet, ligger mindre end 3 måneder forud for

planens underskrivelse70.

Ovenstående kan forklares ved følgende eksempel med en fusion:

Fusionsplanen underskrives den 20. januar 2011 med en regnskabsmæssig virkning fra den 1.

november 2010. Selskabet har regnskabsår 1/7 – 30/6, og sidste aflagte regnskab er 1/7 2009 –

30/6 2010. Der vil i dette tilfælde ikke blive krævet, at der skal udarbejdes en mellembalance

hvis der udarbejdes et frivilligt fusionsregnskab. Grunden hertil skyldes, at det frivillige

fusionsregnskab kan benyttes som mellembalance, da fusionsregnskabet har en opgørelsesdato

den 1. november 2010. Så selvom fusionsplanen er underskrevet 20. januar 2011, 6 måneder og

20 dage efter udløbet af sidste regnskabsår, ligger regnskabet inden for 3 måneders fristen for

fusionsplanens underskrivelse.

Derudover skal det bemærkes, at kapitalselskaber, såvel aktie- som anpartsselskaber, kan

fravælge at udarbejde en mellembalance ved, at kapitalejerne enstemmigt beslutter, at

mellembalancen ikke skal udarbejdes.

69 R&R Online - RR.2010.07.0034 – Fusioner og spaltninger i praksis – Efter den nye selskabslov – afsnit 3.1.5, 3. sidste afsnit side 10
70 R&R Online - RR.2010.07.0034 – Fusioner og spaltninger i praksis – Efter den nye selskabslov – afsnit 3.1.5.
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8.1.5 - Vurderingsmandsudtalelse om fusions- og spaltningsplanen, herunder vederlaget.

En vurderingsmandsudtalelse skal som udgangspunkt udarbejdes, af uvildige sagkyndige

vurderingsmænd jf. SEL § 241. Der skal udarbejdes en skriftlig udtalelse om den opstillede

fusions- eller spaltningsplan, og vigtigst af alt skal der af vurderingsmændene erklæres på,

hvorvidt vederlaget er rimeligt og sagligt begrundet.

I selskabsloven kan man direkte læse, hvad der skal foretages erklæring om jf. SEL §§ 241, stk.

4 og 259, stk. 4. Der skal foretages en angivelse af den eller de metoder, der er brugt ved

værdiansættelsen af vederlaget, og vurdere hensigtsmæssigheden heraf. Erklæringen skal

endvidere angive de værdier, som fremgangsmåderne hver for sig fører til, og den betydning der

må tillægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved værdiansættelsen. Har der i

forbindelse med værdiansættelsen været særlige vanskeligheder forbundet med vurderingen af

værdien, skal disse omtales i erklæringen71. Et eksempel herpå kunne være, at der i forbindelse

med værdiansættelsen har været vanskeligheder med, at få værdiansat et aktiv til en korrekt

værdi.

Som det kan ses af ovenstående afsnit, skal der foretages en del arbejde af vurderingsmændene

for, at opnå tilstrækkelig sikkerhed for at der kan foretages en udtalelse om værdiansættelsen.

Det er derfor muligt for kapitalejerne i enighed, at fravælge denne vurderingsmandsudtalelse jf.

SEL §§ 241 og 259, og det gælder for både aktie- og anpartsselskaber. Man må dog hertil sige, at

vælges løsningen med at fravælge vurderingsmandsudtalelsen fraskriver man sig en uafhængig

vurdering af, om det fastsatte vederlag er rimeligt og begrundet.

8.1.6 – Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling

Når der foretages en fusion eller spaltning, gennemføres der tillige en succession der blandt

andet medfører, at kreditorerne skal acceptere et debitorskifte72. Derfor skal der som

udgangspunkt udarbejdes en erklæring fra vurderingsmændene vedrørende kreditorernes stilling.

En kreditorerklæring skal være med til, at sikre at kreditorerne er tilstrækkelig sikret efter

omstruktureringen, og skulle erklæringen være negativ får kreditorerne mulighed for at anmelde

71 Selskabsloven med kommentarer, side 911, kommentarer til §241, stk. 4.
72 Orientering om den nye selskabslov – Fusion og spaltning, Gorrissen Federspiel, oktober 2009, sidste 4. afsnit i afsnittet om
vurderingsmandserklærin g om kreditorernes stilling.
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deres krav og derved få dem indfriet, eller få stillet sikkerhed for, at de får deres penge efter

omstruktureringen er foretaget.

