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Executive suÍìmary

The purpose of this thesis is to create an overview on how a generational change of a principal

shareholder company is carried out. The Danish tax-legislation is extensive and complex and the

chosen method can have different f,rnancial impact on the parties involved.

This thesis strives to explain when and how a generational chance is carried out most optimally.

The principal shareholder that now wishes to retire has needs and wishes as does the next

generation that are about to take over the company. A generational change must encompass all of

fhat.

Furthermore the legislation must be respected and by a case study we have examined how a

generational chance can be carried out most optimally within the legal framework.

The successor can under certain conditions take over the deferred tax on the shares whether the

generational change is started while the principal shareholder is still alive.

Tax legislation contains methods for valuation of the shares which have an effect on the liquidity

needed to carry out the generational change. The legislation offers the possibility of restructuring

the company which can change the need for liquidity. Principal shareholder also has the possibility

to offer the successor the value of the company fully or partially as a gift.

In February 2015 the govemment removed the possibility to use "formueskattekursen" which is a

taxrate used to calculate and valuate unlisted shares when carrying out a generational change.

Instead the shares must be valuated as were they sold to a third party on a free market which often

causes a higher price. Many principal shareholder companies has unopposed that removing the

special tax rate will lead to loss ofjobs because it is impossible to raise the liquidity to carry out the

generational change. However in June 15 the newly elected government has planned to reintroduce

this special taxrate again.
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1 Indledning

I Danmark beskæftiges mere end 750.000 danskere i familieejede virksomheder. Det svarer til ca.

60 % af den samlede arbejdsstyrke i det danske private erhvervsliv og mellem 40.000-60.000

virksomhederr. Ud af disse virksomheder anslås det at ca. 23.000 står over for at skulle

generationsskiftes inden for det næste äfü2, det kan endog være at tidshorisonten for disse

virksomheder er nede på fem-seks år3. Der er derfor tale om forholdsvis mange virksomheder med

mange ansatte som inden for en kortere tidshorisont skal igennem en stor omvæltning som kan have

betydning for mange interessenter heriblandt arvinger, ansatte i virksomhederne og eksterne

samarbejdspartnere. Med så mange interessenter og virksomheder, hvor ejeren typisk deltager

meget aktivt og har stor betydning for virksomheden, er emnet omkring generationsskifte yderst

relevant som burde interessere mange.

Et generationsskifte kan laves på flere måder, det er ikke bare et spørgsmål om, at overdrage

'nøglerne' eller andelene til næste generation. Da der kan organiseres et genrationsskifte på flere

forskellige måder bevirker det, at det udfald som i sidste ende måtte komme kan have vidt

forskellige konsekvenser (typisk er det de skattemæssige konsekvenser) for de implicerede parter.

Man kan i yderste konsekvens komme ud i, at såfremt generationsskiftet planlægges dårligt, vil det

ikke være muligt rent praktisk at gennemfØre, eller i værste fald munde ud i, at virksomheden og

aktiviteterne lukker ned.

Da der er tale om mange interessenters fremtidige forhold synes det at være i hele samfundets

interesse, at et generationsskifte kan lade sig gøre uden at det skal have alt for omfattende

konsekvenser for de implicerede partera. En virksomhed har som regel i løbet af dens levetid

oparbejdet en del immaterielle aktiver bl.a. goodwill, kompetencer (heriblandt medarbejdere),

patenter, varemærker m.v. Såfremt det rent likviditetsmæssigt eller skattemæssigt får for store

konsekvenser at generationsskifte disse værdier, kan man risikerer at de går tabt med mulige store

konsekvenser for alle interessenter i virksomhedeme heriblandt også samfundet.

Generationsskiftet spiller ligeledes ofte en stor rolle med hensyn til virksomhedsejerens tilværelse

efter dennes ophør med at arbejde. Det er en stor del af pensionsopsparingen som er sat i

1 Børsen: L,jerledeme skal på skolebænken, 06-10-2014 & Børsen: Den der lever stille, lever måske ikke så godt, 06-10-

2014. Generationsskifte af Jysk er sat i betro.
2 Børsen: Ejerlederne skal på skolebænken,06-10-2014
3 : Ejerskifte i små virksomheder giver vækst, 01-09-2014.
4 ' Arveafgiften holder de rige vågne om natten.
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virksomheden. Rådgivere har klienter i flere faser af deres arbejdsliv og derfor er det ikke

usandsynli g! at man stifter bekendtskab med et generationsskifte. Af den grund er det vigtigt aI man

som revisor er tilstrækkeligt klædt på for at kunne yde den rådgivning og service det kræver for, at

klienterne opnår den eller de bedste løsninger ud fra deres perspektiver.

Det bør som beskrevet ovenfor ligeledes være i samfundets interesse at et generationsskifte af en

virksomhed ikke resulterer i at der¡re lukker eller flytter ud af landet, men forbliver sund og rask.
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2 Problemformulering

Inden for generationsskifteverdenen, giver de gældende regler muligheder for forskellige måder at

gribe dette an pä. De forskellige muligheder kan hver for sig og i kombination have vidt forskellige

skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser. Det er derfor i virksomhedsejernes interesse at

rådgivere har kendskab til de modeller der kan benyttes.

På baggrund af ovenstående ønsker vi at belyse de forskellige generationsskiftemodeller og det

juridiske grundlag herfor. Med udgangspunkt i produktionsvirksomheden Svendsen ApS vil vi, ved

analyse af givne modeller, vise den mest fordelagtige generationsskiftemodel og hvordan et

generationsskifte gennemføres så optimalt som muligt.

Dette vil vi forsøge ud fra følgende problemformulering:

Ud fra den gældende lovgivning, hvordan foretages det optimale generationsskifte af

ovennævnte hovedaktionærvirksomhed?

Vi vil uddybe vores problemformulering og forsøge at forklare denne ved hjælp af underspørgsmål

som følgende:

o Skal hovedaktionæren og rådgiveren gøre sig indledende overvejelser inden

generationsskift et iværksættes?

o Hvorledes ser det gældende retsgrundlag ud:

. Levende live

. Død

o Hvordanværdiansættesvirksomheden?

o Hvis man laver generationsskifte i levende live, hvilke modeller findes der så?

o Hvis generationsskiftet sker ved død, hvad er konsekvensen?

o Kan man succedere i den skattemæssige stilling og i givet fald hvordan gøres dette?

o Hvordan minimeres likviditetsbehovet ved et generationsskifte

o
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3 Afgrænsning

Da vi anser de skattemæssige problemstillinger som mest interessante set fra ejerlederens side, vil

dette være opgavens omdrejningspunkt. Nogle af de mest nærliggende forretningsmæssige

overvejelser vil blive nævnt, primært omkring de indledende overvejelser af generationsskiftet, men

der vil ikke blive taget stilling til den forretningsmæssige planlægning og due diligence ved salg til

3. mand. Udgangspunktet for opgaven er skiftet i ejerkredsen og ikke skiftet i ledelsen. Derfor

behandles konsekvenserne af generationsskiftet af ledelsen ikke i afhandlingen.

Vi ønsker med afhandlingen at belyse de skattemæssige konsekvenser/muligheder ved ejerledelses

skift og vil således ikke i aftrandlingen berøre den juridiske og praktiske gennemførelse af selve

generationsskiftet. Det betyder at vi ikke vil kigge på de juridiske dokumenter som skal udfærdiges

og afleveres i forbindelse med generationsskifte ligesom der ikke behandles de anmeldelser og

indberetninger som kræves til de respektive myndigheder.

Vi har i aftrandlingen taget udgangspunkt i Svendsen ApS som case virksomhed der tilhører

Selskabslovens $ 1, vedrørende kapitalselskaber i Danmark. Det betyder at opgaven har fokus på de

mest almindelige kendte virksomhedstyper. Derfor behandler opgaven blandt andet ikke

interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, personselskaber m.v.

Vi har valgt at benytte gældende lovgivning i afhandlingen, hvilket indebærer at eventuelle

lovforslag og andet som er under behandling på tidspunktet for aftrandlingen ikke vil blive

medtaget.

Formueskattekursen er undtagelsesvist medtaget idet der for nyligt er fremlagt lovforslag af de

Konservative om genindførelse af denne. Ligeledes har der i Børsen været en artikel, hvor partiet

Venstre ligeledes taler for en genindførelse af denne.
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4 Model og metodevalg

4.1 Model og metode

Denne afhandling tager udgangspunkt i teoretisk metode kombineret med eksempler og analyser fra

en udvalgt case-virksomhed.

Den teoretiske metode består af beskrivelse og analyse af lovgivning inden for generationsskifte.

Teori og lovgivning bringes i anvendelse ved praktiske eksempler i den udvalgte case-virksomhed.

Endvidere anvendes teorier inden for værdiansættelse. Lovgivning, teori samt den praktiske

anvendelse danner rammen for et forslag til en model til planlægning af et generationsskifte samt en

teoretisk/praktisk metode til værdiansættelse af virksomheden.

Den valgte metode er således deduktiv idet den tager udgangspunkt i kendt teori og lovgivning for

at besvare aftrandlingens problemstilling.

Opgaven er opbygget ved en introduktion til Svendsen ApS og overvejelser inden et

generationsskifte. Læseren indføres herefter i de gældende bestemmelser for et generationsskifte.

Herunder gennemgås teori og bestemmelser omkring værdiansættelse, generationsskifte ved død og

i levende live samt omstrukturering og generationsskiftemodeller. Teori og bestemmelser vil blive

yderligere belyst med eksempler fra Svendsen ApS, hvor dette er fundet relevant.

Ved gennemgang af de beregnede eksempler fra Svendsen ApS opstilles en plan for den foreslåede

generati ons ski ftemodel.

Ud fra planen opsamles og konkluderes der på den valgte generationsskiftemodel og der

perspektiveres til andre modeller.

4.2Metodekritik

I nærvende opgave behandles planlægning samt værdiansættelse af Svendsen ApS. Virksomheder

der står over for at skulle planlægge et generationsskifte, vil være forskellige og nærværende

afhandlings resultat kan derfor ikke anvendes induktivt som optimal model for andre virksomheder.

Opgaven behandler kun planlægningen og ikke den praktiske gennemførelse af selve

generationsskiftet. Aflrandlingen behandler således ikke de grænsetilfælde, hvor hovedaktionæren
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dør under gennemførelsen af generationsskiftet. Ligeledes behandler opgaven ikke en evt.

nødvendig finansiering for køber i forbindelse med generationsskiftet. Netop købers

finansieringsmuligheder kan være afgørende for et succesfyldt generationsskifte.

4.3 Kilder og kildekritik

Til undersøgelse af denne aflrandlings problemstillinger anvendes sekundære, kvalitative kilder. Der

anvendes gældende lovgivning, retskilder samt modeller fra værdiansættelsesteorien.

Vi har anvendt gældende lovgivning og har ikke indarbejdet ny lovgivning på området eller forslag

til samme i nærværende aftrandling.
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5 Målgruppe

Målgruppen er revisorer og andre relevante rådgivere der skal i gang med planlægningsfasen af et

generationsskifte. I aftrandlingen gennemgås forskellige muligheder inden for et generationsskifte

der behandles og belyses og dermed kan anvendes som inspiration til den praktiske tilgang til

planlægningen af et generationsskifte.
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6 Præsentation af Svendsen ApS

Som nævnt tidligere i opgaven vil vi ved hjælp af en case virksomhed forsøge at besvare vores

problemformulering. Virksomheden hedder Svendsen Ap S.

6.1 Historie

Hr. Svendsen trådte i 2001 tilbage som leder af et støne selskab og fik i den forbindelse en

ejerandel med sig bl.a. som en del af tidligere aflønning. Denne ejerandel skulle Hr. Svendsen

beholde i et aftalt antal är før han måtte aftrænde sin andel. Hr. Svendsen valgte allerede fra

modtagelsen af andelene, at placere disse i det nystiftede selskab Svendsen ApS.

Som årene gik, blev de andele som Hr. Svendsen modtog en del mere værd og da det var muligt for

Hr. Svendsen at aflrænde disse efter aftalens udløb skete det via Svendsen ApS. Afhændelsen

medførte en større portion likvide midler i Svendsen ApS, som Hr. Svendsen skulle tage stilling til

anvendelsen af.

Hr. Svendsen oprettede i samråd med diverse rådgivere flere selskaber under Svendsen ApS og

gjorde samtidig Svendsen ApS til sit Holdingselskab. Dette blev derfor omdøbt til Svendsen

Holding ApS. Tanken med de ny selskaber var, at der skulle foretages investeringer i både

langsigtede og kortsigtede værdipapirer. Henover årene er der ligeledes sket investeringer i

ejendomme og selve 'koncernen' er skåret til således, at det ved årsrapporterne pr.3Ill2 2014 såt

således ud:

lnvesterer i kapitalandele

Produ ktionsvirksomhed og

¡nvester¡ng i værdipapirer

lnvesterer iejendomme

Gennem årene har udviklingen i selskaberne været fornuftig hvilket giver sig udslag i at værdien af

selskabeme er steget. Det var oprindeligt tanken, at der skulle være aktivitet i samtlige selskaber,

men efterhånden som tiden er gået sker der følgende i selskaberne:

Hr. Svendsen

Svendsen Holding ApS

Svendsen Drift ApS

Svendsen Ejendom ApS

Side 15 af t44



Svendsen Ejendom ApS investerer i ejendomme og har pr. 3Lll2 2014 en større

investeringsejendom med ca. 30 lejemåI, som både er udlejning til private og til erhverv. Derudover

har Svendsen Ejendom ApS en større lejlighed, som ligeledes udlejes til erhverv. Ejendommen med

de 30 lejemål blev overtaget af Svendsen Ejendom ApS d. 1. august 2012 og herefter påbegyndtes

en større ombygning og forbedring af hele ejendommen. Denne ombygning varede frem til maj

2013, hvor de første erhvervslejemål begyndte. Ved overtagelsen af ejendommen bestod et privat

lejemål som Svendsen Ejendom ApS har overtaget og videreført.Ejerlejligheden er først overtaget i

slutningen af 2013 med første udlejning i begyndelsenaf 2014.

Svendsen Invest ApS investerer primært i værdipapirer, som både er langsigtede og kortsigtede

investeringer. Det er primært i dette selskab at likviderne findes og derfor er Svendsen Invest ApS

kautionist og garant for Svendsen Ejendom ApS' lån i forbindelse med investeringerne i deres

ejendomme.

6.2Den økonomiske status for case virksomheden og fremtiden

Hoved- og nøgletal for hhv. Svendsen Ejendom ApS, Svendsen Invest ApS og Svendsen Holding

ApS kan ses i bilag 1.1 til bilag 1.3.

Svendsen Ejendom ApS opnår første gang i 2014 positive overskud- og afkastningsgrader jf. bilag

1.1. Dette hænger sammen med at det først er i2014 at alle lejemål er udlejet og da alle lejemål ikke

har været udlejet i hele 2014 men det først har været fuldt udlejet fra maj 2014 betyder det, at det

første 'rigtige' resultat med hensyn til den reelle lejeindtægt vil være pr.3ll12 2015.

Lejemålene i Svendsen Ejendom ApS udlejes typisk for en 5-årig periode til danske selskaber med

udenlandske ansatte. Svendsen Ejendom ApS er derfor sikret en forholdsvis høj udlejningsprocent

og har kun en mindre risiko for tomme lejemål. Der er pr. 3lll2 2014 blot et enkelt lejemåI, der er

udlejet direkte til en privat lejer, som er overtaget i forbindelse med købet af ejendommen.

En stor del af ejendomskøbet er finansieret via fremmedkapital, dvs. lån i realkreditinstitutter. Det

kan ses af likviditetsgraden og soliditetsgraden som begge er i den lave ende. Det forventes dog, at

disse bliver forbedret i de kommende år, når effekten af den fulde udlejning af ejendommen

indtræder.

Der har indtil 2014 været en overkurs der er opstået ved den oprindelige stiftelse af Svendsen

Ejendom ApS. Dette ses ved at likviditetsgraden og soliditetsgraden i de tidligere àr, var væsentligt
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højere end pr. 3ll12 2014. Overkursen blev i regnskabsåret2013 fiemet ved, en kapitalnedsættelse r

forbindelse med, at hovedaktionæren Hr. Svendsen gik i overvejelser om, at benytte Svendsen

Ejendom ApS som en indgangsport for sine bøm til at starte sit generationsskifte.

I bilag 1.2 fremgåtr tallene for Svendsen Drift ApS. Selskabets formål er produktion og afsætning til

medicinalindustrien og ved siden af kapitalandele i Svendsen Ejendom ApS. Der forventes positive

resultater fra2015 og frem for datterselskabet Svendsen Ejendom ApS. Derhar i alle år, bortset fra

2012, været en fornuftig udvikling, hvilket også afspejler sig i egenkapitalens forrentning der pr.

3lll2 2014 viser 3 o/o,hvllket svarer nogenlunde til den gennemsnitlige egenkapitalforrentning for

de 5 år ibilagI.2.

Likviditetsmæssigt og soliditetsmæssigt er Svendsen Drift ApS yderst solidt. Der er i selskabet en

overkurs fremkommet ved stiftelsen, på samme måde som ved Svendsen Ejendom ApS.

Det er umiddelbart planen, at strategien omkring den måde selskabet skal forvaltes på, skal fortsætte

også efter koncernen på et tidspunkt er overgået til børnene. Bømene er derfor løbende blevet

introduceret til de relevante rådgivere, som Hr. Svendsen benytter ved koncernens daglige drift.

De regnskabsmæssige tal for Svendsen Holding ApS kan ses i bilag 1.3. Der er ingen aktivitet i

Svendsen Holding ApS udover investeringen i Svendsen Drift ApS. Derfor er eneste indtægt det

indregnede resultat fra Svendsen Drift ApS og der er ikke den store likvide beholdning i Svendsen

Holding ApS, da stort set alle likvider er investeret i Svendsen Drift ApS.

Svendsen Holding ApS har ingen udskudt skat, da en eventuel gevinst ved et salg af

datterselskabsaktierne/-anparterne i Svendsen Drift ApS er skattefries. Hr. Svendsens

anskaffelsessum for anparterne i Svendsen Holding ApS er 125.000 kr.

Hr. Svends en er 62 år gammel og har sin hustru på 60 år. De har tilsammen 3 bøm, 1 datter på 38 år

og 2 sønner på henholdsvis 35 og28 är.

Hr. Svendsens tanke er, at generationsskiftet af koncernen skal foregå over en årrække, som

ligeledes kan ses ved, at Svendsen Ejendom ApS i 2013 blev rettet til. Der er dogi2014 kommet

uforudsete problemer, som vedrører familiemæssige forhold. Det bevirker, at Hr. Svendsen gerne

vil lave generationsskiftet, hvor børnene overtager alle selskaberne.

5 Aktieavancebeskatningsloven $$ 8 & 4A
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Hr. Svendsen har igennem gode venner og over et glas rødvin hørt om begrebet formueskattekurs

som han synes lyder som opportunt i forbindelse med et forestående generationsskifte.

Hr. Svendsen har placeret alle sine midler i selskaberne, således også en stor del af sin

pensionsopsparing. Han ønsker at opnå en likviditet efter overdragelsen, som gør at Hr. Svendsen

og hans kone kan føre en fornuftig pensionstilværelse. Dermed kan der i selve generationsskiftet

godt blive tale om, at der sker en delvis overdragelse ved benyttelse af gaver. Det skal dog blot

sikres, at samtlige bøm stilles lige i forbindelse hermed.
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7 Indledende overvejelser

7.1 Indledende overvejelser

Et generationsskifte i en ejerledet virksomhed igangsættes ofte med afsæt i ejerens ønske om

planlægning af tilbagetrækning og i den forbindelse ønsket om at overdrage hele eller dele af

virksomheden til familiemedlemmer, medarbejdere eller måske til 3. mand.

7.2 Indledende overvejelser i forskellige perspektiver

7.2.1 Samfundet

Inden for de næste 10 år forventes op mod 23.000 virksomheder at skulle i gang med et

generationsskifte.

Et generationsskifte kan have mange mål og forskellige muligheder for at opnå disse måI. Ejeren

kan have et ønske om at få så høj en pris for virksomheden som muligt, sikring af virksomhedens

fortsatte drift eller sikring af familiemæssige forhold, eller en egentlig afvikling i de tilfælde, hvor

ejeren er uløseligt forbundet med virksomhedens inddeningsevne.6

Ca. 6O o/o af den samlede arbejdsstyrke i Danmark er beskæftiget i ejerledede virksomheder.

Dermed kan den forudsagte kommende store andel af generationsskifter af virksomheder få stor

betydning for arbejdsstyrken og dermed det danske samfund.

7.2.2 Overdrageren

En virksomhed kan generationsskiftes i levende live eller ved død. Størst indflydelse opnås ved et

generationsskifte i levende live, hvor overdrageren er med til at planlægge, til hvem virksomheden

skal overdrages, hvomår overdragelsen skal ske og til hvilken pris.

Selvom virksomhedens indtjeningsevne i nogle tilfælde er tæt knltet til ejeren, og det dermed vil

være mest fordelagtigt med en afvikling, må det formodes at salg af aktiver vil kunne optimeres

med planlægning af en sådan afvikling i levende live.

Overdrageren vil typisk være interesseret i, hvad generationsskiftet kaster af sig i likvide midler og

må i den forbindelse overveje om det overhovedet er muligt for en eller flere i familien

likviditetsmæssigt at overtage virksomheden. Der findes flere finansieringsmuligheder og det skal

nøje overvejes, hvilke midler overdrageren har behov for og om en del af overdragelsen kan ske

6 https://www.danskrevision.dk/Raadgivning/Documents/Generationsskifte%20-%20brochure.pdf
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som gave, ved udstedelse af gældsbrev og/eller fremmedfinansiering. Ofte har overdrageren set

virksomheden som sin pensionsopsparing. Ved planlægning i god tid, kan overdrageren påbegynde

pensionsopsparing således at det kontante behov ved overdragelsen nedsættes.

7.2.3 Overtageren

Har ejeren til hensigt at overdrage virksomheden til et eller flere af sine familiemedlemmer er det

vigtigt at det i forvejen er talt godt igennem med familien.

I ejerledede virksomheder er ejeren typisk den største ressource og fungerer måske både som

ledelse og finansieringskilde.T Derfor er det særligt vigtigt for overtageren at der er udarbejdet

forretningsplan for den fortsatte drift af virksomheden med en ny ledelse. Der kan for eksempel

aftales glidende overdragelse, hvor overdrageren trækker sig tilbage lidt ad gangen. På den måde

kan den nye ledelse blive "lært op" og introduceret til virksomhedens interessenter.

I forbindelse med et generationsskifte vil det springende punkt være finansieringen. Under visse

betingelser kan der overdrages med succession.s Det betyder at overdragelsen ikke udløser

beskatning hos overdrageren ved generationsskiftet, men at overtageren indtræder i den latente skat

der hviler på aktiveme/aktierne.e

7.3 Indledende overvejelser - del konklusion

Samlet set gælder det for overdrager og overtager om at påbegynde planlægning af overdragelsen i

god tid. Dette gælder også set fra samfundets side med henblik på at bevare og udvikle

arbej dspladser i Danmark.

Virksomhedens fortsatte drift skal planlægges ved hjælp af en forretningsplan og overdrageren skal

gøre sig overvejelser om dennes tilknytning til virksomheden er så stor, at virksomheden ikke kan

fortsætte ved dennes afgang.I så fald bør virksomheden afvikles.

Spillereglerne vedrørende ledelsen i overdragelsesperioden bør aftales nøje.

En sidste men ikke mindst meget vigtig overvejelse er f,tnansieringen og fastlæggelse af

likviditetsbehovet hos overdrager og evt. rentebyrde hos overtager. Dette kræver også en nøje

planlægning.

7 https://www.danskrevision.dk/Raadgivning/Documents/Generationsskifte%20-%o20brochure.pdf
I Skatteloven $ 33 C
e Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering, 4. udgave, side 3l
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7.4 Eksempel fra casevirksomhed

Hr. Svendsen ønsker at overdrage virksomheden så hurtigt som muligt, således at han kan nå at

anvende pengene fra afståelsen til at nyde livet.

Hr. Svendsen har hustru og 3 bøm. Virksomheden ønskes overdraget til børnene under hensyn til

likviditetsbehov. Det er hensigten at børnene via hver deres Holdingselskab skal eje virksomheden.

Hr. Svendsen har i forbindelse med generationsskiftet tænkt på om den nuværende struktur på

koncemen er optimal i forhold til gennemførsel af et generationsskifte. Kan kapitalstrukturen

optimeres fordelagtigt således atbørnene til hvem virksomheden skal overdrages får mindst muliE

likviditetsbehov i forbindelse hermed. Hr. Svendsen ønsker ligeledes en opgørelse af en

skattebetaling ved gennemførelse af generationsskiftet. Som nævnt i præsentationen af

virksomheden har Hr. Svendsenhørt om værdiansættelse via formueskattekursen. Hr. Svendsen er

interesseret i at vide om dette kunne være relevant.
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8 Juridisk grundlag

8.1 Det juridiske grundlag ved planlægning og gennemførsel af et generationsskifte

I dette kapitel vil de relevante juridiske retskilder i forbindelse med et generationsskifte blive

gennemgået. Retskilder indeholder fire elementer. De fire grupper af retskilder er lovgivning

(regulering), præjudikater (praksis, tidligere domme), rets sædvane (fortolkning) og forholdets

natur.r0 En retskilde kan begribes som kilde til begrundelse af retsafgørelser og er altså måden,

hvorpå afgørelser begrundes. I I

8.2 Primære retskilder inden for generationsskifte

8.2.1 Succession

Skattemæssig succession betyder at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.

Det medfører, aI overdragelsen ikke udløser beskatning for overdrageren på tidspunktet for

afståelsen. Beskatning udløses når erhververen efterfølgende sælger kapitalandelen. Beskatning

sker efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven,

Kursgevinstloven, Afskrivningsloven inklusive genvundne afskrivninger.

8.2.1.1 Succession - personkreds

Den personkreds der kan overdrages til med anvendelse af succession reguleres af Kildeskatteloven

$ 33 C og Boafgiftsloven $ 22, stk. l,litra d, og omfatterbørn,børnebørn, søskende og søskendes

børn samt adopterede og stedbørn. Endvidere er nære medarbejdere og samlevere også omfattet af

successlon.

8.2.1.2 Succession - aktiver

Ved en erhvervsmæssig virksomhed kan alle aktiver som udgangspunkt overdrages med

successionl2. Fast ejendom kan være en undtagelse hertil. Overdragelse med succession er betinget

af, at der opstår en avance til senere beskatning. Er der derimod tale om et tab kan der ikke

succederes jf. Kildeskattelovens $ 33 C, stk. 3

8.2.2 Yærdiansættelse

Aktieavancebeskatningsloven regulerer beskatning af aktier der overdrages mellem fysiske personer

eller selskaber. Det afgørende for, om der sker beskatning afen eventuel aktieavance, er om der er

l0 Nielsen og D. Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 3. reviderede udgave, s. 49
ll Nielsen og D. Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 3. reviderede udgave, s. 61
r2 Kildeskatteloven $ 33 C
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tale om datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller skattefrie porteføljeaktierr3.

Datterselskabsaktier forstås som ejerskab af kapitalandel på minimum 10 o/o af et andet selskabs

aktie- eller anpartskapital. Koncernselskabsaktier defineres ved, at ejeren af kapitalandelene og

selskabet som der ejes kapitalandele i er sambeskattede eller kan sambeskattesra. Skattefrie

porteføljeaktier forstås som ejerskab af kapitalandele under l0 o/o af aktier eller anparter der ikke

handles på et reguleret marked.

Dødsboskatteloven behandler overdragelse i forbindelse med ejerens død. I forbindelse med

overdragelse af aktier kan dette ske ved at køberen betaler et vederlag, modtager en gave eller en

kombination af vederlag og gave. Gaveafgift reguleres af Boafgiftsloven som også regulerer

overdragelse af aktier ved død. Overdrages aktierne helt eller delvist som gave er der mulighed for

at beregne en passivpost jf. Kildeskatteloven.

Aktiverne værdiansættes til handelsværdi og overdragelsen skal ske på vilkår som er lig handel

mellem uaftrængige parter også kendt som "Armslængdeprincippet" jf. Ligningsloven.ls

En anden retskilde er SKATs værdiansættelsescirkulærer, der fastsætter handelsværdien af aktiver

der handles mellem ikke uafhængige parter. SKATs værdiansættelsesmetoder er placeret i diverse

vejledninger og cirkulærer. Derudover f,rndes en del afgørelser i praksis, som man kan støtte sine

værdiansættelser op af.

I forbindelse med vores afhandling vil følgende cirkulære og vejledninger være relevante: TSS

cirkulære 2000-09 om værdiansættelse af aktier og anparter; TSS 2000-10 om værdiansættelse af

goodwill; Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i

dødsboer m.m. og Den Juridiske Vejledning C.8.3.5.4.3 om værdiansættelse af fast ejendom

(tidligere TSS cirkulære 2000-05).

8.2.3 Omstrukturering

Ved omstrukturering forstås, at selskabsstrukturen tilpasses så et generationsskifte kan gennemføres

smidigt og med hensyn til interessentemes ønsker. Dette gælder både ved generationsskifte mellem

familiemedlemmer, medarbejdere eller ved salg til 3. mand. Omstrukturering omhandler spaltning,

fusion, tilførsel af aktiver, aktieombytning eller tilbagesalg til udstedende selskab.

13 Aktieavancebeskatningsloven $$ 4 a,4b og4 c
r4 Selskabsskatteloven $31 eller $31 A
rs Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering, 4. udgave, s. 60
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Muligheden for at foretage omstrukturering stammer fra Fusionsdirektivet 90143418ØF som er

ændret ved Rådets direktiv 2005lI9lEF og igen ved2009lI33lEF. Dette er indført i dansk ret i

Fusionsskatteloven og i Aktieavancebeskatningsloven S 36, stk. 1 og 2, hvor

Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 3 er en national bestemmelse.16

Endvidere findes den såkaldte A/B model der ikke har direkte hjemmel i en lov, men er bygget pá

retspraksis, mere specifikt ved afgørelse SKM.2003.66 LR. A/B modellen adskiller sig dermed fra

ovennævnte omstruktureringsmodeller, der er reguleret ved Fusionsskatteloven og

Aktieavancebeskatningsloven.

l6Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering, 4. udgave, s. 192
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9 Værdiansættelse

Ved et generationsskifte danner værdiansættelsen af virksomheden herunder aktier, anparter,

ejendomme m.v. grundlag for overdragelsessummen og dermed også for likviditetsbehovet og en

eventuel skattebetaling ved gennemførslen af generationsskiftet. Værdiansættelsen af en

virksomhed, personlig ejet eller i selskabsform, vil ske efter de samme principper som

værdiansættelsen sker for unoterede aktier, hvilket vil sige til handelsv ærdierl7 .

Værdiansættelsen er et vigtigt element ved generationsskifte af selskaber der ikke er registreret på et

reguleret marked, for at opnå den rette skatteberegning og eventuel skattebetaling. Et reguleret

marked er defineret som handel med kapitalandele for børsnoterede selskaber. Særligt imellem

nærtstående parter kan der være sammenfaldende interesser, eller ikke modsat rettede interesser

som ved handel mellem uafhængige parter.

Der er ikke meget lovbestemt omkring værdiansættelsen, men der er dog enkelte steder hvor

værdiansættelser af transaktioner er beskrevet. Det drejer sig om Ligningslovens $ 2 som beskriver

hvorledes transaktioner mellem kontrollerende parter skal opgøres og Boafgiftslovens $5 12 og27

om henholdsvis ansættelse af værdierne af aktiver og passiver i boopgørelsen og fastlæggelse af

værdien af gaver.

Ovenstående indikerer, at værdiansættelser baseres på personlige subjektive skøn og opgørelser. For

at disse værdiansættelser ikke benyttes efter forgodtbefindende, kan SKAT korrigere

værdiansættelser såfremt de ikke mener at de svarer til handelspriseme. Korrektionsmuligheden er

en flydende grænse, og SKAT har derfor udarbejdet forskellige værdiansættelsesmetoder og

retningslinjer, til vejledende brug. Endvidere kan der ved værdiansættelsen gøres brug af afgørelser

i praksis.

Vi vil i det efterfølgende redegøre for princippeme for værdiansættelseme når disse foretages

imellem personer indenfor gave- og arveafgiftskredsen, mellem juridiske og fysiske personer uden

for gave- og arveafgiftskredsen og uaftrængige parter.

9.1 Personer indenfor gave- og arveafgiftskreds og overdragelse mellem disse

Værdiansættelse af overdragelser mellem ovenstående personer skal foretages jf. Cirkulære nr. 185

af ll. november 1982 (19S2-cirkulæret). Gave- og afgiftskredsen består af ægþfælle, børr',

stedbørn, børn og stedbørns afkom, afdødt barns eller stedbørns ægtefælle, forældre, samlevende i

r7 Ligningsloven $ 2
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mindst 2 är, plejebØrn som har haft fælles bopæl i 5 är, stedforældre og bedsteforældre jf. Bo-

afgiftsloven $ 22 stk. 1.

9.1.1 Ejendom

Ifølge l982-cirkulærets punkt 4 skal en ejendom ansættes til værdien i handel og vandel, og

omregnes til kontantværdi ved ligeledes at kursregulere eventuelle gældsposter. Den omregnede

kontantværdi, jf. punkt 6, mä ikke afvige fra den seneste offentliggjorte ejendomsvurderings

kontantværdi med mere end +l- 15 Yo. Kontantværdien kan afvige mere end +l- 15 oá ved store

forbedringer eller ombygninger som ikke er afspejlet i den offentliggiorle værdi, eller ved en stærkt

faldende prisudvikling siden sidste bekendtgjorte ansættelse af kontantværdien.

9. 1.2 Unoterede værdipapirer

Unoterede værdipapirer skal før februar 2015 ansættes til handelsværdi jf. Lg82-cirkulærets punkt

77, og efter februar 2015 ved benyttelse af TSS cirkulære 2000-09. Cirkulærerne anvendes fordi

handelsværdien ikke kan fastsættes objektivt, da disse værdipapirer enten ikke bliver omsat på et

marked, hvor oplysningerne omkring handelsværdier kan findes, eller hvor der ikke er nogen

omsætning.

9.2 Overdragelse mellem personer udenfor gave- og afgiftskredsen

9.2.1 Ejendom

Princippeme for værdiansættelse af ejendom mellem personer udenfor gaveafgiftskredsen findes i

Den Juridiske Vejledning2014-2 C.8.3.5.4.3. Tidligere fandtes det i cirkulære TSS 2000-05 men

det blev ophævet 2. januar 2008 og indarbejdet i Den Juridiske Vejledning. Jf. C.8.3.5.4.3 skal

overdragelsen ske til den pris en uaftrængig tredjemand vil betale for ejendommen og på

tidspunktet, hvor den bindende aftale indgås omkring overdragelsen af ejendommen.

