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Executive summery 
This master thesis has been written as part of the MSc in Business Economics and Auditing pro-

gramme at Copenhagen Business School. 

 

The main objective of this thesis is to create clarity about the options and legal basis for genera-

tional succession to auditors so they are able to provide the best possible advice to their clients.  

 

The topic of this master thesis is generational succession of a personally owned and run enter-

prise within the family. This includes answering the following problem formulation: 

 

• What are the options for generational succession of a personally owned and run enter-

prise so the generational succession will happen optimally in a tax point of view? 

 

o What considerations should be made before the planning of a generational succes-

sion and the completion of the generational succession itself? 

o How can an enterprise/a company as part of a generational succession be valued? 

o What models can be used in a generational succession of a personally owned and 

run enterprise and what legal effects do the individual models have for the in-

volved parties? 

 

The answering of the problem formulation above will be based on an analysis of the legal basis 

for generational succession. 

 

Initially it is important to consider a number of considerations before you start to plan and initi-

ate a generational succession within the family. A generational succession should therefore not 

only consider a single party but it should instead consider both the older generation, the younger 

generation and the actual business so the generational succession will be a success for everyone 

involved. This includes the consideration of future earnings, future increases in value and the 

tax-related impacts of a generational succession. 

 

Valuation of an enterprise/a company as part of a generational succession within the family can 

be a complicated task. A key issue in connection with generational succession within the family 



 

 

is the valuation of the transferred assets of the involved parties which is important for the deter-

mination of the tax profits reported to SKAT. The parties do namely have a common interest in 

that the handover will trigger as little taxation as possible.  

 

Valuation of the transferred assets or shares as part of a generational succession should in gener-

al be valued in accordance with the market value. SKAT has however issued some guiding direc-

tions for valuation of assets and unlisted shares to use when it’s not possible to determine the 

market value otherwise. 

 
There are many different models for generational succession of a personally owned and run en-

terprise but in practice it is especially relevant to use generational succession and restructuring 

models that are based on a succession principle as this will usually result in the tax-optimal solu-

tion for the involved parties in a generational succession. 

 

The generational succession and restructuring models corporate restructuring, transfer of shares 

by succession after ABL § 34, share exchange, transfer of assets, demerger and issue of new 

shares with advance dividend (the A/B-model) are analyzed in this thesis with regard to the op-

tions, the conditions of use and legal consequences for the parties involved. 

 

The choice of a generational succession and restructuring model should always depend on the 

given situation to ensure that a generational succession will minimize the tax payment under the 

given conditions. 
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Side 1  

1. Indledning 
Det har haft en betydelig bevågenhed fra politisk side at sikre bedre muligheder for at gennemfø-

re generationsskifte af små og mellemstore virksomheder, og derfor har retsgrundlaget for gene-

rationsskifte på det skatteretlige område gennemgået betydelige ændringer op gennem 1990’erne 

og frem til i dag. 

 

Folketinget har via skattereformen 20091 ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 bl.a. gjort det muligt 

for et selskab, der ejer mindst 10 % i et andet selskab, at modtage skattefrit udbytte uanset ejertid 

og afhænde aktierne skattefrit uanset ejertid. Denne ændring har betydning for planlægningen af 

generationsskifte, da den har ændret de skattemæssige konsekvenser ved afståelse af aktier og 

anparter ejet via et selskab. 

 

Derudover har Folketinget via skattereformen 2009 også forsøgt at forenkle reglerne for skatte-

frie omstruktureringer ved bl.a. at ophæve de komplicerede regler omkring udbyttebegrænsning 

og erstattet begrænsningen med regler om et holdingkrav. 

 

Det væsentligste formål i forbindelse med generationsskifte i erhvervsvirksomheder er, uanset 

om der er tale om overdragelse af virksomheder ejet i personligt regi eller i selskabsform, at få 

mulighed for at adskille overdragelsestidspunktet fra beskatningstidspunktet2. Derved kan den 

opnåede skatteudskydelse komme virksomhedens forretningsmæssige grundlag til gavn, hvilket 

sker ved, at virksomheden opnår en likviditetsmæssig fordel, da den likviditet, der som følge af 

skatteudskydelsen forbliver i virksomheden, er med til at forbedre virksomhedens kapitalgrund-

lag. 

 

Retsgrundlaget for generationsskifte er kompliceret, af hvilken grund et generationsskifte som 

oftest bør gennemføres i et samarbejde mellem virksomhedsejer og rådgivere i form af revisorer 

og advokater. 

 

                                                
1 Skattereformen 2009 er en del af Forårspakken 2.0, hvori LF 202 ”Lov om ændring af aktieavancebeskatningslo-

ven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.)” ligger til grund for 
ændringslov nr. 525 af 12. juni 2009. 

2 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 12) 
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Et generationsskifte af en virksomhed kræver som en konsekvens af det komplicerede retsgrund-

lag oftest en planlægningsperiode på mindst 3-5 år før selve generationsskiftet, og derfor er det 

vigtigt, at virksomheden tager udfordringen omkring et generationsskifte op i god tid, hvilket kan 

resultere i en lempeligere beskatning og den mest tilfredsstillende løsning for et generationsskifte 

for alle de involverede parter. 

 

I en global undersøgelse gennemført i 2010 af 1.606 små og mellemstore virksomheders genera-

tionsskifteplaner, heraf 80 små og mellemstore danske ejerledede virksomheder, fandt PwC frem 

til, at 71 % af de adspurgte danske virksomheder ingen planer har for et generationsskifte på de 

ledende poster, selvom 41 % af de adspurgte danske virksomheder forventer at skulle igennem 

en ændring i ejerskabet inden for de næste 5 år3. Af de 41 % af de adspurgte danske virksomhe-

der, der forventer at skulle igennem en ændring i ejerskabet inden for de næste 5 år, forudser 50 

%, at virksomheden fortsat vil forblive i familiens eje4. Dette illustrerer således, at mange virk-

somhedsejere ikke får foretaget den nødvendige planlægning af generationsskiftet, hvilket ikke 

er fordelagtigt i et skattemæssigt perspektiv. 

 

2. Problemformulering 
I forlængelse af indledningen gives her en kort begrundelse for den udarbejdede problemformu-

lering. 

 

Der er tale om komplicerede regler for generationsskifte af virksomheder, og derfor er det essen-

tielt, at rådgivere i form af revisorer og advokater har et indgående kendskab til retsgrundlaget på 

området. Dette gør det muligt for rådgiverne i samarbejde med virksomhedsejerne at tage udfor-

dringen omkring et generationsskifte op i god tid, således at der kan ske en så hensigtsmæssig 

planlægning som muligt forinden selve generationsskifteprocessen, hvilket kan medføre en lem-

peligere beskatning og den mest tilfredsstillende løsning for et generationsskifte for alle de in-

volverede parter. 

 

På baggrund af ovenstående er problemformuleringen opstillet som følgende: 

 

                                                
3 (PwC, 2010: s. 1 & 11-12; Børsen, 25. januar 2011: s. 8 & 9) 
4 (PwC, 2010: s. 1 & 11-12; Børsen, 25. januar 2011: s. 8 & 9) 
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• Hvilke muligheder er der for at generationsskifte en personlig ejet virksomhed, således at 

et generationsskifte kan foregå skattemæssigt optimalt? 

 

o Hvilke forhold bør overvejes inden planlægningen af et generationsskifte og selve 

gennemførelsen heraf? 

o Hvorledes kan man værdiansætte en virksomhed i forbindelse med et generations-

skifte? 

o Hvilke modeller kan anvendes ved et generationsskifte af en personlig ejet virk-

somhed, og hvilke retsvirkninger har de enkelte modeller for de involverede par-

ter? 

 

Besvarelsen af problemformuleringen vil være baseret på en gennemgang og en analyse af rets-

grundlaget for generationsskifte. 

 

Endvidere skal det præciseres, at der med et skattemæssigt optimalt generationsskifte menes et 

generationsskifte, der skattemæssigt medfører den mest tilfredsstillende løsning for alle de in-

volverede parter inden, under og efter hele generationsskifteprocessen. 

 

3. Problemafgrænsning 
I dette kapitel vil afhandlingen blive afgrænset fra at berøre visse områder, således at afhandlin-

gen er baseret på en væsentlighedsbetragtning i forhold til problemformuleringen, hvor fokus 

derved holdes på de mest centrale problemstillinger. 

 

Afhandlingen vil beskæftige sig med generationsskifte med udgangspunkt i en personlig ejet 

virksomhed, hvor det af hensyn til afhandlingens omfang ikke er muligt at berøre samtlige gene-

rationsskifte- og omstruktureringsmodeller. De mest centrale modeller i form af virksomheds-

omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven (VOL), overdragelse af aktier med succession 

efter aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 34, aktieombytning efter ABL § 36 og nytegning af 

aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) vil blive gennemgået mere dybdegående. Derimod 

vil tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens (FUL) §§ 15 c og d og spaltning efter FUL §§ 15 

a og b blive berørt overordnet med henblik på en kort belysning af bevæggrundene for at anven-

de disse to omstruktureringsmodeller og retsvirkningen heraf. I forlængelse heraf kan der argu-
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menteres for, at især tilførsel af aktiver i betydeligt omfang minder om aktieombytning, og der-

for fokuseres der derfor mere på at belyse forskellene herimellem kort. 

 

Dette medfører derudover f.eks., at der helt afgrænses fra at berøre fusion efter FUL’s regler, da 

fusion er en omstruktureringsmodel, der i praksis ikke finder så relativ stor anvendelse i forbin-

delse med generationsskifte i forhold til de andre generationsskifte- og omstruktureringsmodel-

ler. 

 

Der afgrænses derudover fra at berøre overdragelse af en personligt ejet virksomhed, jf. kilde-

skattelovens (KSL) § 33 C, da fokus i afhandlingen rettes mod virksomhedsomdannelse af en 

personlig ejet virksomhed, grundet det ofte vil være administrativt lettere og skattemæssigt billi-

gere først at omdanne den personlige virksomhed til et selskab inden en overdragelse5. 

 

Derudover afgrænses der også til udelukkende at berøre generationsskifte inden for familien, af 

hvilken grund overdragelse til nære medarbejdere med succession, jf. aktieavancebeskatningslo-

vens (ABL) § 35 og KSL § 33 C, stk. 12, og overdragelse til tidligere ejere med succession, jf. 

ABL § 35 A og KSL § 33 C, stk. 13, samt overdragelse til tredjemand ikke berøres i denne af-

handling. Derudover vil overdragelse mellem ægtefæller ikke blive berørt, jf. KSL §§ 26 A, stk. 

2 og 26 B.  

 

Der vil udelukkende blive fokuseret på generationsskifte ved overdragelse i levende live og der-

for vil generationsskifte for dødsboer, jf. dødsboskatteloven, eller de arveretlige regler, jf. arve-

loven, ikke blive berørt. Dette begrundes med, at generationsskifte ikke bør udskydes til en døds-

faldssituation, da der i højere grad er mulighed for at planlægge og påvirke et generationsskifte i 

levende live. 

 

Afhandlingen vil primært beskæftige sig med de skatteretlige aspekter ved generationsskifte, af 

hvilken grund de selskabsretlige aspekter i selskabsloven som udgangspunkt ikke vil blive be-

rørt. Eventuelle relevante selskabsretlige aspekter vil således udelukkende begrænse sig til for-

hold, der har en direkte betydning for de skattemæssige aspekter. I forbindelse med gennemgan-

                                                
5 (Deloitte, 2010: s. 54) 
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gen af retsgrundlaget for generationsskifte vil der kun blive gennemgået regler, der vurderes at 

have en umiddelbar relevans for afhandlingens emne. 

 

Der vil i afhandlingen visse steder blive benyttet betegnelsen kapitalselskab, der skal forstås som 

et synonym for aktieselskab og anpartsselskab, jf. selskabslovens (SEL) § 1, stk. 1, da dette øger 

læsevenligheden gennem afhandlingen. De skattemæssige aspekter ved generationsskifte vil så-

ledes ikke blive berørt for interessentskaber og f.eks. selskabsformerne kommanditselskaber, det 

indre selskab, partrederier og partselskaber og partnerselskaber (kommanditaktieselskaber). 

 

Afhandlingen vil udelukkende berøre generationsskifte inden for Danmarks grænser og derved 

ikke berøre grænseoverskridende generationsskifte til personer eller selskaber udenfor Danmarks 

grænser. 

 

Afhandlingen vil ikke tage udgangspunkt i en casevirksomhed, og derfor vil der i stedet blive 

inddraget relevante domme, afgørelser og kommentarer til retsgrundlaget, hvor det findes rele-

vant for at højne forståelsen af det komplicerede retsgrundlag ved generationsskifte. 

 

Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i gældende lovgivning indtil 30. november 2011. 

 

4. Metode 
Afhandlingen er baseret på en juridisk metode, hvor afhandlingen vil blive bygget op på bag-

grund af gældende danske love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, retspraksis og special-

litteratur, der er relevant i forhold til at kunne besvare problemformuleringen så fyldestgørende 

som muligt6. 

 

Analysen er udformet som et statisk studie, idet afhandlingen skal tegne et øjebliksbillede af, 

hvorledes et generationsskifte af en virksomhed kan foretages i Danmark under hensyntagen til 

de skattemæssige konsekvenser for alle de involverede parter7. 

 

                                                
6 (Blume, 2011: s. 153-154) 
7 (Andersen, 2005: s. 109; Hair et al., 2007: s. 18) 
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Dataindsamlingen baseres udelukkende på desk research af emnet, da der anvendes sekundære 

data8. Dette valg af datagrundlag betyder, at man kun indirekte skal være opmærksom på den 

selektive perception, da man primært skal forholde sig kritisk til troværdigheden af de sekundære 

data9. Problemformuleringen vil desuden blive besvaret ved hjælp af et konsulentperspektiv, 

hvorved det tilsigtes at opnå en neutral synsvinkel, der gør det muligt at forholde sig kritisk til 

kildernes mulige perspektiv og kildernes objektivitet i forhold til afhandlingens emne. 

 

Der vil i afhandlingen ikke blive delkonkluderet efter hvert kapitel, da der konkluderes samlet på 

hele afhandlingen i konklusionen i kapitel 11. 

 

5. Målgruppe 
Målgruppen for denne afhandling er revisorer, der ønsker at opdatere deres kendskab til rets-

grundlaget for generationsskifte. Revisorer vil med en opdatering inden for generationsskifte 

være i stand til at rådgive om reglerne og mulighederne for, hvorledes et generationsskifte af en 

virksomhed kan foretages i Danmark under hensyntagen til de skattemæssige konsekvenser for 

alle de involverede parter. Afhandlingen har dermed det hovedformål at give revisorer en opda-

tering om mulighederne inden for generationsskifte, således at de er i stand til at yde den optima-

le rådgivning. 

 

Det forventes, at målgruppen har et grundlæggende kendskab til den danske skattelovgivning og 

er bekendt med relevante fagtermer for at få et fuldt udbytte af denne afhandling. 

 

6. Afhandlingens opbygning 
For at sikre overskueligheden af afhandlingens kommende kapitler i forhold til problemformule-

ringen er her nedenunder en illustrerende figur og en kort redegørelse for, hvordan afhandlingen 

fremadrettet er opbygget. 

 

  

                                                
8 (Rasmussen & Østergaard, 2005: s. 72-74) 
9 (Andersen, 2005: s. 157) 



 

Figur 6.1 - Afhandlingens opbygning 

Anm.: Egen fremstilling. 
 

I kapitel 7 vil der blive foretaget en gennemgang af de forhold og hensyn, der almindeligvis bør 

overvejes inden planlægningen af et generationsskifte 

sen heraf. 