Som i de ovenstående afsnit, er der igen mulighed for at kapitalejerne kan fravælge at få

udarbejdet en kreditorerklæring, hvis der mellem kapitalejerne er enighed om, at denne undlades.

Det skal dog nævnes, at et fravalg vil medføre at kreditorerne har mulighed for, at kræve

sikkerhed eller indfrielse i op til 4 uger efter fusionen eller spaltningen er vedtaget73. Kravet om

indfrielse skal fremsættes overfor selskaberne i den periode, hvor fusions- eller spaltningsplanen

er offentlig tilgængelig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Skulle der være et sådan krav risikere

det at få fusionen eller spaltningen til at falde på gulvet. Derfor er det yderst vigtigt at selskabets

ledelse nøje vurderer om de ønsker, at benytte sig af retten til at fravige udarbejdelsen af

kreditorerklæringen.

Efter min mening vil en udeladelse af, at få udarbejdet en vurderingsmandserklæring om

kreditorernes stilling, øge risikoen for, at ledelsens ansvar bliver forøget. Den manglende

erklæring vil indebære, at ledelsen skal sikre sig og dokumentere, at kreditorerne fortsat kan

honoreres i det fremtidige selskab. Kan kreditorerne ikke indfries, har kreditorerne ret til at få

udlignet deres krav evt. ved en inkassosag og i værste fald en konkursbegæring.

8.1.7 – Vurderingsberetning om apportindskud

Hvis der som led i forbindelsen med en fusion eller en spaltning sker en kapitalforhøjelse i det/de

fortsættende selskaber, eller opstår der et eller flere nye selskaber, skal der som udgangspunkt

indhentes en vurderingsberetning fra 3. mand74. Ved fusion gælder dette kun for

anpartsselskaber, idet aktieselskaber er fritaget jf. SEL § 240, stk. 2

Vurderingsberetningen skal indeholde: en beskrivelse af hvert indskud, oplysning om den

anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, angivelse af det fastsatte vederlag, erklæring om at

den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de

73 RR.2010.07.0034 – R&R Online, side 5, 5. afsnit.
74 Selskabsloven § 240, stk. 1 og § 258, stk. 1
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kapitalandele der udstedes med tillæg af eventuel overkurs75. Dette krav er det samme der stilles

til en vurderingsberetning, ved en stiftelse af et nyt selskab eller kapitalforhøjelser med andre

værdier end kontanter.

Hvis der udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionen/spaltningen eller en

vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, kan vurderingsberetningen godt undlades.

Årsagen til dette er, at der ved udarbejdelsen af vurderingsmandsudtalelsen ved

fusionen/spaltningen, vil skulle tages stilling til kapitalselskabernes økonomiske situation.

Skal vurderingsberetningen udarbejdes, må denne ikke være udarbejdet mere end 3 måneder før

tidspunktet hvor fusionen eller spaltningen vedtages76. Skulle fristen blive overskredet, vil det

ikke være gyldigt at vedtage fusionen eller spaltningen. Årsagen til dette er, at risikoen for at der

sker større ændringer mellem aktiver og passiver minimeres. Hvis vurderingsberetningen

udarbejdes f.eks. i april måned, og først vedtages i november, vil der kunne opstå ændringer i de

involverede selskabers økonomi som gør, at vurderingen af vederlaget ikke længere er det

samme.

8.1.8 – 4-ugers fristen mellem offentliggørelse af fusions- og spaltningsplanen og

beslutningen

Ifølge selskabsloven skal der som udgangspunkt være 4 uger i mellem offentliggørelsen af

modtagelsen af planen og beslutningen om gennemførelsen af fusionen eller spaltningen.

Der er dog mulighed for at fravige dette tidsmæssige krav ved, at alle de deltagende selskaber i

fusionen eller spaltningen er anpartsselskaber. Der er i SEL § 245, stk. 2 henholdsvis § 263, stk.