Der er mulighed for, at benytte den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, som

overdragelsespris, såfremt den giver et retvisende udtryk for handelsværdien. Skulle den senest

offentliggjorte ejendomsvurdering ikke være retvisende er hverken skatteyder eller SKAT bundet af

denne. En ikke retvisende ejendomsvurdering kan f.eks. være et udtryk for, at vurderingen er

decideret fejlbehæftet eller at ejendommen siden sidste vurdering er væsentligt forbedret eller

ombygget. Vurdere en part at den sidste offentliggjorte ejendomsvurdering ikke er retvisende er det

denne part som skal dokumentere denne fejlvurdering og en eventuel alternativ handelsværdi.
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Det kan i nogle tilfælde være meget svært at finde en reel handelsværdi for en ejendom, specielt i

tider hvor ejendomsmarkedet står stille. Sådanne tider har vi netop haft i Danmark og derfor kan det

være svært at finde en reel handelspris. Det er derfor muligt for en skatteyder, at henvende sig til

skattemyndighederne og få en udtalelse omkring ejendommens handelsværdi.

Der er i øjeblikket en stor diskussion i det politiske miljø og samfundet generelt omkring de

offentlige ejendomsvurderinger, da selve systemet for vurderingerne for nyligt blev gennemgäet af

Engberg-udvalget og erklæret udueligt. Der er pt. fremsat lovforslag af skatteminister Benny

Engelbrecht om, at de offentlige ejendomsvurderinger fra2011 skal gælde frem til 2076, hvor et nyt

ejendomsvurderingssystem vurderes at være på plads.

9.2.2 U noterede værdip apirer

Som det tidligere er beskrevet, kan det være svært at værdiansætte unoterede værdipapirer da der

ofte ikke eksisterer et marked hvor disse er omsat i tilstrækkelig grad til at man kan fæste lid til

deres værdi. Da unoterede værdipapirer skal ansættes til markedsværdi har SKAT derfor udfærdiget

vejledninger til brug for beregning af markedsværdien. Principperne for værdiansættelse af uno-

terede værdipapirer findes i hhv. TSS cirkulære 2000-09 Værdiansættelse af aktier og anparter; TSS

cirkulære 2000-10 Værdiansættelse af goodwill og Vejledning af 2009-08-21om Transfer Pricing;

kontrollerede transaktioner; værdiansættelse (TransferPricing-vejledningen).

9.2.3 Anvendelsesområder for vejledninger

Da SKAT indførte den 'nye' TransferPricing-vejledning 2009-08-2I omkring værdiansættelse af

overdragelser indenfor gave- og afgiftskredsen afunoterede aktier og anparter var det for at sikre en

mere ensartet anvendelse af værdiansættelsesmetodemel8. Dette skyldes, at SKAT i deres løbende

arbejde med værdiansættelsen af bl.a. kapitalandele har oplevet en række udfordringer i forbindelse

med værdi-ansættelserne af disse ved kontrollerede transaktioner og transaktioner mellem

uafhængige parter med ikke-modsatrettede interesserle. Der er i vejledningen tale om

værdiansættelse af transaktioner ved koncerninteme overdragelser som deltneres "kontrollerede

transaktioner og ved transaktioner mellem uafhængige parter der ikke har modsatrettet interesser".

rs Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrolleret transaktioner; værdiansættelse: Indledning 2. afsnit
le Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrolleret transaktioner; værdiansættelse: Afsnit 1.1
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Koncerninterne transaktioner falder ind under Ligningslovens $ 2, hvilket medfører at der er tale

om transaktioner mellem, som minimum, en juridisk person og en fysisk person eller 2juridiske

personer. Det betyder, at der ikke kan være tale om transaktioner mellem 2 fysiske personer20.

Et generationsskifte sker i mange tilfælde imellem interesseforbundne parter, men der er selv-

følgelig også generationsskifter imellem uaftrængige parter. Det kan ikke i TranferPricing-

vejledningen læses direkte, om denne finder anvendelse ved overdragelser mellem uaftrængige

parter udenfor gave- og afgiftskredsen. I vejledningens Resumé angives, at den finder anvendelse

ved "koncerninterne overdragelser, dvs. ved kontrollerede transaktioner og ved transaktioner

mellem uaflrængige parter, der ikke har modsatrettede interesser"2l. Skulle dette vedrøre

transaktioner mellem personer udenfor gave- og afgiftskredsen må det antages, atvære i forbindelse

med "transaktioner mellem uffiængige parter ", men da denne definition skal ses i sammenhæng

med, at anvendelsesområdet for TransferPricing-vejledningen er kontrollerede transaktioner ved

koncerninterne overdragelser, kan det ikke tydeligt udledes om TransferPricing-vejledningen er

gældende for transaktioner mellem personer der er udenfor gave- og afgiftskredsen, som er at

karakterisere som fysiske personer. Man har endnu i praksis ikke taget stilling til om det skal være

TransferPricing-vejledningen som skal anvendes så det må derfor antages at de 2 andre cirkulærer -
TSS 2000-09 Aktier og anparter & TSS 2000-10 Goodwill - stadigvæk kan anvendes når der er tale

om transaktioner mellem fysiske interesseforbundne parter22, som falder udenfor gave- og

afgiftskredsen.

Det har ikke været muligt at finde en reel definition af interesseforbundne parter' men SKAT har

taget stilling til dette i et bindende svar og deres definition er:

"Interesseforbundne parter omfatter alle de fysiske og juridiske personer, der indgår aftaler, som

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

selskaber, familiemedlemmer, tidligere ægtefæller og tidligere samlevende. Derudover omfatter

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

aftalekompleks kan have fælles interesse i at reducere en skattemæssig avance.. ."23

20 Ligningsloven $ 2, stk. l, nr. 7 ognr.2
2r Ve¡ledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrolleret transaktioner; værdiansættelse: Resumé
22 Personer
23 sKM2oil.197.sR

Side 28 af L44



Goodwill cirkulæret TSS 2000-10 er beskrevet i TransferPricing-vejledningen, som skriver at

cirkulæret ikke kan anvendes på alle virksomheder, men kun på bestemte virksomheder2a.

Beregningerne i cirkulærettager udgangspunkt i historiske tal via allerede aflagle regnskaber og at

en beregnet værdi ud fra cirkulæret kun kan benltes såfremt der forventes den samme vækst og

afkast, som virksomheden har haft tidligere. Ligeledes må der ikke skabes væsentlige immaterielle

aktiver såsom patenter, knowhow, varemærker m.m.2s Der er ikke valgfrihed mellem at bruge enten

TransferPricing-vejledningen eller TSS cirkulære 2000-10, hvilket TransferPricing-vejledningen

beskriver til sidst i Afsnit 2 og derfor er TransferPricing-vejledningen en metode og retningslinje

som benyttes såfremt det ikke er muligt at gøre brug af TSS cirkulære 2000-10. Dette er ligeledes

beskrevet i Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.6.4.1.2 som direkte skriver "Der er således ikke

valgfrihed mellem de to vejledninger".

Det kan være vanskeligt at vælge hvilken beregningsmetode der skal benyttes. Den Juridiske Vej-

ledning anfører; "De værdiansættelsesmetoder og retningslinjer, der er beskrevet i vejledningen af

21. august 2009 (TransferPricing-vejledningen), kan bruges i situationer, hvor den vejledende

anvisning i Skatteministeriets cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 (TSS 2000-10) ikke f,rndes

anvendelig". Dette bekræftes af TransferPricing-vejledningen som anføteç "De

værdiansættelsesmetoder og retningslinjer for anvendelsen, der er beskrevet i denne vejledning, vil

således kunne bruges i situationer, hvor goodwillcirkulærets beregningsmodel ikke er anvendelig".

Det må derfor antages at det som udgangspunkt må være goodwillcirkulæret TSS 2000-10, som

skal benyttes ved beregning af goodwill og herefter kan TransferPricing-vejledningen benyttes

såfremt det ikke er muligt med cirkulæret.

Ovenstående beskriver usikkerheden ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskifter og

det kan derfor indebære stor skattemæssig risiko ved værdiansættelsen eftersom SKAT har

korrektionsadgang. For at sikre sig mod denne risiko kan en løsning indebære, at man i et

generationsskifte indsætter et skatteforbehold, som gør det muligt for de involverede partet, at ttæde

tilbage såfremt der skulle ske en korrektion af værdierne fra skattemyndighedernes side26. En anden

løsning er muligheden for at indhente et bindende svar fra skattemyndighedemes side omkring

værdiansættelsen.

2a Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrolleret transaktioner; værdiansættelse: Afsnit 1 .2 Formål
2s Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrolleret transaktioner; værdiansættelse: Afsnit 2

Goodwillcirkulæret
26 Halling-Overgaard & Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets forlag, s'

24
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9.2.4 Vejtedningernes indhold

9.2.4.1TSS Cirkulærerne 2000-09 & 2000-10

TSS 2000-09

Unoterede aktier og anparter skal ifølge TSS 2000-09 afsnit I ansættes til handelsværdien. Kan der

ikke fremskaffes en handelsværdi på de unoterede papirer, for eksempel på grund af manglende

omsættelighed, kan man benytte cirkulæret som en hjælperegel til vurdering af værdien. Afsnit 2

beskriver hjælpereglen der angiver at værdien som udgangspunkt skal beregnes af

aktierne/anparterne ud fra summen af de enkelte aktivposter i selskabet fratrukket gældsposterne.

Til dette skal lægges en beregnet goodwill.

Når selskabets indre værdi er fundet skal der reguleres for følgende regnskabsposter2T:

Fast ejendom: Regnskabsmæssig værdi erstattes af den senest kendte offentliggjorte

ejendomsvurdering inklusiv eventuelle forbedringer/ombygninger som ikke er medtaget.

Associerede og tilknyttede selskaber: Værdien i den seneste aflagle årsrapport erstattes med

værdien beregnet efter TSS 2000-09 såfremt der ikke findes en kendt handelsværdi.

Goodwill og andre immaterielle aktiver: Beregnes efter TSS 2000-10 cirkulæret.

TSS 2000-10

Den goodwill som skal tillægges jf. TSS 2000-09 skal beregnes efter TSS 2000-10. Ved

beregningen skal der tages udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat for selskabets

seneste 3 års aflagte årsrapporter, som skal være opgjort efter årsregnskabsloven. Til de 3 års

resultater skal der foretages forskellige reguleringer af enkelte poster. Når de endelige resultater er

beregnet skal der beregnes et vægtet gennemsnit som herefter skal tillægges eller fratrækkes en

korrektion for udviklingstendensen fra år 1 til är 2 & är 2 tll år 3. Udviklingstendensen bliver dog

kun tillagt/fratrukket såfremt der har været en konstant stigning eller et konstant fald i selskabets

resultater i alle 3 år. Til sidst fratrækkes en forrentning af selskabets samlede driftsrelaterede aktiver

ud fra den seneste aflagte balance dvs. år 3. Det endelige tal som fremkommer af disse beregninger

skal herefter kapitaliseres.

Kapitaliseringsfaktoren er en sammensætning af forrentningen af det forventede årlige afkast ved

hjælp af en forrentningsprocent og en vurdering af goodwillens samlede levetid. Renten som indgår

o

a

21 Der er kun medtaget poster som vurderes atvære relevante for afhandlingen
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i kapitaliseringsfaktoren fastsættes jf. cirkulærets afsnit 3.7 til den på overdragelsestidspunktet

gældende kapitalafkastsats, jf. Virksomhedsskatteloven $ 9, tlllagt I %o. Kapitalafkastsatsen i 2014

er sat til 2 %o,hvllket giver en forretningsprocent på 10 yo (2" % + 8 %)'

Den forventede levetid for goodwillen kan afhænge af flere forskellige faktorer, som f.eks. type og

kompleksitet af virksomhedens varer og tjenester og produktion/forhandling af et indarbejdet og

anerkendt varemærke. Der er dog jf. SKM2002.50.LSR taget stilling til goodwill i en virksomhed

som afsætter standardvarer. Goodwillen blev her sat til 7 år, hvilket også må anses at væte

standarden. Der kan dog være tilfælde, hvor levetiden må antages at være en anden end de 7 år

såfremt der er afgørende forhold som taler herfor, jf. hhv. SKM2004.173.LR og

sKM2004.l74.LR2e.

Som beskrevet tidligere bliver beregningen foretaget ud fra historiske tal og der kan derfor være

andre elementer som kan have indflydelse på værdiansættelsen af goodwillen. Der er i afsnit 4

beskrevet forhold som kan betyde, at man må regulerer i den beregnede værdi af goodwillen. Det

kan f.eks. være at forventningeme til fremtiden ændres, nøglemedarbejdere ophører med

ansættelsen ved generationsskiftet, indtjeningen i virksomheden er baseret pä én eller få kunder og

der er et personligt tilhørsforhold til den tidligere ejer, som måske ikke fortsætter efter

generationsskiftet.

9.2.4.2 Transfer-Pricing vejledningen

Værdiansættelsesmodellerne og værdiansættelsesbegreberne som TransferPriscing-vejledningen gør

brug af har SKAT valgt ud fra bl.a. at modellerne betragtes at være teoretisk korrekte og at de er de

mest anvendte modeller til værdiansættelse i investeringsteorien og praksis3O.

Der bliver præsenteret 3 metoder til værdiansættelse som er værdiansættelse over den fremtidige

indkomst, værdiansættelse ud fra sammenlignelige virksomheder (som en slags peer-gruppe) og

værdiansættelse på baggrund af substitutionsomkostninger.

28 Skatteministeriet hedsskattelovenl - 11/12 2014
2e Den Juridiske Vejledning 2014-2 C.C.6.4.1.2
30 TP-vejledning afsnit 3.4

Side 31 af t44



SKAT vælger som udgangspunkt at

benytte beregningsmodellerne DCF

og EVA til værdiansættelsen, men

gØr samtidig opmærksom pä, at

andre modeller, som benyttes til

værdiansættelse, ikke fravælges.

Dette er blot begrundet i, at det er

modeller som benyttes i

investeringsteorien. De øvrige

modeller kan eventuelt benyttes

som en kontrol af

værdiansættelseme foretaget efter

DCF og EVA.

Figur I viser de step man skal

gennemgå for at finde den

værdiansættelsesmetode som skal

benyttes.

Aktier/anparter

Ja

Nej

Nej

Ejendo m

Ja

Figur I - Beslutningstræ til valg afværdiansættelsesmetode (Egen tilvirkning)

9.3 Uafhængige parter

En pris som er aftalt mellem uaftrængige parter vil som oftest blive anerkendt jf. Ligningsloven $ 2.

Dette antages netop fordi at parterne umiddelbart ikke har den samme interesse i prissætningen af

kapitalandelene. Dette kan ligeledes udledes af Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.6.4.I.2: "Ved

uffiængige parters aftale om overdragelse af goodwill, skal aftalen lægges til grund medmindre

SKAT kan bevise at der er et andet aktiv som der ikke er ydet fuldt vederlagþr"
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9.4 Beregningseksempler: Formueskattekursen og goodwillcirkulæret

9.4.1 Unoterede værdipapirer - TSS Cirkulære 2000-9 og 2000-10

Beregningen af værdien for Svendsen Ejendom ApS foretages i henhold til TSS Cirkulære 2000-09

kan ses af b1lag2.l.

For Svendsen Drift ApS kan beregningen af værdien efter hjælpereglen i Cirkulære TSS2000-9 ses

i bilag 2.2 og 2.3. Yed indregningen af Svendsen Ejendom ApS i beregningen af værdien for

Svendsen Drift ApS er der, som nævnt ovenfor, indregnet værdien svarende til beregningen efter

DCF-modellen jf. bilag 3.1. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med hjælpereglen jf.

TSS 2000-9 og den vejledende anvisning jf. TSS 2000-10.

Ved beregningen efter Cirkulære TSS 2000-10 er der gjort nogle antagelser. Levetiden for

goodwillen er sat til I är, da der er tale om produktion og afsætning af standardprodukter. Likvide

midler og tilgodehavender hos tilknyttede selskaber er fratrukket som værende driftsfremmede

aktiver jf. SKM2001.132.LR. Jf. bilag 2.2 udviser beregningen af goodwill en negativ værdi af

Svendsen Drift ApS jf. TSS 2000-10 endvidere er dette også tilfældet ved beregning efter TSS

2000-09.

Da dette ikke giver et retvisende billede, ligesom tilfældet var ovenfor, har vi ligeledes benyttet

samme beregnet værdi efter DCF-modellen jf. bilag3.2, til den videre behandling i aftrandlingen.

For beregningen af værdien af Svendsen Holding ApS henvises til bilag 2.4. Selve beregningen

svarer til Svendsen Holding ApS' indre værdi.

Kigger man pä de forskellige beregningsmetoder ses det, at værdieme beregnet efter

formueskattekurserne (1982 cirkulæret), giver en væsentlig lavere værdi af selskaberne end

beregningerne foretaget efter værdiansættelsescirkulæret (TS S2000-09).

9.4.2 F ormueskattekursen til sammenligning - konsekvensberegning

Beregningen af Formueskattekursen er foretaget for, at vise konsekvensen af at Formueskattekursen

blev fiemet d. 15. februar 2015. Efter folketingsvalget i juni 2015, er der en lille formodning om, at

Formueskattekursen kan blive indført igen, i og med der blæser nye politiske vinde.
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Beregningerne for henholdsvis Svendsen Ejendom ApS, Svendsen Drift ApS og Svendsen Holding

ApS kan ses i bilag 1.1 til 1.3. Beregningeme er foretaget i henhold tll Ig82-cirkulæret som

ligeledes henviser til ligningsvejledningen for 1996 afsnit 4.H.3.1.1 .

For Svendsen Ejendom ApS er beregningen foretaget efter ligningsvejledningen 1996 4.H.3.1.1

regel D og B. Regel D er benyttet for Svendsen Ejendom ApS, da der er tale om et ejendomsselskab

og regel B er tillige benyttet da Svendsen Ejendom ApS ejes 100 % af Svendsen Drift ApS.

Beregningen efter denne model viser sig dog ikke at give et retvisende billede af Svendsen Drift

ApS' værdi. Dette bygger formentlig påt, at Svendsen Ejendom ApS først har fuld udlejning af

ejendommene i 2014 og således giver de forrige 2 års indtægter ikke det retvisende billede af

indtjeningsevnen. Vi har derfor beregnet en ny værdi af Svendsen Ejendom ApS baseret på en

DCF-model jf. bilag 3.1, som giver et mere retvisende billede.

Både Svendsen Ejendom ApS og Svendsen Drift ApS er datterselskaber af henholdsvis Svendsen

Invest ApS og Svendsen Holding ApS, hvilket betyder at Svendsen Holding ApS ejer alle

selskaberne. Som udgangspunkt kan disse selskaber ikke overdrages til formueskattekursen, men jf
punkt F i ligningsvejledningen af 1996 er beregningen alligevel nødvendig, da denne skal indgå i

Svendsen Holding ApS' formueskatteberegning. Dette betyder ligeledes, at beregningen også er

nødvendig for Svendsen Ejendom ApS, da dette selskabs formueskatteværdi skal indgå i Svendsen

Drift ApS' formueskatteberegning. Vi har anvendt de bogførte værdier af selskaberne, som de

skattemæssige værdiers estimat af handelsværdien.
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10 Beskatning af generationsskifte i levende live

Kapitel 10 vil rcdegøre for, hvorledes beskatningen af generationsskifte i levende live kan

foretages, dvs. hvor der sker aktieoverdragelse fra den ældre til den yngre generation. Næste kapitel

redegør for generationsskiftet ved død.

10.1 Overdragelse uden succession

10.1.1 Konsekvenser for overdrageren

Jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 30 og i henhold til samme lov $ 12 et enhver gevinst ved

afståelse af aktier skattepligtige for hovedaktionæren, hvis aktierne ejes peronligt. Beskatningen af

gevinsten sker som aktieindkomst, dvs. med 27 Yo af de første 49.200 kr. (2014)149.900 k' (2015)

ogsåkaldet grundbeløbet, og 42'/oaf det som overstiger grundbeløbet jf. Personskatteloven $ 8 a,

stk. 1 og 2. Ejer hovedaktionæren til gengæld aktierne via et Holdingselskab vil denne aktiegevinst

være skattefri jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 8, under forudsætning af at der er tale om

datterselskabsaktier eller koncemselskabsaktier3l og at der heller ikke er tale næringsaktier32.

10.1.2 Konsekvenser for erhververen

Ved generationsskifte uden succession, bliver erhververens anskaffelsestidspunkt og

anskaffelsessum anset for at være på henholdsvis aftaletidspunktet og handelsværdien på dette

tidspunkt for aktierne.

10.2 Overdragelse med succession

For at lette et generationsskifte er der mulighed for, via Aktieavancebeskatningsloven S 34, $ 35 og

$ 35 A, samt i Kildeskatteloven $ 26 B at foretage et sådant skifte med succession. Et

generationsskifte kan være en tung likviditetsmæssig opgave, da et selskabs midler ofte er bundet i

selskabet og når en hovedaktionær sælger sin virksomhed skal denne som hovedregel, jf. ovenfor,

beskattes af en eventuel gevinst. Muligheden for at benytte succession gør derfor, at det er lettere at

foretage generationsskiftet, da en hovedaktionær kan overdrage sin virksomhed til en nærtstående

kreds af personer, uden at dette udløser en beskatning for hovedaktionæren og dermed sætter

hindringer i vejen for generationsskiftet. I det følgende gennemgås betingelserne for at foretage

succession til nærtstående i familiekredsen, herunder ægtefælle samt nærtstående medarbejdere.

3r Jf. aktieavancebeskatningsloven $ 4 A og $ 4 B
32 Jf. aktieavancebeskatningsloven $ 17
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10.2.1 Betingelser l'or succession

Jf. bilag 4 ses det, at betingelseme for succession reguleres ifølge Dødsboskatteloven og

Aktieavancebeskatningsloven. Dette gælder både succession i levende live og ved død og

betingelserne er meget ens med få forskelle. Forskellen drejer sig hovedsageligt om den

succesionsberetti get personkreds.

10.2.I.l Betingelser for succession til familieløedsen

For at det skal give menin g, at foretage et generationsskifte med succession, er det et krav at en

afståelse af hovedaktionærens aktier, vil generere et skattemæssigt overskud33. Der kan således ikke

succederes såfremt avancen vil være skattefri for overdrageren eller overdragerne opnår et tab ved

afståelsen. Jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34 er det en betingelse, at successionen kun foregår

mellem fysiske personer, men som beskrevet under afsnit 10.1.1, kan en hovedaktionær dog vælge

at afstå aktieme via sit Holdingselskab.

Aktieavancebeskatningsloven $ 34 indeholder 4 betingelser for at overdrage aktier med succession,

hvorafde 3 har betydning for denne afhandling. Første betingelse er, at overdragelsen skal ske til en

næffnere defineret personkreds, som bl.a. består af børn, bømebørn, søskende, søskendes børn,

søskendes børnebøm m.fl. jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. a, nr. l. Som det fremgår af

bestemmelsen kan der ikke succederes af forældre, medmindre der kan gøres brug af

Aktieavancebeskatningsloven $ 35 A. Denne bestemmelse giver mulighed for, under visse

betingelser, af tllbageføre en foretaget overdragelse med succession, til den tidligere ejer, såfremt

dette sker inden for de første 5 år efter modtageren har modtaget aktierne. Bestemmelsen blev

indsat for, at modvirke uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser, såfremt der sker uforudsete

omstændigheder, som kunne være pludselig opstået sygdom hos erhververen eller manglende evne

eller vilje til aI" fortsætte driften af virksomheden3a. For det andet er det en betingelse for

overdragelse med succession, at der overdrages minimum I % af selskabskapitalen jf.

Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. I, nr. 2. Dette krav blev ved lovændringen af I . januar 2009

markant ændret, fra det tidligere krav, som var at der skulle minimum overdrages 15 %o af

stemmerettighederne til det nugældende på I o/o af selskabskapitalen Denne tilretning betyder, at

der sjældent vil opstå et problem med opfyldelse af denne betingelse ved en succession3s.

33 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 646
3a Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 657
35 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 72
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Den sidste af de mest relevante betingelser, er også en de af væsentligste36 ved generationsskifte,

som ønskes foretaget med succession. Der er her tale om, at der er en begrænsning i den aktivitet,

som de selskaber som ønskes overdraget udøver, såfremt der skal kunne ordrages med succession.

Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 1, nr. 3 siger, at for at benytte succession må den

overvejende aktivitet i selskabet, ikke være udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter,

værdipapirer eller lignende også defineret som 'pengetanksreglen''

Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 6 siger at der er 2 kriterier som betegner, hvornår man er

indenfor denne regel og at det blot er én afbetingelserne, som skal være opfyldt for, at et selskab er

under pengetanksreglen. Det første kriterium (indtægtskriteriet) ef , at mindst 50 % af selskabets

indtægter (regnskabsmæssig nettoomsætning), består af indtægter fra udlejning af fast ejendom eller

fra den kontante anbringelse, værdipapirer eller lignende, beregnet som gennemsnittet af de seneste

3 års regnskaber. Kriterium nummer to (aktivkriteriet) er, at handelsværdien for udlejnings-

ejendommen(e) og de kontante midler, værdipapirer eller lignende, enten på overdragelses-

tidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 års regnskaber, udgør mindst 50 o/o af

aktivernes samlede handelsværdi. Beregningen til brug for de 2 kriterier er som nævnt

gennemsnittet af de 3 seneste regnskabsår, men frem til og med 3lll2 2014kan dog anvendes det

seneste regnskabsår37.

Da det ofte er meningen med et Holdingselskab, at dette skal besidde aktier i datterselskaber, vil det

jf. de oplistede kriterier ovenfor, automatisk komme under pengetankreglen og dermed ikke kunne

generationsskiftes med succession. Dette er der dog taget højde for i Den Juridiske Vejledning, hvor

der er lavet en konsolideringsregel, med hensyn til indtægtskriteriet og aktivkriteriet. Såfremt der

ejes minimum 25 o/o af et selskabs kapital og dette dermed kan betegnes som datterselskab, er det

indtægterne i datterselskabet, svarende til den ejerandel Holdingselskabet har, som skal medregnes i

Holdingselskabet, ligesom det er aktivernes værdi i datterselskabet, svarende til den ejerandel

Holdingselskabet har, som skal medregnes i Holdingselskabets opgørelse af, hvorledes kriterierne

opfyldes eller ikke opfyldes3s. Det er ligeledes vigigt at holde sig for øje, at såfremt et

Holdingselskab udlejer en ejendom til sit datterselskab, som benytter ejendommen i sin drift, vil

indtægterne fra denne udlejning ikke skulle indregnes som en del af den passive indtægt. Dette er

36 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 73
37 Den Juridiske Vejledning2015-1, afsnit C.B.2.13.1
38 Den Juridiske Vejledning2015-1, afsnit C.B.2.13.1
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begrundet i, at en sådan ejendom ved væsentlighedsbedømmelsen ikke anses for, at være en

udlejningsejendom3e.

Til sidst er det jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 3 en betingelse for at kunne benytte

succession, at den som erhverver aktierne er skattepligtig til Danmark jf. Kildeskatteloven $ 1 ved

afståelsen, eller Danmark har beskatningsretten via en dobbeltbeskatningsoverenskomst når aktierne

efterfølgende afstås og en eventuel skat vil komme til betaling.

I0.2. 1.2 Betingelser for succession til ægtefælle

En æglefælle kan via Kildeskatteloven $ 26 B succedere i den anden ægtefælles aktier uden at dette

udløser skattebetaling. Der er ingen skattemæssige formalitetskrav ved en sådan overdragelse af

aktier mellem ægtefællera0, men det anbefales dog, at man af dokumentationshens¡m opretter en

overdragelsesaftale, da der civilretligt kræves, at overdragelser mellem ægtefæller sker via en

æglepagtal , som tillige skal tinglyses for at være gyldigea2. En samlevendes muligheder for

succession af aktier er omfattet af Aktieavancebeskatningsloven $ 34, jf. Boafgiftsloven $ 22, stk. 1,

litra d, som ligeledes er beskrevet ovenfor under afsnit 10.2.1'I.

Succession til hhv. ægtefælle eller samlevende kan være relevant i de tilfælde, hvor

hovedaktionæren bliver syg og ikke selv kan fortsætte med virksomhedsdriften således, at

ægtefællen eller samleveren kan fortsætte virksomheden.

10.2.1.3 Betingelser for succession til nærtstående medarbejdere

Såfremt der i familiekredsen ikke er en person som umiddelbart vil være egnet til at køre

virksomheden videre, har man muligheden for, at en nær medarbejder kan foretage succession og

dermed sørge for, at virksomheden ikke kommer på 'fremmede' hænder. Dette er muligt via

Aktieavancebeskatningsloven $ 35, som giver mulighed for succession af nære medarbejdere via

Aktieavancebeskatningsloven $ 34.

Der gælder de samme betingelser for den nære medarbejder i forhold til successionen, som der

gælder for familiekredsen og derudover er der yderligere betingelser, som skal være opfyldt.

Medarbejderen skal indenfor de sidste 5 år, have arbejdet hvad der svarer til en fuldtidsbeskæftiget i

mindst 3 år i virksomheden som har udstedt aktieme eller i et eller flere koncernforbundne

3e Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s' 74
a0 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering,4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 101

ar Jf. retsvirkningsloven $ 30, stk.
a2 Jf. retsvirkningsloven $ 37
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virksomheder jf. Kursgevinstloven $ 4, stk. 2. Yderligere regler omkring opgørelsen af timeantallet

kan ses af Aktieavancebeskatningsloven $ 35, stk. 2 &,343.

10.2.2 Konsekvenser for overdrageren

Da der ved en succession opnås, at aktieme kan overdrages uden overdrageren beskattes jf.

Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 2, l. pkt., da beskatningen af overdragelsen udskydes til et

senere tidspunkt, kan man undgå at generationsskiftet obstrueres, på grund af den eventuelle

krævende likviditet en eventuel beskatning kan udløseaa.

10.2.3 Konsekvenser for erhververen

Da der i ovenstående punkt er beskrevet at overdrageren ikke bliver beskattet ved en succession

betyder det, at den latente skat, som hviler på de overdragne aktier, overtages af erhververen som

indtræder i overdragens skattemæssige stilling, dvs. anskaffelsessum, -tidspunkt og næringshen-

sigtot. Det betyder, at erhververen i ubegrænset tida6 har overtaget den latente skat.

Såfremt der på erhvervede unoterede aktier fremstår et tab fra indkomstår før overtagelsen, kan

erhververen ikke benytte dette tab til modregning i en eventuel fortjeneste ved et fremtidigf salg af

de unoterede aktier, jf. Kildeskatteloven $ 33 C, stk. 4 og Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk.

447.

10.3 Værdien af overdragelsessummen

Der findes flere forskellige måder at foretage værdiansættelsen af unoterede aktier på, i forbindelse

med genrationsskifter. Principperne hvorpå der skal værdiansættes afhænger af relationen imellem

overdrager og erhverver.

Overdrages der indenfor gaveafgiftskredsen fandtes der tidligere et retsligl krav fra skatteyders side

pä, at kunne gøre br:ug af formueskattekursen ved værdiansættelsen af de unoterede aktier, såfremt

tidspunktet som ligger til grund for værdiansættelsen er før 5. februar 201548. Når

formueskattekursen benyttes ved værdiansættelsen af unoterede aktier opnås ofte en væsentlig

a3 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering,4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 108
aa Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 31
a5 Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 2, 2. pkt.
a6 Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 2, 3. pkt.
a7 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 649
48 SKM20l5.96SKAT Benyttelsen af formueskattekursen er ophævet pr. 5. februar 2015. Det betyder at hvor

værdiansættelsestidspunktet for unoterede aktier er 5. februar 2015 eller senere, kan der ikke gøres brug af
formueskattekursen længere.
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lavere værdi af aktierne end ved f.eks. goodwillcirkulærets beregning. Beregninger efter

goodwillcirkulæret kan ses i bilag 2.1 t||2.4.

Når overdragelsen sker til en fysisk eller juridisk person udenfor gaveafgiftskredsen, vil værdi-

ansættelsen af de unoterede aktier aftrænge af, om der er tale om interesseforbundne parter eller

uaflrængige parler.

Sker overdragelsen til en uafhængig part, hvor der ligeledes er modsatrettede interesser, vil den

aftalte overdragelsespris som parteme er kommet frem til, som oftest blive anset for at være

handelsprisen jf. beskrivelsen under afsnit 9.3.

Overdrages der imellem interesseforbundne parter, eller uaftrængige parter som ikke har

modsatrettede interesser, kan man som udgangspunkt gøre brug af goodwillcirkulæret, såfremt man

vurdere at dette cirkulære giver en retvisende handelsværdi jf. beskrivelsen under afsnit 9.2.3. Yalg

af værdiansættelsesmetoder kan ligeledes ses af figur 1 i kapitel 9.

Når der gøres brug af overdragelse med succession, er det muligt at lade overdrageren "afregne"

skatten og dermed lade erhververen drage fordelen af, at overdragelsessummen bliver lavere og

dermed opnå et lavere finansieringsbehov. Dette er nemlig muligt da det er praksisae, at man ved

værdiansættelsen af unoterede aktier, har muligheden for at fratrække værdien af den udskudte skat

i handelsværdienso.

10.4 Berigtigelse af overdragelsessummen

Der f,rndes flere former for berigtigelse af overdragelsessummen i forbindelse med overdragelse ved

generationsskifte som kan overvejes. En berigtigelse kan ske enten ved at erhververne betaler

vederlag eller ved at overdrageren giver en gave i forbindelse med overdragelsen. Der er i praksis

ofte gjort brug af en kombination af de forskellige formersl.

Der vil i det følgende blive gennemgået berigtigelser i form af gave og vederlag og ligeledes de

afgifts- og skattemæssige konsekvenser, som føIger

10.4.1 Berigtigelse ved gave

Såfremt overdrageren ikke modtager et vederlag for overdragelsen af aktierne til erhververen, vil

der ifølge det civilretlige begreb være tale om, at overdrageren har givet erhververen en gave. Den

4e sKM2008.876LSR
50 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 85
5l Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 55
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civilretlige definition, som ligeledes må benyttes i skattemæssig hensigt, siger at der er givet en

gave, når der er sket en vederlagsfri overdragelse afet formuegode52.

Indkomstskattepligten og afgiftsskattepligten for erhververen vil blive gennemgået i det

efterfølgende ligeledes med en gennemgang af beregningen af en passivpost.

I 0. 4. I . I Indkomst skattepli gten o g gaveafgiftspligten

Jf. Statsskatteloven $ 4, stk. l, lilra c er erhververen indkomstskattepligtig ved modtagelsen af

gaven, og indkomsten vil blive beskattet som personlig indkomst.