 

I kapitel 8 vil problemstillingen, omkring

bindelse med et generationsskifte 

 

I kapitel 9 vil der blive foretaget en kort overordnet beskrivelse af successionsprincippet ved 

generationsskifte. 

 

I kapitel 10 vil der blive foretaget en genn

generationsskifte af en personlig ejet virksomhed

gelse af denne gennemgang blive foretaget en analyse af,

rationsskifte- og omstruktureringsmodel

 

Kapitel 7
• Overvejelser inden et generationsskifte

Kapitel 8
• Værdiansættelse ved generationsskifte

Kapitel 9
• Generationsskifte med succession

Kapitel 10
• Generationsskifte

 

vil der blive foretaget en gennemgang af de forhold og hensyn, der almindeligvis bør 

overvejes inden planlægningen af et generationsskifte inden for familien og selve gennemføre

, omkring hvorledes kan man værdiansætte en virksomhed i fo

bindelse med et generationsskifte inden for familien, blive belyst. 

foretaget en kort overordnet beskrivelse af successionsprincippet ved 

vil der blive foretaget en gennemgang af, hvilke modeller der kan anvendes ved et 

generationsskifte af en personlig ejet virksomhed inden for familien. Endvidere vil der i forlæ

gelse af denne gennemgang blive foretaget en analyse af, hvilke retsvirkninger de enkelte 

og omstruktureringsmodeller har for de involverede parter. 

Overvejelser inden et generationsskifte

Værdiansættelse ved generationsskifte

Generationsskifte med succession

Generationsskifte- og omstruktureringsmodeller

 

vil der blive foretaget en gennemgang af de forhold og hensyn, der almindeligvis bør 

familien og selve gennemførel-

ansætte en virksomhed i for-

foretaget en kort overordnet beskrivelse af successionsprincippet ved 

kan anvendes ved et 

familien. Endvidere vil der i forlæn-

retsvirkninger de enkelte gene-

og omstruktureringsmodeller
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7. Overvejelser inden et generationsskifte 
Det følgende kapitel vil fokusere på de forhold og hensyn, der almindeligvis bør indgå i overve-

jelserne om samt planlægningen og gennemførelsen af et generationsskifte af en virksomhed 

inden for familien. 

 

Overvejelserne om et generationsskifte kommer ofte fra den ældre generation selv grundet et 

ønske om at trappe ned og overlade virksomheden til den yngre generation. Overvejelserne kan 

dog også være afledet af et ønske fra den yngre generation om at få mere indflydelse og en større 

del i virksomhedens indtjening. 

 

Et generationsskifte skal ikke kun tage hensyn til en enkeltstående part, men der skal derimod 

tages hensyn til både den ældre generation, den yngre generation og den konkrete virksomhed, 

for at generationsskiftet kan blive en succes for alle de involverede parter. Set i dette perspektiv 

er rettidige overvejelser og den heraf følgende planlægning af afgørende betydning for hele ge-

nerationsskifteprocessen, og derfor bør man inden et generationsskifte klarlægge de relevante 

motiver for en gennemførelse heraf. 

 

Der kan være tale om en række forskellige motiver til et generationsskifte, men oftest er de rele-

vante motiver begrundet i hensynet til den ældre generation, den yngre generation, virksomhe-

den, den fremtidige indtjening, fremtidige værdistigninger eller den skatte- og afgiftsmæssige 

belastning ved generationsskiftet10. 

 

I praksis vil det ofte være således, at en flerhed af hensyn med varierende styrke taler for et gene-

rationsskifte, ligesom det ikke sjældent vil kunne forekomme, at et eller flere væsentlige hensyn 

taler imod et generationsskifte11. Det er derfor kun muligt gennem en analyse af de enkelte hen-

syn at få fremskaffet et sagligt beslutningsgrundlag vedrørende tidspunktet for, omfanget af og 

vilkårene for et eventuelt generationsskifte. 

 

Det er af afgørende betydning, at et generationsskifte aldrig må tage udgangspunkt i en bestræ-

belse på så hurtigt som muligt at få overført en så stor formue som muligt fra den ældre generati-

                                                
10 (Serup, 2004: s. 31) 
11 (Serup, 2004: s. 31-32) 



 

Side 9  

on til den yngre generation til så lempelig en beskatning som muligt12. Dette skyldes, at en sådan 

tankegang vil kunne medføre uheldige konsekvenser både for virksomheden og for de involvere-

de personer. 

 

7.1. Hensynet til den ældre generation 

Den ældre generation vil typisk have investeret stort set alle sine arbejdsmæssige og økonomiske 

ressourcer gennem en lang årrække ved først at etablere og derefter konsolidere virksomheden. 

På et tidspunkt opstår der derfor naturligt et behov for den ældre generation for at trappe ned og 

måske endda holde helt op, så det bliver muligt at kunne nyde en delvis eller hel pensionisttilvæ-

relse med den nære familie og med frugterne af den slidsomme indsats gennem årenes løb. 

 

Som udgangspunkt må enhver overvejelse om generationsskifte ske gennem en analyse af den 

ældre generations behov med henblik på at tydeliggøre, hvorledes generationsskiftet ud fra en 

rent menneskelig betragtning bør tilrettelægges for at opfylde deres inderste ønsker13. Ifølge De-

loitte viser en undersøgelse af virksomhedsejerne i europæiske familievirksomheder, at ikke 

mindre end 70 % af virksomhedsejerne ønsker at forblive i virksomheden indtil deres død14. Så-

fremt dette er den ældre generations inderste ønske, så kan det forhindre et fremrykket generati-

onsskifte i levende live, hvis den ældre generation ikke har et ønske om at overdrage ejerskabet 

eller styringen af virksomheden. 

 

Derudover skal det i hensynet til den ældre generation så vidt muligt sikres, at den ældre genera-

tion får en kapital ud af det, der er tilstrækkelig til at dække et ønskværdigt og rimeligt privatfor-

brug i en passende optimistisk lang årrække fremover15. Kapitalkravet skal dog afvejes i forhold 

til at sikre, at der forbliver tilstrækkelig likviditet i virksomheden, således at det er muligt at sikre 

den videre drift heraf i fremtiden for den yngre generation. 

 

                                                
12 (Serup, 2004: s. 32) 
13 (Serup, 2004: s. 32) 
14 (Deloitte, 2010: s. 17) 
15 (Serup, 2004: s. 32) 
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Det væsentligste i denne indledende fase er dog at tilvejebringe et vist overblik over de økono-

miske aspekter af et generationsskifte, så det kan klarlægge, om der er et økonomisk incitament 

til gennemgå et generationsskifte16. 

 

7.2. Hensynet til den yngre generation 

Som det var tilfældet hos den ældre generation, så bør der ligeledes foretages en analyse af den 

yngre generations behov og ønsker, således at enhver overvejelse om generationsskifte kan tage 

hensyn hertil. 

 

Den yngre generation kan i visse tilfælde have et ønske om at igangsætte et generationsskifte i så 

god tid, at den i sine bedste år selv kan få lov til at lede virksomheden og dermed også nyde frug-

terne af deres egen indsats i virksomheden17. Dette kan være et fornuftigt argument, såfremt den 

yngre generation har arbejdet i virksomheden gennem længere tid og dermed opnået kendskab 

og kompetencer til overtage styringen af virksomheden. Derimod kan den yngre generation i 

andre tilfælde også have for travlt med at overtage styringen af virksomheden, da det er vigtigt, 

at den yngre generation har de fornødne kompetencer og ledelsesevner til at overtage styringen18. 

 

7.3. Hensynet til virksomheden 

Indledningsvist skal det præciseres, at virksomhedens behov ikke skal opfattes som et selvstæn-

digt behov, men virksomhedens behov skal derimod ses som en varetagelse af den ældre og den 

yngre generations behov samt virksomhedens ansatte og kreditorer, da disse alle må formodes at 

have en interesse i virksomhedens drift i fremtiden. 

 

Hensynet til virksomhedens behov bliver ofte forsømt, da det ofte ses, at et generationsskifte 

tager udgangspunkt i hensynet til den ældre og den yngre generation samt hensynet til reduktion 

af skatter og afgifter19. Dette er yderst uhensigtsmæssigt, da det dels må være et væsentligt hen-

syn at sikre den optimale videreførelse af virksomheden, og dels fordi en sikring af virksomhe-

dens fremtid er en grundlæggende forudsætning for, at den i virksomheden bundne formue kan 

                                                
16 (Serup, 2004: s. 33) 
17 (Serup, 2004: s. 33) 
18 (Serup, 2004: s. 33) 
19 (Serup, 2004: s. 33) 
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bevares og måske endda forøges. Dette vil være til fordel for både den yngre generation og efter-

følgende generationer samt såvel være til fordel for den ældre generation, der jo muligvis ikke 

straks bliver vederlagt for generationsskiftet og vil derfor have en økonomisk interesse i, at virk-

somheden klarer sig godt i fremtiden. 

 

Det er derfor essentielt at analysere virksomhedens behov i den konkrete situation, således at det 

er muligt at vurdere, om virksomheden er parat til et generationsskifte samt om den yngre gene-

ration er parat til at overtage ansvaret for virksomheden. 

 

Først og fremmest bør analysen af virksomhedens behov tydeliggøre det forretningsmæssige 

grundlag og de dertil hørende forudsætninger for virksomhedens drift20. Dette kan ske gennem 

en undersøgelse af f.eks. virksomhedens markedsudvikling, konkurrenter, eventuelle miljøskader 

og miljøkrav samt teknologi og det uddannelsesmæssige niveau. Derudover kan det også være 

nødvendigt at undersøge, om en øget internationalisering, en øget harmonisering i EU eller kon-

kurrence fra kopiproducenter i lavlønslande kan påvirke virksomhedens konkurrenceevne på 

sigt. 

 

En sådan analyse af fremtidsperspektiverne for virksomheden er nødvendig som grundlag for 

fastlæggelsen af virksomhedens fremtidige strategi og heraf følgende investeringspolitik og lø-

bende tilpasning af driften og vil dog derfor i mange tilfælde være udarbejdet uafhængigt af 

overvejelserne om et generationsskifte21. Såfremt den ældre generation ikke har kunnet oprethol-

de den helt nødvendige dynamik i virksomhedens drift og udvikling, så vil varetagelsen af den 

yngre generations interesser særligt bero på, at man får afklaret forventningerne til det fremtidige 

forretningsgrundlag samt i videst mulig omfang berettigelsen af disse forventninger. 

 

Udover en analyse af det forretningsmæssige grundlag er det også nødvendigt at overveje virk-

somhedens finansielle behov, herunder om den fornødne kapital for opfyldelse af forudsætnin-

gerne for det fremtidige forretningsgrundlag kan etableres uden sikkerhedsstillelse fra den ældre 

generation22. Derudover er det også naturligt at overveje, om der er en tilstrækkelig økonomisty-

                                                
20 (Serup, 2004: s. 33) 
21 (Serup, 2004: s. 34) 
22 (Serup, 2004: s. 34) 
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ring i virksomheden samt at forsøge at skabe et overblik over, hvorvidt dele af driften er urenta-

bel. 

 

Som led i et generationsskifte vil det være naturligt at overveje, om det er hensigtsmæssigt eller 

måske endda nødvendigt med en grundlæggende ændring af virksomhedens organisation og le-

delsesstruktur23. Den ældre generation kan i sin egenskab af virksomhedsejer have haft en afgø-

rende betydning og rolle i organisationen, af hvilken grund det i generationsskiftesammenhæng 

må overvejes, om ledelsesansvar og ledelseskompetencer bør fordeles på en mere hensigtsmæs-

sig måde inden for rammerne af den fremtidige målsætning for virksomheden. Dette kan foran-

ledige, at der må ansættes nye medarbejdere til udvalgte positioner i organisationen, ligesom det 

kan være fordelagtigt at ansætte en professionel bestyrelse i en kortere eller længere overgangs-

fase. 

 

Med hensyn til overvejelserne om virksomhedens organisation er det ligeledes af stor betydning 

at vurdere, om den yngre generation, der skal overtage virksomheden, er tilstrækkeligt erfaren og 

fagligt udrustet til at have ansvar for virksomhedens drift efter et generationsskifte24. I den vur-

dering må det indgå, om den yngre generation har den uddannelsesmæssige baggrund, organisa-

toriske indsigt, det fornødne overblik og de fornødne lederevner, der vurderes at skulle til, samt 

om den yngre generation er i stand til at overtage relationerne til leverandører, forhandlere og 

kunder. Det kan være nødvendigt med en overgangsperiode, hvor den yngre generation målrettet 

sættes i stand til at overtage de enkelte ansvarsområder samt en eventuel ansættelse af medarbej-

dere til de områder, hvor den yngre generation ikke har en realistisk udsigt til selv at kunne vare-

tage. 

 

En analyse af virksomhedens behov kan konkludere, at virksomheden ikke har en fremtid, eller 

at den yngre generation ikke er egnet til at overtage virksomheden på hverken kort eller lang 

sigt25. Hvis virksomheden konkluderes til ikke at have en fremtid, må det overlades til den ældre 

generation at tage stilling til, om virksomheden skal sælges til en konkurrent, medens tid er, eller 

om den ældre generation vil drive virksomheden videre, så længe det lader sig gøre. Dette vil 

gøre det muligt for den yngre generation at bruge sine arbejdsmæssige, økonomiske og følelses-

                                                
23 (Serup, 2004: s. 35) 
24 (Serup, 2004: s. 35) 
25 (Serup, 2004: s. 35-36) 
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mæssige ressourcer et andet sted, hvor det må forventes at give et større afkast. Hvis den yngre 

generation konstateres til ikke at være egnet til at overtage virksomheden, på trods af den ældre 

generations følelsesmæssige ønske herom, så vil det antageligt være til gavn for både den ældre 

og yngre generation samt for virksomheden og dens ansatte ikke at gennemføre et generations-

skifte på lang sigt. 

 

Et meget centralt punkt i generationsskifteovervejelserne er således en analyse af virksomhedens 

behov, som den ældre og yngre generation måske ikke selv har haft overblik til at overveje. 

 

7.4. Hensynet til den fremtidige indtjening 

Ved overvejelserne om et generationsskifte er det ofte et fremtrædende hensyn, at den yngre ge-

neration skal sikres retten til eller en større del af virksomhedens fremtidige indtjening samt at 

den ældre generation ønsker at trappe ned i virksomheden26. Dette er typisk et resultat af, at den 

yngre generation har arbejdet i virksomheden på almindelige lønvilkår på trods af at have ydet en 

ekstraordinær indsats for at gøre sig egnet til et generationsskifte. 

 

Som udgangspunkt følger retten til afkastet af virksomhedens drift almindeligvis ejendomsretten 

til virksomheden, og derfor vil det normalt nødvendiggøre, at ejendomsretten til virksomheden 

overdrages til den yngre generation27. I den forbindelse er det dog væsentligt for en hensigts-

mæssig planlægning af et generationsskifte, at man er opmærksom på at sondre mellem ejen-

domsretten til virksomheden og ledelsesretten over virksomheden. Dette skyldes, at ejendomsret-

ten i et vist omfang godt kan overgå af hensyn til at sikre den yngre generation ret til en del af 

virksomhedens fremtidige indtjening, uden at der nødvendigvis skal ske en forholdsmæssig til-

svarende overgang af ledelsesretten til virksomheden til den yngre generation. Den ældre genera-

tion kan således godt fortsætte med at lede virksomheden, selvom ejendomsretten overdrages til 

den yngre generation. 