2 indskrevet, at hvis vurderingsmændene ved udarbejdelsen af deres kreditorerklæring finder, at

ingen kreditorer vil blive stillet dårligere, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen

på de 4 uger. Det er derfor muligt for anpartshaverne, at gennemføre en fusion eller spaltning

samtidig med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggører fusions- eller spaltningsplanen

75 Selskabsloven § 240 og § 258.
76 Selskabsloven med kommentarer, side 909 – kommentar til § 240, stk. 4
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samt kreditorerklæringen. Der vil derfor ikke ske en offentliggørelse i Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen inden fusionen er gennemført.

Ved den ”hurtige løsning” bliver kreditorerne ikke varslet, men de bør heller ikke være nervøse

for at få deres betaling, idet der er afgivet en positiv erklæring på, at de kan få deres betaling

efter fusionen eller spaltningen er gennemført.

8.1.9 – Opsummering på selskabslovens regler vedrørende omstruktureringer

Fordelen ved at alle eller nogle af dokumenterne kan undlades er, at omstruktureringen

tidsmæssigt kan gennemføres hurtigere og billigere, idet der kan spares på udgifterne til

udarbejdelsen af de forskellige dokumenter.

Ulempen er dog, at usikkerheden om kreditorernes stilling bliver forøget, når der ikke er en

uvildig vurderingsmand inde over. Derudover er der ingen garanti for, at det vederlag som ejerne

modtager, er rimeligt og sagligt begrundet.

Resultatet af ændringerne i selskabsloven har gjort det en del nemmere og hurtigere, at

gennemføre en spaltning eller fusion. Nedenstående figur giver et hurtigt overblik over, hvilke

lempelser der er kommet som følge af den nye selskabslov.
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Figur 15 – Oversigt over lempelser ved indførelsen af den nye selskabslov Kilde: PWC77

Gennemførelsen af en fusion eller spaltning, hvor der fravælges flere af ovenstående

dokumenter, vil med stor sandsynlighed oftest blive mere benyttet ved koncerninterne

omstruktureringer. Dels kender selskaberne hinanden og dels kan det være nemmere, at få en

mere korrekt værdiansættelse af vederlaget, samt at kreditorerne vil være stillet på samme måde,

idet der ved koncernforbindelsen stilles sikkerhed for hinanden.

Med indførelsen af den nye selskabslov, hvor der er blevet lempet gevaldigt på kravene til de

deltagende selskaber, kan det i dag lade sig gøre, at foretage en omstrukturering på 1 dag, for

anpartsselskaber, hvis det hele flasker sig. Det kræver dog, at der er enighed blandt

anpartshaverne til, at undlade de dokumenter der er oplistet i selskabsloven.

77 PWC tema om selskabsloven, oversigt findes på sidste side i publikationen.
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8.2 – Tilførsel af aktiver og aktieombytning
Der findes ikke i selskabsloven et kapitel der omhandler tilførsel af aktiver eller aktieombytning,

som der gør ved fusion og spaltning. Det er paragraffer forskellige steder i selskabsloven der

bruges, og det er afhængigt af, om tilførslen af aktiver eller aktieombytning sker til et

eksisterende eller et nystiftet selskab.

Ved en tilførsel af aktiver eller en aktieombytning til et eksisterende selskab, vil dette medføre

en forhøjelse af kapitalen i det modtagende selskab. Det er selskabets generalforsamling der

træffer beslutningen om, at der skal gennemføres en forhøjelse af selskabskapitalen jf. SEL §

154. Kapitalforhøjelsen skal herefter behandles som et apportindskud jf. SEL § 160, som var det

en almindelig kapitalforhøjelse. Se afsnit 8.2.1 for en kort gennemgang af kapitalforhøjelse.

Bliver der modsat ovenstående tilført aktiver eller indskydes vederlagsaktierne i et nystiftet

selskab, skal behandlingen heraf, fortages som var det en almindelig stiftelse med apportindskud.

Se afsnit 8.2.2 for en kort gennemgang af stiftelse af et selskab.