Der findes dog for gaver givet til fysiske personer indenfor en bestemt personkreds, en undtagelse

til skattepligten efter Statsskatteloven S 4. Undtagelsen findes i Boafgiftsloven $ 2 og

Statsskatteloven $ 5, stk. 1, litra b.

Personkredsen (også kaldet Gaveafgiftskredsen) er oplistet i Boafgiftsloven $ 22, stk. 1 og minder

meget om personkredsen som kan succedere efter Aktieavancebeskatningsloven $ 34.

Personkredsen i Boafgiftsloven er dog lidt bredere, men med den klare forskel at søskende og

søskendes børn ikke er omfattet af Boafgiftsloven $ 22, stk. 1. Betydningen af at søskende og

søskendes børn ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen er, at såfremt disse modtager en gave i form

af overdragelse af en aktiepost med succession fra ovetdrageren, vil denne gave være

indkomstskattepligtig som personlig indkomsts3. Dette er ligeledes gældende, såfremt en nær

medarbejder modtager en gave fra overdrageren. Gaveoverdragelser mellem ægtefæller er jf.

Boafgiftsloven $ 22, stk. 3 hverken skatte- eller afgiftspligtige.

En gaveafgiftspligtig person skal jf. Boafgiftsloven betale 15 o/o af værdien af gaven som overstiger

et skattefrit grundbeløb. Grundbeløbet for afgiftskredsen under Boafgiftsloven $ 22, stk. I er for

201412015 hhv. 59.800 kr./60.700 kr. Disse personer er f.eks. børn, stedbørn og børnebørn. For

afgiftskredsen under Boafgiftsloven $ 22, stk.2 som er svigerbøm, er det skattefrie grundbeløb for

201412015 hhv. 20.9001<r.12I.200 kr. Såfremt der ydes gaver større end det skattefrie grundbeløb til

stedforældre og bedsteforældre jf. Boafgiftsloven $ 22, stk. l, litra f, vil afgiften være 36,25 o/o.

En gavegiver kan vælge at afregne gaveafgiften for modtageren, uden at denne nye "gave" vil blive

anset som gave med efterfølgende ny afgift, jf. boafgiftsloven $ 24, stk. 5. Ved at gavegiver

52 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 388-389
53 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 87
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afregner afgiften for gavemodfager, vil gavemodtageren opnå, at den modtagende gave bliver støne

end hvis gavemodtageren selv skal afregne afgiften.

10.4.1.2 Beregning af passivpost ved succession

Ved overdragelse af en aktiepost med succession, hvor dette sker helt eller delvis ved en gave, har

man jf. Kildeskatteloven $ 33 D og Boafgiftsloven $ 28 mulighed for, at beregne en passivpost, som

benyttes som fradrag af aktierne værdi ved gaveafgiftsberegningen5a.

Passivposten beregnes af den grund, at gavemodtageren bliver kompenseret for den udskudte skat

som hviler på aktierne. Såfremt der ved beregningen af handelsværdien af aktieposten, allerede er

fratrukket værdien af den udskudte skat, har man ikke derudover mulighed for, at beregne og

fratrække en passivpostss. Dermed ville erhververen opnå dobbeltnedslag, hvilket ikke er muligt.

Der er derimod valgfrihed om, hvorvidt man ønsker at beregne en passivpost og fratrække denne i

gave- og afgiftsgrundlaget, eller om man vil fratrække den beregnede udskudte skat i

handelsværdien af aktierne.

Det kan i de tilfælde hvor der er sket overdragelse til en nær medarbejder være svært at se hvor den

latente skat er placeretlfratrukket. Det afhænger af hvilken aftale overdrageren og medarbejderne

har lavet56 og som ikke nødvendigvis, har øje for den latente skat på aktierne.

Såfremt der ydes en delvis gave ved berigtigelsen af overdragelsen, har man mulighed for at

beregne en passivpost på grundlag af hele den udskudte skat, som påhviler den overdragne

aktiepost5T.

Passivposten beregnes som 22 o/o af den lavest mulige skattepligtige fordeneste, som ville være

fremkommet, hvis overdragerne havde solgt aktierne pä tidpunktet for overdragelsen, jf.

Kildeskatteloven $ 33 D, stk. 2s8.

10.4.2 Berigtigelse ved vederlæggelse

Berigtigelse af aktieoverdragelsen kan udover ved gave, også foretages ved at erhververen

vederlægger overdrageren hele eller en del af overdragelsessummen. Dette kan forekomme ved

kontant vederlæggelse, eller løbende ydelser via et lån fra overdrageren.

5a Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 87
55 sKM2012.479LSR
56 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering,4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 110
57 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 87
5s Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 87
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1 0. 4. 2. I Kontant vederlæggelse

Ved kontant vederlæggelse forstås, at hele overdragelsessummen berigtiges ved kontanter. En

berigtigelse af denne form, kræver som oftest en ikke uvæsentlig kontant likvid beholdning og

såfremt der generationsskiftes til den yngre generation i familien, er det langl fra sikkert der

eksisterer en så stor likvid beholdning og derfor må den yngre generation som alternativ, afsøge

finansiering hos tredjemand med sikkerhedsstillelser tll følge, eventuelt i de overdragne aktier. Et

alternativ til denne kontante vederlæggelse kan derfor være, at overdrageren yder erhververen et lån

og derfor modtager løbende ydelser som berigtigelse af overdragelsessummen.

I 0. 4. 2. 2 Løbende ydelser

Berigtigelse af en overdragelsessum sker ved, at overdrageren og modtageren ved en gensidig

bebyrdende aftale, indgår aftale om at afståelsessummen helt eller delvis skal berigtiges ved

løbende ydelser5e.

En aftale omkring berigtigelse af hele eller en del af afståelsessummen kan benyttes det, hvor det

kan være svært af fastslå overdragerens afståelsessum, for eksempel såfremt forudsætningerne for

beregningen af prisen er usikker. Usikkerheden kan for eksempel afspejle sig i, at prisen for

virksomheden beregnes som en aflrængighed af dennes fremtidige drift, og da det i alle aspekter kan

være svært at forudsige fremtiden, kan der derfor være en større eller mindre usikkerhed omkring

prisfastsættelsen. Dette kan imødegås ved en berigtigelse med løbende ydelser, hvor en model f.eks.

kunne være, at overdrageren i en vis tidsperiode, skal vederlægges med en procentdel af

omsætningen eller det fremtidige overskud.

Da en aftale om berigtigelse ved løbende ydelser, ikke kan give en fast pris for overdragelsen af

aktierne, skal man som overdrager have med i sine overvejelser om, hvorvidt man er indstillet pä, af

den pris man godt kunne tænke sig, eventuelt ikke bliver indfriet. Det er nemlig ikke til at spå om

udfaldet af aftalen, og prismæssigt kan det lige så godt være overdrageren som erhververen, der

vinder på en aftale om løbende ydelser. Likviditetsmæssigt betyder dette således også, at det for

modtageren vil være en fordelagtig aftale, da betalingerne i bedste fald vil kunne blive finansieret af

virksomhedens løbende drift, men for overdrageren vil det have den ulempe, at likviditeten kommer

i portioner og hver portion beskattes ved modtagelsen, da det er ved betalingen af de løbende

ydelser at skattepligten indtræder.
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På tidspunktet for overdragerens afståelse afaktierne vil der ved en aftab om løbende ydelser som

nævnt ovenfor ikke kunne opgøres en endelig overdragelsessum, og det betyder desuden at

beskatningen af overdragens aktieavance vil være anderledes end ved f.eks. en kontant

vederlæggelse, da der er tale om løbende ydelser i henhold til Ligningsloven $ 12 B. Hér defineres

den løbende ydelse, som en ydelse hvor der "..hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller

ydelsens årlige stØruelse, når ydelsen løber ud over aftaleåret. "

Når man ikke har en beregnet afståelsessum ved aftalens indgåelse, kan man af gode grunde ikke

opgØre en eventuel avance af afståelsen. Derfor skal man, på tidspunktet for indgåelsen af den

gensidigt bebyrdende aftale, jf. Ligningsloven $ 12 B, stk. 2, foretage en kapitalisering af de

løbende ydelser. Der skal ved kapitaliseringen benyttes en gældende markedsrente, og såfremt

overdrageren og erhververen ikke kan blive enige om renten, kan denne fastsættes til den til enhver

tid gældende kapitalafkastsats, jf. Virksomhedsskatteloven $ 9 med et risikotillægpä 5 yo.60

Når kapitaliseringen er foretaget, vil man således kunne opgøre en eventuel avance pÞt

afståelsestidspunktet og denne bliver hermed beskattet, som forskellen mellem den kapitaliserede

afståelsessum og den oprindelige anskaffelsessum, jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 12. Der sker

dog ikke beskatning, såfremt aktierne overdrages fra et selskab, som i henhold til

Aktieavanc ebe skatnin gsl oven $ 8, kan aftrænde akti erne skattefrit.

I henhold til Ligningsloven $ 12 B, stk. 3, skal både overdrageren og erhververen føte en saldo med

den kapitaliserede værdi som indgangsværdi, hvor der hvert år fradrages de foretagne ydelser i takt

med, at disse betales.

Hvis overdrageren ved de løbende ydelser modtager mere, end hvad der oprindeligt har været

kapitaliseret og saldoen på opgørelsen derfor går i minus, skal overdrageren medregne ydelserne til

sin skattepligtige indkomst og modsat kan erhververen fratrække disse ydelser i sin skattepligtige

indkomst, jf. Ligningsloven $ 12 B, stk. 4 og stk. 5.

Skulle der derimod ske det, at den kapitaliserede saldo ikke bliver fuldt afregnet i de løbende

ydelser, og der derfor ved afslutningen af den gensidigt bebyrdende aftale henstår en positivt saldo,

skal saldoen fratrækkes overdragerens skattepligtige indkomst i det indkomstår hvor den løbende

ydelse er ophørt, såfremt aktieavancen har været skattepligtig jf. Ligningsloven $ 12 B, sbk.4,4.

pkt. Dette kan gå hen og blive en ulempe for overdrageren, da det ikke er sikkert at overdrageren på

60 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 463-464

Side 44 af 144



tidspunktet for aftalens udløb, har en skattepligtig indkomst og derfor ikke kan fratrække den

resterende saldo.

Den positive saldo vil for erhververens synspunkt betyde, at denne som udgangspunkt skal

medregne saldoen til sin skattepligtige indkomst. Hvis erhververen har succederet i overdragerens

anskaffelsessum på aktieme, vil erhververen dog ikke skulle medregne saldoen til sin skattepligtige

indkomst. Den resterende positive saldo skal i dette tilfælde medgå til at nedsætte den

skattemæssige anskaffelsessum for aktierne som erhververen beregnede ved aftalens indgåelse, jf'

Ligningsloven $ 12 B, stk. 5,4. &.5. pkt. såfremt der er tale om, at erhververen er en fysisk person.

Er det derimod et selskab, skal saldoen medregnes til den skattepligtige indkomst.

Et selskab kan jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 8, afhænde aktier i datterselskaber skattefrit og

derfor kan en beskatning via løbende ydelser være en ulempe, da noget af aktieavancen kan blive

skattepligig6r.

Skattepligtige gevinster eller fradragjf. Ligningsloven $ 12 B, vil for personer blive beskattet som

kapitalindkomst, jf. Personskatteloven $ 4, stk. 1, tr. 15. Det har indtil 2014, derfor været

skattemæssigt ugunstigl for en fysisk person at overdrage en aktiepost, da skatteprocenten for

positiv nettokapitalindkomst til og med 2013, var højere end de 42 o/o som er gældende, såfremt der

var tale om aktieindkomst. Fra og med 2014 er skatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst

nedsat tll 42 Yo.62

1 0. 4. 2. 3 Lån fra overdrager

Hvis overdragerne i generationsskiftet er så godt økonomisk funderet, at en berigtigelse af

overdragelsessummen kan ske ved udstedelse af lån fra overdrager til erhverver, enten helt eller

delvist, er dette en alternativ mulighed. Berigtigelse ved lån vil, for de skattemæssige konsekvenser,

blive gennemgået i det nedenstående ved henholdsvis anfordringslån og almindeligt gældsbrev.

1 0. 4. 2. 3. I AnfordrÍngs gælds brev

Ved et anfordringslån forstås et lån, hvor både debitor og kreditor kan opsige lånet med en kort frist

på maksim alL 14 dage. Er der givet et lån uden oprettelse af et gældsbrev og er der i samme lån ikke

61 sKM2ol t.41sR
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aftalt rente eller afbetalingsvilkår, sidestilles dette med et anfordringslån, hvor debitor er pligtig at

betale når kreditor forlanger det og hvor debitor ligeledes kan betale tilbage før tid63.

Da et anfordringslån i udgangspunktet har en ubestemt løbetid (lånet kan opsiges af kreditor eller

indfries af debitor) vil lånet indgå i overdragelsessummen til kurs pari6a og dermed vil blive

sidestillet skattemæssigt som et kontant vederlag. Dog anses overdrager ikke at være vederlagt fuldt

ud og vil i den forbindelse ikke kunne opnå kursnedslag ved avanceopgørelsen6s.

Gældende praksis siger, at et anfordringslån hverken er gaveafgiftspligtig eller

indkomstskattepligtig for debitor, selvom det bliver oprettet med en lav rente eller rentefrit66. Man

skal dog være opmærksom pâ, at det udelukkende er baseret på administrativ praksis med den

usikkerhed, at praksissen kan ændres. Det er væsentligt at bemærke, at såfremt et tidligere udstedt

anfordringslån med en pålydende rente, ønskes ændret til et rentefrit anfordringslån, kan der ske

beskatning efter kurs gevinstloven, j f. SKM2003 . 545 LR67.

Såfremt et generationsskifte skal gennemføres med personer indenfor gaveafgiftskredsen, jf. afsnit

10.4.1.1, kan et rentefrit anfordringslån være en fornuftig løsning i forbindelse med berigtigelsen.

Hermed opnår man, at erhververen skal skaffe mindre likviditet ved berigtigelsen og ikke mindst,

kan man ved brug af det årlige skattefrie gavebeløb (2014: kr. 59.300/2015: klr. 60.700), afdrage

gælden på anfordringslånet.

I 0. 4. 2. 3. 2 A lmindeligt gælds brev

Til forskel for et anfordringslån er et almindeligt gældsbrev udstedt med en fastlagt løbetid og

afdragsprofil mv. og når et sådant gældsbrev benyttes til berigtigelse af en overdragelsessum i

forbindelse med et generationsskifte, skal der foretages kursnedskrivning af afståelsessummen til

kontantværdi68. Medmindre de aftalte betalingsbetingelser ikke afviger væsentligt fra

markedsvilkårene gælder dette ligeledes for kortfristede fordringer6e'

Nettoprovenuet, som overdrageren kan forvente ved et salg på det frie marked svarer til

kontantværdien og såfremt denne vælger at sælge gældsbrevet til en tredjemand i forbindelse med

63 Den Juridiske Vejledning20l5-l C.A.6.1.1
6a Pari er kurs 100 på værdipapirer, dvs. at værdipapirets værdi er lig med papirets pålydende værdi
65 Den Juridiske Vejledning 2015-1 C.A.6.1.7
66 Den Juridiske Vejledning 2015-1C.A.6.1.7
67 Den Juridiske Vejledning20l5-l C.A.6.1.7
68 Den Juridiske Vejledning20l5-l C.B. 2.1.5.3
6e Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s.467
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overdragelsen, vil nettoprovenuet indgå i afståelsessummen. Hvis ikke gældsbrevet sælges vil

kursansættelsen ske efter et skøn som afhænger af rentefod,løbetid, sikkerhed og øvrige vilkår7O.

Til brug for beregninger af kontantværdien af disse gældsbreve har SKAT tidligere udsendt

kurslister kvartalsvis men dette er ophørt fra og med 1. april 2010, jf. SKATs styresignal

SKM2010.251SKAT7r. Styresignalet indeholder ligeledes de faktorer, som SKAT anser for atvære

gældende, såfremt en skatteyder selv beregner kursen på gældsbrevet.

Kursnedskrivningen af gældsbrevet medforer, af overdrageren får en lavere skattemæssig

overdragelsessum der bevirker at aktieavancen også bliver lavere og dermed bliver beskatningen

lavere. Overdrageren beskattes i takt med at lånet indfries til kurs pari jf. Kursgevinstloven $ 3 og $

14 og således opnås der ingen skattebesparelse ved gældsbrevet. Sker overdragelsen ikke ved

succession, som beskrevet under afsnit I0.2, kan det dog alligevel være en fordel at benytte

gældsbrevet, da beskatningen som nævnt, først sker i takt med at lånet indfries og ikke på

overdragelsestidspunktet.

Er det et selskab som er overdrageren vil det ikke umiddelbart være en fordel at benytte et

gældsbrev som berigtigelse. Dermed vil selskabet blive beskattet af en del af avancen jf.

Kursgevinstloven $ 3, i stedet for at have modtaget hele vederlaget, som dermed ville være

skattefrit.

Berigtigelsesformen vil ikke have en skattemæssig betydning for erhververen, da denne blot vil få

en skattemæssig anskaffelsessum for aktierne, svarende til den nominelle værdi af

overdragelsessummen, som ikke skal kontantomregnesT2.

10.5 Øvrige relevante beskatningsregler

Udover de allerede beskrevne beskatningsregler i forbindelse med generationsskifte, er der

yderligere nogle beskatningsregler, som kan være relevante at tage hensyn til i forbindelse med

generationsskiftet. Det kan for eksempel være fordelagtigt at kende til reglerne om

hovedaktionærnedslag og ophørspension. Nedenfor vil disse blive beskrevet kort.

10.5. 1 Hovedaktionærnedslag

Hvis en fysisk person før I8. maj 1993 eller senest 5 år forud for denne dato, har ejet mindst 25 %

af aktierene i et selskab eller rådet over mere end 50 %o af stemmeme, har personen mulighed for, at

?0 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 460
?r Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 460
72 Den Juridiske Vejlednin g 2015-1 C.B.2. 1.5.3
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benytte sig af et ejertidsnedslag i den skattepligtige avance ved et salg af aktieme i sit selskabs, jf.

Aktieavancebeskatningsloven $ 47 og $ 6 i Lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992.73

Jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 47, stk. 3 beregnes nedslaget som I o/o pr.år den skattepligtige

har ejet de pågældende aktier, forud for udløbet af indkomståret 1998, dog maksimalt 25 %.

Ejertiden beregnes som hele 12 måneders perioder jf. SKM2012.37BR.

Overdrages en aktiepost med succession efter Aktieavancebeskatningsloven eller

Dødsboskatteloven, kan reglen ligeledes anvendes jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 47, sLk. 3,2.

pkt. Her træder aktiernes værdi ved overdragelsen i stedet for afståelsessummen ved beregningen af

nedslaget, hvilket betyder at eventuelle værdistigninger efter successionen ikke giver erhververen

nedslag i anskaffel sessummen.

Til forskel for en succession med en fysisk person, så succederes der ligeledes i ejertidsnedslaget,

når der foretages skattefri aktieombytning, skattefri fusion eller skattefri spaltningia.Defbetyder at

værdistigningen bäde før og efter omstruktureringen, skal medregnes ved beregningen af nedslaget.

10.5.2 Ophørspension

Som alternativ til benyttelse af successionsreglerne ved afståelse af hovedaktionæraktier, har

fysiske personer mulighed for, at benytte reglerne efter Pensionsbeskatningsloven $ 15 A omkring

ophørspension.

Ved at benytte reglerne om ophørspension har overdrageren mulighed for, at indskyde et beløb på

en pensionsopsparing som svarer til aktieavancen og som kan fradrages i aktieindkomstenT5. Dette

vll gøre effekten af afståelsen mindre rent skattemæssigt.

Hvis indbetalingen skal kunne fratrækkes i afståelsesåret skal denne være foretaget senest 1. juli i

det efterfølgende indkomstår, jf. Pensionsbeskatningsloven $ 18, stk. 1, 5. pkt.

Beskatningstidspunktet af afståelsen udskydes hermed, til der sker udbetaling af pensionen.

Beskatningen vil ske som personlig indkomst, hvilket vil sige, at såfremt hovedaktionæren

forventer at skulle betale topskat som pensionist, er en ophørspension ikke at foretrække og dermed

ikke en fordelagtig model til generationsskifte.

73 Den Juridiske Vejlednin g C.8.2.2.3.2.3
74 sKM2oo9.l2lsR
75 Den Juridiske Vejlednin g 201 5 -1 C.A. 1 0.2.3.5
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Fordelen ved en ophørspension ligger i forhold til de almindelige pensioner generelt og

beskatningsreglerne for disse. Ved en ophørspension har man mulighed for, at fä et øjeblikkeligt

fradrag for en væsentlig større indbetaling, end hvad almindelige pensionsopsparinger giver

tilladelse til76. Der kan for 201412015 maksimalt gives fradrag for DKK 2.553.10012.590.700 og

kan ikke overstige den fortjeneste som er opnået ved afståelsen af virksomheden, jf.

Pensionsbeskatningsloven $ 15 A, stk. 6.

Betingelserne for at benytte ophørspension er, at overdrageren skal være fyldt 55 år og ved

afståelsen af virksomheden være skattepligtig til Danmark. Derudover skal overdrageren indenfor

de seneste 5 år op til afståelsen have ejet minimum 25 Yo af aktiekapitalen eller have rådet over

mere end 50 Yo af stemmerne i virksomheden, jf. Pensionsbeskatningsloven $ 15 A, stk. 177.

Før ophørspensionen oprettes, skal hovedaktionæren have drevet sin virksomhed i minimum l0 år

inden for de seneste 15 är op til indkomståret hvor ophørspensionen oprettes, jf.

Pensionsbeskatningslovens $ 15 A, stk. 2.De 10 år behøver dog ikke at være sammenhængende og

det er heller ikke en betingelse, at virksomheden har været drevet i samme form alle 10 år. Man kan

godt starte med personlig virksomhed, for derefter at overgå til selskabsformTs.

En længstlevende ægtefælle som succederer efter regleme i Dødsboskatteloven $$ 36 og 43 ved

hovedaktionærens død, succederer ligeledes i den periode som den afdøde ægtefælle har optjent i

forhold til at opfylde kravet om den lO-årige virksomhedsdriftsperiode, jf-

Pensionsbeskatningsloven $ 15 A, stk. 2,pkt.3 og 47e.

Pengetanksreglen er ligeledes gældende, som en betingelse for, at ophørspension kan vælges' Det

betyder at jf. Pensionsbeskatningsloven $ 15 A, stk. 3, pkt. 1, så må den erhvervsdrivende

virksomhed ikke i overvejende grad, have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af

kontanter, værdipapirer eller lignende.

SKAT kan, når reglerne om ophørspension benyttes, via Pensionsbeskatningsloven $ 15 A, stk. 8

bestemme, at det indbetalte beløb på ophørspensionen skal dokumenteres. Denne dokumentation

skal i givet fald ske i form afen erklæring fra enten advokat, statsautoriseret eller registreret revisor

m.fl.

76 Den Juridiske Vejlednin g 201 5 -1 C.A. 1 0.2.3. 1

77 Den Juridiske Vej lednin g 20 I 5 -1 C. A.1 0.2.3 .2
78 Den Juridiske Vej lednin g 20 I 5 -l C. A.l 0.2.3 .3
7e Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 7224
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10.6 Casevirksomhed

Ved afståelsen af aktieme i Svendsen Holding ApS vil der, jf. beregningen i bilag 5, skulle afregnes

en avanceskat på 187.468.311 kr. Der er i beregningen, ikke mulighed for at trække noget fra med

hensyn til hovedaktionærnedslag, da Hr. Svendsen ikke ejede virksomhederne før 1998.

Overdragelse uden succession

Det er tidligere beskrevet at overdragelsen fra Hr. Svendsen til sine bøm ikke kan gøres med

succession, da selskabernes aktivitet kategoriseres som værende passiv pengeanbringelse og dermed

kommer underpengetanksreglen. Det betyder, atbømene ved overdragelsen af aktierne vil få en

anskaffelsessum på hver I23.282.667 kr. jf. bllag 6. Ved at Hr. Svendsen for eksempel overdrager

aktierne ved gave vil der skulle betales en gaveafgift på 55.411.200 kr. ved overdragelsen, som

børnene skal finde finansieringen til.

Overdragelse med succession

Hvis der var mulighed for, atbørnene kunne succedere i Hr. Svendsens aktier ville deres grundlag

for den beregnede gaveafgift være væsentligt anderledes. En succession ville betyde at

gaveafgiftsgrundlaget ville falde med 155.283.660 kr. (svarende til den aktieavance Hr. Svendsen

skulle betale ovenfor), hvilket ville betyde at gaveafgiften ville falde med 23.292.549 kr' som

børnene dermed er fri for at fremskaffe finansiering til.

Grunden til at der spares så mange penge ved benyttelse af successionsreglerne er, at den latente

skat som er beregnet i bilag 5 kan fratrækkes i beregningen af gaveafgiftsgrundlaget. Man har

nemlig mulighed for enten at fratrække den latente skat i gaveafgiftsgrundlaget eller beregne en

passivpost som kan fratrækkes på samme måde. Den laveste værdi fås dog ved at fratrække den

latente skat i beregningsgrundlaget.

En anden mulighed er at ejendomsselskabet udspaltes fra driftsselskabet således at Hr. Svendsen

fortsat beholder ejendomsselskabet. Inden afståelsen af driftsselskabet ville det være en

likviditetsmæssig fordel at slanke balancen i driftsselskabet. Balancen kan slankes ved at værdier

der ikke er i direkte forbindelse med driften udloddes til Hr. Svendsen Holding. På denne måde

bliver værdiansættelsen mindre i kroner, hvilket betyder at bømenes hnansieringsbehov mindskes.

Side 50 af L44



11 Beskatning - generationsskifte ved død

Kapitel 11 omhandler de grundlæggende regler omkring beskatningen når den ældre generation

overdrager aktier til den yngre generation ved død.

Til slut i kapitlet beregnes beskatning ved død med udgangspunkt i virksomheden Svendsen ApS

for at vise et ikke planlagt generationsskifte og konsekvenseme heraf.

11.1 Skattepligt i dødsboet

Der opstår et dødsbo i det øjeblik en person dør. Boet er en selvstændig juridisk person8O der

indtræder i afdødes skattemæssige stilling, for så vidt angår afdødes aktiver og passiver8r. For at

sikre kreditorernes fyldestgørelse i afdødes bo, og såfremt boet i øvrig¡ er tilstrækkeligt dertil, også

at sikre at arvinger og legatarer får del i et eventuelt overskud, skal boet undergå skifte82. Skulle

boet derimod være insolvent, vil der blive afsagt kendelse om insolvensbehandling af skifterettens3,

hvilket vil resultere i at dødsboet er fritaget for skattepligten herunder skattepligt for aktieindkomst

jf. Dødsboskatteloven $ 52.

Når et dødsbo vurderes at være solvent kan det beskattes på forskellige måder, og i visse tilfælde

helt undgå beskatning. Efterlader afdøde sig en ægtefælle og vælger denne ægtefælle at sidde i

uskiftet bo vil der ikke indtræde bobeskatning jf. Dødsboskifteloven $ 24 og Arvelovens kapitel 4.

Dernæst er dødsboer som kan afsluttes ved at afdødes aktiver kan udlægges uden skiftebehandling

fritaget for skat. Disse dødsboer skiftes som "Boudlæg" jf. Dødsboskatteloven kapital 1284. En

længstlevende ægtefælle har også mulighed for, at udtage et beløb af boet (600.000 kr.'s reglen)

således, at denne længstlevende ægtefælle udtager hele boet85.

Såfremt et dødsbo ikke afsluttes på en af ovennævnte 3 måder vil det være skattepligtigt medmindre

værdien for dødsboets aktiver og nettoformue målt hver for sig ikke overstiger et reguleret beløb jf.

Dødsboskatteloven $ 6tu. Som nævnt ovenfor gælder der samme grænsebeløb for boets formue og

aktivmasse, men man skal dog ved opgørelsen af boets bruttoaktivmasse se bort fra en bolig som

s0 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1117
sl Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1125
82 Godsk Pedersen & Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 8. udgave, Karnov Group, s. 301
83 Godsk Pedersen & Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 8. udgave, Karnov Group, s. 303
8a Værdien af boet må ikke overstige 41.000 kr. (2014) efter fradrag af rimelige udgifter til begravelse m.v.
s5 Arveloven $ 1l Udlæg til efterlevende ægtefælle: Jf. arveloven $ I I kan ægtefællen udtage et beløb svarende til
710.000 kr. (2014) tvangsarv - mod atpätage sig ansvaret for afdøde ægtefælles gældsforpligtelser jf.
dødsboskiftelove $ 22, stk. 1, nr. 2
86 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1123.

Grænsen for 2014 er 2.641.900 kr.
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afdøde kunne have solgl skattefrit jf. Parcelhusreglen i Ejendomsavancebeskatningsloven $ 8 eller

Stuehusreglen i Ejendomsavancebeskatningsloven $ 9tt. Det betyder, at såfremt et dødsbo kun

indeholder en bolig for afdøde, og denne bolig er belånt således at nettoværdien udgør et beløb

under grænsen for skattepligten, så bliver dødsboet skattefritaget88.

Hvis ægtefællerne har haft formuefællesskab skal det nævnes, at grænsen for hvornår dødsboet

bliver skattepligtigt, vil være værdien af nettoformuen overstiger 2 gange grænsebeløbet svarende

til 5.283.800 kr. Længstlevendes boslod medregnes ikke i boets formuese. På grund af denne

forholdsvis høje grænse er der derfor en del dødsboer som undgår beskatningeO.

11.2 Overdragelse uden succession

ll.2.l Konsekvenser for dødsboet

Såfremt et dødsbo er erklæret skattepligtigt skal det svare skat af den indkomst som forekommer i

boperioden, jf. Dødsboskatteloven $ 5e'. Boperioden er jf. Dødsboskatteloven $ 96, stk. 4 ftaog

med dagen efter dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Ligeledes skal

aktieindkomsten beskattes efter de almindelige regler for personbeskatninge2.

Når et dødsbo foretager udlodninger eller afståelse beskattes eventuelle gevinster efter

Dødsboskattelovens $$ 29, stk.3 og 27, stk. l. Ved udlodninger og afståelse skelnes der i

Dødsboskatteloven på den måde at udlodninger forstås som alle afståelser til længstlevende

ægtefælle, arvinger eller legatarer, herunder afståelser, hvor erhververne yder fuldt vederlag

(arvingskøb)n', jf. Dødsboskatteloven $ 96, stk. 1.

Selve beskatningen af dødsboets aktieindkomst foretages med 2l o/o af aktieindkomst op Lil 49.200

kr. (2014)149.900 kr. (2015) og for indkomst som overstiger grundbeløbet med 42 yo, if.

Personskatteloven $ 8 a.

Da dødsboer beskattes af aktieindkomst på samme måde som personer, kan et dødsbo ligeledes gøre

brug af hovedaktionæmedslag jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 47, og Dødsboskatteloven $ 36,

stk. 3. Vi har ovenfor beskrevet beskatningen af personer i levende live jf. kapitel 10.

87 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. I 123.
ss Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1124.
8e sKM2o12.524.LSR
e0 Bech & Jespersen m.fl.: Skattemæssige afskrivninger - Ejendomsavance m.v., Samfundslitteratur, s.254
er Godsk Pedersen & Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 8. udgave, Karnov Group, s. 305
e2 Jf. dødsboskattelove $ 21, stk. 2.
e3 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. I I 39.
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Såfremt man ønsker at udlodde dødsboet med succession og der i dødsboet foreligger et

Holdingselskab som falder under reglerne for pengetanksselskaberea kan det være en overvejende

mulighed at likvidere dette Holdingselskab. Dette er fordi der ikke er mulighed for, at overdrage et

pengetanksselskab med succession. Såfremt et pengetankselskab likvideres vil et eventuelt

likvidationsprovenu blive beskattet efter Aktieavancebeskatningslovens regler såfremt det aconto

udloddes i samme kalenderår, som selskabets endelige opløsning foretages ie5. Denne udlodning

skal normalt beskattes efter Ligningsloven $ 16 A, stk. I men man har mulighed for, at udskyde

denne beskatning via dispensation jf. Ligningsloven $ 16, stk. 3.

11.2.2 Konsekvenser for erhververen

Medmindre der er foretaget aconto udlodninge6 er udgangspunktet for anskaffelsestidspunktet,

dagen efter skæringsdatoen i boopgørelsen. Handelsværdien af aktieme udgøres af værdien i

boopgørelseneT, men dette gælder dog ikke for aktier udloddet aconto. Aktier udloddet aconto anses

for anskaffet dagen efter udlodningsdagen og samtidig vil anskaffelsessummen anses at være

værdienpå udlodningstidspunktet, jf. Dødsboskatteloven $ 35, stk. I &,2 og Boafgiftsloven $ 12,

stk. 1.

11.3 Overdragelse med succession

Ved at benytte muligheden for, at succedere i den skattemæssige stilling, kan et skattepligtigt bo

udlodde en aktiepost med eventuelt gevinst uden, at der sker beskatning. Dette er hovedreglen i

Dødsboskatteloven $ 36, stk. 1, hvor en erhverver, vil succedere i dødsboet skattemæssige stilling

og dermed overtage den eventuelle skattebyrde, som måtte tilhøre aktierne. Dødsboet har dog

mulighed via Dødsboskatteloven $ 27, stk. 3 for, at lade sig beskatte ved udlodningen. En

beskatning afboet kan dog have en stor effekt på det likvide beredskab, da derjo skal afregnes skat

af boets aktiver. Ved at benytte succession kan man undgå den likviditetsmæssige belastning det

kræver når skatten skal afregnes her og nu, og dermed vil det gøre et generationsskifte mere

fordelagtigt. Betingelserne for at benytte succession ved generationsskifter vil blive omtalt i det

efterfølgende.

ea Jf. aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 6.
e5 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s.952-953

& aktieavancebeskatningsloven $ 2, stk. 1.
e6 Jf. dødsboskatteloven $ 5, stk.2.
ei Jf. dødsboskatteloven $ 35, stk. 2
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11.3.1 Betingelser for succession

Jf. bllag 4 ses det at betingelserne for succession reguleres ifølge Dødsboskatteloven og

Aktieavancebeskatningsloven. Dette gælder både succession i levende live og ved død og

betingelserne er meget ens med fa forskelle. Forskellen drejer sig hovedsageligt om den

succesionsberetti get personkreds.

1 1 . 3. 1 . I Betingelser þr succession ved udlodning

Succession kan kun ske ved udlodning jf. Dødsboskatteloven $ 36, stk. 1. Dette betyder jf'

Dødsboskatteloven $ 96 at alle afståelser sker til arveladers efterlevende ægtefælle, arving eller

legatarere8. For at kunne succedere skal der derfor være et arveretligt eller testamentarisk arvekrav'

Andelen som der kan succederes i jf. Dødsboskatteloven $ 37, stk. 1, 3. pkt. er som udgangspunkt

kun, hvad der svarer til erhververens andel afboet.