 

Tilsvarende er det vigtigt at sondre mellem generationsskifte af virksomheden og generations-

skifte af den heri bundne formue28. Dette skyldes, at man godt kan generationsskifte ejendoms-

                                                
26 (Serup, 2004: s. 36) 
27 (Serup, 2004: s. 36) 
28 (Serup, 2004: s. 37) 
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retten til virksomheden, uden at det nødvendiggør et generationsskifte af den nettoformue, som 

virksomhedens aktiver og passiver udgør. Det er således muligt ved en god planlægning via for-

udgående dispositioner i form af f.eks. omstruktureringer at lave en udskillelse af den i virksom-

heden bundne egenkapital inden et generationsskifte, hvilket vil medføre et lavere finansierings-

krav til den yngre generation. 

 

Under hensynet til den fremtidige indtjening er det således vigtigt i overvejelsesfasen at være 

opmærksom på, at et generationsskifte af en virksomhed og dens formue kan ske uafhængigt af 

hinanden. 

 

7.5. Hensynet til de fremtidige værdistigninger 

Det forekommer ofte, at et incitament til gennemførelse af et fremrykket generationsskifte er, at 

der forventes væsentlige fremtidige værdistigninger på de relevante aktiver f.eks. i form af dele 

af eller hele virksomheden samt enkelte aktiver såsom ejendomme og aktier, hvor man ønsker at 

placere disse værdistigninger hos den yngre generation 29.  

 

Det forventes dermed forudsætningsvis, at jo længere tid et generationsskifte udskydes, jo større 

vil den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet blive. Dertil kommer også det 

forhold, at de relevante aktiver kan ansættes til en øjebliksværdi, der i et historisk perspektiv kan 

være usædvanlig gunstig i tilfælde af f.eks. en lav konjunktur, hvilket kan tale for et øjeblikkeligt 

generationsskifte med beskatning og afgiftsberigtigelse på grundlag af den lave værdi. 

 

Man bør imidlertid være varsom med udelukkende at begrunde et generationsskifte med det for-

mål at opnå skatte- og afgiftsmæssige besparelser. Dette er særligt gældende i de tilfælde, hvor 

kompleksiteten i de relevante hensyn er størst, og da vil en mere velovervejet analyse oftest tale 

imod det skatte- og afgiftsmæssige generationsskifte30. Et uforudset konjunkturudsving kan i sig 

selv fjerne det oprindelige incitament for et gennemført generationsskifte, og beskatningen og 

afgiftsberigtigelsen vil derfor være sket på et unødvendigt højt værdiansættelsesgrundlag. 

 

                                                
29 (Serup, 2004: s. 37) 
30 (Serup, 2004: s. 38) 
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7.6. Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved gene-
rationsskiftet 

Tidligere var det et væsentligt argument ved et generationsskifte, at der med den fornødne plan-

lægning kunne opnås ikke uvæsentlige skatte og afgiftsmæssige besparelser31. Dette argument 

bør ikke være den væsentligste årsag til et generationsskifte i dag, da der eksempelvis stort set 

ikke er nogen afgiftsmæssig forskel på, om en formue overgår ved gave i levende live eller ved 

arv ved dødsfald, og afgiftssystemet er således ikke længere et selvstændigt argument for at 

fremrykke generationsskiftet. 

 

Den ældre generation skal som udgangspunkt realisationsbeskattes af avancen på afståelsen af 

virksomheden, og størrelsen af skattebetalingen har derfor stor betydning for, hvor stor en likvi-

ditet den yngre generation skal fremskaffe for at kunne finansiere overtagelsen af virksomheden, 

såfremt der ikke succederes i den ældre generations latente skattebyrde. 

 

8. Værdiansættelse ved generationsskifte 
Det følgende kapitel vil fokusere på problemstillingen omkring, hvorledes man kan værdiansætte 

en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte inden for familien. 

 

En central problemstilling i forbindelse med generationsskifte inden for familien er parternes 

værdiansættelse af de overdragne aktiver, hvilket har betydning for fastlæggelsen af de ved 

overdragelsen konstaterede skattemæssige avancer32. Dette giver i praksis ofte anledning til en 

del drøftelser imellem de involverede parter samt tillige i forhold til skattemyndighederne. 

 

Ved generationsskifte inden for familien er der ofte tale om parter, der ikke har de modstridende 

interesser i prisfastsættelsen, der ellers ville eksistere ved et salg til en uafhængig tredjemand. 

Parterne har derimod en fælles interesse i, at overdragelsen udløser en så lav beskatning som 

muligt gennem en lav overdragelsessum, hvilket vil føre til en reduktion af overdragerens skatte-

pligtige fortjeneste og beregningsgrundlaget for gaveafgift medførende lavere skatter og afgif-

ter33.  

 

                                                
31 (Serup, 2004: s. 38) 
32 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 16) 
33 (Pedersen et al., 2009: s. 254) 
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Værdiansættelse af overdragne aktiver eller aktier/anparter som led i et generationsskifte skal 

som overordnet udgangspunkt værdiansættes i overensstemmelse med markedsværdien og arms-

længdeprincippet, hvilket vil sige værdien i handel og vandel34. Skatteforvaltningen har dog ud-

stedt nogle vejledende anvisninger til værdiansættelse af aktiver samt unoterede aktier og anpar-

ter, grundet at der ofte er tale om interesseforbundne parter, samt at det ofte ikke vil være muligt 

at finde et sammenligneligt salg i forbindelse med overdragelse af en personligt ejet virksomhed 

eller en unoteret aktie- eller anpartspost35. 

 

De af skatteforvaltningen udstedte anvisninger/vejledninger til værdiansættelse af aktiver samt 

unoterede aktier og anparter er følgende: 

 

• Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i 

dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning 

 

• Den juridiske vejledning 2011-2; afsnit C.B.3.4.3 Fast ejendom, der indeholder en vide-

reførelse af principperne i det ophævede TSS-cirkulære nr. 2000-5 af 15. marts 2000 om 

værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter 

 

• TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter 

 

• TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættel-

se af goodwill 

 

• Vejledning af 21. august 2009: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, værdiansæt-

telse 

 

Det er ved overdragelser mellem interesseforbundne parter især vigtigt for de involverede parter 

at sikre sig, at overdragelsen sker til de korrekte tilnærmelsesværdier og dermed i overensstem-

melse med de relevante værdiansættelsesprincipper på området36. 

                                                
34 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 15 & 19) 
35 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 16) 
36 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 16) 



 

Side 17  

Såfremt overdragelser mellem interesseforbundne parter ikke sker til de korrekte tilnærmelses-

værdier af handelsværdien, så vil skattemyndighederne inden for visse grænser have bemyndi-

gelse til at korrigere parternes værdiansættelse37. I praksis er skattemyndighederne særligt op-

mærksomme på situationer, hvor der sker overdragelser fra forældre til børn samt mellem ho-

vedaktionær og selskab, hvor skattemyndighederne vil foretage en korrektion af aftalens vilkår, 

såfremt vilkårene ikke svarer til de almindelige markedsmæssige vilkår38. 

 

Ved overdragelse inden for familien har parterne i visse situationer mulighed for at tage et skat-

teforbehold, således at parterne kan træde tilbage fra eller fastholde aftalen, såfremt skattemyn-

dighederne foretager en korrektion af parternes værdiansættelse, jf. skatteforvaltningslovens 

(SFL) § 2839. Man skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at muligheden for at tage et 

skatteforbehold kan være begrænset af de selskabsretlige regler som i f.eks. SEL § 31, der kræ-

ver, at aktie- eller anpartstegningen er uden forbehold, hvilket udelukker et skatteforbehold ved 

en virksomhedsomdannelse. 

 

Nedenfor vil de 5 anvisninger/vejledninger blive gennemgået hver for sig med henblik på at be-

skrive deres anvendelsesområde i forbindelse med værdiansættelse ved et generationsskifte in-

den for familien. 

 

8.1. Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af 
aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning 

Dette cirkulære, også kaldet værdiansættelsescirkulæret fra 1982, anvendes i de tilfælde, hvor 

der i forbindelse med overdragelsen gives en gave til en erhverver, der er omfattet af gaveaf-

giftskredsen efter boafgiftslovens (BAL) § 2240. Dette indebærer f.eks., at overdragelser til for-

ældre, børn, børnebørn og samlevende i mindst 2 år er omfattet, mens overdragelser mellem sø-

skende eller hovedaktionær og selskab ikke er omfattet af værdiansættelsescirkulæret. Værdian-

sættelse af goodwill er desuden ikke omfattet værdiansættelsescirkulæret41.  

 

                                                
37 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 16-17) 
38 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 18) 
39 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 24) 
40 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 20) 
41 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 23) 
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret forudsætter, 

at der er tale om overdragelser direkte mellem f.eks. forældre og børn42. Derimod vil en situati-

on, hvor f.eks. fader og søn hver ejer 50 % af kapitalen i et selskab, og faderen træder ud ved et 

tilbagesalg til selskabet, ikke være omfattet af værdiansættelsescirkulæret, da det vil blive beteg-

net som en overdragelse mellem hovedaktionær og selskab. 

 

Udgangspunktet for værdiansættelsen efter værdiansættelsescirkulæret er, at de aktiver, der om-

fattes af skatte- og afgiftsberegningen, normalt ansættes til deres værdi i handel og vandel på det 

tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen, jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 243. I 

praksis har værdiansættelsescirkulæret særligt betydning for værdiansættelse af fast ejendom og 

aktier/anparter44. 

 

En værdiansættelse af en fast ejendom inden for en margin af højst +/- 15 % af den senest be-

kendtgjorte offentlige ejendomsvurdering vil skulle lægges til grund ved beregningen af arve- 

eller afgiftsberegningen, jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 645. Man skal dog være opmærk-

som på, at der i værdiansættelsen skal tages højde for, om den faste ejendom i perioden siden den 

sidste offentlige vurdering og overdragelsestidspunktet er undergået retlige eller faktiske æn-

dringer, jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 646. Det skal i den forbindelse nævnes, at der både 

kan være tale om ændringer, der kan have resulteret i såvel en forhøjelse som en nedsættelse af 

ejendommens værdi. 

 

Ved værdiansættelsen af børsnoterede aktier ansættes handelsværdien på aktierne til den notere-

de kurs på fondsbørsen på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt, jf. værdian-

sættelsescirkulærets punkt 1747. 

 

                                                
42 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 23) 
43 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gave-

afgiftsberegning, punkt 2 
44 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 29) 
45 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gave-

afgiftsberegning, punkt 6 
46 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gave-

afgiftsberegning, punkt 8 
47 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gave-

afgiftsberegning, punkt 17 
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Ved værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter ansættes disse til deres handelsværdi som 

udgangspunkt, men det forekommer dog ofte, at det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger om 

handelsværdien, da der ikke er en officiel børskurs at tage udgangspunkt i som ved børsnoterede 

aktier, jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 1748. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe op-

lysninger om handelsværdien, samt i det omfang der ikke har været et sammenligneligt salg, så 

kan der tages udgangspunkt i de af Ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af for-

mueskattekursen ved værdiansættelsen, jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 17. 

 

Såfremt der i forbindelse med en overdragelse gives en gave til en erhverver, der er omfattet af 

gaveafgiftskredsen efter BAL § 22, så har parterne et egentligt retskrav til at anvende formue-

skattekursen, medmindre der har fundet en omsætning af aktierne sted, der har relevans for kurs-

fastsættelsen heraf49. At der er tale om et egentlig retskrav og ikke en pligt fremgår af Landsskat-

terettens kendelse af 21. december 2007, 2-2-1943-0358 og SKM 2004.104 LR (TfS 2004, 266), 

hvorimod formueskattekursen ikke kunne finde anvendelse i SKM 2008.596 LSR (TfS 2008, 

1012), da aktierne var blevet handlet til tredjemand kort tid efter overdragelsestidspunktet. 

 

Beregningsreglerne for formueskattekursen er oprindeligt beskrevet i ligningsvejledningen for 

1996, afsnit A.H.3.1.1, og beregningsreglerne er gengivet i SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 

70), SKAT-meddelelse af 20. december 2010 om justering af gældende kapitaliseringsfaktorer 

for unoterede aktier og anparter. Der henvises til bilag 1, hvor SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 

70) er gengivet i sin fulde længde for en nærmere beskrivelse af de 7 beregningsregler: Den al-

mindelige regel, hovedaktionærselskaber, den ”modificerede” regel, ejendomsselskaber, 90 % 

selskaber, datterselskaber samt nystiftede selskaber. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på den ”modificerede” regel, der fastslår, at i de tilfælde, hvor 

en værdi, der er beregnet efter den almindelige beregningsregel eller beregningsreglen for ho-

vedaktionærselskaber, overstiger den skattemæssige indre værdi, så skal der foretages en ny be-

regning, forudsat at indtjeningsevnen er større end 10 pct., jf. SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 

70). Ved den ”modificerede” regel skal de første 10 % af indtjeningsevnen kapitaliseres med 

11,0 og den overskydende del med 5,5. Den heraf beregnede værdi anvendes, hvis den fortsat er 

                                                
48 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gave-

afgiftsberegning, punkt 17 
49 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 84) 
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større end den skattemæssige indre værdi, og ellers anvendes den skattemæssige indre værdi, jf. 

SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 70). 

 

Som udgangspunkt skal beregningen af formueskattekursen foretages på grundlag af det seneste 

afsluttede årsregnskab, men i særlige tilfælde kan beregningen foretages på grundlag af regnska-

bet for regnskabsåret, der udløber efter afgiftstidspunktet, jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 

17. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor den afgiftspligtige begivenhed er indtruffet ganske 

kort tid forud for regnskabsårets udløb, hvilket i praksis typisk vil sige overdragelser, der gen-

nemføres inden for en måned før udløbet af det pågældende regnskabsår50. 

 

8.1.1. Eksempel på beregning af værdien af unoterede aktier 

Dette afsnit vil vise en beregning af værdien af unoterede aktier med udgangspunkt i et fiktivt 

eksempel. Beregningen af formueskattekursen vil være baseret på kapitaliseringsfaktorerne samt 

beregningsreglen for hovedaktionærselskaber i SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 70) i bilag 1, 

da det forudsættes, at over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i det fiktive selskab i neden-

stående eksempel ejes af en enkelt aktionær. 

 

Skatteministeriet har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter 

med virkning fra den 1. januar 2011 i SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 70):  

 

Indtjeningsevne: 11,0 

Modificerede regel: 5,5 

Udbytte: 78,0 

Indre værdi: 80 

 
Beregningsreglen for et hovedaktionærselskab tager udgangspunkt i en beregning af indtjenings-

evnen og den indre værdi, og der henvises til en nærmere forklaring af disse begreber i SKM 

2010.849 SKAT (TFS 2011, 70) i bilag 1. 

 

Beregningsformlen for formueskattekursen for et hovedaktionærselskab er følgende: 

 

                                                
50 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 85) 
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Formueskattekursen = (kapitaliseret indtjeningsevne + kapitaliseret indre værdi)/2 

 

Formueskattekursen skal efter beregningen heraf afrundes nedad til nærmeste med fem delelige 

tal, og såfremt der foreligger særlige forhold, så kan de anførte beregningsregler fraviges, jf. 

SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 70). Såfremt man vil gøre gældende, at der foreligger sådanne 

særlige omstændigheder i en konkret sag, således at beregningsreglerne kan fraviges, så bærer 

man selv bevisbyrden herfor overfor skattemyndighederne51. 

 

I det nedenstående eksempel er der lagt en aktiekapital på DKK 500.000 til grund for beregnin-

gerne. 