Ifølge SEL § 36 skal der udarbejdes en vurderingsberetning, idet der ved tilførsel af aktiver

overtages andre værdier end kontanter. Beretningen skal indeholde78: 1) en beskrivelse af hvert

indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) angivelse af det

vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og 4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi

mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de

kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg af eventuel overkurs. Vurderingen må tillige ikke

være mere end 4 uger gammel i forhold til stiftelsesdokumentets underskrivelse.

Endvidere skal vurderingsberetningen indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet, hvis der

i forbindelse med stiftelsen overtages en bestående virksomhed.

78 Selskabsloven § 36, stk. 1
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Vurderingsberetningen skal ikke udarbejdes hvis der bliver indskudt aktiver, som individuelt er

målt og præsenteret i det sidst udarbejdet årsregnskab, samt allerede har været genstand for en

anerkendt uafhængig sagkyndig vurdering.79 Eller hvis det er værdipapirer eller

pengemarkedsinstrumenter, der optages til en gennemsnitskurs der er handlet på et reguleret

marked, jf. SEL § 38.

Kreditorernes stilling ved en tilførsel af aktiver bliver bekræftet i forbindelse med udarbejdelsen

af vurderingsberetningen, og det skal huskes, at give kreditorerne besked om, at deres

tilgodehavende er overført til et nyt selskab.

Derimod sker der ved aktieombytning ikke en forringelse af kreditorernes stilling idet der ikke

sker et debitorskift, og kreditorerne beholder deres krav mod det erhvervede selskab. Dette

skyldes, at krav til og fra selskabet, f.eks. i form af debitorer eller kreditorer, ikke vil kunne

mærke, at der indskydes et nyt holdingselskab, der kommer til at eje kapitalandele i det

erhvervede selskab.

Selskabsretligt kan en aktieombytning foretages med tilbagevirkende kraft jf. SEL § 40, stk. 6,

hvis der er tale om en bestemmende post med mere end 50% af stemmerne. Stiftelsen kan

foretages tilbage i tiden, til den første dag i regnskabet, som kapitalposten vedrører. Skatteretligt

er det således, at der ikke kan foretages en aktieombytning med tilbagevirkende kraft, jf. ABL §

36, stk. 4, da aktieombytningen først kan lade sig gøre på aftaledatoen.

8.2.1 – Kapitalforhøjelse

Reglerne for udvidelse af kapitalen findes i selskabslovens kapitel 10, §§ 153 – 178. Ved en

kapitalforhøjelse hvor der indskydes andre værdier end kontanter, er det generalforsamlingen der

beslutter om en kapitalforhøjelse skal foretages, jf. SEL § 154. Skulle det ske, at der ønskes

foretaget en forhøjelse af kapitalen inden der afholdes ordinær generalforsamling, skal dette

behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Det er et krav for aktieselskaber, at der udover

79 Selskabsloven med kommentarer, side 274, sidste afsnit.
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forslaget om kapitalforhøjelser skal fremlægges følgende dokumenter hvis årsrapporten for

sidste regnskabsår ikke behandles på generalforsamlingen80:

1. Den seneste godkendte årsrapport.

2. En beretning fra selskabets centrale ledelsesorgan, som i den udstrækning, det ikke på

grund af særlige omstændigheder kan skade selskabet, skal oplyse om begivenheder af

væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af

årsrapporten.

3. En erklæring fra selskabets revisor om det centrale ledelsesorgans beretning, hvis

selskabets årsrapport er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden

lovgivning.

Hvis der er enighed blandt aktionærerne er det muligt at fravige ovenstående.

Da det er generalforsamlingen der vedtager, at kapitalforhøjelsen skal gennemføres, er det en

ændring af vedtægterne som kræver at der skal være flertal med 2/3 for at forhøjelsen kan

gennemføres. Der skal senest 2 uger efter fristen for kapitalandelens indbetaling er udløbet, eller

indbetalingen har fundet sted, ske anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om

generalforsamlingens eller ledelsens beslutning, jf. SEL § 173.