For at kunne succedere skal man være skattepligtig til Danmark, men er en erhverver ikke

hjemmehørende i Danmark er der dog stadigvæk mulighed for succession, såfremt de er hvervede

aktier kan beskattes i Danmark ved en senere afståelse, f.eks. ved en

dobbeltbeskatningsoverenskomstee.

Succession kræver ligeledes at der succederes i en aktiepost på mere end I o/o af aktiekapitalen og

der kan ligeledes ikke ske succession såfremt aktiviteten i selskabet/selskabeme i overvejende grad

består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter eller værdipapirer og lignende jf.

Dødsboskatteloven $ 29, stk. 3. En undtagelse til denne betingelse er dog, såfremt udlodningen sker

til længstlevende ægtefælle. Her kan der fortsat ske udlodning via succession, jf. Dødsboskatteloven

$ 29, stk. 5.

I 1.3. 1.2 Betingelser for succession ved salg

Reglerne for succession ved salg er de samme som ovenfor nævnt såfremt der ikke er tale om legal

arv eller testamentarisk arv. Dog er personkredsen mere afgrænset.

Personkredsen som er successionsberettiget ved salg jf. Dødsboskatteloven $ 37, stk. 1 udgøres af,

længstlevende ægtefælle, samlever jf. Dødsboskatteloven $ 96, stk. 5, bam, barnebarn, bror eller

søster, brors eller søsters barn eller barnebarn, nær medarbejder eller tidligere nær medarbejder eller

en tidligere ejer.

e8 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1127
ee Jf. dødsboskatteloven $ 38.
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Betingelserne for succession ved dødjf. Aktieavancebeskatningsloven $$ 35 og 35 A, gælder

ligeledes for henholdsvis nære medarbejdere og tidligere ejere. Dette kan ses i Dødsboskatteloven $

27,stk.3 og Aktieavancebeskatningsloven $ 35, stk.4 og $ 35 A, pkt. 1,3. pkt. Der er tidligere

redegjort for betingelserne vedrørende succession i levende live, afsnit 10.2.1.

11.3.2 Konsekvenser for døsboet

Der vil for dødsboets vedkommende ikke være en skattemæssig konsekvens ved successionen, da

den eventuelle skattebelastning bliver udskudt, og derfor kan successionen medvirke til, at

generationsskiftet ikke bliver hindret på grund af en stor likviditetsmæssig byrde. En eventuel

aktieavance ved overdragelsen skal nemlig ikke medregnes til bobeskatningsindkomsten jf.

Dødsboskatteloven $ 28, stk. 1, l. pkt. og Dødsboskatteloven $ 27, stk. 3.

I 1.3.3 Konsekvenser for erhververen

Erhververen indtræder ved succession i dødsboets skattemæssige stilling, som indbefatter

anskaffelsessum, tidspunkt og hensigt'oo, jf. Dødsboskatteloven $ 36, stk. 2. Da dødsboet ikke

beskattes ved afståelsen jf. Dødsboskatteloven $ 27, stk. 3, hviler der derfor en eventuel udskudt

skat for erhververen af de erhvervede aktier. Denne udskudte skat vil komme til beskatning på det

tidspunkt erhververen afstår disse. Herefter vil beskatningen af erhververens afståelse, ske til de på

dette tidspunkt gældende skattereglerl0l.

11.4 V¿erdien af overdragelsessummen

Når man værdiansætter et bo vil dette få betydning for en lang række af elementer i den

efterfølgende bobehandling. For det første vil værdiansættelsen have betydning for, om et dødsbo

bliver skattepligtigt eller skattefrit, da der her både er en værdi af dødsboets samlede aktiver og

dødsboets nettoformue at tage hensyn jf. afsnit 11.1. Herefter har værdiansættelsen betydning for

beskatningen af dødsboet og for erhververens anskaffelsessummer såfremt overdragelsen sker uden

succession. Det tredje punkt som værdiansættelsen har betydning for, er den afgift som dødsboet

skal svare ved overdragelsen, og for beregningen af den udskudte skat og passivposter, som skal

benyttes såfremt der anvendes succession. Sidst men ikke mindst, vil værdiansættelsen have

betydning for den indbyrdes fordeling mellem arvingerne af afdødes formuel02.

r00 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1 146
l0l Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. I 146
r02 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1148
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Ved værdiansættelsen af aktiverne i dødsboet, skal disse i henhold til Dødsboskatteloven $ 84, jf'

Boafgiftsloven $ 12 ansættes til handelsværdien pä opgørelsesdagen. Såfremt der har været

foretaget aconto udlodning, vil værdiansættelsen anses at være sket på udlodningstidspunktet,

såfremt der er sket korrekt anmeldelse til Skattemyndighederne.

Værdiansættelsen foretages af boet103 og er bindende for boet, arvinger, legatarer,længstlevende

ægtefælle m. fl. Jf. Boafgiftsloven $ 12, stk. 1, 8. pkt. Såfremt der overdrages unoterede aktier skal

disse overdrages og værdiansættes efter Cirkulære TSS 2000-09, som er beskrevet tidligere under

afsnit 9.1.2. Ved en overdragelse og værdiansættelse af de unoterede aktier til personer udenfor

gaveafgiftskredsen, sker dette efter principperne som er beskrevet tidligere under afsnit 9.2.2 og9.3'

Dette afhænger ligeledes af, om erhververen anses for at være en uaflrængig part. Man kan i de

tilfælde, hvor der forventes en stigning i aktiernes værdi, overveje at udlodde disse på et tidligt

tidspunkt i bobehandlingen således, at værdiansættelsen på udlodningstidspunktet er så lavt som

muligtloa.

Værdiansættelsen er som nævnt tidligere bindende for dødsboet, arvinger m.fl., men såfremt SKAT

finder, at værdiansættelsen ikke er foretaget af en sagkyndig og værdiansættelsen efter SKATs

mening ikke er sket til handelsværdien, kan SKAT ændre værdiansættelsen eller anmode

skifteretten om, at udpege en eller flere sagklmdige til at foretage en vurdering, jf. Boafgiftsloven $

12, stk. 210s.

Når et dødsbo udlodder aktier med succession er det jf. Den Juridiske Vejledning 2015-1 pkt.

C.E.9.3.1 praksis, at man kan beregne en udskudt skat og fratrække denne i erhververens

handelsværdi, jf. ligeledes SKM201 2.479.LSR.

11.5 Beskatningen af arv

Jf. Statsskatteloven $ 5 er udlodning foretaget efter arveretten undtaget arvingens og legatarens

skattepligtige indkomst efter Statsskatteloven $ 4 og er i stedet afgiftspligtig efter Boafgiftsloven $

1, stk. 1.

103 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. I 148
loa Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1150
105 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1154
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1 1.5.1 Boafgiftspligten

Det har tidligere været den enkelte arvings arvelod, som har været genstand for

boafgiftsbeskatningen, men dette er efter boafgiftslovens indførelse i 1995 overgået til at være boets

formue ved arveladers død som er genstand for beskatning'ou, jf. Boafgiftsloven $ 1.

Et bos værdier, som overstiger et bundfradragpã 268.900 kr. (2014)1272.900 kr. (2015), beregnes

med en afgift på 15 o/o ogen eventuel tillægsafgift pâ25 Yo, jf.Boafgiftsloven $ 6, stk. l,litra a og $

l, stk. I + 2. Der er dog enkelte tilfælde, hvor der ikke beregnes boafgift som f.eks. længstlevende

ægtefælle og visse andre udlæg jf. Boafgiftsloven $ 3, stk. 1. Ligeledes er der undtagelser for

tillægsboafgiften til afdødes nærmeste përørendejf. Boafgiftsloven $ 1, stk. 2r07.

Dette betyder, at såfremt det er afdødes nærmeste pärørende som arver aktieposten så skal der blot

betales 15 % i boafgift af aktiernes værdi. Hvorledes aktiemes værdi opgøres er beskrevet i afsnit

11.4.

Såfremt det skønnes rimeligt af hensyn til en virksomheds fortsatte beståen, kan

Skattemyndighedeme give henstand med hensyn til betaling af boagiften, når det drejer sig om

hovedaktionæraktier, jf. Boafgiftsloven $ 36. Betingelserne for at give denne henstand er, at der

skal stilles betryggende sikkerhed for afgifterne og at henstandsbeløbet renteberegnes med 1 Yo p.a.

over Nationalbankens diskonto, dog altid minimum 3 %op.a.

Til sidst er der også dødsboer som er så små, at de udlægges uden der foretages skiftebehandling

efter Dødsboskiftelovens kapital 12, jf. Boafgiftsloven $ 2. Disse boer benævnes ligeledes

'Begravelsesboer'.

11.5.2 Beregning af passivpost ved succession

Når en arving arver via succession overtager arvingen ligeledes en latent skattebyrde. Arvingen ffir

kompensation for denne latente skattebyrde ved at kunne beregne en passivpost, jf. Boafgiftsloven $

13 a, stk. 1.

Samme bestemmelses stk. 2 og stk. 3 siger at passivposten skal beregnes som 22 %o af den lavest

mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet såfremt dødsboet havde solgt aktierne

på skæringsdagen i boopgørelsen dvs. på udlodningstidspunktet.

r06 Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. I 167
107 Boafgiftsloven $ l, stk. 2: afdødes børn, børnebørn og disses børn, afdødes þrældre, afdødes barn eller stedbarns

ikke fraseparerede ægtefælle, samlever/personer med fast fælles bopæl med ddøde i mindst 2 år, afdødes fraseparerede
eller fraskilte ægtefælle og afdødes pleiebørn.

Side 57 af L44



I stedet for at beregne passivposten kan dødsboet vælge at fratrække den latente skat i den

beregnede værdi for aktierne, hvilket vil give et lavere grundlag for afgiftsberegningen

efterfølgendelO8. Det er væsentli g! at gøre sig bemærket, at det ikke er muligt, både at beregne en

passivpost og fratrække den latente skat i aktiernes beregnede værdi jf. SKM20L2.479LSR, da dette

ville give et dobbeltnedslag.

Når dødsboet herefter skal udlodde nettoformuen mellem arvingerne, vil en arving som har

modtaget aktier fratrukket enten en passivpost eller den latente skattebyrde, anses for alene at have

modtaget et beløb svarende til aktiemes værdi, fratrukket enten passivposten eller den latente

skatloe.

11.6 Case eksempel

Dødsboet vil i tilfælde af Hr. Svendsens død være skattepligtigt ved opgørelsen, da værdien af Hr.

Svendsen aktier i Svendsen Holding ApS overstiger grundbeløbetpã2.641.900 kr' og derudover vil

Hr. Svendsen være anset som værende solvent. Skulle Fru Svendsen dog være interesseret i at sidde

i uskiftet bo vil boet på tidspunktet for Hr. Svendsens død dog ikke være skattepligtigt, da Fru

Svendsen vil indtræde i Hr. Svendsen sted.

ll,6.l Overdragelse uden succession

Når et dødsbo er skattepligtigt betyder det, at der ved afståelse af Hr. Svendsens aktier, skal svares

skat af den avance som forekommer på aktierne. Jf. beregningen i bilag 8 ses det, at med den

marginale skatteprocent og værdierne af Hr. Svendsens aktier pr. 3llI2 2014 bliver skatten

155.283.660 kr. Da aktierne ikke har været i Hr. Svendsen ejerskab før efter 1998, kan der ikke

opnås et hovedaktionærnedslag i aktieavanceopgørelsen.

Den skattemæssige anskaffelsessum for hvert af bømene udgør I23.282.667 kr. eller sammenlagt

en handelsværdi for Svendsen Holding pä 369.848.000 kr. Ved udlodningen af aktieme fra

dødsboet, skal dødsboet svare boafgiften som vil være 15 %o af handelsværdien, hvilket svarer til

55.477.2001<r.

11.6.2 Overdragelse med succession

Da Svendsen Holding ApS som udgangspunkt ikke kan overdrages med succession, vil resultatet

derfor være som ovenfor nævnt. Grunden tll, at der ikke kan overdrages med succession er, at al

r08 Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.E.9.3.1
10e Michelsen & Askholt m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 1 149
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aktivitet i Svendsen Ejendom ApS er vedrørende udlejning af fast ejendom og al aktivitet i

Svendsen Drift ApS er vedrørende investering i værdipapirer. Det vil sige, at en overvejende del af

aktiviteterne i koncernen er at betegne som passiv pengeanbringelse og derfor ryger ind under

reglen om "pengetan)k" .

En overdragelse med succession ville betyde, at aktierne i Svendsen Holding ApS ville kunne

overdrages "skattefrit" fra dødsboet til Svendsens 3 bøm og dermed ville bømenes samlede

skattemæssige anskaffelsessum v ær e I 25 .000 kr., jf . bilag 7 .

Hvis muligheden for succession var til stede, ville der kunne udskydes en skat pä I55.283.660 kr.

Hermed ville overdragelsessummen blive nedsat til 214.564.340 kr. i stedet for 369.848.000 kr.

uden succession. Denne nedsættelse af overdragelsessummen er samtidig med til at lette den

finansieringsbyrde som de 3bøm vil få.

Ved en udlodning af aktierne fra dødsboet til børnene uden vederlag, vil dødsboet skulle betale

boafgiften på 15 o/o af handelsværdien. Der er dog mulighed for, at nedsætte grundlaget for

beregningen af afgiften med den udskudte skat pä 155.283.660 kr. eller ved en passivpost pä 22 o/o.

Det laveste boafgiftsgrundlag fås ved at fratrække den latente skat jf. brlag 7 . Her bliver boafgiften

beregnet tilr32.184.651 kr. frem for 55.417 200 kr.

Ser man på betalingen af boafgift med og uden succession spares der hermed 23.292.549 kt. i

boafgift.
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12 Omstrukturering og generationsskifte modeller

Hensigten med dette kapitel er, at give læseren et overblik over de mest almindelige

omstrukturerings muligheder i forbindelse med planlægning og gennemførsel af et generationsskifte

i en ejeledet virksomhed. Virksomhedens selskabsstruktur tilpasses så gennemførslen af

generationsskiftet lettes og aktørernes ønsker så vidt muligt tilgodeses, hvad enten der er tale om

generationsskifte inden for familien )rrære medarbejdere eller afståelse til 3. mand.

12.1 Aktieombytning - skattefri og skattepligtig

12.l.l Formål

Formålet ved en skattefri aktie ombytning er opnåelse af en Holding strukturll0 eller for at erhverve

kapitalandele i en allerede eksisterende koncernstruktur. En Holding struktur er en måde at

organisere virksomheden på således at et Holdingselskab ejer for eksempel et driftsselskab. Et

opsparet overskud i driftsselskabet kan udloddes skattefrit til Holdingselskabet, hvorved værdieme

afgrænses og beskyttes fra fremtidige tab i driftsselskabet. En aktieombytning kan ske skattefrit og

skattepligtigt. Ved en skattefri aktieombytning udskydes beskatning af de afståede kapitalandele,

hvor der ved en skattepligtig aktieombygning sker beskatning ved afståelsen. Det selskab som efter

ombytningen bliver datterselskab kaldes for det erhvervede selskab mens Holdingselskabet eller

moderselskabet kaldes for det erhvervende selskab.

12.1.2 Forklaring af modellen

Muligheden for at foretage en skattefri aktieombytning stammer fra fusionsdirektivet 90143418ØF

som er ændret ved Rådets direktiv 2005ll9lBF og igen ved 200911331EF . Dette er indført i dansk ret

i Fusionsskatteloven og i Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 1 og 2, hvor

Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 3 er en national bestemmelse'111

Sker aktieombytning ved at stifte et nyt selskab skal de selskabsretlige betingelser til stiftelse af et

selskab være opfyldt. Køber kapitalejeren sig ind i et eksisterende selskab B og betaler med

kapitalandele fra det erhvervende selskab A, er der inden for selskabsretten tale om en

kapitalforhøjelse i det erhvervede selskab. Inden for selskabsretten er dette reguleret af

Selskabslovens kapitel 10. Ombytning af aktier er selskabsretligt det samme som indskud af aktiver,

ll0 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 191
111 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s' 192
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hvor der er i Selskabsloven er krav om udarbejdelse afvurderingsberetning foretaget afsagkyndige

vurderingspersoner.

Skattefri aktieombytning kan ske både med og uden tilladelse fra skattemyndighedeme. For begge

metoder gælder et sæt af fælles grundlæggende objektive betingelser som skal være opfyldt.

En skattefri aktieombytning uden tilladelse er betinget af opfyldelse af et sæt af objektive

betingelser, blandt andet at aktieme skal beholdes i minimum 3 år efter aktieombytningen er

endeligt vedtaget. Endvidere skal de almindelige bestemmelser være opfyldt.

I henhold til Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 6 er der mulighed for at foretage skattefri

aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, hvis et sæt af objektive betingelser er opfyldt, herunder at

aktierne skal beholdes i minimum 3 år efter aktieombytningen er endeligt vedtaget samt at de

almindelige bestemmelser er opfyldt. Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. I.,2 og 3 forudsætter

tilladelse fra skattemyndighedemer12. Der er en række subjektive betingelser der skal være opfyldt

for at opnå en sådan tilladelse. I Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.D.6.3.4 fremgår det

således at en aktieombytning kan tilsidesættes hvis et eller flere af hovedformålene er

skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Det skal dermed være konkrete forretningsmæssige årsager

der ligger til grund for aktieombytningen. Det er skattemyndighederne der har bevisbyrdenl13. I de

følgende to afsnit gennemgås henholdsvis de subjektive og de objektive regler forbundet hermed.

I 2. I . 2. I Skattefri aktieombytning - Obi ehiv e fæll e s betingel s er

Det er et krav at både erhvervende og det erhvervede selskab skal være hjemmehørende i EU eller

at selskaberne svarer til et dansk anparts- eller aktieselskablla, hvis det er hjemmehørende uden for

EU. Et selskab i EU dehneres i et bilag til direktiv 20091I338F rrs, herunder findes også de danske

anparts- og aktieselskaber. Er der således tale om aktieombytning for selskaber uden for EU

anbefales det at indhente bindende svar fra SKAT om selskaberne kan sidestilles med danske

anparts- eller aktieselskaber.

I SKM2008.95SR fremgår, hvilke karakteristika SKAT tillægger værdi ved afgørelsen af om et

selskab kan sammenlignes med et dansk anparts- eller aktieselskab. SKAT lægger blandt andet

112 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s' 210
113 EF-domstolens dom af L7. juli 1997 i Leur-Blom sagen (SU 1997,257)
114 Akt¡eavancebeskatningsloven 536, stk. 1
11s Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 195

og 196
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vægt på hæftelsesbegrænsningen, om selskabet har selvstændige vedtægter, om kapitalandelene er

omsættelige og endeligt om der er krav om likvidator ved likvidation af selskabet og krav om deling

af egenkapital efter indskudr l6

Anden fælles objektive regel jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. I og 2 betinger at det

erhvervende selskab opnår bestemmende indflydelse som det også fremgår af Den Juridiske

VejledninglrT.

Den nationale bestemmelse i Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 3 omhandler aktieombytning i

tilfælde, hvor det erhvervende selskab allerede ejer en kapitalandel i det erhvervede selskab. I det

tilfælde er der krav om at det erhvervende selskab overtager de resterende kapitalandele og således

opnår helejerskab af selskabet. Bestemmelsen f,rnder anvendelse, hvor et eller begge selskaber ikke

er defineret i bilag til direktiv 20091133EF, eller hvis der er tale om selskaber hjemmehørende i EU

der ikke kan sidestilles med et dansk anparts- eller aktieselskab og hvor ombytningen ønskes

gennemført på grund af ønske om helejerskab. SKAT kan med denne bestemmelse give tilladelse til

en skattefri aktieombytning.ll8 Jf. Den Juridiske Vejledning vedrører det selskaber med begrænset

ansvar der er omfattet af Aktieavancebeskatningsloven $ 1.ttn Gives der tilladelse til ombytning jf.

Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 3 gælder Fusionsskattelovens $S 9-11 også.

Den sidste objektive betingelse for en skattefri aktieombytning er kravet om at aktionæren skal være

fuld skattepligtig til Danmark ved afståelsen af aktierne.

12.1.2.I.2 Skattefri aktieombytning med tilladelse - subjektive betingelser

Ud over at opfylde de ovenfor nævnte fælles betingelser skal en skattefri aktieombytning med

tilladelse endvidere opfylde et sæt af subjektive betingelser. Den vigtigste subjektive betingelse er

at aktieombytningen skal være forretningsmæssigt begrundet.

Et ønske om et kommende generationsskiftel2Oog/eller et ønske om at begrænse hæftelsen og

opspare overskydende likviditet i en Holding struktur kan være en gyldig forretningsmæssig

begrundelse. Det skal understreges at skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse ikke vil udløse

tilladelse til skattefri aktieombytning fra SKAT. Der er dog ikke noget til hinder for at spare i skat,

116 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s' 197

og 198
117 Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.D.6.3.3.1
I l8 Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering s. 204
1re Den Juridiske Vejledning, 2015-1, afsnit C.D.6.3.2
r20 Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering,4. udgave, s. 215
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blot det ikke er hovedformålet. I praksis succederer aktionæren i de oprindelige aktiers

skattemæssige stilling.

Det forudsættes ved indhentelse af forudgående tilladelse fra SKAT at efterfølgende væsentligt

ændrede forhold skal indberettes, idet formålet som tilladelsen gives ud fra derved kan være ændret.

Af væsentlige forhold skal nævnes forhold der ændrer den forretningsmæssige begrundelse. Det er

væsentligt at forstå at SKAT kontrollerer om aktieombytning er i overensstemmelse med den

oprindelige tilladelse. Af Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.D.6.3.6.1 r2r fremgår retningslinjer for

i hvilke situationer der bør ske anmeldelse og at denne liste ikke er udtømmende.

12.1.2.I.3 Skattefri aktieombytning uden tilladelse

De objektive regler om skattefri aktieombytning medfØrer, aI der kan foretages skattefri

aktieombytning uden egentlig forretningsmæssig begrundelse jf. Den Juridiske Vejledningt22. Det

kan være hensigtsmæssigt, hvis der ikke findes en forretningsmæssig begrundelse herfor.

Lovhjemlen f,rndes i Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 6, hvor det er et krav at det

erhvervende selskab skal opnå bestemmende indflydelse på det erhvervede selskab. Der er ktav om,

at aktierne ikke afstås tidligere end 3 år efter endelig vedtagelse i det erhvervende selskab og at

ombytningen sker til handelsværdier jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 6, 2. pkt. Ombyttes

aktier af en aktionær med bestemmende indflydelse skal det erhvervende selskab være hjemhørende

i EU eller andet land der har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark jf.

Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 6, 6 pkt.

Uanset at rådgiver mener at klienten opfylder de objektive betingelser er det vigtigt at overveje at

rådgive sin klient til at indhente tilladelse på forhånd hos relevante skattemyndigheder om de

objektive betingelser er opfyldt.

12.1.3 Delkonklusion

Forskellen mellem en aktieombytning efter de subjektive eller objektive regler er således, at der ved

de objektive regler, ikke behøver at være en forretningsmæssig begrundelse. Ved anvendelse af de

subjektive regler kan afståelse finde sted tidligere end 3 år efter aktieombytningen er endeligt

vedtaget.l23 Afståelse defineres som den skatteretlige afståelse jf. Aktieavancebeskatningsloven $

30 som salg, tilbagesalg, bytte, konkurs/tvangsopløsning, likvidation, visse vedtægtsændringer samt

r2r Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.D.6.3.6.1
122 9"n Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.D.6.6.3, supplerende regler afsnit C.D.7.4.1
r23 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Fotlag, s.246
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kapitalnedsættelsel2a. Ved en skattefri aktieombytning succederes der i de oprindelige aktiers

anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessummer, og hensigt jf. Fusionsskatteloven $ 1 1. Ved

aktieombytning med tilladelse vil beskatningstidspunktet blive udskudt til et evt. salg af aktierne fra

Holdingselskab B jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 36, stk. 1. Både med og uden tilladelse vil der

kunne succederes, dog kan aktierne tidligst sælges efter 3 år, hvis aktieomb¡ningen er sket uden

tilladelse. Det er derfor væsentligt at overveje om aktierne skal sælges inden for 3 år.

Ved en skattepligtig aktieombytning afstår kapitalejeren andelene i et selskab til et andet selskab.

Ved afståelsen vil det for selskaber som kapitalejere ofte være skattefrit på grund af kapitalandelene

er koncern- eller datterselskabskapitalandele. For personer opgøres en aktieavance der beskattes.

Sker en del af vederlæggelsen i kontanter skal dette betragtes som udbetaling af udbytte.

Skattemæssigt har ombytningen virkning fra overdragelsestidspunktet. Meddelelse om

aktieombytningen sker i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Hvis der i forbindelse med

aktieombytningen sker ændring i sambeskatningskredsen skal dette dog meddeles SKAT senest 1

måned efter ombytningen.

En aktieombytning forstås som ejer af selskab A (betegnes som det erhvervede eller det

indskydende selskab), afstår aktieme til Holdingselskab B, (betegnes som det erhvervende eller det

modtagende selskab), hvor ejeren som vederlag modtager kapitalandele i Holdingselskab B. Se

illustration i figur 2 nedenfor.

t2a gvergaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s 247
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Figor 2 - aktieombytning, kilde: egen tilvirkning

12.1.4 Eksempel fra casevirksomhed

Aktieombytning i Svendsen ApS er ikke relevant da der allerede er etableret en Holding struktur.

Det kan være relevant for bømene efter en eventuel overdragelse af selskabet har fundet sted, hvor

børnene eventuelt kan benytte en aktieombytning således at de far hver deres selskab.

12.2 T ilførsel af aktiver

12.2.1Formål

Tilførsel afaktier forstås som overførsel afet eller flere aktiver og passiver til et andet selskab, hvor

det indskydende selskab vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab. Som

udgangspunkt udløses beskatning som ved afståelse i det erhvervede selskab. Formålet er at skabe

en Holding struktur. Muligheden for at afstå visse dele af virksomheden og beholde andre dele i

Holding selskabet kan i visse tilfælde vise sig hensigtsmæssig i forbindelse med et

generationsskifte. Det kan være i forbindelse med kun dele af virksomheden skal overdrages. Det

kan være et driftselskab der ejer en ejendom, hvor ejendommen udskilles særskilt, hvorved

driftselskabets balance slankes og gør det mere økonomisk overkommeligt at overtage

virksomheden i forbindelse med et generationsskifte.

Endvidere kan der være et ønske om at udvide aktionærkredsen for visse aktiviteter som kan ske

ved at aktionæren indskyder hele eller dele af et driftsselskab i et nystiftet selskab, hvor en eller

flere nye ejere også har mulighed for at indskyde kontanter eller andre værdier.

Ejer

Modt n erhverve nde

Holding B

Selskab A
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Slutteligt kan det være hensigtsmæssigt, at udskille et selskab i flere selskaber for at begrænse

hæftelsen og beskytte oparbejdede værdier mod tab.

12.2.2 Forklaring af modellen

Lovgrundlaget for tilførsel af aktiver skal findes i Fusionsskatteloven $ 15 c der er baseret på

fusionsdirektivet 90143418ØF samt ændringer hertil ved Rådets direktiv 2005lI9lEF af 17. februar

2005 og sammenføjet i direktiv 2009ll33lBF.

Da bestemmelserne i sig selv er svære at tolke alene ud fra læsning anvendes endvidere cirkulærer,

vejledninger, styresignaler, bindende forhåndssvar fra SKAT, praksis og domme.

En tilførsel af aktiver kan ske med og uden skattepligt og for så vidt angår uden skattepligt, med og

uden tilladelse. Fælles for begge metoder er et sæt af grundlæggende betingelser som vil blive

gennemgået i det følgende.

En skattefri tilførsel afaktiver forstås som et selskab der indskyder aktiver og passiverer, det tdgøt

hele eller dele (grene) af virksomheden til en anden virksomhed. Som betaling modtager det

indskydende selskab kapitalandele i den modtagende virksomhed jf. Fusionsskatteloven $ 15 c, stk.

2.

Figurerne nedenfor viser eksempler pã, hvordan der kan tilføres aktiver, der anses som

apportindskud, til et nystiftetl25 eller et allerede eksisterende selskab126.

Tilførsel af aktiver

j vederlæggelse i kapitalandele

Figur 3 - Kilde: Egen tilvirkning

r25 Selskabsloven $ 35 ff
r26 Selskabsloven $ 160

til nystiftetselskab

Holding - akt¡vitet A
Driftselskab med aktivitet

A&B

Nyt driftselskab - aktivtet B
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Tilførsel til eksisterende selskab

Holding - aktivitet ADriftselskab med aktivi

A&B

Eksisterende selskab -

aktivitet C +tilførsel af

aktivltet B

Figur 4 - Kilde: Egen tilvirkning

12.2.2.1 Tilfursel af ahiver med skattepligt

Ved tilførsel af aktiver med skattepligt betragtes overførslen som afståelse til handelsværdier af

aktiver og passiver. Ved afståelsen beskattes det indskydende selskab dermed af avancen af de

overdragne aktiver medmindre, der er tale om kapitalandele der falder ind under

datterselskabsaktier, koncernaktier eller unoterede porteføljeaktier. Det modtagende selskab anses

for at have overtaget aktiverne til handelsværdien på overdragelsestidspunktet.

En skattepligtig omdannelse kan i visse situationer være hensigtsmæssigt, hvis der er oparbejdet

skattemæssige underskud. En eventuel skattemæssig avance ved afståelsen kan modregnes i

tidligere års oparbejdede underskud.

12.2.2.2 Grundlæggende betingelser - tilførsel af aktiver uden skattepligt

Som beskrevet tidligere kan tilførsel af aktiver ske med eller uden tilladelse, der gælder dog et sæt

grundlæggende betingelser for begge metoder.

Det indskydende selskab såvel som det modtagende selskab skal være omfattet af selskabsbegrebet

jf. bilag til direktiv 20091133F,F. For Danmark omfatter dette anparts- og aktieselskaber jf.

Fusionsskatteloven $ 15 c. Derudover rummer Fusionsskattelovens $ 15 c, stk. 3-6 en række

specifikke selskaber, disse er dog ikke relevante i nærværende opgave.

En skattefri tilførsel kræver at der tilføres en samlet virksomhed. Det kan både være ved indskud af

hele virksomheden men også ved at indskyde en gren af virksomheden. Virksomheden skal være

selvstændigt funktionsdueligt bãde før og efter tilførslenr27. For så vidt angår en gren af

virksomheden defineres dette ikke tydeligt, men det afgørende er det materiellel28. Det er et krav at

127 Fusionsskatteloven $ l5 c, stk. 2
128 Fusionsskatteloven $ 15 c, stk.2
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den modtagende virksomhed kan operere ved egne midler både organisatorisk og økonomisk. De

må altså ikke være afhængige af det indskydende selskab efter tilførslen.

Endvidere er det et krav, at vederlaget til det indskydende selskab udelukkende består af

kapitalandele. Der synes ikke videre nogen problemstilling i forhold til at vurdere dette, men der

kan opstå tvivl idet at perioden for vederlaget også kan omfatte tiden efter tilførslen af aktiver. Det

betyder at udbytte, kapitalnedsættelser, vedtægtsændringer, mellemregninger kan være stride imod

kravet om vederlæggelse i kapitalandele og dermed kan en skattefri aktietilførsel ikke finde sted

efter reglerne i Fusionsskatteloven $ 15 c. Aktietilførslen vil dog stadig bestå civilretligt og bliver

hermed skattepligtig. Retspraksis på områdetl2e er at udlodning kan foretages for midler der er

optjent i det modtagende selskab efter tilførslen dog kan midler der er optjent i det modtagende

selskab før tilførslen undtagelsesvist udloddesl30. Det anbefales dog at spørge SKAT om bindende

forhåndssvar da det i hvert tilfælde beror på en konkret vurdering.

Ved tilførsel af aktiver bliver der oprettet en Holding struktur og jf. Fusionsskatteloven $ 5 bliver

tilførselsdatoen samme dato som skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår' Ved

tilførsel af aktiver kan der opstå koncernforbindelse. Det fiølger af Fusionsskatteloven $ 5, stk. 3, at

ved koncernforbindelse13l sættes dato for tilførsel af aktiver til etableringsdatoen for

koncernforbindelsen. Der er mulighed for at tilførsel af aktiver kan få virkning fra regnskabsårets

start, ved nystiftelse og at der ikke modtages aktiver eller passiver fra andre selskaber uden for

koncernen jf. Selskabsskatteloven 31, stk. 5.132

I2.2.2.2.1 Tilførsel af aktiver uden skattepligt - med tilladelse

Regelsættet findes i Fusionsskatteloven $ 15 c, stk. 1, 1. og 2. pkt. Som ved skattefri

aktieombytning hviler en tilladelse fra SKAT på en konkret vurdering af den forretningsmæssige

begrundelse idet det egentlige formål er at etablere en Holding struktur. Herunder vil der ikke kunne

gives tilladelse til et selskab uden aktiviteter, da det må formodes at formålet vil være at udskyde en

aktieavancebeskatningl33. 91 forestående generationsskifte anses for at være en forretningsmæssig

begrundelse, dog kan tilladelse nægtes, hvis en anden hovedbegrundelse er skatteundgåelse eller

skatteunddragelse.

t2e Bilag: TfS 2001 34 LR, SKM201 1.501HR, SKM2006.403Sl(AT(undtagelse),
r30 Oveigaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s 313
r3r Koncernforbindelsejf. Selskabsskatteloven $ 3l c
132 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering,4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s 316
r33 Den Juridiske Vejledning 2015-7, afsnit C.D.6.3.4
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Ændres vilkårene væsentligt, som tilførslen af aktiver hviler på, skal dette anmeldes til SKAT. Det

vil være hensigtsmæssigt under alle omstændigheder at indhente bindende svar fra SKAT i tilfælde

af ændrede vilkår. Konsekvensen ved at undlade af anmelde ændringer, kan medføre af

begrundelsen for den skattefrie tilførsel bortfalder.

12.2.2.2.2 Tilførsel af aktiver uden skattepligt - uden tilladelse

Regelsættet findes i Fusionsskatteloven $ 15 c, stk. 1,4.-8. pkt. Som ved skattefri aktieombytning

gælder det at kapitalandelene i det modtagende selskab ikke må sælges i en periode på 3 år efter

skæringsdatoen for tilførslen, idet det ellers vil blive betragtet som et forsøg på skatteundgåelse jf.

Fusionsskatteloven $ 15 c, stk. 1, 5. pkt. Afståelse inden for en 3 års periode medfører, at tilførslen

bliver skattepligtig for det indskydende selskab som bliver skattepligti g af avancer og genvundne

afskrivninger.