 

Tabel 8.1 – Eksempel på beregning af værdien af unoterede aktier 

Indtjeningsevne beregning (Angivet i DKK 1.000, dog pct. undtaget) 

  3. sidste år 2. sidste år Sidste år 

Driftsresultat efter skat 250 275 303 

Sum 828 

Gennemsnitlig indkomst (828/3) 275,83 

Gennemsnitlig indtjeningsevne i pct. ((275,83/500)*100) 55,17 

Kapitaliseret indtjeningsevne (55,17*11) 607 

    

Indre værdi beregning   

  Regnskabs- Skatte-   

  mæssig mæssig   

  værdi værdi Forskel 

Ejendom 2.500 1.200 -1.300 

Driftsmidler 1.300 850 -450 

Varelager 1.600 1.600 0 

Tilgodehavender 450 450 0 

Likvide beholdninger 750 750 0 

Sum 6.600 4.850 -1.750 

    

Virksomhedens egenkapital ved udgang af det sidste år 4.465 

    

Skattemæssig egenkapital (4.465-1.750) 2.715 

Skattemæssig indre værdi i pct. ((2.715/500)*100) 543 

Kapitaliseret indre værdi ((543/80)*100) 434 

    

    

Formueskattekursen ((607+434)/2) 521 

    

Værdi af aktier for hovedaktionærselskabet (520*5) 2.600 

        

                                                
51 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 85) 



 

Side 22  

Anm.: Egen fremstilling, hvor beregningen af værdien af unoterede aktier er sket med udgangspunkt i et 
fiktivt eksempel. 

Kilde: Beregningen af formueskattekursen er baseret på kapitaliseringsfaktorerne samt beregningsreglen for 
hovedaktionærselskaber i SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 70) i bilag 1. 

 

Af beregningen i tabellen fremgår det, at den beregnede værdi af de unoterede aktier bliver DKK 

2.600.000 under de opstillede forudsætninger for den fiktive virksomhed i eksemplet, da formue-

skattekursen er afrundet nedad til 520, og der forudsættes at være 5.000 aktier af en nominel 

værdi på DKK 100. 

 

Den ”modificerede” regel er ikke relevant i dette eksempel, da den beregnede værdi på DKK 

2.600.000 ikke overstiger den skattemæssige indre værdi på DKK 2.715.000. 

 

8.2. Den juridiske vejledning 2011-2; afsnit C.B.3.4.3 Fast ejendom 

Den juridiske vejledning 2011-2; afsnit C.B.3.4.3 Fast ejendom indeholder en videreførelse af 

principperne i det nu ophævede TSS-cirkulære nr. 2000-5 af 15. marts 2000 om værdiansættelse 

af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

 

Retningslinjerne i den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.4.3 Fast ejendom finder ifølge ordlyden 

heri anvendelse på overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter, hvor over-

dragelsen ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af ak-

tiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning52. 

 

Dette betyder, at ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter skal ejen-

dommen overdrages til en pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt på 

tidspunktet, hvor bindende aftale er indgået. Ifølge ordlyden i retningslinjerne kan den seneste 

offentlige ejendomsvurdering anvendes som udgangspunkt som udtryk for handelsværdien, men 

såfremt den offentlige ejendomsvurdering ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien på 

tidspunktet for aftalens indgåelse, er hverken parterne eller skattemyndighederne bundet af ejen-

domsvurderingen. 

 

                                                
52 Den juridiske vejledning 2011-2; afsnit C.B.3.4.3 Fast ejendom 
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Retningslinjerne slår endvidere fast, at den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke finder 

anvendelse, såfremt ejendomsvurderingen f.eks. ikke afspejler ejendommens værdi, hvis denne 

må antages at være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. Den seneste ejendomsvurdering 

vil heller ikke kunne lægges til grund, hvis der siden ejendomsvurderingen er foretaget ombyg-

ning eller modernisering af den pågældende ejendom, som giver sig udtryk i ejendommens han-

delsværdi. 

 

Ifølge ordlyden i retningslinjerne har parterne mulighed for at henvende sig til skattemyndighe-

derne med henblik på at få en udtalelse om ejendommens handelsværdi. 

 

I afgørelsen SKM 2006.238 LSR (TfS 2006, 444) nåede landsskatteretten ud fra en konkret vur-

dering imidlertid frem til, at en overdragelse mellem en hovedanpartshaver og et selskab ikke 

kunne finde sted til den seneste offentlige ejendomsvurdering på trods af, at den seneste offentli-

ge ejendomsvurdering ikke var fejlbehæftet, ligesom der ikke forelå en omvurdering af ejen-

dommen53. 

  

Det forekommer i den forbindelse uhensigtsmæssigt at have en vejledende beregningsregel, der i 

vid udstrækning vil kunne tilsidesættes også uden for de situationer, hvor en vurdering er fejlbe-

hæftet eller ejendommen er undergået forandringer siden sidste vurdering54. I praksis kan det 

derfor overvejes at indhente et bindende ligningssvar fra SKAT omkring værdiansættelsen efter 

SFL §§ 21-25 forinden en overdragelse af fast ejendom efter disse retningslinjer. 

 

8.3. TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af 
aktier og anparter 

Retningslinjerne i dette cirkulære finder ifølge ordlyden heri anvendelse på overdragelse af akti-

er og anparter mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af TSS-

cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer 

m.v. og ved gaveafgiftsberegning55. Dette indebærer f.eks., at overdragelser mellem søskende, 

                                                
53 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 17-18) 
54 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 18) 
55 TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter 
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hvis der konkret vurderes at være et gavemiljø, da der som udgangspunkt ikke er et interessefæl-

lesskab mellem søskende, eller hovedaktionær og selskab er omfattet af dette cirkulære56.  

 

Ved værdiansættelsen af børsnoterede aktier ansættes handelsværdien på aktierne til den notere-

de kurs på fondsbørsen på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt efter dette 

cirkulæres punkt 1 ligesom efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982. 

 

Ved værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter ansættes disse som udgangspunkt til deres 

handelsværdi efter dette cirkulæres punkt 1 ligesom efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982. 

Såfremt de unoterede aktier og anparter har været genstand for handel, så skal denne værdi læg-

ges til grund for værdiansættelsen, medmindre denne værdi ikke kan antages at være et udtryk 

for handelsværdien57. Hvis det ikke er muligt at fastlægge handelsværdien, så kan vurderingen af 

værdien foretages med udgangspunkt i den vejledende hjælperegel, der er fastlagt i cirkulærets 

punkt 2.  

 

Ifølge cirkulærets ordlyd er udgangspunktet for hjælpereglen, at aktiernes værdi beregnes som 

summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i 

selskabet. Den opgjorte værdi skal derefter tillægges værdien af goodwill, der skal fastsættes 

efter TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse 

af goodwill. 

 

Selve opgørelsen foretages på grundlag af selskabets indre værdi ifølge det senest aflagte års-

regnskab, hvor der i den forbindelse skal korrigeres i visse regnskabsposter, jf. cirkulærets punkt 

2. En eventuel regnskabsmæssig post for ejendomme skal værdiansættes til den seneste offentli-

ge ejendomsvurdering med tillæg af eventuelle ombygningsudgifter, såfremt disse udgifter ikke 

er indeholdt i ejendomsvurderingen. I den forbindelse medtages udenlandske ejendomme der-

imod til den bogførte værdi. Dernæst skal beholdninger af unoterede aktier og anparter i associe-

rede selskaber og tilknyttede virksomheder medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, i det 

omfang handelsværdien er ukendt. Endvidere skal beregnet udskudt skat medtages og reguleres 

under hensyntagen til de førnævnte reguleringer. Endeligt medtages en eventuel bogført værdi af 

                                                
56 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 22-23) 
57 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 86) 
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egne aktier ikke i beregningen af den indre værdi, hvorimod der ved beregningen af kursen fore-

tages en reduktion i den nominelle aktiekapital med den andel, som de egne aktier repræsenterer. 

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ved hjælpereglens anvendelse medførte resultat 

vil kunne fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant 

og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier og anparter, jf. cir-

kulærets punkt 3.  

 

8.4. TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvis-
ning om værdiansættelse af goodwill 

Det skatteretlige udgangspunkt for værdiansættelsen af goodwill er, at værdien skal fastsættes i 

overensstemmelse med værdien i handel og vandel ved salg til tredjemand58. Ved værdiansættel-

se ved overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter er det dog sjældent muligt at 

finde en sammenlignelig handelsværdi på goodwill, af hvilken grund Ligningsrådet har vedtaget 

TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af 

goodwill59. 

 

Retningslinjerne i dette cirkulære finder anvendelse på overdragelse af goodwill mellem interes-

seforbundne parter60. Indledningsvist fastslår cirkulæret som udgangspunkt, at når der handles 

mellem interesseforbundne parter, så skal goodwill værdiansættes efter et skøn over handelsvær-

dien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder, jf. cirkulærets punkt 1.  

 

Såfremt der inden for den pågældende branche eksisterer en kutyme for værdiansættelse af 

goodwill ved overdragelse, så kan der tages udgangspunkt heri både ved overdragelse mellem 

uafhængige parter og mellem interesseforbundne parter, jf. cirkulærets punkt 1. Hvis der ikke 

eksisterer en branchekutyme, så kan der indhentes sagkyndige erklæringer eller købstilbud fra en 

uafhængig køber til dokumentation af goodwillværdien i den pågældende virksomhed, såfremt 

det er muligt61. I situationer, hvor der ikke findes en branchekutyme eller andre uafhængige hol-

                                                
58 (Serup, 2004: s. 264) 
59 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 60) 
60 (Serup, 2004: s. 264) 
61 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 61) 
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depunkter for værdiansættelsen af goodwill, er det muligt at benytte en vejledende beregnings-

model, jf. cirkulærets punkt 3. 

 

Det skal fremhæves, at beregningsmodellen er af vejledende karakter, da der kan foreligge kon-

krete omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig, jf. cirkulærets punkt 2. I 

sådanne tilfælde skal der korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse skøns-

mæssigt svarer til den pris, som en uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill 

under de foreliggende omstændigheder. Det er ifølge cirkulærets ordlyd således afgørende, at der 

ved anvendelsen af beregningsmodellen tages stilling til, hvorvidt den giver en realistisk værdi-

ansættelse af goodwill, samt om der i den givne situation foreligger omstændigheder, der skal 

tages højde for. 

 

Selve beregningsmodellen indeholder adskillige elementer og vil derfor kun blive beskrevet i 

hovedtræk herefter, men der kan henvises til cirkulærets punkt 3 samt Den juridiske vejledning 

2011-2; afsnit C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill for en nærmere gennemgang af bereg-

ningsmodellen. 

 

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultater før skat 

for de seneste 3 regnskabsår forud for overdragelsen, og såfremt virksomheden ikke udarbejder 

et årsregnskab efter årsregnskabsloven, så tages der i stedet udgangspunkt i virksomhedens skat-

tepligtige indkomster for de seneste 3 indkomstår, jf. cirkulærets punkt 3.1. 

 

Virksomhedens regnskabsmæssige resultater før skat/skattepligtige indkomster bliver derefter 

bl.a. reguleret for en eventuel medarbejdende ægtefælle samt finansielle indtægter/udgifter, 

hvorefter der foretages et vægtet gennemsnit af de korrigerede resultater, jf. cirkulærets punkt 

3.2-3.3. 

 

Såfremt der har været en konstant positiv/negativ resultatmæssig udvikling inden for de 3 år til-

lægges/fratrækkes den vægtede gennemsnitsindtjening et beløb i form af den samlede resultat-

mæssige udvikling divideret med 2 som udtryk for indtjeningens udviklingstendens, jf. cirkulæ-

rets punkt 3.4. 
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Derefter foretages en korrektion for driftsherreløn ved overdragelse af en personligt ejet virk-

somhed, hvor 50 pct. af det fremkomne beløb fratrækkes, dog mindst 250.000 kr. og højst 

1.000.000, jf. cirkulærets punkt 3.5.  

 

Herefter fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver i virksomhedens seneste balance forud for 

overdragelsen bortset fra driftsfremmede aktiver samt bogført værdi af tilkøbt goodwill, jf. cirku-

lærets punkt 3.6. Forrentningsprocenten fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende 

kapitalafkastsats efter virksomhedsskattelovens (VSL) § 9 plus 3 %. 

 

Endeligt skal restbeløbet kapitaliseres ud fra en konkret vurdering af den erhvervede goodwills 

levetid og en forrentningsprocent, jf. cirkulærets punkt 3.7. Forrentningen fastsættes til den på 

overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats efter VSL § 9 plus 8 %. 

 

Da beregningsmodellen som tidligere nævnt kun er vejledende, er der i cirkulærets punkt 4 

nævnt nogle elementer som f.eks. forventninger til fremtiden, der kan have betydning for værdi-

ansættelsen og dermed gøre det nødvendigt at foretage en justering af beregningsmodellens 

goodwillansættelse. 

 

Såfremt virksomheden ikke har aflagt 3 årsregnskaber, så må beregningsmodellen anvendes med 

de fornødne tilpasninger, jf. cirkulærets punkt 5.  

 

8.4.1. Eksempel på beregning af goodwillværdi 

Dette afsnit vil vise en beregning af goodwill adapteret fra eksempel 1 i TSS-cirkulære nr. 2000-

10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. 

 

Der er forudsætningsvist givet følgende oplysninger i eksemplet: 

 

Der er tale om en virksomhed, der udarbejder årsregnskab efter årsregnskabsloven. Skatteyders 

repræsentant og kommunens skatteforvaltning er i fællesskab nået frem til, at virksomhedens 

goodwill må antages at have en levetid på 9 år. 
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Tabel 8.2 – Eksempel på beregning af goodwillværdi 

Regnskabsmæssige resultater for de seneste 3 år: 

  3. sidste år 2. sidste år Sidste år 

Resultat 50.000 210.000 430.000 

Reguleringer       

Ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle 0 0 0 

Renteindtægter -12.000 -10.000 -8.000 

Renteudgifter 62.000 50.000 54.500 

Ekstraordinære poster 0 0 -76.500 

Reguleret resultat 100.000 250.000 400.000 

Vægtning 1 2 3 

  100.000 500.000 1.200.000 

Sum     1.800.000 

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6)     300.000 

Udviklingstendens (400.000-100.000)/2     150.000 

      450.000 

Driftsherreløn 50 pct. (min. 250.000 og maks. 1 mio.)     -250.000 

      200.000 

Forretning af aktiver (8 pct. af 1.000.000)     -80.000 

Rest til forrentning af goodwill     120.000 

Kapitaliseringsfaktor 3 (13 pct. over 9 år)     360.000 

Den beregnede goodwillværdi bliver således     360.000 

Anm.: Egen fremstilling. 
Kilde: Eksempel 1 i TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættel-

se af goodwill. 
 

Af beregningen i tabellen fremgår det, at den beregnede goodwillværdi bliver DKK 360.000 un-

der de opstillede forudsætninger for den fiktive virksomhed i eksemplet. 

 

Da beregningsmodellen som nævnt kun er vejledende, kan der dog være forhold af betydning for 

værdiansættelsen, der gør det nødvendigt at foretage en justering af beregningsmodellens good-

willværdiansættelse. 

 

8.5. Vejledning af 21. august 2009: Transfer Pricing; kontrollerede 
transaktioner, værdiansættelse 

Denne vejledning vedrører værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, herunder 

værdiansættelse af goodwill og andre immaterielle aktiver ved henholdsvis koncerninterne over-

dragelser og transaktioner mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser, jf. 

vejledningens punkt 1.1. Ifølge vejledningens ordlyd tilsigtes en mere ensartet anvendelse af 

værdiansættelsesmodellerne, herunder SKAT’s krav til den underliggende dokumentation, jf. 

vejledningens punkt 1.1. 
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Med koncerninterne overdragelser menes kontrollerede transaktioner efter ligningslovens (LL) § 

2, hvorefter interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal anven-

de priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige par-

ter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner i overensstemmelse med armslængdeprincippet62.  