8.2.2 – Stiftelse af selskab

Når der stiftes et nyt selskab er det reglerne i kapital 3, §§ 24 – 44, i selskabsloven der skal

anvendes. Som ved en normal stiftelse af et selskab skal der udarbejdes et stiftelsesdokument,

som er den aftale stifterne, for at stifte selskabet, skriver under på. Dokumentet skal indeholde

oplysninger om f.eks. navn og adresse på selskabets stiftere, værdien af kapitalandelene,

stiftelsens retsvirkning m.v. jf. SEL § 26 og 27.

80 Selskabsloven § 156, stk. 2.
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Der skal udarbejdes et sæt vedtægter, der er bindende for alle ejere, og som ofte betegnes som

selskabets ”grundlov”. Det er i vedtægterne, at der gives oplysninger om selskabets navn,

aktie/anpartskapital, regnskabsår, formål m.v. jf. SEL § 28 og 29.

Derudover skal der udarbejdes en vurderingsberetning jf. SEL § 36, som før omtalt i afsnit 8.2.

Kapitalselskabet skal senest 2 uger efter underskrivelse af stiftelsesdokumentet være registret i

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, jf. SEL § 40, jf. § 9. Indsendes dokumentet mere end to uger fra

underskrivelsen, vil registreringen af selskabet ikke kunne finde sted.

Det er muligt at stifte et selskab med retsvirkning frem i tiden, der er dog stadigvæk retsvirkning

fra det tidspunkt hvor stiftelsesdokumentet underskrives. Det vil sige, at selskabets højest kan

stiftes 2 uger frem i tiden. Der foreligger også en mulighed for, at stifte et selskab med

tilbagevirkende kraft fra første dag i det indeværende regnskabsår, hvilket vil sige, at den

regnskabsmæssige virkning maksimalt kan begynde 18 måneder før, at stiftelsen får virkning jf.

ÅRL § 15.

8.3 – Delkonklusion
Den nye selskabslov har ved vedtagelsen og gennemførslen af fase 1 og 2, foretaget en række

forenklinger af reglerne vedrørende selskabsretlig gennemførelse af fusion og spaltning. Der er

udarbejdet separate kapitler i selskabsloven som, hvis de følges slavisk, må anses for at være en

drejebog, der gør det nemmere for kapitalejere at komme igennem alle trin, der skal fuldbyrdes

inden fusionen eller spaltningen kan gennemføres.

Anderledes ser det ud hvis kapitalejerne ønsker, at lave en omstrukturering med tilførsel af

aktiver eller en aktieombytning. Det kan ikke direkte af selskabsloven udledes, som ved fusion

og spaltning, hvilke forhold der skal tages højde for ved den ønskede omstrukturering. Det er
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mere uoverskueligt, og der kan godt ske en forglemmelse af nogle af paragrafferne, som kan få

katastrofale følge, som f.eks. en underkendelse af den foretagne omstrukturering.

De nye regler har tillige gjort det muligt for kapitalselskaberne, at foretage en hurtigere

omstrukturering og derved muligheden for at tilpasse virksomheden, til de konkurrencemæssige

vilkår den eventuelt står overfor. Det er muligt for anpartsselskaber at foretage en

omstrukturering i løbet af 1 dag, hvilket må siges at være en væsentlig forbedring i forhold til

den gamle lov, hvor det ville tage omkring 4 uger. Ved at vælge den hurtige løsning, vil risikoen

for, at der bliver overset væsentlige aspekter være forøget, i forhold til hvis der blev brugt mere

tid på at udarbejde dokumenterne.

Kapitalselskaberne har helt klart fået en lettelse af de administrative byrder, det før har krævet

for at foretage omstruktureringer. Det giver dem muligheden for, at omstiller deres virksomheder

til, at klare det daglige pres der er fra konkurrenterne samt forventningerne fra forbrugerne.
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9. Konklusion
Afhandlingens formål, er at give læseren et overblik over reglerne for skattefrie

omstruktureringer, gennemgå aktuelle problemstillinger samt vurdere om den nye selskabslov

ville have indvirkning på skattefrie omstruktureringer.

Hvilke omstruktureringsformer kan vælges og hvilke krav stilles der til anvendelsen af

reglerne?