Med afståelse gælder samme terminologi som ved skattefri aktieombytning. Det vil sige salg,

tilbagesalg til det udstedende selskab, bytte, konkurs, tvangsopløsning, likvidation, visse

vedtægtsændringer og kapitalnedsættelse alle jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 30.t'o Der må

således geme udloddes udbytte, dog under hensyntagen til de generelle betingelser om at udbyttet

ikke må være en del af vederlaget. Endvidere kan det modtagende selskab indgå i en skattefri

omstrukturering efterfølgende jf. Fusionsskatteloven $ 15 c, stk. 1, 4. pkt. Kravet om 3 års ejertid

videreføres efter en omstrukturering gældende for alle relevante selskabsdeltagere.

12.2.2.2.3 Tilførsel af aktiver - skattemæssige konsekvenser

Reglerne for beskatning i forbindelse med tilførsel af aktiver findes i Fusionsskatteloven $ 15 d.

Skattefri tilførsel af aktiver er baseret på successionsprincippet som indebærer at det modtagende

selskab indtræder i det indskydende selskabs skattemæssig stilling, for så vidt angät

anskaffelsestidspunkt og værdier, for de aktiver og passiver der overtages fra det indskydende

selskab.l35

Der udløses derfor ikke nogen skat i forbindelse med den skattefri tilførsel dog med den betingelse

at det modtagende selskab er fuldt skattepligtigt til Danmark.136

l3a Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering,4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s.241
r35jf. Fusionsloven $ 15 d, stk.2jf. Fusionsloven $ 8, stk. 1. D
r36jf. Fusionsloven $ 15 d, stk. 3.
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Det indskydende selskab bevarer tidligere oparbejdede underskud der kan fremføres efter tilførslen

af aktiver.l3T Der findes dog en undtagelse, hvis tilførslen sker til et eksisterende selskab som har

været sambeskattet med det indskydende selskab.138

Vederlaget i form af kapitalandele til det indskydende selskab opgøres til handelsværdier.13e

12.2.3 Delkonklusion

Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver sker der beskatning efter de almindelige bestemmelser om

afståelse. Ved skattefri tilførsel af aktiver er der langt flere krav. De fælles objektive betingelser

skal være opfyldt. Er der tvivl om dette er det hensigtsmæssigt at søge om bindende forhåndstilsvar

fra SKAT. Er der en klar forretningsmæssig begrundelse for tilførslen kan det være en fordel at

søge SKAT om tilladelse da det 3-årige ejertidskrav dermed kan undgås. Ved tilførsel af aktiver

sker der overdragelse af aktiverþassiver, hvilket kan medføre øgede omkostninger til ejerskifte af

dokumenter og rådgivning i forbindelse hermedraO.

12.2,4 Eksempel fra casevirksomhed

Der er mulighed for at tilføre kapitalandelene vedrørende ejendomsselskabet fra datterselskabet til

Holding da ejendomsselskabet er en selvstændig gren af virksomheden som fungerer ved egne

midler. Tilførslen kan ske ved en kapitalforhøjelse i Holding. Den anden mulighed er at betale med

egne aktier. Der er ikke egne aktier i Holding selskabet, hvorfor denne mulighed ikke er relevant.

Salg af aktier til Holding vil udløse afståelsesbeskatning hos Hr. Svendsen. Omkostninger til

omregistrering af ejendom fra driftsselskab til Holding vil medføre omkostninger til

tinglysningsgebyr og omkostninger til rådgivere.

12.3 Fusion i forbindelse med generationsskifte

12.3.1Formål

Fusion stammer fra det latinske ord 'fusio' og 'fundere' der kan oversættes til 'udflydning' og

'hælde ud og/eller 'smelte sammen""ot og forstås som to virksomheder der sammenlægges eller at

en virksomhed overdrager hele sin formue til en anden virksomhed og herefter fremstår som en

juridisk virksomhed. Fusion defineres i Fusionsloven ved, at fusionere kan virksomhederne opnå

r37jf. Selskabsskatteloven $ 12
r38 sKM2o1 1.588LSR
r3ejf. Fusionsloven $ 15 d, stk.4.
r40 Bille, Hyldgaard-Jensen og Moody Nielsen, Omstrukturering - skatteregler i praksis ,2. udgave, side I 36
r4r Gyldendal, DEN STORE DANSKE,
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,j ura_og_politik/Jura/Selskabsret/fusion
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fordele med henslm til adgang til nye markeder, vidensdeling som efter fusionen samlet set vil

skabe mere forretning, synergieffekter og besparelser inden for, for eksempel produktion,

administration, markedsføring og personale.

12.3.2 Forklaring af modellen

Ved en fusion sker der som beskrevet oven for en sammensmeltning af to eller flere virksomheder.

Aktionærerne i det indskydende selskab (det overtagede selskab) vederlægges med kapitalandele

eller en kontantsum i det modtagende selskab (overtagende selskab) som modydelse til indskuddet.

En fusion kaldes for en "egentlig fusion" eller en "vandret fusion" når to virksomheder fusionerer

til et nystiftet selskab (se figur 5 nedenfor)

Egentlig fusion

Selskab A Selskab B

Nyt selskab

Figur. 5 - Kilde: egen tilvirkning

En fusion kaldes for en "uegentlig fusion" når et selskab indskydes i et andet allerede eksisterende

selskab.

U fusion

Hold¡ng A

Datter A

Hold¡ng B

Datter B

toú/. LOe/"

-

Holding BHold¡ng A

Datter A+B

Figur. 6 - Kilde: egen tilvirkning
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For både egentlige og uegentlige fusioner som vist ovenfor er der tale om vandrette fusioner som

selskabsretligt reguleres af bestemmelser i Selskabsloven $$ 236-251.r42

Ved en såkaldt lodret fusion erhverves et datterselskabs aktiver af moderselskabet og

datterselskabef ophører med at eksistere. Endvidere findes en såkaldt omvendt lodret fusion, hvor

datterselskabet erhverver moderselskabets aktiviteter og hvor moderselskabet ophører med at

eksistere.

I forbindelse med et generationsskifte kan overdragelse med succession kun foretages, hvis en

række betingelser er opfyldtla3, her i blandt skal nævnes at en virksomhed der hovedsageligt består

af udlejning af fast ejendom, værdipapirer eller kontanter, kan der ikke ske overdragelse med

succession. Dette kaldes også for pengetanksreglen.

I den situation, hvor overdrageren ejer et pengetanksselskab og et driftsselskab, hvor driftsselskabet

overdrages med succession til en eller flere nærtstående, så er der mulighed for at der efterfølgende

kan ske fusion afdriftsselskab og pengetanksselskab, hvorved overdrageren igen bliver aktionær i et

driftsselskab.

Dette forudsætter at kravene (indtægtskrileriettaa og aktivkriterietlas) er opfyldt, og at der dermed

ikke er tale om et pengetanksselskab.

Inden for indtægtskriteriet og aktivkriteriet skal blot en af disse være opfyldt for at der er tale om et

pengetanksselskab og der kan i så fald ikke overdrages med succession'

For indtægtskriteriet gælder det, aI hvis mindst 50 yo af selskabets indtægter vedrøter udlejning af

fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer ogleller kontanter, beregnet som et gennemsnit over

de seneste 3 regnskabsår så er der tale om et pengetanksselskab.

For aktivkriteriet gælder det at hvis handelsværdien af ejendomme, værdipapirer og kontanter udgør

mere end 50 %o af selskabets aktiver så er der tale om et pengetanksselskab. Beregningen sker som

et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår. Endvidere må handelsværdien ikke overstige 50 o/o af

selskabets aktivmasse på datoen for overdragelsen af aktiverne.

1a2 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 250
r43 Jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 7,nr.2-4
r44 Jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 6, 1. pkt.
r45 Jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 6, 1. pkt.
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En fusion kan ske med og uden skattepligt. I modsætning til tilførsel af aktiver, aktieombytning og

spaltning kan der ikke søges om tilladelse til fusion uden skattepligt.

12.3.2.1 Fusion i selskabsretlig forstand

I henhold til selskabsrettens kapitel 15 kan en virksomhed ophøre ved fusion uden likvidation.

12.3.2.2 Skattepligtig fusion

Ved en skattepligtig fusion forstås at en virksomhed overdrages til en anden virksomhed som

vederlægger overdrageren i kapitalandele eller kontanterl46. Ved en skattepligtig fusion anvendes

de særlige regler i Fusionsskatteloven ikke.

En skattepligtig fusion kan ske med tilbagevirkende kraft til skæringsdatoen for det modtagende

selskabs regnskabsårla7. Dette forudsætter, at der er udarbejdet en åbningsbalance med samme dato.

Det indskydende selskab afstår aktiver og passiver til værdien pä skæringstidspunktet.

Aktionæreme afstår fortsat deres kapitalandele pä datoen for vedtagelsen (datoen for

generalforsamlingens beslutning). Værdien opgøres på baggrund af skæringsdatoen.

12.3.2,2.1. Det modta gende selskabs skattemæssige stillin g

Det modtagende selskab står som om det har købt aktiver og passiver. Vederlaget herfor udgør

anskaffelsessummerne for aktiveme. Dette forudsætter, at vederlaget er fastsat til handelsværdier og

SKAT har mulighed for at ændre værdierne, hvis disse åbenlyst er fastsat for lavtla8. Underskud til

fremførsel i det modtagende selskab bevares, dog kan underskuddet begrænses ved væsentlig skift i

ejerkredsen idet det indskydende selskabs aktionærer efter fusionen bliver aktionærer i det

modtagende selskabrae. Et evt. underskud hos det indskydende selskab kan ikke anvendes i det

modtagende selskab.

12.3.2.2.2. Det indskydende selskabs skattemæssige stillin g

Ved en fusion i selskabsretlig forstand anses det indskydende selskab for opløst uden likvidation.

Skatteretligt likvideres det indskydende selskab, hvorefter der sker likvidationsbeskatningrs0. Der

sker beskatning som ved afståelse hos det indskydende selskab. Et eventuelt underskud bortfalder

ra6Fusionsloven$ ll
ra7 Selskabsskatteloven $ 8 A, stk. 2
r48 SKM.20l0.7lBR og Ligningsvejledningen afsnit C.C.6.4.1.3, for nærtstående Afskrivningsloven $ 45 stk. 3,

Ejendomsavancebeskatningsloven $ 4, stk. 6 og SKM.2001 . I 3HR
rae Selskabsskatteloven $ l2 D
r50 Selskabsskatteloven $ 5
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for det indskydende selskab. Inden en måned efter vedtagelsen af fusionen på generalforsamlingen,

skal der indsendes opgørelse af indkomsten til $[!\1tst

12.3.2.2.3. Aktio nærern es s kattem æs s ige s tillin g

Ved fusionen afstår aktionærerne deres aktier på datoen for generalforsamlingens beslutning om

fusionen. Vederlæggelse i kapitalandele i det modtagende selskab sker på samme tidspunkt.

Vederlæggelsen i kapitalandele beskattes som provenu og en eventuel kontant udligningssum

beskattes som udbyttel52. Der udløses dog ikke beskatning for selskabsaktionærer i koncernforhold,

datterselskabsaktier eller skattefrie portefølj eaktier.

12.3.2.3 Skattefri fusron

En skattefri fusion er reguleret i Fusionsskatteloven. Ved en skattefri fusion succederes der i

aktiverne for så vidt angår anskaffelsestider, beløb og nedskrevne værdier. Det kræver ikke

tilladelse fra SKAT. Fusionsloven indeholder en række betingelser der skal være opfyldt for at

loven finder anvendelse.

12.3.2.3.1 Skattefri fusion - betingelser

Selskaberne der skal fusioneres skal være et aktie- eller anpartsselskabl53. Endvidere findes der en

række selskaber som ligeledes er omfattet af Fusionsskattelovenl54.

En del af vederlæggelsen skal være kapitalandele i det modtagende selskablss, undtagen ved en

lodret fusion, hvor moderselskabets kapitalandele i datterselskabet annulleresls6.

En kontant udligningssum vil blivebeskattet som ved en skattepligtig fusionl57. Selskabsaktionærer

bliver beskattet efter Aktieavancebeskatningsloven $$ 8-9 og personer beskattes efter

Aktieavancebeskatningsloven $ I 2.

Ved en kontant sum er der krav om, at blot en af selskabsdeltagerne skal vederlægges med en

kapitalandel. Værdimæssigt må der dog ikke ske en skævdeling mellem aktionærerne ved

fusionenlss.

r5r Selskabsskatteloven $ 5, stk. 3
rs2 Selskabsskatteloven $ 2 D
153 Selskabsskatteloven $ l, stk. 7,nr.2
154 Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.D.5.2.2
r55 Fusionsskatteloven $ I I
156 K. Bille & Hyldgaard Jensen & Moody Nielsen, Omstrukturering - skatteregler i praksis, 2. udgave, s. 150
157 Fusionsskatteloven $ 9
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Fusionsdatoen er det tidspunkt, hvor rettigheder og forpligtelser overgår til det modtagende selskab'

Som udgangspunkt, er datoen for fusionen lig med skæringsdatoen for det modtagende selskabs

regnskabsårl5e. Ofte vil dette medføre, at fusionsdatoen ligger forud for den endelige vedtagelse. Er

selskabet nystiftet er fusionsdatoen lig med datoen for åbningsbalancen for det modtagende selskab.

Aflægges der regnskab efter de intemationale standarder, IAS eller IFRS har disse forrang i forhold

til Selskabsskatteloven. I 60

Fusionsskattelovens $ 5, stk. 2 er enundtagelse til ovenstående og omhandler skuffeselskaber. Ved

et skuffeselskab, defineret ved et selskab hvor der ikke har været drevet virksomhed, kan

fusionsdatoen for det modtagende skuffeselskab fastsættes til datoen for stiftelsen. Den første

indkomstperiode kan højst være på l8 måneder og regnskabet skal afsluttes 12 mäneder efter

fusionsdatoen. Det betyder, at skuffeselskabet tidligst kan stiftes 6 måneder før fusionsdatoen.

Fusionsskattelovens $ 5, stk. 3 er en anden undtagelse til udgangspunktet i Fusionsskattelovens $ 5,

stk. 1 og omhandler fusionsdatoen ved etablering eller ophør af koncernforbindelse i forbindelse

med fusion. Hvis et selskab ophører eller etablerer koncernforbindelse kan datoen for fusionen være

forskellig for henholdsvis det indskydende og det modtagende selskab. Ved udtrædelse af

koncernen er fusionsdatoen lig med datoen for ophør af koncernforbindelsen. Ved indtræden i

koncernen bliver fusionsdatoen lig med datoen for etableringen af koncernforbindelsen. Dertil

kommer et krav om at selskaberne i koncemen er sambeskattede. I praksis bliver tidspunktet for

ophør eller etablering af koncerntidspunktet lig med datoen for generalforsamlingens beslutning om

fusionen. Det indskydende selskab skal i den forbindelse udarbejde opgørelse for perioden.

12,3.2.3.2 Skattefri fusion - retsvirkninger

Ved en fusion sker der afståelse for henholdsvis aktionærerne og for det indskydende selskab der

afstår aktiver og passiver i forbindelse med fusionen, hvorved der udløses beskatning af avancer og

genvundne afskrivninger. Ved en skattefri fusion efter Fusionsskattelovens bestemmelser

succederer både aktionæren og det modtagende selskab og dermed udløses der ikke beskatning.

r58 Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering, 4. udgave, s. 255
l5e Fusionsskatteloven $ 5, stk. I
160 K. Bille & Hyldgaard Jensen & Moody Nielsen, Omstrukturering skatteregler i praksis, 2. udgave, s. 152
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Det indskydende selskab beskattes således ikke efter reglerne i Kursgevinstloven,

Aktieavancebeskatningsloven, Aßkrivningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven og

Statsskattelovens $ 5, ved ophør.

Det modtagende selskab overtager skatteforpligtelsen og indtræder i den skattemæssige stilling for

de aktiver og passiver der er overdraget ved fusionenl6l, dog ikke ved underskud.

For at undgå skatteunddragelse kan underskud opstået 1ør fusionsdatoen ikke fremføres efter

fusionen hverken i det indskydende eller det modtagende selskabl62. Sambeskattede selskaber er

undtaget herfral63. Også i mellemperioden, defineret som perioden fra fusionsdatoen og til datoen

for fusionens vedtagelser, begrænses muligheden for at udnytte et underskud.

Tab jf. Kursgevinstloven, Aktieavancebeskatningsloven eller Ejendomsavancebeskatningsloven kan

ikke udnyttes jf. Fusionsloven $ 8, stk. 8 uanset om selskaberne var sambeskattede idet disse tab i

forvejen var begrænsede til modregning i det selskab, hvor tabene var fremført. Denne undtagelse

gælder ikke for underskud opstået i mellemperioden for koncernforbundne selskaber.

Koncernforbundne selskaber er selskaber, hvor samme aktionærer ejer over 50 o/o af kapitalandelene

i hvert selskab eller råder over 50 o/o af stemmerne i hvert selskab.

Aktionærerne succederer ligesom det modtagende selskab i det indskydende selskabs skattemæssige

stilling såfremt de vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab. Sker en del af

vederlæggelsen i en kontantsum beskattes dette som afståelse af aktierr6a. Beskatningsgrundlaget

opgøres som provenuet, beregnet med udgangspunkt i værdien af vederlaget på datoen for fusionen.

12.3.3 Opsummering og konklusion

Ved en skattefri fusion udløses der ikke beskatning hos det indskydende og modtagende selskab,

ligesom der ikke udløses beskatning hos aktionærerne.

Medmindre fusionen sker mellem sambeskattede selskaber, vil underskud til fremførsel ikke kunne

udnyttes i det modtagende selskab. Kapitaltab til fremførsel mistes altid uanset om tabene er opstået

i den sambeskattede periode. Tab og underskud til fremførsel, i det modtagende selskab, bevares.

l6l Fusionsskatteloven $ 8
162 Fusionsskatteloven $ 8, stk. 6
r63 Fusionsskatteloven $ 8, stk. 6,2.pkt. og SKM2007.65SR
l6a Fusionsskatteloven $ 9, stk. l.
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Har det indskydende selskab relativt store underskud til fremførsel, er det hensigtsmæssig at

overveje en skattepligtig fusion, hvor underskud og tab kan fradrages i avancerne ved et salg.

I langt de fleste tilfælde vil en skattefri fusion være mest hensigtsmæssig'

12.3.4 Eksempel fra casevirksomhed

Efter spaltningen af Hr. Svendsens Holdingselskab til Holding I ApS og Svendsen Ejendom

Holding ApS. Holding I ApS ejer Svendsen Ejendom Holding ApS, der igen ejer Svendsen

Ejendom ApS. Det vil være relevant at fusionere Holding I ApS og Svendsen Ejendom Holding

ApS, da der ikke er nogen årsag til at have et mellemholdingselskab.

12.4 Spaltning

12.4.1Formål

Formålet ved en spaltning er en opdeling af et selskabs aktiviteter til en eller flere andre selskaber.

Hvert selskab træffer herefter egne beslutninger. Dette kan vise sig mere smidigl af hensyn til

ejernes individuelle økonomi, hvor et generationsskifte skal ske til flere end en person.

Hensynet til tabsbegænsning, en eventuel individuel investeringsprofil og ekspansionsønsker kan

gøre det hensigtsmæssigt at opdele et selskab med flere aktiviteter i flere selskaber i en Holding

struktur. De enkelte driftsselskaber bliver i forbindelse hermed økonomisk og organisatorisk

uafhængige af hinanden.

12.4.2 Forklaring af modellen

Spaltning kan grundlæggende foretages skattepligtigt og skattefrit. Der sondres mellem to former

for skattefri spaltning. En spaltning med opløsning af det spaltede selskab, kaldes for en

ophørsspaltningr6s. Den anden metode er spaltning, hvor det indskydende selskab ikke bliver opløst

i forbindelse med spaltningen, dette kaldes for en grenspaltningl6ó.

1 2. 4. 2. I Skattepligtig spaltning

Ved en skattepligtig grenspaltning beskattes det indskydende selskab som ved afståelse, efter de

almindelige regler herom. Vederlaget for de indskudte aktiver og passiver består af kapitalandele i

det modtagende selskab sammen med en eventuel kontant sum.

165 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s 329
r66 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s 329
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Det indskydende selskab overdrager kapitalandelene * en eventuel kontant sum til selskabets

kapitalejere. Er kapitalejerne personer vil kapitalandelene i det modtagende selskab I en eventuel

kontantsum blive beskattet som aktieindkomst. Er kapitalejeme af det indskydende selskab, et

selskab er vederlaget skattefrit for så vidt angåtr datterselskabs-, koncernaktier. Unoterede

porteføljeaktier beskattes som ved udlodning af udbytte.

Ved en skattepligtig ophørsspaltning ophører det indskydende selskab med at eksistere og der

beskattes som ved afståelse af kapitalandele efter aktieavancebeskatningsloven regler. Vederlægges

kapitalejerne, i det indskydende selskab, med andet en kapitalandele i det modtagende selskab

beskattes dette som udbytte, hvis kapitalejeren efter spaltningen besidder en kapitalandel i det

modtagende selskabl6T

Skattepligtig gren- og ophørsspaltning kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Endvidere kan

underskud og kildeartsbegrænsede tab ikke anvendes i det modtagende selskab.

1 2. 4. 2. 2 Skattefri spaltning

Nedenfor illustreres med figurer de to former for spaltning inden for den skattefrie metode

Figur 7 kunne ligeledes være et Holdingselskab

Ophørsspaltn¡ng

Driftselskab med to

selvstændige aktiviteter

Driftaktivitet A

Figur: 7 - Kilde: Egen tilvirkning

Driftaktivitet B

r67 Selskabsskatteloven $ 2 D, stk. 4
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Grenspaltning

Holding

Driftse I skab

Hol di ng

t0ú/o

-
Driftselskab A Driftselskab B

Figur: 8 - Kilde - egen tilvirkning

12.4.2.2.1 Grundlæggende betingelser

Skattefri spaltning kan gennemgøres med (subjektive regler)r68 og uden tilladelse (objektive

regler)r6e. For begge metoder gælder et sæt grundlæggende betingelser som vil blive gennemgået i

det følgende.

Spaltning forstås som en transaktion afaktiver og passiver, som et selskab overfører til et eller flere

eksisterende selskaber og i den forbindelse vederlægges selskabsdeltagerne i det indskydende

selskab med kapitalandele eller kontanterl 70.

Selskaber der er omfattet af fusionsdirektiv 2091I33EF artikel 3 kan foretage spaltning, dog ikke

interessentskaber og kommanditselskaber. Under særlige forudsætninger kan visse

investeringsforeninger og investeringsselskaber foretage spaltningl7l. I case virksomheden indgår et

investeringsselskab og derfor vil de særlige forudsætninger blive gennemgået nærmere. Derudover

kan en nærïnere specificeret række af selskaber ligeledes foretage spaltning. Disse fremgår af

Fusionsskatteloven $ l5 a. stk. 5-6 og vil ikke blive nærïnere gennemgåetl72.

Et selskab omfattet af fusionsdirektivet kan foretage en såkaldt grænseoverskridende spaltning som

begribes som at det indskydende selskab spaltes til en eller flere lande omfattet af EIJIEØFI73.

168 Fusionsskatteloven $ 15 a, stk. l, 1. og2.pkt
l6e Fusionsskatteloven $ I 5 a, stk. l, 4. - 8. pkt.
r70 Fusionsskatteloven $ 15 a, stk.2
l7r Fusionsskatteloven $ 15 a, stk.4
172 Jf. afhandlingens afgrænsning
173 Lov nr. 573 af 5. juni 2007 vedr. Råders Direktiv 200515618F af 26.oktober 2005
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Derudover kan et selskab uden for EUIEØF ligeledes spalteslTa, men SKAT vil konkret vurdere om

spaltningen er foretaget i overensstemmelse med bestemmelseme i Fusionsskatteloven $ 15 b, stk. 2

1 2.4.2. 2. 1. I Ophørsspaltning - grundlæggende betingelser

Kravene til henholdsvis ophørs- og genspaltning er forskellige. For ophørsspaltning gælder det, at

der ikke skal tages stilling til om aktiviteten kan anses som en samlet gren af en virksomhed.

Aktiver og passiver kan derfor overføres såfremt spaltningen enten er forretningsmæssigt begrundet

eller opfylder de objektive regler i øvrig¡11s. Det vil sige, at det er muligt at spalte for eksempel en

aktiepost ved anvendelse af ophørsspaltning, hvor dette ikke ville kunne lade sig gøre som

grenspaltning som forudsætter at det er en selvstændig gren af virksomheden der spaltes.

1 2. 4. 2. 2. I . 2 Gr enspaltning - grundlæ ggende b etingel s er

Grenspaltningen forudsætter samme betingelser som beskrevet ovenfor, men stiller endvidere som

betingelse at det indskydende selskab skal udgøre en samlet gren af virksomheden, som kan stå

alene både økonomisk og organisatorisk.

I 2.4. 2. 2. 1. 3 Vederlæggelse - grundlæggende betingelser

Vederlaget til aktionæren(erne) i det indskydende selskab kan ske i aktier alene eller som en

kombination af kapitalandele og en kontant udligningssumlT6. Spaltningen skal ske til

handelsværdier og det indskydende selskab kan ikke vederlægges med kontanter, ved en ejerandel

på mindst l0 % eller hvis kapitalandelene i det indskydende selskab er koncernaktier eller

porteføljeaktier jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 4 B og C177.

Vederlæggelsen behøver ikke at være ligeligt fordelt. Det vil sige, at det indskydende selskab kan

modtage kapitalandele kun i det ene selskab eller som en kombination af kapitalandele i begge

selskaber. Er der to ejere skal de dog vederlægges i forhold til deres kapitalandele - dette er

ligeledes gældende ved grenspaltning.lT8 Dette kan være en udfordring ved for eksempel spaltning

af et ejendomsselskab med to ejendomme der værdiansættes til forskelli ge beløbl7e. Dette kan løses

ved belåning af ejendommene og fordele provenuet mellem de nye selskaber således at

vederlæ ggel sen ikke forrykker ej erforholdet.

r7a Fusionsskatteloven $ l5 b, stk. 6
r75 Fusionsskatteloven $ l5 a, stk. 1,4. - 8. pkt.
176 Fusionsskatteloven $ l5 a, stk. 2
177 Fusionsskatteloven $ 15 a, stk. 2
178 Halling-Overgaard & Sølvkær Olesen, Generationsskifte og Omstrukturering, 4. udgave, s. 337
r7e Kun gældende ved ophørsspaltning
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Ved grenspaltning kan der ikke overføres kontante summer til udligning af værdierne således at

ejerforholdet ikke forrykkes, da dette vil være i strid med grenkravet.

I2.4.2.2.2 Skattefri spaltning - med tilladelse

Jf. Fusionsskattelovens $ 15 a, stk. 1,2. pkt. kan en spaltning gennemføres med tilladelse fra SKAT

under forudsætnin g af, at der er en forretningsmæssig begrundelse herfor som SKAT kontrollerer

ved en forudgående ansøgning.

Særligt omkring opdeling af et pengetanksselskab er spaltning relevant i forhold til denne opgaves

case virksomhed. Hvis kapitalejeme kan begrunde en opdeling forretningsmæssigt er der ikke noget

til hinder for at et sådan selskab spaltes. Det må forventes at SKAT stiller strenge krav til

sandsynliggørelsen af den forretningsmæssige begrundelse jf. SKM2006.325SKATr80 som

omhandler for eksempel opstart af en ny aktivitet med midler fra pengetanksselskabet så kan dette

være en forretningsmæssig begrundelse. Aktionæremes privatøkonomi vil ikke være en

forretningsmæssig begrundelse. SKAT har mulighed for at fastsætte betingelser som efterfølgende

skal opfyldes for at spaltningen skattefrit kan gennemføres, herunder ejertidsvilkår og at grenkravet

overholdeslsl.

12.4.2.2.3 Skattefri spaltning - uden tillqdelse

Udover de generelle regler som nævnt i afsnit 12.3.2.1. er der ved skattefri spaltning uden tilladelse

et krav om at kapitalandelene ikke må sælges inden for periode pâ3 ärjf. Fusionsskatteloven $ 15

a, stk. 1, 5. pkt. Reglen er opstået efter at Aktieavancebeskatningsloven $$ 8 og 9 erblevet ændret

så skattefriheden ikke længere er ejertidsbestemt. Reglen gælder kun selskaber som kapitalejere og

berører således ikke personer som kapitalejere. En manglende overholdelse af disse regler medfører

at spaltningen bliver skattepligtig. Kravet om forretningsmæssig begrundelse er derimod ikke

gældende.

Ved flere selskabsdeltagere i det indskydende selskab gælder der særlige regler. Hvis en eller flere

af kapitalejerne har holdt kapitalandelene i under 3 år uden bestemmende indflydelse og der ved

180 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 359
lsl Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 360
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spaltningen opnås bestemmende indflydelse på de nye selskaberl82. Bestemmelsen er en væmsregel

der sikrer at spaltningen ikke anvendes i stedet for en skattepligtig afståelsel83.

Som næringsdrivende kan en spaltning ikke finde sted uden tilladelse'

En kapitalejer med bestemmende indflydelse, der ikke tilhører en EU eller EØS stat eller en stat der

ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmarklsa kan ikke anvende de objektive reglerrss.

Forholdet mellem aktiver og passiver er ligeledes en begrænsning i forhold til at benytte spaltning

uden tilladelse. Ved spaltningen er det således et krav at forholdet mellem aktiver og passiver i det

indskydende selskab svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det modtagende selskabl86.

Denne værnsregel er indført for at undgå den situati on, at en spaltning resulterer i at passiverne

overstiger aktiveme i det modtagende selskab, hvor ved den skattepligtige avance reduceres i det

modtagende selskab. Endvidere sikres det med denne regel, at det indskydende selskab efterlades

med passiver der ligeledes reducerer den skattepligtige avance for det indskydende selskab. Dette

medfører, at det kan være svært at gennemføre en grenspaltning uden tilladelse, hvis ikke forholdet

mellem aktiver og passiver i grenen svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det

indskydende selskab187.

Ved spaltning uden tilladelse er det ikke tilladt at vederlægge kapitalejeren i det indskydende

selskaber i kontanter, når denne ejer I0 o/o eller mere af kapitalandelene. Det samme gælder for

koncemaktier omfattet af Aktieavancebeskatningsloven S 4 B og porteføljeaktier omfattet af

Aktieavancebeskatningsloven $ 4 C.

I 2. 4. 2. 2. 2 Sp alt ning - s kattemæ s s i ge kons e l<v e ns er

Ved en skattefri spaltning indtræder det modtagende selskab i det indskydende selskabs

skattemæssige stilling for så vidt angåtr anskaffelsessum, anskaffelsestid og hensigt med

anskaffelsenlss. Underskud kan som hovedregel ikke udnyttes i det indskydende selskabl8e med

undtagelse ved grenspaltning, hvor et underskud kan anvendes efter spaltningenleO. Endvidere er

182 Fusionsskatteloven $ 15 a, stk. l, 8. pkt.
183 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 364
r8a Ligningsloven $ 2
185 Fusionsskatteloven $ 15 a, stk. 1, 8 pkt.
186 Fusionsskatteloven $ l5 a, stk. 2, 3. pkt.
187 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 365
r88 Fusionsskatteloven $$ 8 og 15, b, stk.4
l8e Fusionsskatteloven $ 8, stk. 6
reo Ligningsloven $ 15
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sambeskattede selskaber undtaget fra hovedreglenlel. For det modtagende selskab findes

begrænsningen i tabsudnyttelsen i Fusionsskatteloven $ 8, stk. 8.

Sker spaltningen med delvis vederlæggelse i kontanter bliver kapitalejerne beskattet som ved

afståelse til 3. mand ved ophørsspaltning jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 12. Ved grenspaltning

er beskatningsgrundlaget udbyttebeskatning jf. Fusionsskatteloven $ 15 b, stk. 4, 4. pkt.

Ved den skattepligtige spaltning anses kapitalandelene for afstået og der vil, for det den

indskydende part, blive udløst beskatning. Ved ophørsspaltning sker beskatningen efter Aktie-

avancebeskatningsloven $ 12 og ved grenspaltning sker beskatning som udbytte. Ved skattepligtig

spaltning anses spaltningen som afståelse af aktiver og der udløses normal afståelsesbeskatning.

12.4.2. 4 Delkonklusion

Spaltning er den transaktion af aktiver og passiver, som et selskab overfører til et eller flere

eksisterende selskaber og i den forbindelse vederlægges kapitalejerne i det indskydende selskab

med kapitalandele eller konta nterl e2 
.

I ovenstående afsnit fremgår det, at spaltning overordnet kan foretages med og uden skattepligt.

Med skattepligt udløses beskatning af kapitalejeme som ved afståelse. Der sondres her imellem

ophørsspaltning, hvor beskatningsgrundlaget er afståelsesbeskatning, og grenspaltning, hvor

kapitalandelene modtaget i det indskydende selskab overdrages til det indskydende selskabs

kapitalejere og anses for at være udlodning af udbytte. Personer som kapitalejere i det indskydende

selskab beskattes af vederlaget som aktieindkomst og selskaber som kapitalejere af det indskydende

selskab, beskattes såfremt, at der ikke er tale om datterselskabs- eller koncernaktier. En eventuel

avance i det indskydende selskab kan derfor blive beskattet såvel som et skattepligtigt udbytte hos

kapitalejerne i det indskydende selskab.

Ved skattefri spaltning succederer det modtagende/udspaltede selskab(er) i det indskydende

selskabs skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsessum, tid og hensigt.

For skattefri ophørs- og grenspaltning gælder grundlæggende regler og herudover skal der tages

stilling til om spaltningen skal foretages med eller uden tilladelse. Med tilladelse kræver

ler Fusionsskatteloven $ 8, stk. 6,2. og3.pkt.
1e2 Fusionsskatteloven $ 15 a, stk.2
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forretningsmæssig begrundelse og uden tilladelse forudsætter at kapitalandelene holdes i det

udspaltede selskab i minimum 3 år.

For både ophørs- og grenspaltning findes en række begrænsninger, hvis spaltningen udføres uden

tilladelse. En af disse er at ved flere kapitalejere er der et ejertidskrav pã 3 år, hvis kapitalejeme

ikke har haft bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, men får bestemmende indflydelse

i det modtagende selskab.

Ved grenspaltning uden tilladelse skal aktiver og passiver i det indskydende selskab være i samme

forhold som i det udspaltede selskab. Der er ikke mulighed for at udligne en eventuel ubalance da

dette vil stride imod grenkravet.

De grundlæggende regler forudsætter at der er tale om et selskab der er hjemmehørende i EU eller

et EØS land. Der kan dog spaltes til lande uden for et EU eller EØS land, men SKAT vurderer om

spaltningen er foretaget i overensstemmelse med Fusionsskatteloven. SKAT har endvidere lov til at

knytte betingelser til en spaltning som skal opfyldes efterfølgende for at spaltningen kan foretages

skattefrit.