 

Vejledningen skal ses som et supplement til TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 og TSS-

cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000, og vejledningen medfører dermed alternative værdian-

sættelsesmetoder, såfremt disse cirkulærers retningslinjer ikke findes at give en reel handelsvær-

di på de omfattede aktiver63.  

 

I praksis kan det dog være svært klart at afgrænse vejledningens anvendelsesområde over for 

TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 og TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 200064. 

F.eks. kan vejledningen få betydning ved overdragelse af aktier direkte mellem søskende, idet 

værdiansættelse af den goodwill, der indgår i aktiernes værdi, enten skal værdiansættes i henhold 

til TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 eller vejledningen fra 21. august 200965. Det 

afhænger derfor af, om søskende anses for interesseforbundne parter og dermed anvendelse af 

TSS-cirkulære nr. 2000-10, eller om der er tale om uafhængige parter med sammenfaldende inte-

resser og dermed anvendelse af vejledningen fra 21. august 2009. I praksis anses der som ud-

gangspunkt ikke at være et interessefællesskab mellem søskende, med mindre der konkret vurde-

res at foreligge et gavemiljø66. 

 

Indholdet af vejledningen er ret omfattende med en introduktion til tre værdiansættelsestilgange, 

beskrivelse af beregningsmetoder og SKAT’s anbefalinger til dokumentation, så derfor vil vej-

ledningen i det følgende blive beskrevet i hovedtræk i forhold til værdiansættelsesproblemstillin-

gen. Der henvises således til vejledningen af 21. august 2009 for en nærmere gennemgang af 

indholdet. Generelt kan det anføres, at vejledningen i modsætning til de vejledende anvisninger i 

højere grad ligger vægt på den fremtidige indtjening i stedet for de historiske resultater. 

 

                                                
62 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 22) 
63 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 24) 
64 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 21) 
65 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 83) 
66 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 23 & 82) 
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Vejledningen introducerer tre værdiansættelsesmetoder til værdiansættelse i form af en ind-

komstbaseret metode med udgangspunkt i den fremtidige indkomst, en markedsbaseret metode 

med udgangspunkt i sammenlignelige uafhængige transaktioner samt en omkostningsbaseret 

metode på baggrund af de omkostninger, der er vedgået til opbyggelse af aktivet eller de om-

kostninger, der ville vedgå til opbyggelse af et tilsvarende aktiv, jf. vejledningens punkt 3. 

 

SKAT har i vejledningen valgt at fokusere på tre beregningsmetoder i form af Discounted Cash 

Flow-modellen (DCF-modellen), Economic Value Added-modellen (EVA-modellen) og multi-

ple værdiansættelsesmetoder, men dette udelukker ikke anvendelse af andre værdiansættelsesme-

toder, jf. vejledningens punkt 4.  

 

DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af en virksomhed 

eller et aktiv opgøres som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige frie penge-

strømme, jf. vejledningens punkt 4.1. Ved værdiansættelse er DCF-modellen den mest anvendte 

i praksis, jf. vejledningens punkt 3.4. 

 

EVA-modellen er ligesom DCF-modellen en kapitalværdibaseret metode, og EVA-modellen kan 

derfor bruges til kontrol af DCF-modellen jf. vejledningens punkt 4.2. 

 

De multiple værdiansættelsesmetoder som f.eks. P/E (Price/Earnings) og K/IV (Kurs/Indre vær-

di) er metoder, der bruges til værdiansættelse ved at sammenligne med udgangspunkt i andre 

lignende virksomheder og bruges derfor oftest i forbindelse med andre værdiansættelsesmodeller 

jf. vejledningens punkt 4.3. 

 

9. Generationsskifte med succession 
I dette kapitel vil der blive foretaget en kort overordnet beskrivelse af successionsprincippet ved 

generationsskifte, inden der i kapitel 10 vil blive foretaget en gennemgang af, hvilke modeller 

der kan anvendes ved et generationsskifte af en personlig ejet virksomhed inden for familien. 
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9.1. Overordnet beskrivelse af successionsprincippet 

Som udgangspunkt ved virksomhedsoverdragelser udløses der beskatning af afhændelsesavancer 

og eventuelle genvundne afskrivninger hos overdrageren af virksomheden, hvilket også er tilfæl-

det i forbindelse med generationsskifte67. Dette betyder, at hvis der ved en virksomhedsoverdra-

gelse konstateres en skattepligtig fortjeneste, så vil overdrageren blive beskattet heraf, hvilket i 

mange tilfælde vil medføre et stort likviditetsbehov hos overdrageren til betaling af skatter og 

afgifter. Overdrageren vil derfor normalt kræve et vist kontantvederlag til betaling af disse skat-

ter og afgifter fra erhververen, med mindre overdrageren selv har tilstrækkelige likvide midler til 

at foretage betalingen. Dette er med til at øge erhververens finansieringsbyrde for at kunne finan-

siere overtagelsen af virksomheden og den videre drift af virksomheden efter overtagelsen68. 

 

Successionsreglerne blev derfor indført for at lette likviditetsbyrden for erhververen og for at 

muliggøre et generationsskifte ved at undgå en indlåsningseffekt, hvor de hidtil gældende skatte-

regler kunne føre til en udskydelse af ellers ønskværdige generationsskifter69. Det blev dermed 

tilsigtet at fremme generationsskifte ved at sidestille overdragelse i levende live med overdragel-

se ved død70. 

 

De bestemmelser, der regulerer succession ved overdragelse af aktiver i en personlig ejet virk-

somhed eller ved overdragelse af aktier, findes i henholdsvis KSL § 33 C og § 33 D samt ABL 

§§ 34, 35 og 35 a. Derudover findes der bestemmelser for overdragelse mellem ægtefæller i KSL 

§§ 26 A, stk. 2 og 26 B. I forlængelse af afgrænsningen vil der i afsnit 10.2 udelukkende blive 

fokuseret på generationsskifte med succession inden for familien ved overdragelse af aktier efter 

ABL § 34, hvor der dog er en vis sammenhæng med KSL § 33 C gennem henvisning hertil i 

ABL § 34, samt på beregning af passivposter efter KSL § 33 D. 

 

Kort skitseret medfører successionsreglerne, at overdragelsen ikke vil udløse beskatning af af-

hændelsesavancen hos overdrageren, hvorimod erhververen indtræder i overdragerens skatte-

mæssige stilling ved overdragelsen og succederer i den latente skatteforpligtelse, der hviler på 

                                                
67 (Pedersen et al., 2009: s. 254) 
68 (Pedersen et al., 2009: s. 255) 
69 (Pedersen et al., 2009: s. 254 & 257) 
70 (Pedersen et al., 2009: s. 257) 
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aktiverne/aktierne. Den latente skatteforpligtelse udskydes således indtil det tidspunkt, hvor er-

hververen afstår de med succession overtagne aktiver/aktier. 

 

Et generationsskifte, hvor det forretningsmæssige element er bærende, kan gennemføres ved 

anvendelse af successionsreglerne, hvilket derimod ikke er tilfældet, hvis der foreligger en inten-

tion om skatteundgåelse71. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at betingel-

serne for at anvende regelsættet og konsekvensen af at anvende regelsættet har til formål at sikre, 

at der foreligger et sådant forretningsmæssigt element. 

 

10. Generationsskifte- og omstruktureringsmodeller 
I dette kapitel vil der blive foretaget en gennemgang af, hvilke modeller der kan anvendes med 

udgangspunkt i et generationsskifte af en personlig ejet virksomhed inden for familien. Endvide-

re vil der i forlængelse af denne gennemgang blive foretaget en analyse af, hvilke retsvirkninger 

de enkelte generationsskifte- og omstruktureringsmodeller har for de involverede parter. 

 

Det væsentligste formål i forbindelse med generationsskifte i erhvervsvirksomheder er, uanset 

om der er tale om overdragelse af virksomheder ejet i personligt regi eller i selskabsform, at få 

mulighed for at adskille overdragelsestidspunktet fra beskatningstidspunktet72. Derved kan den 

ved successionen opnåede skatteudskydelse komme virksomhedens forretningsmæssige grundlag 

til gavn, hvilket sker ved, at virksomheden opnår en likviditetsmæssig fordel, da den likviditet, 

der som følge af skatteudskydelsen forbliver i virksomheden, er med til at forbedre virksomhe-

dens kapitalgrundlag. 

 

Derudover kan det også give mulighed for en overdragelse af virksomheden som følge af, at der 

ikke sker udløsning af skat i forbindelse med afståelse af ejerandele i virksomheden, samtidig 

med at det er muligt at slanke balancen i virksomheden og dermed gøre virksomheden mere om-

sættelig73. Alternativet ville være, at virksomheden måske ikke ville kunne afstås, eftersom det 

ikke ville være muligt for køberen at opnå finansiering til erhvervelse af virksomheden og den 

dertil tilknyttede skattebyrde. 

                                                
71 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 13-14) 
72 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 12) 
73 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 13) 
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10.1. Virksomhedsomdannelse 

I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af skattepligtig og skattefri virksomhedsom-

dannelse af en personlig ejet virksomhed til et kapitalselskab i forbindelse med forberedelsen af 

et generationsskifte samt konsekvenserne heraf for både erhververen og overdrageren. 

 

Begrundelsen for at omdanne en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab vil ofte udover 

risikobetragtninger, hvor muligheden for at begrænse risiciene ved virksomhedens drift kan være 

et betydeligt incitament for en omdannelse til selskabsform, være begrundet i generationsskifte-

overvejelser74. 

 

I forbindelse med generationsskifteovervejelser vil drift af en virksomhed i selskabsform ofte 

give større muligheder for at gennemføre et generationsskifte på en mere optimal måde end en 

virksomhed med en drift i personlig regi75. Ved at omdanne en personligt ejet virksomhed til et 

kapitalselskab vil man således under visse betingelser få mulighed for at benytte generationsskif-

te- og omstruktureringsmodeller som f.eks. overdragelse af aktier med succession efter ABL § 

34, aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret 

(A/B-modellen). Disse generationsskifte- og omstruktureringsmodeller vil blive nærmere gen-

nemgået i de efterfølgende afsnit i dette kapitel. 

 

Nedenstående figur giver en illustration af virksomhedsomdannelse af en personlig ejet virksom-

hed til et kapitalselskab i forbindelse med forberedelsen af et generationsskifte. 

 

  

                                                
74 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 107) 
75 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 107) 



 

Side 34  

Figur 10.1 – Illustration af virksomhedsomdannelse 

 

Anm.: Egen fremstilling. 
 

Den selskabsretlige gennemførsel i forbindelse med en virksomhedsomdannelse er den samme, 

uanset om der er tale om en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse, og det vil 

således i begge situationer være SEL’s kapitel 3, der finder anvendelse76. 

 

10.1.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Stiftelsen af et kapitalselskab ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse tager udgangspunkt i 

et afståelsesprincip, hvor et indskud af aktiverne i en personlig ejet virksomhed i et kapitalsel-

skab anses som en afståelse, der sidestilles med et salg, da der sker en overgang af ejendomsret-

ten til aktiverne fra virksomhedsejeren til kapitalselskabet77.  

 

Som udgangspunkt vil en overdragelse af en personlig ejet virksomhed til et kapitalselskab der-

for udløse beskatning hos virksomhedsejeren i form af kapitalgevinstbeskatning, beskatning af 

eventuelle genvundne afskrivninger samt opsparet overskud, såfremt virksomhedsejeren har an-

vendt virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen78. 

 

Omdannelsen til selskabsform vil typisk blive gennemført ved en samlet omdannelse af den per-

sonligt ejede virksomhed til et kapitalselskab, hvor selskabsstiftelsen bliver gennemført ved et 

apportindskud af den personligt ejede virksomhed efter SEL § 3579. Såfremt selskabsstiftelsen 

                                                
76 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 108) 
77 (Pedersen et al., 2009: s. 489) 
78 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 108) 
79 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 107) 
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bliver gennemført ved et apportindskud, så skal hele selskabskapitalen indbetales efter SEL § 33, 

stk. 1, 3. pkt., og der skal ved stiftelsen mindst indskydes værdier svarende til selskabskapitalen. 

Overgangen til selskabsform kan dog også ske ved stiftelse af et selskab ved kontant indskud 

eller ved erhvervelse af et skuffeselskab med en efterfølgende overdragelse af virksomheden til 

selskabet. 

 

Virksomhedsejeren vil som vederlag for sit indskud af aktiverne i sin personlig ejede virksomhed 

til kapitalselskabet modtage aktier i kapitalselskabet, hvor anskaffelsessummen for de tegnede 

aktier vil udgøre værdien af de indskudte aktiver på indskudstidspunktet80.  

 

Fastlæggelsen af afståelsesvederlaget for de indskudte aktiver har betydning for opgørelsen af 

kapitalgevinstbeskatningen hos indskyderen, og afståelsesvederlaget anses samtidigt som selska-

bets anskaffelsessum, der udgør afskrivningsgrundlaget for de afskrivningsberettigede aktiver81. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at anskaffelses- og salgssummer skal kontantomregnes for 

aktiver omfattet af afskrivningsloven (AL), jf. AL § 45, stk. 1, og for fast ejendom, jf. ejendoms-

avancebeskatningslovens (EBL) § 4, stk. 2 og stk. 4. 

 

Fordelingen af det samlede kontantomregnede afståelsesvederlag skal som udgangspunkt foreta-

ges i forhold til det aftalte afståelsesvederlag for de enkelte aktiver, såfremt de aftalte prisvilkår 

ikke er åbenlyst forkerte, hvilket især er relevant ved et skatteretligt interessefællesskab mellem 

parterne82. Såfremt de aftalte vilkår ved et skatteretligt interessefællesskab ikke svarer til mar-

kedsmæssige vilkår, så vil skattemyndighederne have en vis mulighed for at foretage en korrek-

tion af de aftalte vilkår. 

 

Værdiansættelsen af aktiverne i den personligt ejede virksomhed tager udgangspunkt i aktivernes 

værdi i handel og vandel, der kan søges bestemt ved en sammenligning med handelsværdien af 

tilsvarende aktiver eller en vurdering foretaget af en sagkyndig og uafhængig vurderingsmand83. 

For en nærmere gennemgang af værdiansættelsen mellem interesseforbundne parter henvises der 

                                                
80 (Pedersen et al., 2009: s. 486) 
81 (Pedersen et al., 2009: s. 489-490) 
82 (Pedersen et al., 2009: s. 490-491) 
83 (Pedersen et al., 2009: s. 492) 
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til kapitel 8, hvori der bl.a. er gennemgået de af skatteforvaltningen udstedte anvisnin-

ger/vejledninger til værdiansættelse af aktiver samt unoterede aktier og anparter. 

 

Derudover kan det nævnes, at det i administrativ praksis er accepteret, at bl.a. driftsmidler og 

varelagre kan indskydes til de nedskrevne værdier, såfremt disse værdier ikke klart afviger fra 

handelsværdien84. Dette vil ofte være en fordel for indskyderen, der herved kan undgå beskat-

ning af genvundne afskrivninger. 

 

En virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab får den virk-

ning, at virksomhedens indtægter og udgifter indtil stiftelsestidspunktet vil blive henhørt til virk-

somhedsejeren, mens indtægterne og udgifterne i perioden fra stiftelsestidspunktet vil blive hen-

ført til selskabet, jf. selskabsskattelovens (SSL) § 4, stk. 185. 

 

I forlængelse heraf bør det nævnes, at det er muligt at stifte et kapitalselskab med indtil 6 måne-

ders skattemæssigt tilbagevirkende kraft før selve stiftelsen efter SSL § 4, stk. 4, under de nær-

mere fastlagte betingelser i bestemmelsen. Virksomhedens indtægter og udgifter i en periode på 

op til 6 måneder før stiftelsen vil dermed som en konsekvens heraf blive henført til selskabet og 

ikke virksomhedsejeren personligt. Desuden vil det være værdierne på det valgte skæringstids-

punkt på op til 6 måneder før stiftelsen og ikke selve stiftelsestidspunktet, der skal lægges til 

grund ved overdragelsen86. 