Efter dansk retspraksis er det muligt, at foretage 4 forskellige former for skattefrie

omstruktureringer, ved brug af de objektive eller subjektive regler. Det drejer sig om fusion,

spaltning, tilførsel af aktiver samt aktieombytning. De 3 første former følger reglerne i

Fusionsskatteloven og den sidstnævnte form, følger reglerne i Aktieavancebeskatningsloven. De

danske regler bygger på EU’s Fusionsdirektiv, som alle medlemsstater af EU har skullet

implementere i deres retspraksis. Disse regler er minimumsregler, som af den enkelte

medlemsstat kan lempes.

Ved anvendelsen af de objektive og subjektive regler, er der en række krav der skal overholdes,

for at kunne gennemføre en skattefri omstrukturering. Nogle af kravene er sammenfaldende for

de to regelsæt, F.eks. skal der foreligge en definition af transaktionen, der stilles krav til at

vederlaget fastsættes ud fra handelsværdien, der er værnsregler, der sikrer at der ikke bliver

udført skatteundgåelse etc.

For at benytte de subjektive regler stiller SKAT et krav om, at der skal være en

forretningsmæssig begrundelse, der ligger til grund for, at der kan foretages en skattefri

omstrukturering. Der stilles store krav til selskaberne om at fremlægge dokumentation for den

forretningsmæssige begrundelse. Det er igennem afgørelser blevet slået fast, at der skal foreligge

konkrete og aktuelle planer, for at der kan gennemføres en skattefri omstrukturering.
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Efter de objektive regler, er der ikke behov for en forretningsmæssig begrundelse, men derimod

en overholdelse af et holdingkrav. Dette krav indebærer, at der ikke må ske afståelse af

kapitalandele i en periode på 3 år, gældende fra den dato, hvor omstruktureringen gennemføres.

De objektive regler, anvendes ofte ved omstruktureringer, hvor det ikke er muligt at argumentere

for en forretningsmæssig begrundelse. Derudover egner reglerne sig bedst, hvor det er mindre

ukomplicerede omstruktureringer der ønskes gennemført.

Hvornår kan det med fordel svare sig, at benytte det objektive regelsæt frem for det subjektive

regelsæt?

Det egentlige formål med indførelsen af de objektive regler, var at forenkle reglerne inden for

skattefrie omstruktureringer, som pendant til tilladelsesreglerne. Derudover blev den

administrative byrde hos selskaberne lettet. Dog er der indbygget den sikkerhed, at SKAT kan

tilbagekalde en omstrukturering, hvis den var gennemført med skatteundgåelse eller

skatteundragelse som hovedformål.

Det kan med fordel betale sig, at gennemføre en omstrukturering efter de objektive regler, frem

for de subjektive regler, når det ikke er muligt at opnå en tilladelse fra SKAT. De objektive

regler har givet selskaberne den fordel, at der ikke skal ligge et grundlag for en

forretningsmæssig begrundelse, som ved tilladelsespraksis. Et selskab der ikke føler sig sikker

på, at have en forretningsmæssig begrundelse, der vil give en tilladelse til en omstrukturering,

har mulighed for at foretage en omstrukturering, ved hjælp af de objektive regler i stedet for.

SKAT har ikke muligheden for at benægte, at der kan foretages en gennemførelse af

omstruktureringen. De kan dog gøre den skattefrie omstrukturering skattepligtig, hvis

holdingkravet ikke overholdes, jf. ovenfor.

Anvendelsen af de objektive regler skal bruges med en vis forsigtighed, idet der er risiko for at

skattefriheden fortabes, hvis omstruktureringen er foretaget på et snævert grundlag. Selskabet

kan sikre sig mod dette, ved at der søges om bindende svar fra SKAT, hvis der er usikkerhed om

f.eks. overholdelse af grenkravet, værdiansættelsen eller overholdelse af balancekravet.
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Hvilke konsekvenser vil den nye selskabslov have for gennemførelsen af skattefrie

omstruktureringer?