12.5 Likviditet

Ved et generationsskifte, er det nødvendigt at se på det likviditetsbehov der opstår i forbindelse

hermed.

12.5.1Tilbagesalg til det udstedende selskab

Denne model medfører at selskabet i videst muligt omfang betaler afståelsessummen til den

udtrædende kapitalejer. Modellen forudsætter at der er minimum 2 kapitalejere i selskabet.

Tilbagesalget sker ved at den udtrædende kapitalejer sælger sin kapitalandel tilbage til selskabet og

at denne beskattes som ved udbetaling af udbytte der beskattes efter Aktieavancebeskatningslovens

$ 4 a for datterselskabskapitalandele og $ 4 b for koncernkapitalandele.

12.5.1.1 Formål

Et tilbagesalg til det udstedende selskab forstås som den situation, hvor aktionæren sælger sin

aktiepost til det selskab der har udstedt aktierne. Tilbagesalg kan være hensigtsmæssig i forbindelse

med et generationsskifte inden for familie, medarbejdere eller 3. mand, fordi at vederlaget til

aktionæren kan betales af lavt beskattede midler i selskabet og at den indtrædende part ikke skal

f,rnansiere afståelsessummen.
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12.5.1.2 Forklaring af modellen

Formålet med et tilbagesalg til det udstedende selskab er dels at minimere likviditeten som den

indtrædende kapitalejer skal finansiere og at vederlaget til den udtrædende kapitalejer betales af lavt

beskattede midler i selskabet. Finansieringen for den indtrædende kapitalejer begrænses ved denne

model til kun at omfatte et kapitalindskud eller ved køb af kapitalandele.

Da selskabet skal betale den udtrædende kapitalejer, er muligheden for at benlte modellen,

aflrængig af selskabets likviditet og egenkapital i øvrigt.

Et tilbagesalg kan ikke gennemføres med succession og der vil derfor ske beskatning af eventuelle

avancer. Et selskabs tilbagesalg til det udstedende selskab anses som betaling af udbytte der

beskattes uden opnåelse af fradrag for anskaffelsessummenle3. Der sker dog ikke beskatning, hvis

der er tale om datterselskabs- eller koncernkapitalandele jf. afsnit 8.2.2. Der kan ansøges om

dispensation hos SKATlea ved opgørelsen af en skattepligtig avance.

Både fysiske personer og selskaber kan gennemføre et tilbagesalg, blot er betingelsen at der er

mindst 2kapitalejere, hvoraf en ønsker at udtræde af selskabet.

Når en person sælger kapitalandele til det selskab der har udstedt kapitalandelene og salget

medfører en kapitalnedsættelse, beskattes dette som udbytte jf. Ligningslovens S 16 B

Endvidere omfatter tilbagesalg til udstedende selskab også den situation, hvor en kapitalejer sælger

sine kapitalandele til et selskab, som det udstedende selskab har bestemmende indflydelse overres.

Vederlaget for tilbagesalget beskattes som udbytteudbetaling. Dette medfører beskatningen af hele

beløbet og ikke kun avancen. Denne bestemmelse har til formål at hindre at tilbagesalgsmuligheden

udnyttes til skatteundgåelse i forbindelse med almindelig udbytteudbetaling. Der vil dog kunne

gives dispensation således at beskatningen sker efter Aktieavancebeskatningslovens bestemmelser

herom jf. Ligningslovens $ 16 B, stk. 2, ffi. 6, hvis der er årsager til tilbagesalget der ikke er

begrundet i undgåelse af udbyttebeskatning. Det er den lokale skattemyndighed der behandler

dispensationsansøgningen. Ved dispensation er selskabet ikke pligtig til at indeholde udbytteskat.

1e3 Ligningsloven 5 16 B, stk. 1
1sa Ligningsloven 5 16 B, stk. 2, nr. 6
1ss Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 187
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I2.5.L5 Delkonklusion

Tilbagesalg til det udstedende selskab kan være en optimal løsning, hvis likviditetsbehovet for den

indtrædende kapitalejer søges begrænset og at det er muligt for selskabet likviditetsmæssigt at

udrede afståelsessummen til lavt beskattede midler til den udtrædende kapitalejer. Tilbagesalg

betragtes som udbytte og beskattes medmindre der er tale om datterselskabs- eller

koncemkapitalandele.

12.5.2 A/B modellen

AIB modellen omhandler muligheden for at selskabet finansierer generationsskiftet med

overskuddet af den fremtidige drift over en årrække og er som beskrevet i afsnit 8, en mulighed der

er funderet på retspraksis. Modellen er anvendelig i de tilfælde, hvor der er ikke er mulighed for at

succedere eller, hvor hnansieringsmulighederne ved generationsskiftet er begrænsede.

12.5.2.1 Forklaring af modellen

Ved et generationsskifte er det muligt at udskyde generationsskiftet i en periode til at selskabets

drift har genereret overskud som anvendes som afdragpå afståelsessummen til den udtrædende part

ved anvendelse af en forlods udbytteret. Først når den forlods udbytteret er afviklet, afstås

kapitalandelene af den udtrædende part.

Benyttelse af A/B modellen sker ved en vedtægtsændring at kapitalen opdeles i for eksempel A- og

B klasser, hvor A-andelene har forlods udbytteret for at kompensere for at de nye kapitalejere kan

indtræde til en fordelagtig lav kurs. En vedtægfsændring anses som afståelsele6, dog undtaget i det

tilfælde at der ikke sker en formueforskydning ved opdelingen. Det er en forudsætning for

benltelse af modellen at opdelingen i forskellige klasser ikke kan anses som en afståelse. Det kan

være risikofyldt blot at anvende tidligere domme som grundlag for benyttelse af en A/B model, da

der er tale om afgørelse i helt konkrete tilfælde og det ikke er sikkert at de er sammenlignelige.

Derfor anbefales det, at indhente bindende svar fra SKAT om benyttelse af modellen i det konkrete

tilfæ1de.

Opdelingen i klasser kan ske ved en kapitalforhøjelse, hvor B-kapitalandelene uden udbytteret

tegnes af de indtrædende kapitalejere. Ejerandelen for den udtrædende kapitalejer skal efter

kapitalforhøjelsen fortsat være minimum 10 o/o således at der fortsat kan modtages skattefrit

udbytte.

1eG tfølge sKM.20i-1.571.sR
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Efter afvikling af den forlods udbytteret ophæves kapitalklasserne og udbytteretten vil igen blive

fordelt efter ejerandel. For et gennemføre den endelige overdragelse af selskabet skal den

udtrædende kapitalejer herefter afstå den resterende del af aktierne til handelsværdi. Værdien kan

være steget væsentligt over den årrække, hvor den forlods udbytteret er blevet afviklet og det kan

derfor anbefales, at der ved indtrædelsen afde nye kapitalejere overdrages så stor en ejerandel som

muligt.
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13 Ptan for generationsskifte i casevirksomhed

I det følgende gennemgås omstruktureringen af Svendsen ApS med det formål at minimere

likviditetsbehovet og opgøre skattebetalingen.

Vi har i de foregående afsnit gennemgået gældende love og regler som skal benltes ved

generationsskifter.

13.1 Valg af generationsskifte model

For at kunne vælge den optimale generationsskiftemodel er det nødvendigt at man kigger på flere

forskellige modeller for at kunne opfylde de forskellige interessenters behov bedst muligt.

Hr. Svendsen ønsker at generationsskiftet skal være til børnene, som skal indgå på lige fod.

Vedrørende likviditeten i forbindelse med generationsskiftet er det Hr. Svendsens ønske at Fru

Svendsen og ham selv kan leve en behagelig tilværelse som pensionist på samme niveau som i dag.

Dette indebærer at der i berigtigelsen af overdragelsessummen fra bØrnene, kan indgå et

gaveelement, da der er så store værdier i Svendsen ApS, at det overstiger Hr. Svendsens behov.

Følgende modeller er præsenteret for Hr. Svendsen, som hver især giver et forslag til henholdsvis

berigtigelsessum, likviditetsbehov samt skattebetaling.

13.2 Planlægning for gennemførelse af generationsskiftet

Model 1 - succession

Ved model 1 overtager børnene hele Svendsen ApS som det ser ud pr.3ll12 2014 med succession.

Hr. Svendsen er indstillet på, at børnene kan overtage kapitalandelen via gaveberigtigelse.

Som beskrevet tidligere i kapitel 10 er de grundlæggende betingelser for succession at der er et

skattemæssigt overskud ved afståelse af aktierne og at der er tale om handel mellem fysiske

personer, dog med undtagelse af Aktieavancebeskatningsloven $ 8, hvor der kan succederes, hvis

der sker afståelse fra et Holding selskab. Svendsen Holding ApS har et skattemæssigt overskud på

ca. 134 mio. kr. og afståelsen sker fra Svendsen Holding ApS. De grundlæggende betingelser må

derfor anses for at være opfyldt.

Endvidere skal betingelserne i Aktieavancebeskatningsloven $ 34 være opfyldt for at overdragelsen

kan ske med succession.
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Overdragelsen skal ske til bØm, bømebøm, søskende, søskendes bøm jf.

Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 1, nr. 1. For at kunne succedere inden for familiekredsen

skal minimum 7 o/o af selskabskapitalen overdrages. Slutteligt er det en betingelse, at der succederes

i et driftsselskab som defineres ved at der ikke er tale om passiv pengeanbringelse - et såkaldt

pengetankselskab. Passiv pengeanbringelse def,rneres som udlejning af fast ejendom, likvider og

værdi papirer. Hvis nettoomsætningen fra passiv aktivitet tdgør 50 Yo eller mere eller hvis aktiverne

i forbindelse med passiv anbringelser udgør 50 % eller mere af aktivernes samlede værdi så er der

tale om et såkaldt pengetanksselskab jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 6.

Da Hr. Svendsen ønsker at overdrage hele selskabet til sine 3 bøm må de første to betingelser anses

for at være opfyldt jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. l,nr.l og2.

For så vidt angår betingelse nr. 3 omkring pengetanksbegrebet som defineret ovenfor er det ikke

muligt at succedere i hele Svendsen Holding ApS fordi at aktiverne henført til den passive

pengeanbringelse udgør værdien i kroner af ejendommen 105 mio. + likvider 0,2 mio. t Svendsen

Drift ApS, værdipapirbeholdning 74 mio. + likvider 7 mio., hvilket samlet set giver en passiv

anbringelse på 186 mio. kr. Den samlede aktive beholdning udgør 209 mio.kr. Aktiverne

vedrørende den passive pengeanbringelse svarer til 186 mio. / 209 mio. x 100 :89 %. Da dette

overstiger kravet i Aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 1, nr. 3, kan der derfor ikke succederes i

Svendsen Holding ApS.

Såfremt succesionsbetingelserne havde været opfyldt ville børnene indtræde i Hr. Svendsens

skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsestid, -sum og -hensigt jf.

aktieavancebeskatningsloven $ 34, stk. 2. Anskaffelsessummen for kapitalandelene ved model 1 er,

for bømene samlet set, 125.000 kr. Dette svarer til Hr. Svendsens anskaffelsessum.

Overdragelsessummen som børnene skal svare gaveafgift af bliver i denne situation 214.564.340kÍ.

hvilket giver en afgift pã 32.184.651 kr.

Model 2 - overdragelse med skatteplist

Da det som beskrevet ovenfor ikke er muligt at succedere på grund af passiv pengeanbringelse vil

model 2 vise et generationsskifte uden succession.
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Ved denne model overtager børnene Svendsen ApS til de værdier som eksisterer pr. 3IlI2 2014.

Forskellen til model I er, at de overtager kapitalandelene uden at succedere i Hr. Svendsens

skattemæssige stilling.

Kapitalandelene i Svendsen Holding ApS anses for at være afstået og der beregnes

avancebeskatning efter de gældende regler i Aktieavancebeskatningsloven. For Svendsen Holding

vil afståelsen være skattefri jf. Aktieavancebeskatningsloven $ 8. Hr. Svendsen vil blive beskattet

efterhånden som han udlodder fra Svendsen Holding ApS. Udlodning af udbytte beskattes som

aktieindkomst jf. Personskattelovens $ 8 a, stk. 7 og 2, med 27 %o af de første 49.900 (2015) og

derover beskattes med 42 % (2015). Hr. Svendsen har en ægtefælle, hvorfor der kan udloddes det

dobbelte af fømævnte beløb jf. Personskatteloven $ 8 a, stk. I og2.

For bømenes vedkommende skal de finansiere afståelsessummen som opgøres til handelsværdien

som bliver børnenes anskaffelsessum som anvendes som beregningsgrundlag ved et eventuelt

senere salg.

Handelsværdien er opgjort på følgende måde: Først opgøres værdien af Svendsen Ejendom ApS

ved brug af TSS cirkulære 2000-09, hvor værdien kan opgøres til 0 kr. Dette vurderes ikke atvære

en realistisk værdi fordi selskabet ikke er 0 kr. værd idet der eksisterer aktiver for 108 mio. kr.

Årsagen til den urealistiske lave værdi er at der i beregningen i modellen anvendes omsætningen for

årene 2012-2014, hvor Svendsen Ejendom ApS var ved at renovere bygningerne, hvor der i den

periode ikke var omsætning af nogen særlig betydning. Først fra 2015 forventes selskabet at

generere normal omsætning.

For at beregne en realistisk værdi foreskriver vejledning af 2009-08-21 at der altemativt anvendes

en DCF model ved beregning af handelsværdien af selskabet. Denne beregning fremgår af bilag 3. 1 .

Værdien beregnes til 163 mio. kr., hvilket vurderes atvære en mere realistisk værdi.

Herefter beregnes værdien af Svendsen Drift ApS. Dette gøres ved at foretage en goodwill

beregning jf. TSS 2000-10. Beregningen fremgår af bilag 2.2 ogviser en goodwill på 0 kr. Ligesom

ved Svendsen Ejendom ApS vurderes dette ikke at være en realistisk værdi idet aktiverne udgør 222

mio. kr. og omsætningi2014 var på 28. mio. kr. Årsagen er, at det regnskabsmæssige resultat før

renter er lavere end renteindtægten. I modellen reguleres overskud før skat for renter, hvilket

medfører at det vægtede resultat i beregningsmodellen bliver negativt tillige med at

udviklingstendensen sættes til 0 fordi at resultatet er svingende i både positiv og negativ retning
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over årene 2012 tll 2014. Yderligere skal fratrækkes forrentning af driftsaktiver, hvilket blot

medfører et større negativt beløb. Modellen vurderes derfor ikke at være realistisk.

Som alternativ anvendes som ovenfor i Svendsen Ejendom ApS, en DCF- model jf. bilag 3.2.

Beregningen er foretaget ud fra driften af Svendsen Drift ApS og udgør 133 mio. kr., hvilket

vurderes atvære en realistisk værdi.

Da værdipapirerne i Svendsen Drift ApS ikke genererer goodwill er der reguleret for denne i

selskabets indre værdi for at beregne goodwill på grundlag af driften. Beregningen fremgår nederst

på bilag 2.3, TSS cirkulære 2000-9 for Svendsen Drift ApS. Goodwill er beregnet til 32 mio. kr.

Selskabets værdi jf. TSS cirkulære 2000-09 er herefter beregnet til 370 mio. kr. Det er denne værdi

der anvendes til beregning af værdien af Svendsen Holding ApS.

Til sidst beregnes værdien af Svendsen Holding ApS ved anvendelse af TSS Cirkulære 2000-9 som

fremgår af bilag 2.4.Yærdien er beregnet til 370 mio. kr.

Det betyder, at overdragelsen skal ske til handelsværdien af kapitalandelene pr. 31112 2014 som via

beregningerne viser sig at være 310 mio. kr. som beskattes som ved afståelse efter

Personbeskatningsloven $ 8 og Aktieavancebeskatningsloven $ 12, som aktieindkomst fordi at Hr.

Svendsen ved denne beregning afstår hele koncernen inklusive Svendsen Holding ApS.

Denne værdi vil i det tilfælde at Hr. Svendsen vælger at give børnene kapitalandelene som gave,

indgå i grundlagt for beregningen af gaveafgiften. Gaveafgiften bliver i dette tilfælde 55.477 .200 kr.

som bømene skal finansiere.

Ulempen ved denne metode er, atbørnene skal finansiere et meget stort beløb, hvilket synes at være

urealistisk, samtidig med at Hr. Svendsens aktieavancebeskatning uden gave udgør 155 mio. kr.

Hr. Svendsen kan nedsætte bømenes likviditetsbehov ved at en del af afståelsessummen berigliges

ved gave. Dette vil stadig medføre en aktieavancebeskatning af Hr. Svendsen på 155 mio. kr. plus

betaling af en eventuel gaveafgift på 15 Yo af gavens værdi fratrukket bundfradrag.

Model 3 - omstrukturerin os slanknins af balancen

Ved model 2 fremgik det at en afståelse efter de almindelige regler ville kræve betydelige midler til

finansiering. Som alternativ hertil vil denne beregning af generationsskiftet, skære Svendsen ApS
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koncernen til, således at der fremkommer en koncernstruktur med mulighed for at børnene kun

overtager en del af Svendsen ApS, svarende til Svendsen Drift ApS. Dette vil alt andet lige lette

finansieringsbyrden.

For at få udskilt driftsselskabet vil Svendsen Ejendom ApS blive spaltet. Svendsen Drift ApS'

balance vil blive slanket og Svendsen Holding ApS vil også blive spaltet. Strukturen efter spaltning,

men inden generationsskiftet vil være følgende selskaber: Svendsen Holding ApS, Svendsen

Holding I ApS og Svendsen Holding II ApS. Under Svendsen Holding I ApS ligger Svendsen

Ejendom Holding ApS som har Svendsen ejendom ApS under sig. Svendsen Holding II ApS har

herefter Svendsen Drift ApS som datterselskab. Det er meningen at man ved tilpasningen af

koncernstrukturen, vll gøre Svendsen Holding II ApS til en erhvervsmæssig driftsaktivitet og

Svendsen Holding I ApS til et passivt selskab også benævnt "pengetank". Det er herefter hensigten

atbømene skal succedere i Svendsen Holding II ApS der ejer Svendsen Drift ApS.

Modellen forudsætter, at generationsskiftet strækker sig over en længere tidshorisont, da selve

tilpasningen af koncernen skal foregå i flere trin.

Første trin (2015) er en skattefri spaltning af Svendsen Ejendom ApS, som placeres i et nyt

holdingselskab Svendsen Ejendom Holding ApS, som ejes af Svendsen Holding ApS jf. bilag 9.1 til

9.4.

For at kunne foretage en skattefri spaltning af et selskab skal et sæt af grundlæggende betingelser.

Være opfyldt. Selskabet som ønskes spaltet skal være omfattet af selskabsdefinitionen i

fusionsdirektivet, jf. afsnit 12.3.2.2.

Svendsen Drift ApS opfylder den grundlæggende betingelse for at udføre en spaltning i

fusionsdirektivet omkring selskabsdefinitionen, da det er et anpartsselskab.

Betingelse ff. 2 for af udføre en skattefri spaltning er kravet om vederlæggelse, jf.

Fusionsskatteloven $ 15 a, stk.2, 1. pkt. Samtlige selskabsdeltagere i detindskydende selskab skal

vederlægges med aktier eller anparter i samme modtagende i samme forhold som i det indskydende

selskab.

Ved spaltningen vederlægges Svendsen Holding ApS med kapitalandele i det nystiftede selskab

Svendsen Ejendom Holding ApS. Vederlæggelsen sker i samme forhold som tidligere, da

Svendsen Holding ApS i forvejen ejer Svendsen Drift ApS 100 %.
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Da Svendsen Drift ApS fortsat eksisterer efter spaltningen er der ikke tale om en ophørsspaltning

men en grenspaltning med fortsættende selskab.

Til en grenspaltning hører yderligere en objektiv betingelse i form af et grenkrav, jf.

Fusionsskatteloven $ 15 c, stk.2. Grenkravet består i, at de aktiver og passiver som ønskes

udspaltet, tilsammen udgør en selvstændig enhed eller et afgrænset forretningsområde i forhold til

den samlede virksomhed. Endvidere skal udspaltningen foretages ud fra forsvarlige, økonomiske

eller forretningsmæssige betragtninger og hovedformålet må ikke være skatteundgåelse/-

unddragelse. I de forsvarlige forretningsmæssige betragtninger indgår det aspekt, at ved

udspaltningen af aktiverne skal de tilhørende passiver spaltes med. Visse aktiver og passiver

behandles særligt i forhold til grenkravet. For spaltningen af Svendsen Drift ApS drejer det sig om

kapitalandelen Svendsen Ejendom ApS, som er det aktiv der ønskes udspaltet.

Jævnfør praksis anses aktiebesiddelse og kapitalandele i øvigt ikke som selvstændig virksomhed,

hvorfor der som udgangspunkt ikke kan foretages grenspaltning af disse. En undtagelse hertil er

anlægskapitalandele, typisk datterselskabsaktier, som kan grenspaltes når overdragelsen sker i

forbindelse med overdragelsen af virksomhedsgtenen og det skønnes at være organisatorisk

begrundetleT.

Umiddelbart ønsker Hr. Svendsen at udspalte Svendsen Ejendom ApS, som er en kapitalandel i

Svendsen Drift ApS. Dette kan som skrevet ovenfor i udgangspunktet ikke lade sig gøre, men da vi

anser Svendsen Ejendom ApS for at være en selvstændig organisatorisk enhed, vurderes denne

betingelse atvære opfyldt. Svendsen Ejendom ApS har sin egen aktivitet, som ikke hænger sammen

med den daglige drift og aktivitet i Svendsen Drift ApS. Svendsen Ejendom ApS er på samme måde

heller ikke aftrængig af, at være underlagt Svendsen Drift ApS for at kunne klare sig selv.

Med hensyn til kravet om, at der ved en grenspaltning af aktiver skal udspaltes tilsvarende passiver,

således at der ikke efterlades passiver i Svendsen Drift ApS, som hører til kapitalandelen i Svendsen

Ejendom ApS, anses denne betingelse også at være opfyldt. Der er ikke i forbindelse med

ejerskabet af kapitalandelen optaget gæld og den gæld som er i Svendsen Drift ApS på tidspunktet

for spaltningen, er gæld som udelukkende vedrører driftsaktiviteten i Svendsen Drift ApS.

I trin 2 (2016) slankes balancen i Svendsen Drift ApS således at de aktiver/værdier som ikke er

driftsrelaterede udloddes til Svendsen Holding ApS. Processen resulterer i en reduktion af værdien

1e7 Den juridiske vejledning20l5-1, afsnit C.D.6.2.3.1
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af Svendsen Drift ApS. Dette kan gøres skattefrit, da Svendsen Holding ApS ejer Svendsen Drift

ApS 100 % jf.bilag 10.1 - 10.4.

Ved at slanke balancen mindskes behovet for f,rnansiering for Hr. Svendsens bøm, da værdierne

udloddes til Svendsen Holding ApS. Dermed bliver andelen som børnene skal succedere i mindre.

Ved udlodningen er det hensigten at Svendsen Drift ApS skal udlodde sin værdipapirbeholdning pá

73.925.593 kr. til Svendsen Holding ApS og samtidig nedsættes Svendsen Drift ApS' overkurs

v/emission under egenkapitalen med et tilsvarende beløb. Hermed nedsættes Svendsen Drift ApS'

aktiv- og passivsum til 147 .451 .788 kr.

For Svendsen Holding ApS betyder denne udlodning af værdipapirer, at selskabet får en

værdipapirbeholdning pã 73.925.593 kr. og kapitalinteressen i Svendsen Drift ApS nedsættes til

100.717.521 l<r.

Ved trin 3 (2017) spaltes Svendsen Holding ApS således, at der opstår yderligere 2 nye

holdingselskaber under Svendsen Holding ApS således at bømene kan succedere skattefrit, da de

skal succedere i et selskab som ligger under et andet Holdingselskab under Hr. Svendsen. Såfremt

børnene succederer direkte i Svendsen Holding ApS betyder det at Hr. Svendsen afstår sine

kapitalandele og dermed bliver han beskattet af afståelsen. Ved at det er et Holdingselskab under

Hr. Svendsen som afstår kapitalandelene vil det være skattefrit, da selskabet ejer andelene I00 %

som beskrevet i kapitel 8.2.2 og 10.1.1, jf. Aktieavancebeskatningsloven $S 4 A og 4 B. Ved

spaltningen af Svendsen Holding ApS lægges det til grund, at de værdier som i trin 2 er ført fra

Svendsen Drift ApS og op til Svendsen Holding ApS, bliver ført over til Svendsen I Holding ApS,

som er det Holdingselskab som Hr. Svendsen skal beholde jf. bilag I 1.1 til I 1.5.

Ved spaltningen af Svendsen Holding ApS beregnes en fordelingsprocent ud fra, hvad de enkelte

kapitalandele har af værdi i forhold til den samlede kapitalandelsværdi. Der er kapitalandele i

Svendsen Holding ApS for i alt 101 .I08.692 kr. hvoraf Svendsen Ejendom Holding ApS tegner sig

for 0,39 % (39L 165 kr.) og Svendsen Drift ApS for 99,6I yo (100.117.527 l,r.). Herefter fordeles

følgende poster i Svendsen Holding ApS efter denne fordelingsnøgle: Andre tilgodehavender,

Likvide beholdninger, Selskabskapital, Overført resultat & Leverandører af varer og

denesteydelser. Posterne Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber & Gæld til tilknyttede selskaber

fordeles til de kapitalandele hvortil tilgodehavendet og gælden direkte hører. Posten Værdipapirer

er fordelt til grenen med Svendsen Ejendom Holding ApS, da det i trin 2 foretaget slankning af

Side 94 af t44



Svendsen Drift ApS' balance netop er idéen at denne post skal forblive i Hr. Svendsens koncern.

Posten Overkurs v/emission bliver dermed differencen mellem aktiv og passiv poster.

Efter at Svendsen Holding ApS er spaltet kan børnene ved trin 4 (2018) succedere i Svendsen

Holding II ApS og dermed overtage driften af Svendsen Drift ApS. Dette skal ske via en skattefri

succession og kan udføres, da Svendsen Drift ApS er omstruktureret til et erhvervsaktivt selskab via

trin l-3.

Børnene overtager kapitalandelene i Svendsen Holding II ApS via skattefri succession.

Ovenstående tilpasning af koncernstrukturen betyder at bømene vil kunne succedere i Svendsen

Holding II ApS til en handelsværdi på 134.333.000 kr. Da Hr. Svendsen ved denne model

bibeholder en del af koncernen, den passive del, har han den likvide ballast, der skal til for at Hr. og

Fru Svendsen vil kunne leve, et godt pensionist liv. Hr. Svendsen har ligeledes muligheden for, at

afstå Svendsen Ejendom ApS uden at skulle svare skat, da han blot afstår kapitalandelene i

Svendsen Ejendom ApS fra sit Holding selskab og dette kan gøres skattefrit. Det betyder samtidig,

at Hr. Svendsen kan udlodde Svendsen Holding II ApS til børnene via gave og dermed skal bømene

'blot' svare en gaveafgift på I 1.694.816 k. jf. bllag l2.l t1l12.7 .

Kigger man på handelsværdien i model 3 i forhold til model 1 og model 2, kan man se at

handelsværdien i model 3 er faldet væsentligt fra 369.848.000 i både model 1 og model 2 fil

134.333.000 i model 3. På samme måde kan man se, at det grundlag som en eventuel gaveafgift

skal beregnes ud fra er i model 3 faldet væsentligt. Afgiftsgrundlaget i model 3 er således

77.965.437 kr. i modsætning til model t hvor afgiftsgrundlaget er 214.564.340 kr. og model 2 hvor

afgiftsgrundlaget er 369. 848.000 kr.

Denne difference har ligeledes indvirkning på den likviditet som børnene ved overtagelsen skal

fremskaffe. Ved at vælge model 3 vil de 'kun' skulle skaffe finansiering af gaveafgiften på de

11.694.816 kr., da den latente avance på handelsværdien udskydes til den dag, hvor de afstår

kapitalandelene. Det kan dog overvejes om det ikke Hr. Svendsen kan hjælpe med betalingen af

denne gaveafgift. Hr. Svendsen har som skrevet ovenfor, via tilpasningen af koncemen, en

forholdsvis betydelig likviditetsbeholdning, som umiddelbart kan antages at være større end Hr. og

Fru Svendsens har behov for i deres kommende pensionisttilværelse. Er dette tilfældet kan Hr.

Svendsen ved børnenes succession i Svendsen Holding II ApS, vælge at betale gaveafgiften på de
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11.694.816 kr. som er beregnet i bilag 12.1 tll l2.7.Dette kan Hr. Svendsen gøre uden at der for

gaveafgiften, igen skal svares afgift da betalingen ikke anses for atvære en ny gave.
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14 Konklusion

Hvordan foretages et generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed så optimalt som muligt med

den gældende lovgivning? Der er mange overvejelser som skal gøres inden et generationsskifte

iværksættes, da der findes omfattende regler på området og der samtidig er mange måder at foretage

et generationsskifte på. Det kan økonomisk have meget stor betydning hvordan et generationsskifte

foretages for alle de involverede parter.

Det er derfor nødvendig!, at man inden et generationsskifte sættes i gang, har nogle

gennemarbejdede indledende overvejelset, hvor mulighederne vendes set i forhold til alle parter

dvs. både overdrageren, erhververen og virksomheden i forhold til alles behov og ønsker og ikke

mindst deres muligheder.

For at sikre at et generationsskifte udføres lovmæssigt korrekt er det vigtigt at man sætter sig ind i

de juridiske rammer omkring generationsskiftet for at være sikker på at alle betingelser i forbindelse

med generationsskiftet bliver overholdt. Der er i generationsskifter og omstruktureringer en

omfattende lovgivning og praksis som man skal være opmærksom på. På lovgivningssiden skal

man i forbindelse med generationsskifter og omstruktureringer være særligt opmærksom på

Aktieavancebeskatningsloven, Selskabsloven, Selskabsskatteloven, Dødsboskatteloven,

Fusionsskatteloven, Ligningsloven, Boafgiftsloven og Personskatteloven. Derudover findes der

cirkulærer, vejledninger, praksis fra domstole og bindende ligningssvar, som man skal være

opmærksom på. Især indenfor omstruktureringer og generationsskifter er der en omfattende

gældende praksis, hvorfor opmærksomheden henledes pä, at der i høj grad er taget stilling til og

fortolket over betingelser vedrørende den forretningsmæssige begrundelse for at foretage disse

omstruktureringer og generationsskifter, hvorledes grenkrav skal tolkes og såfremt man benytter

A/B modellen, hvordan forlods udbytte skal beregnes og selve gennemførelsen af A/B modellen.

Når et generationsskifte eller en omstrukturering skal foretages, er den altovervejende hovedregel at

alle transaktioner i skattemæssigt henseende foretages på armslængdevilkår. I forbindelse med

værdiansættelsen har SKAT udformet en række hjælperegler til disse beregninger som findes i hhv.

TSS Cirkulære 2000-09 (værdiansættelse af aktier og anparter), TSS Cirkulære 2000-10

(værdiansættelse af goodwill), Cirkulære af l982-ll-17 (værdiansættelse af aktiver og passiver i

dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning), Vejledning af 2009-08-21 (kontrollerede transaktioner

- Transfer Pricing; TP-vejledningen). Selvom man i forbindelse med værdiansættelsen af en

omstrukturering eller et generationsskifte benytter disse hjælperegler, skal man være opmærksom
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pã, at SKAT har ret til at korrigere en beregnet værdiansættelse som er foretaget mellem

interesseforbundne parter, såfremt de vurderer at værdien ikke svarer til handelsværdien. Grunden

til at der findes disse forskellige værdiansættelsescirkulærer er, at der foretages forskellige

værdiansættelser alt aftrængig af, hvem overdragelsen finder sted til. Det virker dog ikke

umiddelbart logisk, da det som overdrages i alle tilfælde, er det samme/den samme genstand.

Da en værdiansættelse ved gennemførelse af generationsskifter og omstruktureringer kan have stor

skattemæssige betydning, og man i forbindelse med beregningen og værdiansættelsen af

generationsskiftet eller omstruktureringen, ikke har en garanti for at SKAT vil anerkende

værdiansættelsen, er det en god idé, og vil ofte blive anbefalet, at man beder SKAT om at tage

stilling til værdiansættelsen i form at et bindende ligningssvar, inden man foretager selve

overdragelsen.

Ved generationsskifte og omstruktureringer i levende live er der mulighed for, at overdragelsen kan

ske ved succession. Det betyder at selve overdragelsen kan ske uden at der er skattemæssige

konsekvenser for overdrageren da erhververen vil indtræde i overdragerens skattemæssige stilling

vedrørende anskaffelsessum, -tid og -hensigt. Det betyder præcist at erhververen overtager den

latente skat som påhviler aktierne/anparterne og skal afregne denne ved et eventuelt senere salg. For

at kunne benytte reglerne omkring succession ved generationsskifte og omstruktureringer, er det et

krav at overdragelsen sker mellem fysiske personer dvs. til familien eller nærtstående medarbejder.

I forbindelse med generationsskiftet eller omstruktureringen skal man være opmærksom på om der i

koncernen eller det som skal overdrages, findes selskaber som kommer ind under pengetanksreglen.

Skulle dette være tilfældet er det vigtigt at der tages højde for dette i planlægningen af

generationsskiftet eller omstruktureringen. Vælger man ikke at benytte reglerne omkring succession

ved generationsskiftet eller omstruktureringen, vil overdragelsen blive skattepligtig med den

følgende afregning af aktieavancebeskatning, som kan være af en betydelig karakter.

Man kan i forbindelse med generationsskiftet/omstruktureringen kombinere reglerne omkring

succession med muligheden for, at overdrageren giver en gave eller arv ved overdragelsen. Dette vil

betyde at erhververen ved overdragelsen ikke skal finansiere hele overdragelsessummen, som i

mange tilfælde kan kræve en betydelig likvid formue eller at likviditeten i den overdragne

virksomhed skal udloddes tilbrug for finansieringen.
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I tilfælde hvor generationsskiftet eller omstruktureringen finder sted efter overdragerens død, dvs.

fra et dødsbo, er det også muligt at foretage dette via succession. Som ved overdragelse i levende

live kan succession kun benyttes såfremt der overdrages til fysiske personer. Ved at benytte

succession ved generationsskifte eller omstruktureringer ved død, opnår man muligheden for, at

kunne modregne den latente skat i overdragelsessummen eller man kan beregne en passivpost som

kan fratrækkes i boafgiftsgrundlaget.

Sker overdragelsen til den efterlevende ægtefælle, arving eller legatarer med succession, sker det

ved udlodning fra dødsboet. Såfremt overdragelsen foretages som et salg fra dødsboet, er det kun

personer fra personkredsen i henhold til Boafgiftsloven $ 22, samt nære medarbejdere som kan

succedere.