 

Det kan særligt være fornuftigt at gennemføre en skattepligtig virksomhedsomdannelse i de situ-

ationer, hvor der kun udløses en ubetydelig beskatning, eller hvor man f.eks. kan vælge at tage et 

tab ved overdragelse af fast ejendom i forbindelse med en omdannelse til et kapitalselskab, såle-

des at tabet kan fradrages hos virksomhedsejeren personligt87. En skattepligtig virksomhedsom-

dannelse vil dog ofte udløse en betydelig beskatning, og mange virksomhedsejere vil derfor ty-

pisk vælge at benytte muligheden for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse med en 

udskydelse af beskatningen til et senere tidspunkt, såfremt det er muligt at opfylde betingelserne 

herfor i virksomhedsomdannelsesloven (VOL).  

                                                
84 (Pedersen et al., 2009: s. 493-494) 
85 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 109) 
86 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 110) 
87 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 109) 
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10.1.2. Skattefri virksomhedsomdannelse 
Udgangspunktet ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er, at omdannelsen vil blive anset 

som et salg, hvilket kan udløse en betydelig beskatning af overdragelsen hos virksomhedsejeren. 

Denne beskatning vil således kunne være en afgørende hindring for en ellers forretningsmæssigt 

begrundet virksomhedsomdannelse, idet virksomhedsejeren som oftest ikke har de fornødne li-

kvide midler til betaling af beskatningen, da indskuddet af den personligt ejede virksomhed ty-

pisk berigtiges ved aktier og eventuelt et stiftertilgodehavende88. 

 

Som en konsekvens af denne hindring er der ved indførslen af virksomhedsomdannelsesloven 

givet mulighed for, at virksomhedsejeren kan indskyde en eksisterende virksomhed i et kapital-

selskab, uden at dette udløser nogen form for beskatning i forbindelse med overdragelsen89. Af-

ståelsen af virksomheden til kapitalselskabet er således baseret på et successionsprincip, idet 

kapitalselskabet indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige stilling med hensyn til anskaffel-

sessummer, anskaffelsestidspunkter, anskaffelseshensigt og foretagne afskrivninger på de over-

dragne aktiver90. 

 

Den skat, der hviler på de overdragne aktiver, vil senere komme til beskatning, når kapitalsel-

skabet afstår de indskudte aktiver eller ved virksomhedsejerens afståelse af de modtagne aktier i 

kapitalselskabet samt ved en eventuel likvidation af kapitalselskabet91. 

 

10.1.2.1. Betingelser for en skattefri virksomhedsomdannelse 

Virksomhedsomdannelseslovens §§ 1-2 opstiller en hel række betingelser, der skal være opfyldt, 

for at der kan ske en skattefri virksomhedsomdannelse, og gennemgangen heraf vil derfor foku-

sere på de væsentligste betingelser og dermed ikke være udtømmende. Såfremt en eller flere af 

betingelserne i loven ikke bliver opfyldt ved gennemførelsen af en virksomhedsomdannelse, så 

medfører det, at en påtænkt skattefri virksomhedsomdannelse i stedet bliver skattepligtig med en 

beskatning af omdannelsen som konsekvens. 

 

                                                
88 (Pedersen et al., 2009: s. 497) 
89 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 114) 
90 (Pedersen et al., 2009: s. 497) 
91 (Pedersen et al., 2009: s. 497) 
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Virksomhedsomdannelseslovens regler kan anvendes ved en omdannelse af en personligt ejet 

virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab, der registreres her i landet, jf. VOL § 1, stk. 1, 1. 

pkt. Dette indebærer for det første, at der skal være tale om en bestående erhvervsmæssig virk-

somhed i modsætning til et enkeltstående aktiv eller en flerhed af aktiver, der tilsammen ikke 

udgør en selvstændig virksomhed92. For det andet medfører det, at en delvis virksomhedsomdan-

nelse ved en udskillelse af en eller flere aktiver eller aktiviteter fra en bestående erhvervsmæssig 

virksomhed ikke kan ske efter VOL, medmindre aktiverne eller aktiviteterne i sig selv tilsammen 

udgør en selvstændig virksomhed93. For det tredje skal der ifølge bestemmelsen være tale om en 

omdannelse af en personligt ejet virksomhed, herunder interessentskaber og enkeltmandsejede 

virksomheder94.  

 

En virksomhed med flere ejere som f.eks. et interessentskab kan anvende reglerne i VOL, så-

fremt de ud over de almindelige betingelser i VOL også opfylder de yderligere betingelser for 

virksomheder med flere ejere i VOL § 2, stk. 2. Det følger af VOL § 2, stk. 2, at alle ejere skal 

anvende reglerne i VOL ved omdannelsen og skal have anvendt samme regnskabsperiode samt 

alle ejere skal vederlægges i forhold til deres andele i den personligt ejede virksomhed. Kravet 

om, at alle ejere vederlægges i forhold til deres andele i den personligt ejede virksomhed sikrer, 

at der ikke kan ske ændringer eller forskydninger i ejerkredsen i forbindelse med omdannelsen, 

og sådanne ændringer må således foretages før eller efter en omdannelse95.  

 

Såfremt der omdannes en virksomhed med flere ejere, så skal der udarbejdes en opgørelse over, 

hvorledes den beregnede skat af den samlede skattepligtige fortjeneste, som ville have været 

konstateret ved et sædvanligt salg, kan fordeles til de enkelte ejere, jf. VOL § 2, stk. 3, 1. pkt. 

Hvis denne fordeling af den beregnede skat ikke fordeler sig på ejerne i samme forhold som ejer-

forholdet i den personligt ejede virksomhed, så skal ejerne foretage en udligning heraf ved indbe-

taling til selskabet i forbindelse med stiftelsen, jf. VOL § 2, stk. 3, 2. pkt. Denne udligning har til 

formål at udligne en eventuel forskel i ejernes frigørelse for beskatning af genvundne afskrivnin-

ger på virksomhedens aktiver, og indbetalingen tillægges anskaffelsessummen opgjort efter VOL 

                                                
92 (Pedersen et al., 2009: s. 497) 
93 (Pedersen et al., 2009: s. 498) 
94 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 117) 
95 (Pedersen et al., 2009: s. 499) 
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§ 4 for de aktier eller anparter, som den pågældende ejer erhverver ved omdannelsen, jf. VOL § 

2, stk. 3, 3. pkt.96. 

 

Det skal pointeres, at VOL’s regler kun finder anvendelse for virksomheder ejet af fysiske per-

soner og ikke kapitalselskaber eller andre juridiske personer, hvoraf det følger, at f.eks. interes-

sentskaber med et eller flere selskaber eller andre juridiske enheder i ejerkredsen ikke kan fore-

tage en skattefri virksomhedsomdannelse efter VOL97. 

 

Den skattefri virksomhedsomdannelse kan ske til et nystiftet selskab, men det kan også ske til et 

selskab, der allerede er registreret senest på omdannelsesdatoen, såfremt betingelserne i VOL § 

1, stk. 2, er opfyldt. Bestemmelsen foreskriver, at indskuddet kan ske i et såkaldt skuffeselskab, 

såfremt selskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed og hele dets egenkapital 

fra stiftelsen og indtil omdannelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et penge-

institut, jf. VOL § 1, stk. 2, 1. pkt. Derudover skal ejeren af den personligt ejede virksomhed på 

overdragelsestidspunktet eje hele aktiekapitalen i selskabet, og hvis der er flere ejere af virksom-

heden, så skal ejerne på overdragelsestidspunktet eje aktiekapitalen i samme forhold som deres 

andele i den personligt ejede virksomhed, jf. VOL § 1, stk. 2, 2.-3. pkt. 

 

Det er en forudsætning for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, at ejeren på omdan-

nelsestidspunktet er undergivet fuld skattepligt efter KSL § 1, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 1. Dette 

skal sikre, at den latente skat kommer til beskatning på et senere tidspunkt, når ejeren afstår akti-

erne i selskabet98. 

 

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal som udgangspunkt overdrages til selskabet i forbin-

delse med omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt. Dog kan ejeren bestemme, om en er-

hvervsejendom, der helt eller delvis anvendes i virksomheden, skal inddrages eller holdes uden 

for omdannelse, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. Tilsvarende kan ejeren af en virksomhed omfat-

tet af virksomhedsordningen bestemme, om beløb hensat til senere hævning og beløb på mellem-

regningskontoen skal indgå i omdannelsen eller holdes uden for selskabets egenkapital, jf. VOL 

§ 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. Ved vurderingen af hvilke aktiver og passiver, der vedrører virksomhe-

                                                
96 (Pedersen et al., 2009: s. 499) 
97 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 117-118) 
98 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 119) 
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den, skal der tages udgangspunkt i de tidligere udarbejdede årsrapporter og indkomstopgørelser 

for virksomheden99. Det skal dog fremhæves, at bestemmelsen næppe hindrer, at en samlet virk-

somhed, der består af to eller flere selvstændige og uafhængige virksomheder, kan opdeles med 

den virkning, at alene enkelte af de selvstændige virksomheder indskydes100. 

 

Hele vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier eller anparter i selskabet, jf. VOL § 

2, stk. 1, nr. 3. Der er således ikke mulighed for udstedelse af stiftertilgodehavender i vederlæg-

gelsen ved omdannelsen. Såfremt omdannelsen sker til et skuffeselskab, så er det dog ikke nød-

vendigt at udstede nye aktier eller anparter, idet vederlaget for virksomheden kan ydes ved, at 

ejerandelene i skuffeselskabet kan forøges i værdi, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 3101. 

 

Pålydendet af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare til den 

samlede aktie- eller anpartskapital, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 4. Der er derfor ikke mulighed for, at 

andre end de hidtidige ejer af virksomheden kan indskyde kapital i forbindelse med omdannel-

sen, men dette kan dog ske senere gennem en forhøjelse af aktiekapitalen ved indskud fra f.eks. 

tredjemand efter de almindelige regler102. 

 

Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3, må som ud-

gangspunkt ikke være negativ, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, 1. pkt. Dette er begrundet i, at en nega-

tiv anskaffelsessum er udtryk for, at virksomhedens gæld og latente skattepligtige fortjeneste er 

højere end værdien af virksomhedens aktiver, og betingelsen begrænser dermed størrelsen af den 

gæld, der kan inddrages under omdannelsen103. 

 

Forbuddet mod en negativ anskaffelsessum er dog ikke gældende, såfremt virksomhedsejeren 

har anvendt virksomhedsordningen året før omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, 2. pkt. For 

virksomheder omfattet af virksomhedsordningen er det derimod en betingelse, at en eventuel 

negativ indskudskonto inden omdannelsen udlignes ved at overføre et beløb til virksomheden, jf. 

VOL § 2, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., med henvisning til VSL § 16, stk. 2 og § 16 a, stk. 4. Såfremt eje-

ren driver flere virksomheder i ordningen, så er det dog en yderligere betingelse for, at der kan 

                                                
99 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 127) 
100 (Pedersen et al., 2009: s. 498) 
101 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 125) 
102 (Pedersen et al., 2009: s. 501) 
103 (Pedersen et al., 2009: s. 502) 
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omdannes på trods af en negativ anskaffelsessum, at ejeren samlet omdanner de drevne virksom-

heder til enten et eller flere selskaber, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, 3. pkt. 

 

Såfremt det efterfølgende viser sig, at betingelserne i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt, så 

kan der i visse tilfælde opnås tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at anvende VOL’s reg-

ler alligevel, såfremt ejeren udligner den negative anskaffelsessum eller et negativt indestående 

på indskudskontoen ved indbetaling til selskabet senest 1 måned efter skattemyndighedens med-

delelse om, at tilladelsen er givet, jf. VOL § 2, stk. 4. Endvidere kan VOL’s regler anvendes, 

hvis den manglende opfyldelse af betingelserne i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, skyldes en ændring af 

anskaffelsessummen eller en ændret skatteansættelse foretaget af skattemyndighederne, såfremt 

ejeren udligner den negative anskaffelsessum eller et negativt indestående på indskudskontoen 

ved indbetaling til selskabet senest 1 måned efter skattemyndighedens meddelelse om, at betin-

gelserne i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt, jf. VOL § 4, stk. 5.  

 

Datoen for den i forbindelse med omdannelsen udarbejdede åbningsstatus anses i skattemæssig 

henseende for omdannelsesdatoen, jf. VOL § 3, stk. 1, 1. pkt. Efter VOL § 3, stk. 1, 2. pkt., er 

omdannelsesdatoen den dag, der følger efter statusdagen for sidste årsregnskab i den personligt 

ejede virksomhed. Fastlæggelsen af vederlaget og den skattepligtige værdi af aktiernes anskaf-

felsessum skal foretages på omdannelsesdatoen104. 

 

Omdannelsen kan dog ske med en tilbagevirkende kraft på op til 6 måneder, jf. VOL § 2, stk. 1, 

nr. 6. De indskudte aktiver og passiver skal dog indgå i virksomheden på det valgte omdannel-

sestidspunkt og vil således skulle værdiansættes ud fra værdien på det valgte tidspunkt105. Virk-

somhedens indtægter og udgifter i en periode på op til 6 måneder fra omdannelsesdatoen og ind-

til stiftelsen vil dermed som en konsekvens heraf blive henført til selskabet og ikke virksomheds-

ejeren personligt106. 

 

Der er indført et krav om, at ejeren skal indsende stiftelsesdokumenterne, en opgørelse over akti-

ernes anskaffelsessum m.m. til told- og skatteforvaltningen senest 1 måned efter omdannelsen 

                                                
104 (Pedersen et al., 2009: s. 501) 
105 (Pedersen et al., 2009: s. 501) 
106 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 144) 
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efter VOL § 2, stk. 1, nr. 7, men der er dog indsat en dispensationsmulighed i VOL § 2, stk. 5, 

således at told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen på en måned. 

 

Ifølge VOL § 2, stk. 1, nr. 8, skal den skat, der udskydes i forbindelse med omdannelsen, hen-

sættes i den åbningsbalance, der udarbejdes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Dette 

har til formål at sikre, at åbningsbalancen giver et mere retvisende billede af selskabets aktiver 

og passiver samt herunder de fremtidige skatteforpligtelser107.   

 

Det er ifølge VOL § 4, stk. 5, skattemyndighederne, der påser, at betingelserne for at anvende 

VOL’s regler er opfyldt, og skattemyndighederne foretager ansættelse af anskaffelsessummen 

for aktierne eller anparterne efter VOL § 4, stk. 2 og 3. 

 

Det kan ved manglende opfyldelse af VOL’s betingelser i visse tilfælde være muligt at opnå til-

ladelse til en skatteretlig omgørelse af dispositioner, der har utilsigtede skattemæssige konse-

kvenser for skatteyderen, såfremt betingelserne i SFL § 29 er opfyldt108. Det er dog vigtigt at 

være opmærksom på, at muligheden for at opnå tilladelse til en skatteretlig omgørelse af disposi-

tioner efter SFL § 29 er begrænset af de selskabsretlige regler, og omgørelse af dispositioner 

efter SFL § 29 vil i praksis oftest blive benyttet i visse situationer til at rette op på en manglende 

opfyldelse af VOL’s betingelser109. I tvivlstilfælde omkring opfyldelse af VOL’s betingelser kan 

det derfor være fornuftigt at indhente et bindende ligningssvar efter SFL § 21, hvis man ikke vil 

risikere, at en påtænkt skattefri virksomhedsomdannelse skal blive anset som skattepligtig. 