Forudsætningen for, at der kan gennemføres en skattefri omstrukturering, er at der selskabsretligt

kan foretages en gennemførsel af den ønskede omstrukturering, mens det er fusionsskatteloven

og aktieavancebeskatningsloven der regulerer, om det er en skattepligtig eller skattefri

omstrukturering. Der er for fusioner og spaltninger direkte i selskabsloven, oplistet de krav der

stilles til en gennemførelse af fusionen eller spaltningen. For tilførsel af aktiver samt

aktieombytning, findes der ikke en lignende opdeling i selskabsloven. Reglerne for den

selskabsretlige gennemførelse findes i forskellige paragraffer, rundt om i loven.

Vedtagelsen af selskabsloven indførte en række selskabsretlige lempelser, ved at gennemføre en

omstrukturering af et selskab. For fusioner og spaltninger gælder det, at en række tidligere

obligatoriske dokumenter kan undlades. Det er kapitalejerne der i enighed kan træffe

beslutningen om, hvilke dokumenter der skal undlades, og derved kan der ske en lettelse i de

administrative byrder der er forbundet med en omstrukturering. Det giver dem muligheden for at

omstille deres virksomheder til, at klare det daglige pres der er fra konkurrenterne samt

forventningerne fra forbrugerne.

Selskabsloven har ikke ændret ret meget på forholdet mellem, hvorledes omstruktureringer

bliver foretaget selskabsretligt og skatteretligt. Et område hvor der ikke helt er sammenhæng, er

ved aktieombytning, idet selskabsloven giver tilladelse til stiftelse af selskaber med

tilbagevirkende kraft, og skatteretten ikke giver mulighed for dette. Dette kan godt på sigt

komme til, at give nogle komplikationer som skal løses hen af vejen.

9.1 – Perspektivering
Ved indførelsen af den nye selskabslov, blev der lempet på muligheden for, at eje egne

kapitalandele. I den gamle lov var der en maksimal grænse på 10%, hvilket nu er ændret,

således der ikke længere er nogen grænse for, hvor mange procent kapitalselskabet må eje.
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Beholdningen af egne kapitalandele skal dog kunne rummes inden for selskabets frie reserver.

Derudover er det også blevet muligt for anpartsselskaber at erhverve egne anparter, dette var

ikke muligt ved den gamle lov.

Selskabsloven åbnede tillige op for muligheden for, at kapitalselskaber kan selvfinansierer en ny

ejers køb af kapitalandele i selskabet. Finansieringen af købet af kapitalandelen kan lettere lade

sig gøre ved, at pengene kommer fra det overtagende selskab end fra 3. mand. Det er dog et krav

som ved egne kapitalandele, at det er selskabets frie reserve der bruges til finansieringen.

Selskabsloven har herved skabt et alternativ til udbytte, der i stedet for at få udbetalt pengene,

kan gå til at erhverve kapitalandele i selskabet.

Med forøgelsen af muligheden for, at eje egne kapitalandele samt at kunne foretage

selvfinansiering, har kapitalselskaberne fået alternative muligheder, til at gennemføre et

generationsskifte uden at skulle benytte sig af de 4 kendte omstruktureringsformer.
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Love med forkortelser

Fusionsskatteloven (FUL)

Aktieavancebeskatningsloven (ABL)

Selskabsloven (SEL)

Ligningsloven (LL)

Virksomhedsomdannelsesloven (VOL)

Ligningsvejledningen 2011-1 (LV)

Domme og afgørelser:

SKM2001.77.LR SKM2008.771.SR SKM2010.862.SR

SKM2001.341.TSS SKM2008.934.SR SKM2011.43.SR

SKM2001.342.TSS SKM2009.21.SR SKM2011.88.SR

SKM2003.228.LSR SKM2009.42.SR SKM2011.90.SR

SKM2003.574.LSR SKM2009.58.SR

SKM2005.33.LSR SKM2009.91.ØLR

SKM2005.87.LSR SKM2009.143.LSR TfS1990.561.LR

SKM2005.167.ØLD SKM2009.313.SR TfS1994.374.TS

SKM2007.555.SR SKM2009.366.SR TfS1996.899.DEP

SKM2007.699.SR SKM2009.432.SR TfS2000.237

SKM2007.791.SR SKM2009.645.SR TfS2006.399
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SKM2008.609.SR SKM2010.765.SR
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