Såfremt overdragelsen fra et dødsbo ikke foretages med succession bliver dødsboet skattepligtigt af

en eventuel gevinst medmindre dødsboet falder ind under de gældende grænser for skattefritagne

dødsboer. En skattepligtig overdragelse for et dødsbo kan være en stor belastning, da de fleste

likvider ikke umiddelbart er tilgængelige, da de kan være placeret i andre aktiver, hvilket betyder at

dødsboet kan være nødsaget til at realisere nogle af disse aktiver i virksomheden for at få likvider

nok til at afregne skatten og boafgiften af de tilbageværende aktiver i dødsboet. I yderste

konsekvens kan det endog betyde, at dødsboet må likvidere virksomheden for at kunne afregne

skatten.

Der findes flere forskellige modeller til at foretage et optimalt generationsskifte af

hovedaktionærvirksomheden på, heriblandt aktieombyning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver.

Alle modellerne kan anvendes således, at der undgås beskatning ved at bygge på

successionsprincipperne. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at successionsprincippeme ikke er

skatteundgåelse men udelukkende en skatteudskydelse, da skatten ikke forsvinder men blot

udskydes til der sker et salg af de generationsskiftede kapitalandele. Det er derudover muligt at

foretages generationsskiftet med eller uden tilladelse fra SKAT. Hvad der er bedst anvendeligt i det

umiddelbart forestående generationsskifte, beror på de forhold, som er gældende på tidspunktet for

generationsskiftet. Det skal dog bemærkes at et generationsskifte uden tilladelse kan benyttes, hvor

den forretningsmæssige begrundelse for formålet med generationsskiftet, måske ikke er

overvejende til stede og det ikke har en grundlæggende negativ påvirkning, at maî opnår et 3-årigt

bindingskrav ved generationsskiftet uden tilladelse. Dette er nemlig den fundamentale objektive

betingelse, såfremt der generationsskiftes uden tilladelse fra SKAT.
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Det kan i mange tilfælde være relevant, at man i forbindelse med et generationsskifte laver en

Holding struktur således, at det er muligt at slanke koncemen ved, at overføre den overskydende

likviditet i koncemen til Holdingselskabet, og dermed gffe det billigere at overdrage

datterselskabet. Til brug for en Holding struktur i et generationsskifte, kan benyttes aktieombytning

eller tilførsel af aktiver.

Har man derimod en struktur i den oprindelige koncern, hvor der er mange selskaber, kan det være

hensigtsmæssigt at slanke denne, så selve generationsskiftet bliver mere overskueligt. Her er det

muligt at benytte reglerne omkring fusion af selskaber. I samme model kan det være relevanf at

benytte fusion til at sammenlægge selskaber, hvor der eventuelt er et selskab som falder ind under

reglen omkring Pengetanksselskaber, og hvor man derfor i den oprindelige form, ikke kan benytte

reglerne om succession.

Er der flere som skal dele erhvervelsen afdet generationsskiftede selskab, eller har selskabet en stor

balanceværdi, er det muligt at benytte regleme omkring spaltning for derved enten, at dele selskabet

op i de andele som der er nye erhververe til, eller mindske den likviditetsmæssige

finansieringsbyrde.

Det skal dog endnu engang bemærkes, at uanset hvilken model man vælger, så må hoveformålet

med generationsskiftet ikke være skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Man kan dog benytte de

objektive regler, hvor man foretager generationsskiftet uden tilladelse fra SKAT, og man kan

foretage generationsskiftet som en skatteoptimering. Benyttes de objektive regler, er der dog indsat

en værnsregel for at undgå skatteunddragelsen ved, at der er et3-äriglbindingskrav.

Når generationsskiftemodelleme er på plads vil det være relevant at kigge på de forskellige

finansieringsmodeller som kan benyttes i forbindelse med generationsskiftet.

Finansieringsmodelleerne har forskellige likviditetsmæssige belastninger alt aftrængig hvilken

model, som vælges og om der vælges med eller uden succession. En model som ofte er benyttet ved

generationsskifter er salg til udstedende selskab. Modellen har den effekt at det overdragne selskab

selv er med til at finansiere salget ved benyttelse af lavt beskattede midler fra selskabet til at

tilbagekøbe overdragerens kapitalandele. Da der i generationsskifter kan være en beregnet goodwill,

som der ikke er fri likviditet til at honorere, kan A/B modellen benyttes til berigtigelse af

overdragelsessummen. Ved denne model berigtiges summen ved en forlods udbytteret til

overdrageren. Ved at benytte denne model undgår man, at skulle realisere aktiver til finansieringen
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og da modellen ligeledes bygger pä, at overdrageren har en Holding struktur vil der ikke blive

udløst beskatning hos overdrageren af de udloddede midler og dermed heller ingen skatte- og

likviditetsmæssig byrde.

Da ovenstående giver en indikation af, at der er flere modeller som kan anvendes og at der kan være

stor likviditetsmæssig belastning, ikke mindst skattemæssigt, i forbindelse med et generationsskifte,

er det yderst relevant at man i forbindelse med et generationsskifte, gør sig nogle grundige

indledende overvejelser inden et generationsskifte indledes. Dette er for at generationsskiftet bliver

tilrettelagt skatte- og likviditetsmæssigt optimalt, set fra både overdrager og erhververs synspunkt.

Det er derfor nødvendig, at gøre sig overvejelser om bl.a. ønsker, behov og ikke mindst muligheder

for både overdrager og erhverver. Når man har gjort sig de indledende overvejelser vil det være en

god idé at overveje den struktur som selskaberne i generationsskiftet skal have. Her er det ligeledes

hensynet til den skatte- og f,rnansieringsmæssige udfordring som skal optimeres. Især

udfordringerne vedrørende selskaber, som falder ind under Pengetanksreglen skal man være

opmærksom på. Såfremt disse ønskes involveret i generationsskiftet, skal en omstrukturering af

Pengetanksselskabet igangsættes så hurtigt som muligt, så det kan blive giort erhvervsmæssigt

aktivt. Gennemgangen af selskabsstrukturen i forbindelse med generationsskiftet skal også bruges

for, at gennemgå strukturen for, at f,rnde ud af om der eventuelt skal ske en slankning af nogle af de

selskaber som er i koncernen inden generationsskiftet igangsættes.

Da de fleste selskaber/koncerner som skal generationsskiftes er familieejet, et det værd at være

opmærksom pä, at den oprindelige ejer (overdrageren) formentlig ser dette, som sin

pensionsopsparing, da der ofte er bundet en ikke ubetydelig del, af overdragerens

likviditetsmæssige formue i selskabet/koncernen. For at gØre geîerationsskiftet så optimalt som

muligt, er det derfor en god idê, at få overdrageren til så tidligt som muligt, at gøre overvejelser om

hvordan hanlhun ønsker at balancen skal være mellem virksomhedsformue, privatfonnue og

pensionsforrnue.

Som det fremgår af bilag 14 er det væsentligt for casevirksomheden, hvilken

generationsskiftemodel der vælges. Familien kan med fordel vente til den nye regering indfører

Formueskattekursen, som der er lagt op til i regeringsgrundlaget-2016. Ved at vente til en eventuel

genindførelse, kan generationsskiftet gennemføres uden behov for gennemgribende

omstruktureringer af koncernen, og børnene kan overtage hele koncemen til næsten samme

handelsværdi, som ved løsningsmodellen med 4-trins omstruktureringer.

Side 101 af t44



15 Perspektivering

Som nævnt i indledningen er en stor del af den danske arbejdsstyrke ansat i en

hovedaktionærvirksomhed. For flere virksomheder vil et generationsskifte udløse en skattebetaling i

en størrelse som virksomheden kun kan rejse ved et frasalg af hele- eller dele af virksomheden, ofte

til udlandet eller simpelthen ved at likvidere virksomheden. Begge dele vil betyde færre

investeringer og dermed arbejdspladser i Danmark.

Argumentet fra ejerlederne er, at det er en dårlig investering for Danmark at tømme de ejerledede

virksomheder for kapital ved et generationsskifte. Ydermere har virksomhedeme ofte ikke pengene

stående i likvide midler, men har investeret pengene i nye forretninger, varelagre, ejendomme m.fl.

Dermed er det af afgørende betydnin g at et generationsskifte kan gennemføres uden, som det er

beskrevet, at virksomheden er nødt til at gennemføre et frasalg eller i nogle tilfælde ligefrem

likvidere virksomheden for at afholde de skattemæssige omkostninger.

Da den gamle regering afskaffede formueskattekursen den 5. februar 2015 blev det endnu sværere

at planlægge og gennemføre et generationsskifte da værdien af virksomheden herefter fastsættes af

SKAT i modsætning til beregning af værdien ud fra de seneste regnskabstal (formueskattekursen).

Da et generationsskifte ofte planlægges over flere år har ophævelsen givetvis ramt allerede

planlagte generationsskifter som måske er sat i bero fordi virksomheden ikke længere har den

nødvendige kapital til gennemførslen.

Den nye regering (uni 2015) har i regeringsgrundlaget skrevet at den vil arbejde for at genindføre

formueskattekursen. Det bliver spændende at følge om en genindførelse vil medføre en stigning i

generationsskifterl e8.

I det helt store perspektiv udfører en gruppe af de største danske familieejede virksomheder

lobbyarbejde for afskaffelse af arveafgiftenlee som de mener, dræner virksomhedeme for

arbejdskapital. Fra politisk hold har der dog ikke været nogen tilkendegivelser vedrørende dette.

1eB http://www.business.dk/vaeksl/L7.000-virksomheder-skal-skifte-ejer-inden-for-de-naeste-ti-aar
lss http://www.business.dk/business-magasin/arveafgiften-holder-de-rige-vaagne-om-natten
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17 Bilag

Bilag 1.1 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Eiendom ApS (Egen tilvirkning)
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43-4a4

5-a32-269

o
3.4-77 -451

o
6.71a-9-74

llJ-s96-a2s

o
o
o

802.153
ao2- l 53

2l)14
80-ooo

o
3 t 1.r65

o

2lJ13
660-OOO

53--5OO.OOO
-6óa-309

o

2012
660.OOO

53-SOO.OOO
-t-75.325

c)

2l)1 t
225-OOO

I O.435-OOO
-6a-925

o

2()t()
125-OOO
635-OOO

22-240
o

742_240391-165- 53-4gt-6gl- s=-gg¿-øzs- to-sgl -ozs-

143-449
143-449

.o8-175-315
6a-l7s-3ls

o
(}

o
o

o
o

o
o

o
(}

o
o

o
o

o
()

520.507
24.426.954

301.966
1-491.639

| 3 -2Aa -21 3
40-o29_279

o
32.058-839

2-943-634
o

20.419
35-O23-296

o
o

25-OOO
o
o

5_75()

o
o

4.500
15.413

o
I 9-913

o
o

5 750

85,aa3
1 1()-aa3

a(J2-153Pâssiver i alt toa-739-20A aa-514-9a7 54-(l95-55a t()-596-A2S
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Bilag 1.2 - Hoved- og nøgletal for Svendsen DriftApS (Egen tilvirkning)

Swc n(ls c rr l) rifl ,4.¡rS
24t14 2l)1 3 2atl2 21)tt 2()lr)

Omsætìirìg
Kapitâlarìdel i <iaftervirksotlllred
EBIl'DA
EBI-|-
Resultât fàr skâÎ

26.-132.7 18
39t.165

9 400.202
607 .449

4 gAf .454

21.946.456
53 .49 t .691

s.aa6.aao
1 .474.286

t'7 .7at 921
53.984.6-7 5
3.O24 '732

226 349
) t60 620

20.245.604
I O-591 .075
4 279.0.06
1046.30'7

16.467 348
7A2.240

3.490.109
1.55s.626
1 a?* 7167 623.

Arrlægsâktiwer
Ì<apitâlândel i dafteru¡rksonrlìecl
Værcl ipap ir-er (arllægsaktiver)
Likvider og wær<lÞâpirer
()rnsæûl¡rìgsaktiver

l oo.3a7 694
391.165

o
81.3 I I 575

l2 r -3ao-a48

t oa.627 .416
s3 491 .691

o
43.a29.167
<) 1?? 914

aa.229.603
53.9a4.6-7 5

o
62 S'7 4.3 l3
f 1 a21 32f)

46.6aa.916
10.591.O75

o
82.584 192

24 353.621
'782.240

o
8t 520.146
90 16* 11292.449

SelskâbskaÞitâl
EserìkaDitâl

2.1-77.355
ta5 c)34.245

1 .2-79.580 I .2'79.sAO
*9 92 5 aO4

r -403 0ao
?2 a?9 l8l

I 403.OnO
t)? 121 3?1 t 08.84f

KoralÈistet gæld
udskudt skat

46.s93.970
140.291

2a.692.s-7 I
I R4 57R

31 601 .026
228.564

30.o96.496 24.332 097
)64 112234.

Balâìrcesúr 22t f 68.546 161.41.o.33rJ- ts9.950 923 139-t78.614 114-521 933

OG
AG
AOìl
Egenkap itâ lfote ntnirìg
Likv¡d¡tetsgrad
SoliditetsgÍâd

Rrtsl Jr-'r-,t'l-oPG ØlÌrtr,slt
OrlÉæhiìrg
Vareforbrug

2,3ó1,
O,3",'"

1 2, l o/í,

2.aoz,
260,so/o

74.9"/"

6.7"2,
o,9"/"

13.6./"
3,4"/"

I 44.Oo.4,
82.102,

t ,3"/"
o,1Õlo

I 1 ,1ó/o
1,701,

22-7 ,OÕ/o
ao,1,yo

5,201,
o,aoz,

14.5'/1'
7 .O"/.

307.30,1,
-7 8,20,1,

9 .40,1,
1 ,40/o

1 4,4./"
a,1./"

3'7 0,6./"
7 I,5"/"

2lJ14
26.732.7 t a
-5 .j36.425

21113
21.946.456
-s.441 .626

2l)12
t 7 .-7 8l .921
4.a6a.t 40

2alt7
20.24s.604
- 5.596.623
-7 AA..O74

201()
16.46-7 .348
4.428 302

-4.288

t6.+3s.-to+' tz.tz6.64+'
,a o15.5cj2 6 2a9 764

s.eze ogz'
-s.797.960

to.76z.9 t t'
6.4a3.845

a.sa3 640
-5.O93.531

lì ruttofortjc rrc s tc
Persorrâleotlkostrineer

ll.lìl'I'D/\
Aßkriurirlser

9.400.202
-3 a92 -7 t3

5 aa6 aao 3 .O28.-732
-) RO2 743

4 2'79.066 3.490.t 09
I 914 4?7-3.232

titlÍt'
Resultât af kâpitâlârlclel
Finarìsieìle itrdtægter
Fina¡rsielle rrclgifter

607 .449
-352.453

5.4-77 .88lJ
--7 45 .4lD8

1 .47 4.286
492.984

4.528.-7 3 2
-533-9C)3

226.349
- 106.400

2.-7 52.550
--/ 1 I .879

t .04.o 30-7
-91 I65

'7.244.5'7 1

I 555.626
2.609

6.356.6s4
sR I _359-61 )

¡lcs ult¡rt l'ør s kâ t 4.9a-7.454 4.976 t3l
- I 2aa-o l9

2.160 620 7.623.392 -7 .32a.316
I (r(,

3 a21.241 1a-RR I l? 1 614 415 5 6a
^¡îts 

rcsultît

^K'l-lvtill.ProduktioìÉârìlæg og ìÉskitìer
Aldre ârìlæg, drifÌstrEtetiel og irlvenlâr
lrìdretlirìg âf lejecle lokaler
KapitaLaììclele i t¡lkìì)frede se!skaber
VærdÞapirer
Depo s ita
,\.nlægs:¡kti!.c r i ¿¡lt

varebehold nirrger
.]-ilgodeluveDder fi-a salg
_filgoclelìaweD(ier bos tilklÐ,ffede selskaber
Andre tilgodelÉwelrder
Værdil)apirer
Likvide beholdrlinger
Omsætnings:¡ktivcr i ¿¡lt

,\.ktivc r i årlt

r'^ssrvltR
Selskabskâpitâl
Overku-s ved errission
Overøft resultât
Foreslået udblr'tre
la,gcnkrìpitâl i â¡t

2a)14
70-502.22-7
20-43 t .195

9.O33.'7 12
391 .165

o
29 399

I oo.¡¿z.cg8 -

2l.)14
2.177 .3 5 5

166.634.401
-23.'777 .a-71
30.ooo-ooo

t zs-os¿-zss'

21113
43.546.490

6.693.24 1

4.a95.954
53.49 | .69 1

o
o

tllS-('ZZ-¿te '

2lJ13
r 4()3 oao

t2a 63s 2t3
2.50()-aaa

o
tzz.ssg-tl¡t'

2[12
2-7 295.942

4 560.591
2.344.39s

53.984.6'7 5
o
o

gp.zzg -6at3'

2l)12
1 403.OaO

t 09.90s.4'77
- 1 .1 A'7 224
I 8.OOO OOO

rzg-tzt -333-

2l)tl
28.418.544

6.60()- r I I
1 .O79 .1 46

to.s9t.o75
o
o

q6.',r,t¡8.'¡tc'

2att I
1 .2-79 580

92.369.163
1s. r 9n.36 r

o
t<¡8.8¿z -tat¿'

2tttal
t9 929.424
3 032.3s 1

609.rÙ06
'7a2.240

o
o

24-353.r521

2()1()
1 2'/9.540

'79 t35.7a9
9.s I O.33s

o
89-925-7114

t 446.'7 52
3 06.D.245

3 0 -7 10.3 ()a
4.445.968

-73.925.593
a 3as.9a2

I 2 t .3¡i()-¡ì48

1.446.320
3.209.s30

o
4-263.89f

4 t 97 r.s6s
I .a5-7 .602

s2.78tt-914

I 322.97 s
2 559.243

541.200
4'7 19.549

ó1-304 000
1.244.313

7t --721.321t

t .s43.6'72
3-r ¡o o90

o
5.21 1 744

a r .301-02 r
I .283.17 I

92-4a9 -(;98

t .471.544
2.3 | 7 .OOa

o
4 a59..o14

74. t a'7 .67 s
3.332 4'7 1

9(l-1(i8.312

221.7(tA-54(r 161-41(í.330 159.95()-923 139-11Ía.614 Il4-521-933

U<lskudt skat
llcns¿ìtfc for'¡)ligtclscr i âlt

140.291
14(l.291

184.5-78
Ita4.s78

228.564
224-5l54

234.614
234.r514

264.132
264-132

Bânkgæld
Leverarrdører âf vârer og tierlester
Cælct til lilkn)ñede selsknber
A.ndeD gæld
Kortl'ristct gæld ¡ ¿¡lt

40.o64.265
r.50r-7ao

o
5.O27 .925

46_593.97o

21.356.137
I .99a.164
4.98lJ.52 |

351.749
2fa-692.571

2a.47 5.164
1-3s6 346
I .7 54 924

t4 548
3l-6r)1.()2('

24.652.839
1.476.595
3.96'7 .462

o
3()-()9(í-89('

22.144.4'7 6
1 444.274

655.347
o

24-332-a)97

221-'76A-546 1('1.41(í.33(1 159.951)-923 139.17A.614 114.521-933l'¿ìssivcr i ¿¡lt
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Bilag 1.3 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Holding ApS (Egen tilvirkning)

Svendscn Holding ApS
2014 2013 2012

Resultat før skat
Kapitalandel i dattervirksondred
Or.rrsæ h.ringsaktiver

3.49a319
t75.O34.28s
33.496.332

3.555.47 4
132.539. | 8l

8.619.O70

1.438.OO7

128.121.333
23.802.854

20ll

s.462.413
l 08.847. I 04

5.286.626

20lo

5.273.281
89.92s.704

1 .O41 .754

Selskabskapital
Reserve for nettoopskrivri.rg
EsenkaDital

r 25.000
0

174.908.967

r 25.000
3.688.r 12

132.038.903

125.000
0

145.708.087

125.000
11 .913 .539

108.652.891

125.000
6.225.413

90.o12.492

Kortfiistet gæld 94.563 80.ooo 80.000 62.500 62.500

Balancesu¡-t-t

Egenk ap italfomentnùrg

Likviditetsgrad
Soliditetsgrad

REST]LTATOPGØRELSE

208.930.617 141 .1sa.251 151 .924.181 114.133.730 90.967.458

Andre eksteme onrkoshringer
Personaleonrko stnin ge r

2,OYo

35845,2o/o
83,7y"

2014

2,7Yo

I 0773,8o/o
93,50/"

2013

-104.22s
-'72.OOO

7,O"/"

29753,6Yo
95,9o/o

2012

-107.2r9
-72.OOO

5,Oyo

a458,6y"
95,2Yo

20ll

-93.419
-72.OOO

5,9yo
1666,8y"

99,Oo/o

2010

-90.787
-72.OOO

-81.719
o

Rcs ultat før fi rransie lle poste r
Resriltat af kapitalandel
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

-81.719
3.721 .241

7 .O5l
- 148.2s4

-176.22s
3.688.1l2

44.786
- 1.199

-179.2r9
t.61 4.415

3.3 l1
-500

-165.419
5.688.126

3.334
-63.228

-162.787
5.460.5s3

6.096
-30.581

Resrrltat før skat
Skat afårets resultat

3.498.319
54.616

3.555.47 4
32.496

1.438.007
43.220

5.462.413
55.202

s.273.281
4s.882

Årets resultnt 3.552.935 3.587 .970 1.44t.227 5.5t8.015 s.3 I 9.1 63

AKTI\'ER
Kapitalandele i tilknyttede selskaber
A.nlægsaktivcr i alt

Tiþodehaverrder hos tilkny4tede selskaber
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktive r i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital
Overkurs ved enission
Reserve for nettoopskrivning
Overlàrt resultat
Foreslået udbytte
Egenkapital i alt

l-everandører af varer og tjenester
Gæld til tilknyttede selskaber
Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

20a-930.617 141.158.251 151.924.187 r14.133.730 90.967.458

2014
175.O34.245
175.034.285

t .491.639
31.940.644

464.O45
33.a96.332

2074
12s.000

122.498.761
0

52.24s.206
0

174.908.967'

94.s63
33.927.O87

0

34.021.650

2013
132.539.141
132.539.181

5 .437 .t 2l
322.427

2.859.522
8.619.O70

2013
125.000

64.'772.279
3.688. r l 2

s2.453.512
l l -o00.ooo

r32.038.903

80.000
9 .O37 .125

2.223
9.r 19.348

2012
128.121 .333
12a.121.333

19.538.058
4.215.672

49.124
23.802.A54

2012
r 2s.000

64.O29.433
0

63.5s3.654
18.000.000

14s.708.087'.

80.o00
6.132.971

3.129
6.2l6.lOO

20tl
t08.84'7.104
108.847.104

s.171.215
906

I l4-505
5.2a6-626

20ll
125.000

14.830.9 r 0

11.913.539
81.686.842

96.600
t08.652.891'

62.sOO
4.338.868
1 .O79.47 1

s.480.839

20to
89.92s.104
89.925.704

665.7 60
906

37s.088
1.o41.754

20lo
125.000

1.708.526
6.225.413

8r.953.553
0

90.o12.492

62.sOO
s26.129
366.337
9s4.966

20a.930.617 14t.158.251 157.924.187 114.133.730 90.967.454Passiver i alt
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Bilag 2.1 - Værdiansættelse af Svendsen Eiendom ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Ejendom ApS

Selskabets indre værdi før fradragafudskudt skat

- Regnskab srrre ssig værdi af ejendom

+ Værdi jf senest kendte offentlige ejendomsvurdering

+ Ombygningsudgifter siden offentlig vurdering

- Udskudt skat

+ Udskudt skat afreguleringeme

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og TSS 2000-10

Afrundet

Da det ikke er realistisk at selskabet Svendsen EjendomApS har en goodwill på 0 er

der beregnet en kurs efter dcÊnrodel

Her bliver værdien af selskabet beregnet tl 163 .220 .000 kr. hvilket virker npre realistisk.

Værdien vil herefter blive brugt i de efterføþnde beregninger.

2014

391.165

- 105.089.100

91.350.000

0

0

3.434.775

-9.913.160

-9.913.000
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BilagL.Z - Værdiansættelse af Svendsen DriftApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Drift ApS

2012 2013 2014 Goodwill

Regrskabsmæssigt resultat af virksomhed

- Ikke udgiftsført løn eller vederlag til nredarbejdende æ$efælle

- Renteindtæger

+ Renteudgifter

+/- Ekstraordinære poster

+ Aßkrilninger på ti[<øbt goodwill

Re guleret s katte mæss igt rcs ultat

Vægtning

Vægtet indkomst

Gennemsnitsindtjening (væ gtet indkomsl6)

Udvklingstendens fra2012 t12014 (N/A da der ej er konstant udvkling)

Driftsheneløn, 50 % (min. TDKK 250 max TDKK 1.000)

Fonentning afvirksomhedens ej driftsfremmende aktiver med (2+3%)

Rest til forrentning af goodwill

-1.011.177 -406.717 -426.2s6 -1.844.150

3.121.241 3.688.1 l2
00

-5.477.886 -4.528.132

745.468 433903
00
00

1.614.415

0

-2.7 52.550

711.879

0

0

J

-3.033.531

2

-813.434

I

-426.256 -4.213.221

-712.204
0

-712.204

0

Aktiver i alt

- Værdþapirer

- Lkvide beholdninger

- Tilgodehavender

221.7 58.546

0

-81.31 1.575

-35.156.216

Kapitalisering af (2+8% og levetid 7 år) 1'1

105.290.695 -5.264.535

-5.976.738

-16.137.193

Goodwill afrundet til

Da det ftke er realistisk at selskabet Svendsen Drift ApS har en kurs på 0 eller minus er der beregnet en kws efter dcÊmodel.

Her bliver værdien af selskabet beregnet tl133.220.000 kr. hvilket virker mere realistisk.

0
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Bilag 2.3 - Værdiansættelse af Svendsen Drift ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Drift ApS

Selskabets indre værdi før fradragafudskudt skat

- Regnskabsnræssig værdi af Svendsen EjendomApS

+ Værdi af Svendsen Ejendom ApS jf TSS 2000-9 og DCF-beregning

+ Goodwill jf TS52000-10, jf særskilt beregning

V¿erdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og TSS 2000-10

Afrundet

Indre værdi pr.3Ill2 2014

- værdþapirer pr. 3l ll2 2014

Indre værdi pr.3ll12 2014 ekskl. værdþaprer

Værdi af selskab jf DCF beregning

Indre værdi pr. 3lll2 2014 ekskl værdþapirer

Goodwill pr.3lll2 2014

Da beregningen af goodwill jf 2000- 10 gav en goodwill på kr. 0, har vi lavet en anden beregning af

Svendsen Drifts værdi, da det umiddehart virker forkert. Denne DCF beregning viser at Svendsen Drift ApS

har en værdi på I33 .220 .000 1<r.

Men da DCF beregningen viser værdien af selskabet ud fra den løbende drift og der i selskabet ligeledes

er en beholdning afværdþapirer, har lavet frþende beregning for at Ë goodwillen for driftsaktiviteterne

i Svendsen Drift ApS:

2014

r75.034.285

-391.165

t63.220.000

32.1 1 1.308

369.974.428

369.974.000

r75.034.28s
-73.925.593

101.108.692

r33.220.000
- 101.108.692

32.111.308
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Bilag 2.4 - Værdiansættelse af Svendsen Holding ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Holding ApS

Selskabets indre værdi før fradragafudskudt skat

- Regnskabsrnæssig værdi af Svendsen Drift ApS

+ Værdi af Svendsen Drift ApS jf TSS 2000-9 og TSS 2000- 10

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og TSS 2000-10

Afrundet

2014

174.908.967

-r75.034.285

369.974.000

369.848.682

369.848.000
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Bilag 3.1 - DCF model for Svendsen Ejendom ApS (Egen tilvirkning)

Bilag 3.1 - Værdianszettelsc af Svendscn Djendom ApS cftcr DCF-modellen - Resultatopgørelse

I])KK 2014 20r5tì 20161¡, 2017L 20I81i 20l9lt, 20201ì 2021tt. 2022þ, 2023r,1 20241t, 2025u

t,tùtuNt)T ,(itÌÌ
Beboelse

t.tùtuNt)r t(itlta I^t,l

^|)MTNLSIR 
ItON

{dmir istmtionsornkostn inger

^t)MtN[s 
tì{^ I loNSoMK()S lNlNGlüt I 

^l, 
l

5 412

5.412

162

t08

206

22

346

65

t73

r08

I 19t

2t6
2t6

s,520

5.520

22t

221

5.63 I

5.6J I
5',t4J

5.743

5.858

5.85E

5 975

5.975

6 095

6.09-S

5 000

5,000

r 50.

t00

r90

20

320

60,

t60

100

t.t00

200

200

3.?00

5rl
lt9

-119

-5 13

5.100

5.10{r

153

102

t94

20

326

6t

t63

r02

5202

5.202

5 306

5J06

t59

r06

202

2t
340

64

170

t06

1.t67

166

ll0
2t0

22

353

66

|'t7
il0

1.2t4

t't2

115

218

23

368

69

184

I15

1.264

r83

122

24

390
't3

l9-5

122

t34r

2M

244

1510

62t7
6217

187

124

216

25

398

75

199

124

tJ68

u9
249

4.600

t)Ril,1¡ioMKOS tNtN(ìtt{
Udvendie vedligeholdelse

Indvendìg !edligeholdelse

Eje n dom s kâter og afgift er

Ejd foßikdng

EI

\/and

Renholdelse

t)RlasoMKos tNlN(;tta I 
^1,1

179

120

182

72

t9t

t20
t 315

239

239

4 422

)76

r\'l
223

Z}

3'7s
.t0

187

rtl
1.289

234

234

4J35

6

r 32R

-1.322

-t 333

-1328

230

230

I69

ll3
2t4
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Bilag 3.1 - Værdiansættelse af Svendsen Ejendom ApS efter DCF-modellen med ska t
Prognosegrundlag

2014 20t58 201óE 20178 20r8e 20t98 20208 2021F, 20228 2¡23E 24248 TVTDKK

LE'U\DT,{GTTR
Boboelse

Forentning af deposila Oeregnot md diskonto€n

LEISI{DTÆGTIn, I ALT

DRIFISOMKOSTNINGIR

Udvendig vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse

Ejendoßskatter o g afBìfìer

Ejd foniloing

Vam
EI

Vand

Rcnholdelse

DRIFTS OMKOSTNINGtrR I,{LT

ADMINETRATION

A d min is tm tion s onìko s tn in ge r

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGIR I ALT

Drilhresultat fot renter og sk¡t (¡Bn)

- Skat afEBIT (22%)

+ Skalteværdi af skatteressige afskivninger

Bruttodrifßresultat før retrter efter

skatfemsige rcgulcringe r (NOPIAT)

+/- Ændringer neltoarbejdskapilal

+/- Nettoinvesteringer i fast kapital

Fr'¡tcab flow

NPVaf füt cash flow

vejet gennemnitl¡g kapit¿loftkostning (WACC)tt

Vækst i teminalperiodçn

Værdìafbudgetteringspeiode 2662

Teminalvæ¡di 136 558

Markedsværdj afejendom 163220

*Teminalværdien = (4.049(l,04)^ 1 0y(0,04-0,02)=136'1 60

**'wAcc : (lJ)*r(e,ætd)*c(cfEK)+(EK)*EK,(EK+G) : (l-0,22)*0,03*0,ó(0,6+0,4)+0,06*01(01+0,6) :
(Ant¿get normlfffimiering 40% EK (rente 6%) og60% G (rcnte 3%) )
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Bilag 3.2 - DCF model for Svendsen Drift ApS (Egen tilvirkning)

Bilag 3.2 Svendsen Drift ApS
Budqetforudsætninqer : 1.000 kr Inderærende periode Budgetperiode Terminalperiode

Salq 0 1 2 3 4 5 o

Omsætnings\ækst 6,00/o 6,0% 5,OYo 4,O% 4,OYo 4,00

Omsætn¡nqshasliqhede r - (1/AOH):

1/AOH 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

OG salq 15,jYo 15,00/o 15.O% 15,O"h 15,070 15,0Y¡

Skattesats 24o/o 22o/o 220Á 22Yo 229 22Yo

Proformaooqøre lse r
ResultatoDqøre lse
Nettoomsætninq 26.733 28.337 30.037 31 539 32.801 34.113 35 477

Drìftom kostninger 24 086 25 532 26.808 27 881 28.996 30 156

DO fra salq 4.251 4.506 4 731 4.920 5 117 5.322

Skat 999 991 1.O41 ' 1082 1 126 1 171

DO fra salg efter skat 3.252 3.514 3 690 3.838 3 991 4.151

Anden driftsor,erskud 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Transistor¡ske poster

DO fra andre poster

Skat fra andre poster
C

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DO fra andre poster efter skat C 0 0 0 0 tJ

DO i alt 3.252 3 514 3 690 3.838 3.991 4.151

Balance
NDA i alt 105.301 3 304 3.469 3.608 3 752 3.902 4 059

Ændring i NDA (101 997) 't65 '139 144 150 156

Pe nqestrømsopqøre lse

DO 3.252 3 514 3 690 3.838 3.991 4 151

Ændring i NDA 101 .997 165 139 144 150 156

FCF (C-r) 't05.249 3.349 3.551 3.693 3.841 3.995

Vækst g, i terminal 4,0%

DCF - modellen lnde\ærende per¡ode Terminalperiode

0 1 2 ? 4 5 6

FCFF 105 249 3.349 3.551 3 693 3.841 3 995

PV af FCFF 97.590 2A79 2 831 2 730 2.633

Samlet PV af budqetperioden 108 663

Terminahærdi 103.8r 3

KV af terminallærdi 71 153

Virksomhedens rærdi (rærdi af NDA) 179.816

Bogført lærdi af NFF

Værdi af egenkapital
Vaerdi af minoritetsinteresser 0 se note

Værdi af eqenkapital, moder 133.222

Antal aktier 100,0

Værdi pr. aktier 1.332
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Bilag 4 - Betingelser for succession i levende live og død

Betingelser ved succession i levende live og ved død (Kilde: Egen tilvirkning)

I levende live Ved død

Hvem kan succedere? Ægtefælle, børr', børnebørn, søskende og

deres børn eller børnebøm*, samlevere**,
samt nære medarbejdere*{'*'(ABL $ 34)

Fysiske personer* (DBSL $ 36, stk.

r)

Hvilke aktier kan der
succederes i?

Aktier der udgør mindst 1 o/o af aktiekapitalen, og det udstedende selskabs

aktivitet må ikke i overvejende grad bestå i passiv pengeanbringelse, herunder

anbringe midler i værdipapirer eller udlejningsejendomme (ABL $ 34, stk' 1, nr

3 / DBSL $ 29, stk. 3)

Hvor meget kan der
succederes i?