 

10.1.2.2. Retsvirkningen for ejeren af virksomheden 

Den væsentligste retsvirkning for ejeren af virksomheden ved en skattefri virksomhedsomdan-

nelse er, at omdannelsen som udgangspunkt ikke udløser nogen form for beskatning hos virk-

somhedsejeren, hverken i form af avancebeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger eller 

beskatning af eventuel opsparet overskud110. Dette fremgår af VOL § 4, stk. 1, at fortjeneste eller 

tab på aktiver eller passiver i virksomheden i forbindelse med omdannelsen ikke indgår i den 

skattepligtige indkomst, såfremt ejeren anvender reglerne i VOL. 

                                                
107 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 146) 
108 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 116) 
109 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 116) 
110 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 149) 
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Beskatningen udskydes ved den skattefrie virksomhedsomdannelse, indtil det tidspunkt virk-

somhedsejeren afhænder aktierne i selskabet eller opløser selskabet, samt indtil selskabet even-

tuelt afhænder de aktiver, det har modtaget ved omdannelsen111.  

 

Som følge af at den latente skat på aktiverne og passiverne udskydes ved virksomhedsomdannel-

sen, så skal der foretages en opgørelse over den skatteforpligtelse, der udskydes som en konse-

kvens heraf112. Det fremgår af VOL § 4, stk. 2, 1. pkt., at opgørelsen sker således, at aktier og 

anparter, som ejeren erhverver ved omdannelsen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til 

den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Den skat-

temæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver opgøres til det kontante beløb, som ville 

være opnået ved et almindeligt salg af virksomheden til handelsværdien med fradrag af den skat-

tepligtige fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg, jf. VOL § 4, stk. 2, 3. pkt. 

 

Opgørelsen af den skattepligtige værdi af de indskudte aktiver og passiver forudsætter derfor en 

vurdering af hvert enkelt aktiv og passiv samt en opgørelse af den skattemæssige fortjeneste, 

som et almindeligt salg ville have udløst113. Udgangspunktet er, at opgørelsen af den skattemæs-

sige værdi af virksomheden skal ske aktiv for aktiv, således at et forventet tab i forbindelse med 

overdragelse af et aktiv ikke kan modregnes i en forventet fortjeneste ved overdragelse af et an-

det aktiv114. Den skattemæssige opgørelse af passiverne i virksomheden skal ske til kursværdien 

af de pågældende passiver. Den udskudte skat, der er hensat i åbningsbalancen, efter VOL § 2, 

stk. 1, nr. 8, skal dog ikke indgå i opgørelsen af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum, jf. 

VOL § 4, stk. 2, 2. pkt. 

 

Såfremt omdannelsen er sket til et skuffeselskab, så medregnes den oprindelige anskaffelsessum 

for de pågældende aktier eller anparter i opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum, jf. 

VOL § 4, stk. 3, 1. pkt. Aktierne i skuffeselskabet anses endvidere i skattemæssig henseende 

først for erhvervet på det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted, jf. VOL § 4, stk. 3, 2. pkt. 

 

                                                
111 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 150) 
112 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 150) 
113 (Pedersen et al., 2009: s. 502) 
114 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 152) 
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Hvis den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne opgjort efter VOL § 4, stk. 

2 og 3 og VSL § 16, stk. 1 og § 16 a, stk. 3, udgør et negativt beløb, så skal det negative beløb 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af aktierne eller 

anparterne, jf. VOL § 4, stk. 4, 1. pkt. Den latente skat, der hviler på aktierne, kommer således til 

beskatning i medfør af ABL’s almindelige regler herom.  

 

Ved afståelse af aktier til det udstedende selskab efter LL § 16 B og nedsættelse af aktie- eller 

anpartskapitalen efter LL § 16 A, og såfremt ABL’s regler ikke finder anvendelse, medregnes 

tilsvarende en eventuel afståelsessum/udlodning samt en til den afståede del/nedsættelsen af ak-

tie- eller anpartskapitalen svarende del af det negative beløb i ejerens skattepligtige indkomst, jf. 

VOL § 4, stk. 4, 2.-3. pkt.115. 

 

10.1.2.3. Retsvirkningen for selskabet 

Retsvirkningen for kapitalselskabet ved afståelsen af virksomheden til kapitalselskabet indtræder 

via et successionsprincip, idet kapitalselskabet indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige 

stilling med hensyn til anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter, anskaffelseshensigt og fore-

tagne afskrivninger på de overdragne aktiver, jf. VOL § 6, stk. 1-2. Kapitalselskabet overtager 

hermed den latente skat, der hviler på aktiverne og passiverne, således at denne skat udløses, når 

kapitalselskabet afhænder de enkelte aktiver. 

 

Det kan nævnes, at transaktionsomkostningerne ved overdragelsen af virksomheden til kapital-

selskabet i form af f.eks. advokat- og revisorudgifter kan tillægges selskabets anskaffelsessum, 

jf. TfS 1992, 155 Ø116. 

 

Kapitalselskabet indtræder i virksomhedsejerens spekulationshensigt og næringshensigt på et 

givent aktiv, såfremt virksomhedsejeren har erhvervet det givne aktiv med en sådan spekulati-

onshensigt og næringshensigt, jf. VOL § 6, stk. 2. 

 

Der gælder dog det særlige for fordringer og gæld, som ved afhændelse eller indfrielse til kurs-

værdi på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst beskatning henholdsvis fradrag hos virk-

                                                
115 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 155) 
116 (Pedersen et al., 2009: s. 503) 
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somhedsejeren, at disse anses for at være erhvervet af selskabet på omdannelsesdatoen til kursen 

på dette tidspunkt, jf. VOL § 6, stk. 1, 3. pkt. Dette forhindrer, at et ikke-fradragsberettiget tab 

for virksomhedsejeren bliver fradragsberettiget som følge af virksomhedsomdannelsen, da per-

soner i modsætning til selskaber som udgangspunkt ikke har fradrag for tab på fordringer og 

gæld117. 

 

Ifølge VOL § 6, stk. 1, 4. pkt., anses aktiver og passiver, hvor den hidtidige ejer ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst har medregnet fortjeneste eller tab efter realisationsprincippet, og 

hvor selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregne fortjeneste eller tab 

på de pågældende aktiver og passiver efter lagerprincippet, for erhvervet henholdsvis påtaget af 

selskabet på omdannelsesdatoen til den værdi, der følger af VOL § 6, stk. 1, 1. pkt. 

 

Såfremt den hidtidige ejer af den personligt ejede virksomhed ved opgørelsen af den skattepligti-

ge indkomst har medregnet ikke realiseret fortjeneste eller tab på fordringer og gæld, så skal sel-

skabet forholde sig på tilsvarende måde ved opgørelsen af dets skattepligtige indkomst, jf. VOL 

§ 6, stk. 3. 

 

Såfremt et aktiv indtil omdannelsen har været anvendt til både erhvervsmæssige og private for-

mål, så succederer selskabet kun i den erhvervsmæssigt benyttede del af aktivet, hvorimod eje-

rens overdragelse af den privat benyttede del anses som en sædvanlig afståelse til selskabet til 

handelsværdi, jf. VOL § 6, stk. 4, 1. pkt. Den erhvervsmæssigt benyttede del opgøres som for-

holdet mellem de afskrivninger, ejeren i alt har fratrukket ved indkomstopgørelsen og de af-

skrivninger, ejeren kunne have fratrukket, såfremt aktivet udelukkende var benyttet til erhvervs-

mæssige formål, jf. VOL § 6, stk. 4, 2. pkt. 

 

Endeligt kan eventuelle uudnyttede underskud oparbejdet i den personligt ejede virksomhed i 

årene forud for virksomhedsomdannelsen ikke bringes til fradrag ved opgørelsen af selskabets 

indkomst, jf. VOL § 8, stk. 1. Virksomhedsejeren vil derimod have mulighed for at fremføre et 

sådant underskud i sin egen indkomst efter de almindelige regler i PSL § 13 og VSL § 13118. 

 

                                                
117 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 157) 
118 (Pedersen et al., 2009: s. 503) 
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10.2. Overdragelse af aktier med succession efter ABL § 34 

I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af successionsprincippet ved generationsskif-

te inden for familien ved overdragelse af aktier efter ABL § 34 samt konsekvenserne heraf for 

både erhververen og overdrageren. 

 

Det skal præciseres, at aktier i dette afsnit sidestilles med anparter i anpartsselskaber, andelsbevi-

ser, konvertible obligationer, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer 

i overensstemmelse med ABL § 1, stk. 1-3. 

 

ABL § 34 har til formål at give mulighed for, at en virksomhed, der drives i selskabsform, kan 

overdrages til familiekredsen, uden at skattemæssige forhold blokerer for dette119. 

 

Successionsreglerne om overdragelse af aktier til familiekredsen efter ABL § 34 medfører, at 

overdragelsen ikke vil udløse beskatning af afhændelsesavancen hos overdrageren, hvorimod 

erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen og succederer i 

den latente skatteforpligtelse, der hviler på aktierne, jf. ABL § 34, stk. 2, 1.-2. pkt. Den latente 

skatteforpligtelse udskydes således indtil det tidspunkt, hvor erhververen afstår de med successi-

on overtagne aktier. 

 

Det er i forbindelse med overdragelse af aktier med succession vigtigt at være opmærksom på, at 

selvom overdragelsen sker med succession, så er der ikke derved taget stilling til, hvorledes ve-

derlaget skal erlægges fra erhververen til overdrageren120. Aktieoverdragelsen med succession 

kan ske ved en gaveoverdragelse, mod vederlag eller ved en kombination af disse to muligheder. 

 

Nedenstående figur giver en illustration af successionsprincippet ved generationsskifte inden for 

familien ved overdragelse af aktier efter ABL § 34. 

 

  

                                                
119 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 63) 
120 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 27) 
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Figur 10.2 – Illustration af overdragelse af aktier efter ABL § 34 

 

Anm.: Egen fremstilling. 
 

Det er en forudsætning for, at overdragelsen anses for at være sket med succession, at skatte-

myndighederne senest i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse får meddelel-

se om, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, jf. ABL § 34, stk. 4, der 

henviser til KSL § 33 C, stk. 7. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er den faktiske indgi-

velse af selvangivelsen, der er afgørende og ikke selve tidspunktet for successionsaftalens indgå-

else121. Såfremt skattemyndighederne ikke modtager en meddelelse herom, så bliver overdrage-

ren anset for skattepligtig medførende en beskatning hos overdrageren, og erhververen anses for 

at have erhvervet aktierne på tidspunktet for overdragelsen til handelsværdien af aktierne på det-

te tidspunkt uden indtræden i overdragerens anskaffelseshensigt122. 

 

Såfremt skattemyndighederne i forbindelse med beregning af afgift eller skat af en eventuel gave 

efterfølgende ændrer de værdiansættelser, som parterne har lagt til grund ved overdragelsen, så 

kan parterne træffe en ny beslutning om, hvorvidt erhververen indtræder i overdragerens stilling, 

jf. ABL § 34, stk. 4, der henviser til KSL § 33 C, stk. 8, 1. pkt. En sådan efterfølgende beslutning 

skal meddeles skattemyndighederne inden for 3 måneder efter, at den skattepligtige har modtaget 

meddelelse om ændringen af værdiansættelserne, jf. ABL § 34, stk. 4, der henviser til KSL § 33 

C, stk. 8, 2. pkt. 

 

                                                
121 (Pedersen et al., 2009: s. 259) 
122 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 77) 
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10.2.1. Den successionsberettigede personkreds 

Den successionsberettigede personkreds er udtømmende opstillet i ABL § 34, stk. 1, nr. 1., hvor-

efter overdragelsen af aktier med succession alene kan ske til denne personkreds. Overdragelse 

kan ske til børn, børnebørn, søskende og disses børn og børnebørn samt samlevere, der opfylder 

betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1. Stedbørns- og adoptionsfor-

hold sidestilles i den forbindelse med et naturligt slægtsforhold. 

 

Det fremgår således, at overdragelser fra børn til forældre ikke er omfattet af ABL § 34, stk. 1, 

nr. 1, ligesom succession ikke kan gennemføres længere nedefter i slægtleddene end til overdra-

gerens børnebørn. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er mulighed for at reparere et 

generationsskifte, der ikke har udviklet sig i overensstemmelse med parternes oprindelige hen-

sigt, ved at overdrage aktierne tilbage med succession til den tidligere ejer under visse fastsatte 

betingelser, jf. ABL § 35 A. 

 

Idet overdragelse af aktier med succession medfører, at beskatningen udskydes indtil det tids-

punkt, hvor erhververen afstår aktierne, så er det en betingelse, for at overdragelsen kan ske med 

succession, at erhververen er skattepligtig til Danmark i medfør af KSL § 1, jf. ABL § 34, stk. 

3123. Såfremt erhververen ikke er skattepligtig til Danmark efter KSL § 1, så kan der kun over-

drages med succession, i det omfang aktierne efter overdragelsen indgår i en virksomhed, der er 

skattepligtig for erhververen efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, om fast driftssted og som ikke i henhold 

til en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i udlandet, jf. ABL § 34, stk. 3, 

2. pkt. Hvis erhververen i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehø-

rende i udlandet, kan der dog overdrages med succession, i det omfang aktierne efter overdragel-

sen indgår i en virksomhed, som Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen har beskat-

ningsretten til, jf. ABL § 34, stk. 3, 2. pkt. 

 

10.2.2. Betingelser for overdragelse med succession 

Den enkelte overdragelse af aktier skal mindst udgøre 1 % af aktiekapitalen, jf. ABL § 34, stk. 1, 

nr. 2. Andelen skal beregnes i forhold til den nominelle værdi af aktiekapitalen, og stemmevær-

dien har ikke nogen betydning i denne sammenhæng. Dette krav er i praksis så beskedent, at der 

må anses ikke at være nogen væsentlig begrænsning i størrelsen af den andel af aktiekapital, der 

                                                
123 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 65) 
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skal overdrages124. Det er dog afgørende, at der til den enkelte erhverver overdrages aktier, der 

udgør 1 % af aktiekapitalen, hvilket f.eks. har betydning ved en overdragelse fra to forældre til et 

barn, hvor overdragelsen bliver betragtet som to uafhængige overdragelser, og forældrene skal 

dermed overholde kravet om 1 % af aktiekapitalen ved begge overdragelser125. 

 

Den væsentligste betingelse for at overdrage aktier med succession er, at der skal være tale om 

aktier i en erhvervsmæssig virksomhed, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med ABL § 34, 

stk. 6126. Disse bestemmelser medfører, at det ikke er muligt at overdrage aktier med succession i 

de selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besid-

delse af kontanter, værdipapirer og lignende. Disse selskaber betegnes i praksis for pengetanke, 

da deres væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse samt eventuelt udlejning af fast ejen-

dom, og de er dermed kendetegnet af kun i mindre grad at udføre reel erhvervsaktivitet127. 

 

Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage 

eller skovbrug efter vurderingslovens (VUL) § 33, stk. 1 eller stk. 7, anses dog ikke i denne for-

bindelse som udlejning af fast ejendom, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. 

 

I forlængelse af ABL § 34, stk. 1, nr. 3, fastslår ABL § 34, stk. 6, hvad der ligger i kravet om, at 

selskabets virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af 

kontanter, værdipapirer og lignende128. Bestemmelsen fastlægger et indtægtskriterie og et aktiv-

kriterie, der hver for sig kan udelukke overdragelse med succession, hvis de er opfyldt, jf. ABL § 

34, stk. 6. Indtægtskriteriet udelukker succession, såfremt mindst 75 % af selskabets indtægter, 

hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte 

indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet. 

Derudover udelukker aktivkriteriet succession, hvis handelsværdien af selskabets udlejnings-

ejendomme, kontanter, værdipapirer og lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort 

som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør 75 % af selskabets samlede aktiver. 