Ubegrænset - uanset om overdragelsen
sker ved gave eller køb

Kun i den berettigede andel afboet,
medmindre modtageren er afdødes
ægtefælle, samlever, bam,
barnebarn, søskende eller deres

børn og bømebøm,nær
medarbejder eller tidligere ejer
(DBSL $ 37, stk. 1)

* Det er en betingelse, at Danmark efterfølgende har beskatningsretten til de overtagne aktier (ABL $ 34, stk. 3

/ DBSL $ 38).
** Ved samlever forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL $ 22, stk. l,
litra d.
t'** Ved nære medarbejdere forstås personer, som inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal

timer, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Der kan også ske overdragelse til en

tidligere medarbejder, såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter, at der første ganger overdraget en andel til
denne (ABL $ 35).
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Bilag 5 - Beregning af overdragelsessummer i levende live med succession (Egen tilvirkning)

Foru alsæ lt, ¡ ttÍler
- Der er ¡kke foretaget onrstmktrreringer
- Alle værd¡er er beregnet efter goodwill-cirkulæret pr 31. deceLlrber 2014
- Margirrale skatte- og afgiftssatser
- Aktienre i Hoìding ,A.pS oprylder kravene ti1 overdrageJse nred successiolr

Hr, Svendsen
anskaffelsessum

Søn I Søn 2
anskaffelscssum anskaffelsessum

Da ttcr
â ns knffc lse ss um Hande lsværd¡

Holdinc ,A.oS I 25 000 41 66'7 4t 667 41 667 369 848 000

I alt I 25 000 4t 667 4 t .667 41.667 369 848 000

,Iatent sktieâvance ved s ucçession

Handelsværdi
Anskaflelsessrutr

369 848 000
r 25 000

Aktieavarce 369 723.OOO
0Hovedaktionænredslac. I 9/o n.a ---> I 998- tmks 25o/"

369.723 000Reguleret akt¡eavance

Latcnt âvanceskat ¡ âlt 42"/" I 55.283.660

r Overdngelsessum ved succession

ljandelsværdi
Latent skat, if ovenõr

369 848.000
- I 55.283 660

2 t4.5 64 14oOverdra selsessurn

.Gaveafgift ved udlodning som g¡ve til Søn l, Søn2 & Datter

123 242 667
-51.76t 220

123.242 667
-51 161 .220

t23 2A2 667
-51.761 .220

369 848 000Handelsværdi Holding ApS
t¿tent skat. if overrfor - r55 ).R3 66,0

Gaveafciftscnudlac i alt 71 .521 .447 7 t 521 .447 71 521 .447 214.564 340

Gaveafsift I 15"/o 10.724.217 1o.728.217 10,728.217 32.1a4.651

Han<lc lst' æ r¿l i Ho ltli n g ApS
Pqss¡r,po.\1, 22'% ol 369 723 000

I 23 282.667
-27 t t3 020

I 23 282 667
-27.1 1 3 020

I 23 282 667
-27 I 13 020

369 848 000
-81 339 060

G at, ealÞ ili ssru n¿llaç i al t 96.169 647 96 I 69.647 96 t69 647 288 508.940

14.42s.447 4-J.276-341Guveaßtif¡ II

r i âlt

I 5 "/í' I 4-425.447 I 4-425-447
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Bilag 6 - Beregning af overdragelsessummer i levende live uden succession (Egen tilvirkning)

Forudsetninger
- Der er kke foletaget onrstrukturet'inger

- Alle værdiet' er belegret eltel goodwill-cirkulæÍet pr 3 I . decenùer 2014

- Marginale skatte- og afgiftssatset'

Hr. Svendse

D¡ift A

Søn 1 Son 2 r

DÉft A

Hr. Svcndsen

ans ka ffe lse s s um

Søn I
ans kaffelsessum

Søn 2

anskaffclsessum

Dattcr'
anskaffelsess um Handelsværdi

Holdine ApS l 2s.000 123.282.661 123.282 667 123.282.661 369.848.000

I alt 125.000 123.282.667 123.282.667 123.282.667 369.848.000

lAktieavancebeskrtning hos Hr. Svendsen

Handelsværdi

AnskalTelsessum

369.848.000
125.000

Aktiôavance 369.723.000

0Hovedaktionænredslag I % p .a --->1998. n:øks 25o/o

Renúeret aktieavance 369.723.000

Avanceskat i alt 42o/o I 5s.283.660

rGaveafgift ved udlodring som gave til Søn I' Søn2 & Datter

l-landelsværdi Holding AoS 123.282.667 123.282.661 123 282.667 3ó9.848.000

GaveafÞiftsgr rndlag i alt 123.282.667 123.282.667 123.282.661 369.848.000

Caveafgift l5o/o 18.492.400 18.492.400 18.492.400 55.477.200

2 I 0.760.860Skattcr os afsiftel i alt
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BilagT - Beregning af overdragelsessummer ved død med succession (Egen tilvirkning)

F0rudsrcltringer
- Der er ikke foretaget orìrstnfttureri¡rger
- Dødsboet er skatteft
-Alleværdiererberegneteftergoodwill-cirkrdæretpr 3l.decernber20l4,selvornionrueskattekùserlerhovedreglerlveddød
- Marginale skatte- og afgiflssatser
- AktierDe i Holding ApS opflrlder kravene til overdragelse t¡ed successron

flr. Svendsens
anskaffelscssum

Søn I Søn 2
ans kaffelsessrrm ans kaffelsess um

Datter
anskafÍelscss um Hantlclsr'ærdi

41 667 369.848 000r 25 000 4't.667 41.667

Boct efter

D rift A

Holding ApS

laft I 25 000 41 667 41.667 41 667 3ó9 848.000

,Aktieavance beska tn¡ng ¡ døds bo

Handelsværdi
Anskaffelsessurr

369.848 000
r 2s 000

Akt¡eavance 369 723.OOO
0Hovedaktionænredslag"'l 9/o p .a --->1998. nnks 25%o

Reguleret aktieava¡:ce 369.723.OOO

Lâfenf ivânceskât i rlt 42"/o I 55-283.660

,Overdnagelsessrrm ved succession

Handelsværdi
LâteÌlt skât- if ovenfor

369 848.000
r 5s.283.660

214 564 340Overdragelsessu¡

:Boafgift afrrdlodning til Søn I' Søn 2 & I)atter

Handelsværdi Holding ApS
Latent skat, jf ovenfor

123 242 667
-s1.761 220

123 242.667
-51 761 220

123 2A2.667 369 848 000
-sl.761 220 - r 55 283 660

Boafgiftsgrurdlag i a1t 7 | 521 447 71 521 .447 '71 s21 447 214 564.340

Boafqift I 15"/" 10.728.217 10.124.217 1o.72a.217 32.144.651

Ha n rJe l.st, rc rcl i Ho I d i n ¿4 Ap S
l)a.ss¡\'posl, 22'% aí 369 723 000

I 23 282 667
-27 113020

I 23 282 667
-27.1 t 3 020

I 23 282 667
-27 I t3 020

369 848 000
-81 339 060

Boa/þift sgru trcllag i a I t 96 t69 647 9ó t69 647 96 169.647 238 s0B 940

Bo(fsifi II t4.425.447 43.276.341

r 87.468.31 ISkâffer op aføifter i alt

I S1% I 4.425-44 7 I 4.425.447
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Bilag B - Beregning af overdragelsessummer ved død uden succession (Egen tilvirkning)

Forudsælninger
- Der er kke foretaget onrstruktu'e|inger

- l)ødsboet el skattefit
- Alle værdier er bereglet efter: goodwill-cilkulæret pr. 3 I . decenlber' 2014, selvont fbtrlrueskattekr¡r'sen el hovedreglen ved død

- Malginale skatte- og afgiftssatser

Boet cftcl'
Hr. Svc

Drift

ndom

Datte rSøn I 2

A

Hr. Svendscns

ans kaffe lsess um

Son 1

anskaffc lscss um

Son 2

ans kaffelsess um

Dâtte r
ans kaffc lscss um Handelsvæ rdi

Holding ApS 12s.000 123.282.667 123.282 667 123.282.667 369.848.000

I alt l2-5.000 123.282.667 123.282.667 123.282.667 369 848.000

:Aktieavance bes katning i dødsbo

Handelsværdi

AnskafeLsessLl.n

369.848.000

125.000

Aktieavance 369.723 000

0Hovedaktionænredslag lo/o Þ.a. --->1998, nuks. 25%

Reguleret aktieavarrce 369.123.000

Avanceskat i alt 42'/r 155.283.660

,Boafgift af udlodning til Søn l, Søn 2 & Datter

Handelsværdi Holding ApS 123.282667 123.282.667 123.282.667 3ó9.848 000

Boalsiftssrundlas ialt 123.282.667 123.282.667 123.282.667 369.848 000

Boafsift 18.492.400 55.477.200

210.760.860Skattcr os afsifter i alt

l5o/" 18.492.400 18.492.400
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Bilag 9.1 - Hoved- og nøgletal for Svendsen DriftApS - FøR SPALTNING (Egen tilvirkning)

2014

AKTIVER
Pro duktions anlæ g o g maskiner

Andre arIræg driftsmateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer

Deposita

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer

Lkvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapiøl

Overkurs ved emission

Overført resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

I-nverandører af varer og tj enester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

7

f

20t4
70.502.227

20.43r.195
9.033.112

391.165

0

29.399

100.387.698

t.846.752
3.066.245

30.710.308

4.445.968

73.925.593

7.385.982

121.380.848

221.768.546

2014
2.1,71.3s5

r66.634.801
-23.777.87r

30.000.000

175.034.285

140.291

140.291

40.064.265

1.s01.780

0

5.027.925

46.593.970

Passiver i alt 221.768.546
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Bilag 9.2 -Hoved- og nøgletal for Svendsen DriftApS - EFTER SPALTNING (Egen tilvirkning)

2014

AKTIVER
P ro duktiors anlæ g o g maskiner

Andre anbg, driftsmateriel og inventar

Indreûring af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer
Deposita

Anlægsaktiveri alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lftvide beholdninger

Oms ætnings aktive r i alt

Aktiveri alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

Leverandører afvarer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

7

7

2014
70.502.227

20.43r.195

9.033.712

0

0

29.399

99.996.533

r.846.152
3.066.245

30.710.308

4.445.968

73.925.593

7.385.982

121.380.848

221.377.381

2014
2.t71.355

r66.634.801
-24.t69.036
30.000.000

174.643.120

t40.29r
140.291

40.064.265

1.501.780

0

5.027.925

46.593.970

Passiver i alt 221.377.381
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Bitag 9.3 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Eiendom HoldingApS - EFTER SPALTNING (Egen

tilvirkning)

2014

AKTIVER
Pro duktions attræ g o g maskiner

Andre ariæg driftsrnateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer
Deposita

Anlægsaktiveri alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

Iæverandører af varer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

t4
0

0

0

20

65391 .1

/

f

0

0

391.165

391.165

2014
50.000

34t.t65
0

0

391.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391.165Passiver i alt
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Bilag 9.4 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Eiendom ApS - EFTER SPALTNING (Egen

tilvirkning)

2014

AKTIVER
Grunde og bygninger

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overføftresultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser i alt

Gæ ld til kreditinstitutter

Langfristet gæld i alt

Kortfristet del af langtistet gæld

Bankgæld

I-nver andører af varer o g tj ene ster

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

2014
105.089.100

105.089.100

37.290

3.216.779

166.488

229.551

3.6s0.108

108.739.208

2014
80.000

0

31 I .165

0

391.16s

t43.449

143.449

68.175.315

68.175.315

520.507

24.426.954

30t.966
t.49r.639

13.288.213

40.029.279

7

Passiver i alt 108.739.208

Side 123 af t44



Bilag 10.1 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Drift ApS - FøR SLANKNING AF BALANCE (Egen

tilvirkning)

AKTIVER
Pro duktions anlæ g o g maskiner

Andre anlæg, driftsrnateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapiølandele i tilkryttede selskaber

Værdþapirer

Deposita

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer

Lkvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overført resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

I-nverandører af varer o g tj enester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

7

7

2014

2014
70.502.227

20.431,.195

9.033.712

0

0

29.399

99.996.533

1.846.752

3.066.245

30.710.308

4.445.968

73.925.593

1.385.982

121.380.848

221.377.381

2014
2.177.355

t66.634.801
-24.t69.036
30.000.000

174.643.120

t40.291
140.291

40.064.265

1.501.780

0

5.027.925

46.593.970

Passiver i alt 221.377.381
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Bilag 10,2 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Drift ApS - EFTER SLANKNING AF BALANCE (Egen

tilvirkning)

AKTIVBR
Produktions arlæ go g maskiner

Andre ariæg, driftsmateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer

Deposita

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra saþ

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapiûal

Overkurs ved emission

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

I-nverandører af varer og tj enester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

7

7

2014

2014
70.502.227

20.43r.t95
9.033.712

0

0

29.399

99.996.533

1.846.752

3.066.245

30.710.308

4.445.968
0

7.385.982

47.455.255

147.451.788

2014
2.177.355

92.709.208

-24.169.036

30.000.000

100.717.527

t40.29r
140.291

40.064.265

1.501.780

0

5.027.925

46.593.970

Passiver i alt 147.451.788
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Bilag 10,3 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Eiendom Holding ApS - EFTER SLANKNING AF

BALANCE (Egen tilvirkning)

2014

AKTIVER
Pro duktions anÏæ g o g maskiner

Andre anlæg, driftsmateriel og invenúar

Indreûring af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer
Deposita

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lftvide beholdninge

Omsætningsaktiver i alt

Aktiveri alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

I-nv er andør er af v ar er o g tj ene ster

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

20t4
0

0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391.r

7

f

0

0

391.165

391.165

2014
50.000

34l.r6s
0

0

391.16s

391.165Passiver i alt
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Bilag 10.4 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Holding ApS - EFTER SLANKNING AF BALANCE (Egen

tilvirkning)

2014

AKTIVER
Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer

Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Reg. selskabskapital

Overkurs ved emission

Reg. selskabskapital

Reserve for nettoopskrivning

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Lpverandører afvarer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

2014
101.108.692

101.108.692

r.49t.639
3t.940.648
73.925.593

464.045

107.821.925

208.930.617

2014
125.000

r22.498.76r

0

s2.285.206
0

174.908.967

94.563

33.927.087

0

34.021.650

208.930.617
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Bilag 11.1 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Holding ApS - FøR SPALTNING (Egen tilvirkning)

2014

AKTIVER
Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Reg. selskabskapital

Overkws ved emission

Reg. selskabskapital

Reserve for nettoop skri'ning

Overført resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Leverandører afvarer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

f

2014
101.108.692

101.108.692

t.49t.639
3t.940.648
73.925.593

464.045

107.821.925

208.930.617

2014
125.000

122.498.761

0

52.285.206

0

174.908.967

94.563

33.927.087

0

34.021.650

208.930.617
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Bilag Lt.z - Hoved- og nøgletal for Svendsen Eiendom HoldingApS - FøR SPALTNING af

Svendsen Holding ApS (Egen tilvirkning)

AKTIVER
Produktions anlæ g o g rnaskiner

Andre anlæg, driftsrnateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapitalandele i tilkryttede selskaber

Værdþapirer
Deposita

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra saþ

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overfurt resuhat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

Leverandører afvarer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

2014

391.165

0

0

391.165

391.165

2014
s0.000

341.165

0

0

391.165

t4
0

0

0

20

f

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391.165Passiver i alt
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Bilag L1..3 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Drift ApS - FøR SPALTNING af Svendsen Holding

ApS (Egen tilvirkning)

2014

AKTIVER
Produktions arfæg og maskiner

Andre arúæg driftsmateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer
Deposita

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdtting"t

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

Iæverandører af varer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

f

f

2014

70.502.227

20.43t.r95
9.033.712

0

0

29.399

99.996.533

r.846.752

3.066.245

30.710.308

4.445.968

0

7.385.982

47.455.255

147.451.788

2014
2.177.355

92.709.208

-24.t69.036
30.000.000

100.717.527

r40.29r
t40.291

40.064.265

1.s01 .780

0

5.021.925

46.s93.970

Passiver i alt 147.451.788
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Bilag 11.4 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Holding I ApS - EFTER SPATTNING af Svendsen

Holding ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Holding I ApS - EFTER SPALTNING AF SVENDSEN HOLDING APS

2014

AKTIVER
Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Anlægsaktiveri alt

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lkvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Reg. selskabskapital

Overkurs ved emission

Reg. selskabskapital

Reserve for nettoopskrivning

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Leverandører af varer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

391.165

391.165

1.491.639

t23.571

73.925.593

1.795

75.542.598

7s.933.763

484

49.516

72.513.856

-49.516
0

202.279

72.716.618

366

3.216.779

0

3.217.145

75.933.763
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Bilag 11.5 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Holding II ApS - EFTER SPALTNING af Svendsen

Holding ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Holding II ApS - EFTER SPALTNING AF SVENDSEN HOLDING APS

AKTIVER
Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Reserve for nettoopskrirming

Overfurt resultat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

I-,everundører af varer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Korffristet gæld i alt

Passiver i alt

2014

100.717.527

100.717.527

0

31.817.077

0

462.250

32.279.327

132.996.854

t24.5r6
49.984.905

0

52.082.927

102.192.349

94.r97
30.710.308

0

30.804.505

132.996.854
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Bilag Lz.l - Beregning af overdragelsessummer i levende live med succession (Egen

tilvirkning)

Forudsetnínger
- Der er ikke foretaget omtmktrreringer
- Alle værdier er beregnet eÍter goodwill-cirkulæret pr. 3 I . december 201 4

- Margimle skâtte- og afgiftssatser

- Aktieme i Holding II ApS opryherkravene til overdragelse med succession

fln Svendsen
arekaffelsessum

Søn I Søn2 Datter
anskaffe lsess um aro kaffe lsess um ans kafrelsess um Ha ndelsvæ ndi

41.505 4t.so5 4't.sos t 34.333 000Holline AoS 124.516

lIn

Holding II

Datte r

Holding Il

Drift

124.516 41.505 41 .505 41.505 | 34 333.000Iaft

Handelsværdi
AnskafÈlsessun

134 333.OO0
124.516

Aktieavance 134.204.484
0Hovedaktirre medslas. I o/o a ---> I 998- naks. 25o/oñ

t14 2fJ4.444Reørlefet aktieavance

Latent avanceskat i alt 42"/" 56.367.563

Handelsværdi
Latent skat, if ovenfor

I 34.333.000
-56.367.563

77 .965.437Overdragelsessm

Handelsværd i Holding ApS
I¿tent skat- if ovenfor

44.777.667
- 1 8.789.1 88

44.777.667
-18_789-188

44.777.667
-r8.789-188

I 34.333.000
-s6.?67.563

Gaveafeiftssmdlas i aft 2s.944.479 25.9a8.479 2s.9A8.479 77 .965.437

tso/. 3.A94-272 3.A9A.272 t t.694.816Gaveafcift I

Ifa nde lsy ærdi Itold ing ApS
PassivDosl 22 ozó af ?4 208 484

44.777.667
-9 841.955

44.777.667
-9 a4 t.955

44.777 667
-9 841 955

t 34.333.000
-2q 525.466

G av ea fsift,sçrund la g i a I t 34.935 7l I 34.935.711 34 935.711 I04 807.134

5.240.357 I 5.72 1.O70Gtveafpill II I SoZ 5.240.357 s.240.357
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Btlag].2/ - Værdiansættelse af Svendsen DriftApS iht. TSS Cirkulære 2000-10 (Egen

tilvirkning)

2012 2013 2014 Goodwill

Regnskabsmæssig resuft at af virksomhed

- Ikke udgiftsfurt løn eller vederlag til medarbejdende æ$efælle

- Renteindtægter

+ Renteudgifter

+/- Ekstraordinære poster

+ Aßkrir,ninger på tilkØbt goodwill

Re gule rct s katte mæs sigt res ultat

Vægtning

Væget indkomst

Gennemsnitsindtjening (væget indkomsl6)

Udviklingstend ens fra2012 ttl20l4 (N/A da der ej er konstant udvkling)

Driftsheneløn, 50 % (min. TDKK 250 max TDKK 1.000)

Forrentning af virksomhedens ej driítsÍiemmende aktiver med (2+3%)

Rest til fonæntning af goodwill

-1.011.177 -406.717 -426.256 -1.844.150

3.121.241 3.688.1 l2
00

-5.417.886 -4.s28.732

745.468 433.903

00
00

1.614.415

0

-2.7 52.550

711.819

0

0

3

-3.033.531

2

-813.434

I

-426.2s6 -4.213.221

-712.204

0

-712.204

0

Aktiver i aft

- Værdþapirer

- Lkvide beholdninger

- Tilgodehavender

147 .4s1.788
0

-7.385.982

-35.156.276

Kapitalisering (2+8% og levetid 7 år) 11

104.909.530 -5.245.477

-s.957.680

- 16.085.736

Goodwill afrundet til

Da det kke er realistisk at selskabet Svendsen Drift ApS har en kurs på 0 eller minus er der beregret en kus efter dcÊmodel.

Her bliver værdien af selskabet beregnet tjl 132.859.000 kr. hvilket virker mere realistisk.

0
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Bitag 12.3 -Værdiansættelse af Svendsen DriftApS iht. TSS Cirkulære 2000'09 (Egen

tilvirkning)

Svendsen Drift ApS

Selskabets indre værdi før fradragafudskudt skat

+ Goodwill jfl TSS2000- 10, jf særskilt beregning og DCF beregning

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og TSS 2000-10

Afrundet

2014

100.7t7.527

32.t4r.473

132.859.000

132.859.000
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BilagL2'4 - Værdiansættelse af Svendsen Holding II ApS iht. TSS Cirkulære 2000-09 (Egen

tilvirkning)

Svendsen Holding II ApS

Selskabets indre værdi før fradragafudskudt skat t02.t92.349

- Regnskabsrnæssig værdi af Svendsen Drift ApS

+ Værdi af Svendsen Drift ApS jf TSS 2000-9 og TSS 2000-10

Vædi af selskabet jf. TSS 2000-9 og TSS 2000-10

Afrundet

2014

-t00.717.s27

132.859.000

r34.333.822

134.333.000
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Bilag 12.5 - DCF værdiansættelse Svendsen DriftApS (Egen tilvirkning)

Budqetforudsætninqer : 1.000 kr Inder,ærende periode Budqetperiode Terminalper¡ode

Salq 0 1 3 4 t 6

omsætninqs\ækst 6,jVo 6,00/o 5,O"/o 4,0Vo 4,00/o 4,O%

Omsætn¡nqshastiqhede r - (1/AOH):

1/AOH 0,1 1 0,11 0,1 1 0.11 0,1 1 0,1'l

OG salq 15,O% 15,O% 15,00/o 15,00/o 15,O% 15,O"/o

Skattesats 24o/o 22% 22o/o 22o/o 22% 22Vo

P roform a ooqøre lse r
Resu ltatoDqøre lse
Nettoomsætninq 26.733 28 337 30 037 31 539 32 801 34 113 35.477

Driftomkos tninger 24 086 25 532 26.808 27.881 28.996 30 156

DO fra salq 4.251 4 506 4 731 4 920 5 117 5.322

Skat 999 991 I 041 1 082 1 126 1 171

DO fra salg efter skat 3.252 3.514 3.690 3.838 3.991 4 151

Anden driftsor,erskud 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Transistoriske poster

DO fra andre poster 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Skat fra andre poster

DO fra andre poster efter skat 0 0 c 0 0 0

DO i alt 3.252 3 514 3.690 3 838 3 991 4.151

Balance
NDA i alt 104.910 3 304 3.469 3.608 3.752 3 902 4.059

Ændrinq i NDA (1 01 606) 165 139 144 150 156

Pe nqes'trøm sopqøre lse
DO 3.252 3 514 3 690 3 838 3 991 4.151

Ændring i NDA (101 6061 165 139 144 150 156

FCF (C-r) 1 04.858 3.349 3.551 3.693 3.841 3.995

Vækst q, i termrnal 4,O%

DCF - modellen lnderærende periode Budgetperiode Terminalperiode

0 I 2 J 4 6

FCFF 1 04.858 3.349 3 551 3 693 3 841 3.995

PV af FCFF 97.227 2.879 2 831 2 730 2.633

Samlet PV af budqetperioden 1 08.300

Terminallærdi '103 813

KV af terminahærdi 71 153

Virksomhedens \ærdi (\ærdi af NDA) '179.453

Bogført \ærdi af NFF 46.594

Værdi af eqenkapital
Værdi af minor¡tetsinteresser 0 se note

Værdi af egenkapital, moder 1 32 859

Antal aktier 100,0

Værdi pr aktier 1.329
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Bilag12.6 - Hoved- og nøgletal for Svendsen Holding II ApS - FøR SUCCESSION AF BøRNENE I

SVENDSEN HOLDING II APS (Egen tilvirkning)

AKTIVER
Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer
Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overktrs ved emission

Reserve for nettoop s krivning

Overfurt resuhat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

I-nverandører af varer o g tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Koftfristet gæld i alt

Passiver i alt

2014

t00.717.527

100.717.527

0

3r.8t7 .077

0

462.2s0

32.279.327

132.996.854

124.516

49.984.905

0

52.082.927

102.192.349

94.197

30.710.308

0

30.804.505

132.996.854
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BtlagLZ.7 - Hoved- og nøgletal for Svendsen DriftApS - FØR SUCCESSION AF BøRNENE I

SVENDSEN HOLDING II APS fEgen tilvirkning)

2014

AKTIVER
Produktions anlæ g o g maskiner

Andre an7æg, driftsmateriel og inventar

Indretning af þede lokaler

Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Værdþapirer

Depositia

Anlægsaktiver i alt

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg

Tþdehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Værdþapirer

Lftvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Selskabskapital

Overkurs ved emission

Overfurt resulüat

Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Bankgæld

Leverandører afvarer og tjenester

Gæld til tilknyttede selskaber

Anden gæld

Kortfristet gæld i alt

I

f

2014
70.502.227

20.43r.r95
9.033.7 12

0

0

29.399

99.996.533

r.846.752

3.066.245

30.710.308

4.445.968
0

7.385.982

47.455.255

147.451.788

2014
2.r77.355

92.709.208

-24.t69.036
30.000.000

100.717.527

r40.29r
740.291

40.064.265

1.501.780

0

5.027.925

46.593.970

Passiver i alt 147.451.788
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Bilag 13.1 - Formueskattekurs for Svendsen Eiendom ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Ejendom ApS Regel B & D - Ejendomsselskaber 2014 2013 2012 Kurs

lndtjeningsevnen:

Driftsresultât (skattepligig indkon'st) íiatmkket skat

Gennermnit

lndtjeningsevne i procent af selskabskapitalen

Kapitaliseret nFd ñktor I 1,5 jf SKM 20l3.78l.SKAT

Indre værdi (skattemæssig):

Ejendom

Gæld til realkreditinstitut

Gæld til bank

-3 I 6.998 -443.484

Regnskabs-

mæssrg

105.089 t00
-68.896 822

-24.426.954

-106 400

Skâtte-
mæssig

91.254.480

-68.896.822

-24.426.9s4

-866.882

-288.96 r

-3ó I

-4.150

Fonkel
t3 834 620

0

0

Selskabets indre værdijf seneste årsrapporl ekskl foreslået udby'tte

Reguleret til skatterrressig indre værdi (c-b)

Indre værdi i %o afselskabskapitalen

80 % afden indre værdi

Forrnueskattekwsen (a+f)/2

Fomueskattekusen aliundet

Selskabets værdi (selskabskapiølen x fomreskattekursedl 00)

Dog minimum 90 Vo al den indrt værdi (d x 90 %)

Da det ikke er realistisk at selskabet Svendsen Ejendom ApS har en kurs på 0 eller minm er der beregnet en kurs efter dcÊnrodel.

Her bliver værdien afselskabet beregnet til 163.220.000 kr. hvil<et virker nære realistisk.

11.765.324 -2.069.296 13 834.620

391.165

13.443.455

- 16.804

-13.443

-17.593

0

0

0
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Bilag 13.2 - Formueskattekurs for Svendsen Drift ApS (Egen tilvirkning)

Svendsen Drift ApS Regel B - Hovedaktionærselskaber 2014 2013 2012 Kurs

Indtjeningsevnen:

Driftsresultat (skattepìigig indkonst) fratrukket skat

Germemnit

Indtjeningsewe i procent af selskabskapitalen

Kapitaliseret nnd faktor I 1,5 jfì SKM 2013.781 .SKAT

Indrt værli (skattemæssig):

Driftsmidler

Indretning af lejede lokaler

Kapitalândel

Tilgodehavender lÈa salg

Varebeholdninger

Selskabes indre værdijf seneste årsrappor ekskl. foreslået udbytte

Reguleret til skatteressig indre værdi(c-b)
Indre værdi i % af selskabskapita len

80 % afden indre værdi

FormueskattekLrsen (a+t)/2

Fo rmueskattekursen aÍiundet

Selskabets værdi (selskabskapitalen x formueskattekursen/l 00)

Dog minimum 90 o/o al den indrc værdi (d x 90 %)

4.082.768 4.052.001

Regnska bs-

mæssrg

90.933.422

9.033.712

39 1.1 65

3.066.245

1.846.752

r.662.8t5

Skatte-
mæssrg

90.933.422

9.033.712

163.220.000

3 066.24s
I 846 752

9.797.584

3.26s.86 I

233

2.680

Fonkel
0

0

I 62.828 835

0

0

105.271.296 268.100.131 r 62.828.835

t45.034.285

307 863. I 20

14 139

ll.3ll

6.996

7.000

152.4t4.850

137.1 73.365
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Bilag 13.3 - Formueskattekurs for Svendsen HoldingApS (Egentilvirkning)

Svendsen Holding ApS Regel E - "90 pct. selskaber"

Selskabets indre værdijf seræste årsrapport ekskl. foreslliet udbytte

- Regnskabsnressþ værdi afanparter i datterselskab

+ Værdi af datterselskabsanparter jf formueskatteku¡sen

Reguleret indre værdi (a+b+c)

90 % afden indre værdì

Fornueskattekursen (e/selskabskapitalen* I 00)

Fomueskattekrrsen afir¡:det

Selskabets værdi (selskabskapitalen x formueskattekursen/l00)

2014

279.594.263

-261.261.082

131.173.365

I 55.506.546

l 39.95s.89 r

I I t.965

I l l.900

139.875.000
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Bilag L3.4 - Beregning af overdragelsessummer i levende live med succession ved anvendelse

af Formueskattekursen (Egen tilvirkning)

Forudstelninger
- Der er ¡kke foretaget orìstruktucr¡nger
-Allevældiererberegneteftergooclwill-ciÍkulæretpr-31 decenrber2Oì4,selvorlrfonrrueskatteku-senerhovedreglenveddød
- Marginale skatte- og afgiftssatser
- Aktìerre i Hoìding ApS oprylder kravene til overdr?gelse ¡rred successi¡n

tf r. Sverr<lscrr
arskaffelsess rrm

r 25 000

Sørr 2
â r¡s kaffc lsess rrn

4t 66'7

Sorr I
a rrs kaffe ls css um

Dâtte r
nrs kaffclsess rrn Ha¡xlelsværtli

41 .667 139

r 25 000 4t.667 41 661 41.667 139 875 000ì alt

r Lntent aktieâvance ved succession

Hanclelsværdi
Anskafelsessrü11

r39 87s OOO

r 25.OOO

Aktieavance r 39 750 000
oHowedâktionænledsÌaa- l9lo u.a. ---> I 99 R rnaks 25'Zu

Reqìler et aktbâvarlce I 39 750 000

¡ nlf

Ove rdmge lsessum ved s uccessio¡r

42"/o

Handelsværdi
Latent skat. if ovenfor

I 39.875.O00
-58.695 000

Overdr?se lsessurr 8l_180 000

1-Gaweafgift af udlodni¡E til Søn I' Søn 2 & Datter

Handelsværdi Holdilg ApS 46 625.000
l 9 s65_OOO

46 62'.000
- r 9 56s.OOO

46.625.OOO
-r9 565 t)()0

139 875 000
-s8 695 000Lâtent skat- if ovenfor

Gaweafsiftssudlaq i alt 27.f)6f) r){.)0 27 060.000 )70.16.0 f)oo 8t 180-ooo

(ì¡we¡fgift I t5"/o .l-os9-OOO 4.O59.OOO ¿ o59 {|f}f) 12-177-OOO

Ha n ¿l e I sv æ r¿l i Hr¡ lzl i ng A ltS
Pas.s¡vDost, 22 ' aî t39 750 000

46 625 000
-to 257 500

46 625 000
-10 257 500

46 625.000
-lo 257 500

t39 875 000
-30 772 500

( ; a v c qfP ¡fl s e nt ncl las¿ i q I t 36 367 500 36 367 500 36 367 500 lO9 lO2 500

Gat'eaJkü II 5.455.1 25 I 6.365.375

70.a72.OOOSkatferog afgifter¡ alt

t-t 5.455. I 25 5.455.1 25
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Bilag 14 - Skematisk oversigt over skatte- og afgiftsbelastningen ved forskellige
generationsskiftemodeller (Egen tilvirkning)

Bcskatning ved brrg al
lornùeskatfekùrs

4t 661 r39 875 000 139 750 000 58 695 000 t2 l1't 000 I 6 365 375 't0 812 000 75 060 375 -4 I 88 375

{ns kaffelsess ilnr
lr. barn

Lntent
nktieavance
tRecl

LRteilt
sk^(l Reel

sktl

liave-
'Boatgitt

¡cd llafræk
rflate nt
ikat

Gave-

'Boa[giÍl ved
lralræk af
Dass¡\,fios t

Sk¡lter og

nfgifter i all
efter fiatræk al
ev1, lâtenl skât

ìkalter og

rfgiÍìer i alt
/ed frâtræk al
16s ivfros t

Difle ¡e nce

mcllcnr lateilt
tkât og

orus ivpos 1

Beskatning ved 4-trins
losningsnrodelle n

41 505 I 34 333 000 t34 208 4U s6 361 563 I I 694 8t6 15 72 I 070 68 062 3'79 72 0¿18 633 -4 026254

lJeskafning ved
over{agelse med
succcssion i levcnde
live

4t 661 369 848 000 369 723 000 t55 283 660 32 t84 65t t3 276 31 l t87 468 3 il t98 560 001 -l I 091 690

Beskatning ved
overtâgelse ùden
succession i levende
live

123 282 66'l 369 848 000 369 848 000 t55 283 660 55 4't1 200 0 2)0 760 860 0

Beskatiling ved
ovel1agelse nred
rucccssion ved dod

4t 66'l 369 848 000 369't23 000 rss 281 660 12 t84 65t J3 276 3J I t8746831¡ t98 560 0()l I I 091 690

Beskafning ved
ovedagelse uden
¡ucccssion ved dod

123 282 661 369 848 000 369 848 000 I 55 283 660 55 4't1 200 2 r0 7ó0 860 0
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