                                                
124 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 67) 
125 (Pedersen et al., 2009: s. 271-272) 
126 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 67) 
127 (Pedersen et al., 2009: s. 270) 
128 Regeringen har i et forslag til finansloven for finansåret 2012 af 3. november 2011 foreslået en ændring af den 

såkaldte pengetankregel i ABL § 34, stk. 6, således at grænsen for at et selskab anses som en pengetank nedsæt-
tes fra 75 % til 25 % med virkning fra den 1. januar 2012, hvilket kan få den betydning, at velkonsoliderede fa-
milieselskaber ikke kan overdrage deres aktier med succession efter ABL § 34 uden beskatning efter de alminde-
lige regler i ABL. 
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Ved bedømmelsen efter ABL § 34, stk. 6, anses andele omfattet af ABL § 18 ikke som besiddel-

se af værdipapirer. Af større praktisk betydning er det dog, at afkast og værdien af aktier i datter-

selskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktiekapitalen, ikke med-

regnes, men i stedet medregnes den del af datterselskabets indtægter og aktiver, som svarer til 

ejerforholdet, jf. ABL § 34, stk. 6, 3. pkt. Desuden ses der ved bedømmelsen bort fra indkomst 

ved udlejning af fast ejendom mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber, 

og såfremt denne anvendes i lejers drift, så anses den faste ejendom ikke som en udlejningsejen-

dom, jf. ABL § 34, stk. 6, 4.-5. pkt. 

 

Muligheden for succession er derudover udelukket for aktier omfattet af ABL § 19, der vedrører 

aktier og investeringsforeningsbeviser i investeringsselskaber, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4. 

 

Såfremt der er tale om næringsaktier efter ABL § 17 eller andele i andelsforeninger efter ABL § 

18, stk. 1 og stk. 4, så gælder de to betingelser i ABL § 34, stk. 1, nr. 2-3, imidlertid ikke, jf. 

ABL § 34, stk. 5, 1. pkt. Erhververen kan i disse tilfælde overdrage med succession uden at skul-

le overdrage mindst 1 % af aktiekapitalen og kan desuden overdrage aktier i et selskab, der må 

betegnes som en pengetank efter ABL § 34, stk. 6. Bestemmelsen i ABL § 34, stk. 5, 2. pkt. 

medfører desuden, at ved overdragelse af aktier i et selskab, som udøver næring ved køb og salg 

af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed, finder ABL § 34, stk. 1, nr. 3, ikke anvendel-

se. 

 

10.2.3. Konsekvenser for overdrageren 

Konsekvensen af en fysisk persons afståelse af en aktiepost er som udgangspunkt, at enhver af-

ståelse vil medføre beskatning af en eventuel avance i medfør af ABL’s almindelige regler som 

aktieindkomst, jf. PSL §§ 4a, stk. 1, nr. 4 og 8 a129. En overdragelse af aktier med succession 

efter ABL § 34 medfører dog som nævnt, at overdrageren ikke skal betale skat af de fortjenester, 

der konstateres ved overdragelsen, jf. ABL § 34, stk. 2, 1. pkt. 

 

Det skal dog præciseres, at succession efter ABL § 34 er betinget af, at der konstateres en avance 

på de overdragne aktier, da der ikke kan succederes, hvis der konstateres et tab, jf. ABL § 34, 

stk. 4, der henviser til KSL § 33 C, stk. 3. Såfremt der konstateres et tab ved overdragelse af ak-

                                                
129 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 75) 
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tierne, så skal tabet i stedet fradrages i overdragerens aktieindkomst efter de almindelige regler i 

samme omfang som ved et salg til andre personer, jf. ABL § 34, stk. 4, der henviser til KSL § 33 

C, stk. 3. 

 

Isoleret set indebærer successionsreglerne alene en fordel for overdrageren, idet det er denne, der 

slipper for beskatning af overdragelsesavancerne på betingelse af, at erhververen overtager skat-

tebyrden130. Overdragelsen vil derfor typisk være kombineret med et gaveelement fra overdrage-

ren til erhververen, da erhververen typisk ikke vil vælge overtagelse med succession uden et så-

dant gaveelement fra overdrageren, medmindre erhververen skatte- og afgiftsfrit ønsker at give 

overdrageren en begunstigelse svarende til den overtagne skattebyrde ved at overtage netop den-

ne skattebyrde131.  

 

10.2.4. Konsekvenser for erhververen 

Erhververen indtræder som nævnt i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen og 

succederer i den latente skatteforpligtelse, der hviler på aktierne, jf. ABL § 34, stk. 2, 2. pkt. 

 

Ved opgørelsen af erhververens gevinst eller tab ved afståelse af aktierne behandles aktierne som 

anskaffet for den anskaffelsessum og på det tidspunkt, som de blev anskaffet til af overdrageren, 

jf. ABL § 34, stk. 2, 4. pkt. Da erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved 

overdragelsen, indtræder erhververen også i en eventuel næringsstatus i relation til aktierne, så-

fremt aktierne havde en sådan status hos overdrageren132. Erhververen har i forlængelse heraf 

ikke mulighed for på et senere tidspunkt at kunne afkræfte næringsformodningen, da indtræden i 

overdragerens skattemæssige stilling gælder, uanset hvornår aktierne afstås, jf. ABL § 34, stk. 2, 

3. pkt. 

 

Såfremt erhververen har et tab efter ABL §§ 13 eller 14 forud for overdragelsen af aktierne med 

succession, så vil erhververen ikke kunne fratrække dette underskud i fortjenesten ved overdra-

gelse af aktierne, jf. ABL § 34, stk. 4, der henviser til KSL § 33 C, stk. 4133. Dette er en værnsre-

gel, der fraviger det almindelige udgangspunkt i ABL §§ 13 eller 14, og denne regel skal mod-

                                                
130 (Pedersen et al., 2009: s. 255) 
131 (Pedersen et al., 2009: s. 255 & 258) 
132 (Pedersen et al., 2009: s. 256-257) 
133 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 76) 
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virke, at en forælder overdrager en aktiepost til et barn, der derefter videresælger aktieposten til 

tredjemand, således at overdragelsen alene har haft til formål at udnytte barnets tab på aktier134. 

 

Såfremt betingelserne i ABL § 34 for overdragelse af aktier med succession ellers er opfyldt, så 

er det op til overdrageren og erhververen, om successionsmuligheden skal udnyttes, eller om 

overdragelsen skal ske gennem sædvanlig beskatning hos overdrageren efter de almindelige reg-

ler i ABL og PSL. Successionsreglerne er således en frivillig ordning, der kræver, at både over-

drageren og erhververen er enige om at anvende reglerne herom. 

 

10.2.5. Gaveafgift og skattepligt af eventuelt gaveelement i forbindelse med 
overdragelser med succession 

Anvendelse af bestemmelserne om skattemæssig succession efter ABL § 34 er uden betydning 

for pligten til at betale gaveafgift efter BAL §§ 22-23 eller skat efter statsskattelovens (SL) § 4, 

litra c, af en gave, som overdrageren giver til erhververen i forbindelse med successionen135. 

 

Hvis der i forbindelse med generationsskiftet ydes en gave, så er erhververen heraf gaveafgifts-

pligtig efter BAL § 22 eller skattepligtig efter SL § 4, litra c, af gavens værdi afhængig af, om 

erhververen er omfattet af den personkreds, der er nævnt i BAL § 22136. 

 

Hvis personkredsen i BAL § 22 sammenholdes med personkredsen, der er omfattet af ABL § 34, 

stk. 1, nr. 1, medfører dette, at børn, stedbørn, børnebørn og samlevende i mindst 2 år, der mod-

tager en gave i forbindelse med overdragelsen med succession, skal betale gaveafgift efter BAL 

§ 22-23137. Derimod er søskende og disses børn skattepligtige af en eventuel gave efter SL § 4, 

litra c. 

 

Der skal betales en gaveafgift på 15 % af den del, der overstiger et grundbeløb på DKK 58.700 

(2011-niveau), jf. BAL § 22, stk. 1 og § 23, stk. 1. 

Gaveafgiftspligten indtræder ved modtagelsen af gaver, der i et kalenderår er modtaget ud over 

de i BAL § 22 nævnte afgiftsfri beløb, og gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det 

                                                
134 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 77) 
135 (Pedersen et al., 2009: s. 257) 
136 (Pedersen et al., 2009: s. 260) 
137 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 78) 
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efterfølgende år indgive anmeldelse om gaven og den afgiftspligtige værdi til skattemyndighe-

derne, jf. BAL § 26. 

 

Såfremt der ydes en hel eller delvis gave i forbindelse med overdragelsen af en aktiepost med 

succession er der dog mulighed for at beregne en passivpost i medfør af KSL § 33 D, der giver 

kompensation gennem et fradrag ved beregningen af henholdsvis den afgiftspligtige eller skatte-

pligtige værdi. Det er således en betingelse for, at KSL § 33 D finder anvendelse, at der helt eller 

delvist ydes en gave i forbindelse med overdragelsen. 

 

I afgørelsen SKM 2001.28 LSR (TfS 2001, 174) fastslog Landsskatteretten, at der ikke er hjem-

mel til at nedsætte passivposten efter forholdet mellem gave og vederlag, når der ydes en delvis 

gave i forbindelse med en aktieoverdragelse med succession, og der er derfor mulighed for at 

beregne en passivpost på grundlag af hele den latente skat, der hviler på den overdragne aktie-

post138. 

 

Passivposten efter KSL § 33 D, stk. 1, skal beregnes på grundlag af den lavest mulige skatteplig-

tige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på tidspunk-

tet for dets overdragelse, jf. KSL § 33 D, stk. 2, 1. pkt. Den passivpost, der skal beregnes ved 

overdragelse af aktier efter ABL § 34, opgøres som 22 % af den beregnede fortjeneste, jf. KSL § 

33 D, stk. 3, 2. pkt. 

 

Landsskatteretten har i kendelsen SKM 2008.876 LSR (TfS 2008, 1429) vedrørende et påklaget 

bindende svar givet af skatterådet i SKM 2007.231 SR (TfS 2007, 532) ændret praksis ved vær-

diansættelse efter KSL § 33 C, hvilket har medført, at der gives mulighed for at få et prisnedslag 

som kompensation for udskudt skat i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse med succes-

sion139. 

 

Skatteministeriet har dog i SKM 2011.406 SKAT (TfS 2011, 620) offentliggjort den 15. juni 

2011 fundet det nødvendigt at præcisere praksis, således at der ved værdiansættelsen af et aktiv, 

der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke både kan gives ned-

slag for den gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter KSL § 33 C 
                                                
138 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 54 & 79) 
139 (SKM 2011.406 SKAT) 
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og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL § 33 D. Efter Skatteministeriets opfattelse 

opfyldes værdiansættelseskravet efter KSL § 33 D mest hensigtsmæssigt ved, at det præciseres, 

at parterne har krav på det største af de nedslag, der kan beregnes med udgangspunkt i henholds-

vis KSL § 33 C og § 33 D140. Kravene i henholdsvis KSL § 33 C og § 33 D vil således altid være 

opfyldt hver for sig i de konkrete situationer, hvor der sker overdragelser med succession som 

hel eller delvis gave. 

 

Præciseringen i styresignalet SKM 2011.406 SKAT (TFS 2011, 620) om værdiansættelse ved 

overdragelser med succession må tilsvarende formodes at gælde analogt på aktieoverdragelse 

med succession efter ABL § 34, således at der ved værdiansættelsen af aktier, der overdrages 

som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke gives et sådant dobbeltnedslag. 

 

Skattemyndighederne tilser, at beregning af såvel fortjenesten som passivposten er foretaget kor-

rekt, og skattemyndighedernes beregning er bindende for både giver og modtager af gaven, med 

mindre den påklages efter reglerne i SFL, jf. KSL § 33 D, stk. 7. Passivberegningen fastslår der-

ved også erhververens anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum samt næringsstatus til brug ved 

senere afståelse. 

 

10.2.5.1. Eksempel på beregning af passivpost ved en overdragelse af aktier 
med succession 

Dette afsnit vil vise en beregning af passivposten ved en overdragelse af aktier med succession 

med et gaveelement i et fiktivt eksempel. Beregningen er adapteret fra et eksempel fra Deloit-

te141. 

 

I eksemplet tages der udgangspunkt i en situation, hvor en fader giver en aktiepost på DKK 2 

mio. til sin søn som gave i år 2011. Først beregnes faderens fortjeneste og den påhvilende skat 

herpå ved et almindeligt salg uden anvendelse af successionsreglerne for at vise den potentielle 

skattebyrde herved. Dernæst beregnes gaveværdien, hvor passivposten på 22 % er fratrukket, og 

gaveafgiften heraf ved en overdragelse af aktierne som gave fra faderen til sønnen ved anvendel-

se af successionsreglerne. Endeligt beregnes sønnens potentielle skattebyrde, såfremt han efter 

                                                
140 (SKM 2011.406 SKAT) 
141 (Deloitte, 2010: s. 98-99) 
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10 år skulle vælge at sælge de overdragne aktier fra faderen videre for DKK 4 mio. til en tredje-

mand. 

 

Tabel 10.1 – Eksempel på overdragelse af aktier med succession ved gave 

Værdi af aktier ved overdragelse i 2011 til søn 2.000.000 

Anskaffelsespris (fader) 100.000 

Fortjeneste (fader) 1.900.000 

Skat ved salg:   

28 % af 48.300 13.524 

42 % af (1.900.000-48.300) 777.714 

Skat i alt 791.238 

    

Gave (i alt fra fader i året) 2.000.000 

Passivpost (22 % af avance på 1.900.000) 418.000 

Gaveværdi 1.582.000 

Afgiftsfri del 58.700 

Afgiftspligtig del 1.523.300 

Afgift, 15 % heraf 228.495 

    

Søn sælger aktier efter 10 år for 4.000.000 

Anskaffelsespris (som fader) 100.000 

Fortjeneste (søn) 3.900.000 

Skat ved salg:   

27 %* af 48.300 13.041 

42 %* af (3.900.000-48.300) 1.617.714 

Skat i alt 1.630.755 

* Forventet marginalskat om 10 år efter skattereformens vedtagelse 

 Anm.: Egen fremstilling. Skatteprocenter, afgiftsprocenter og bundfradrag er baseret på 2011-satser, jf. PSL 
§ 8 a, stk. 1-2 og BAL §§ 22-23. De forventede skatteprocenter, afgiftsprocenter og bundfradrag for 
2021 er baseret på uændrede 2011-satser. Beregningen er vist uden hensyntagen til overgangsregler-
ne i ABL § 47 om hovedaktionærnedslag fra skattereformen i 1993. 

Kilde: Eksemplet er adapteret fra et eksempel fra Deloitte142. 
 

Af beregningen i tabellen fremgår det, at såfremt faderen vælger at sælge aktierne for DKK 2 

mio. til sønnen uden anvendelse af successionsreglerne, så skal faderen betale DKK 791.238 i 

skat. Hvis faderen derimod vælger at overdrage aktierne som gave til sønnen ved anvendelse af 

successionsreglerne, så kan overdragelsen ske uden beskatning mod en betaling af gaveafgift på 

DKK 228.495, som enten faderen eller sønnen skal betale. Endeligt skal sønnen, såfremt sønnen 

efter 10 år skulle vælge at sælge de overdragne aktier fra faderen videre for DKK 4 mio. til en 

tredjemand betale DKK 1.630.755 i skat, da sønnen har overtaget faderens latente skattebyrde og 

dermed anvender faderens anskaffelsespris. 

                                                
142 (Deloitte, 2010: s. 98-99) 
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10.3. Aktieombytning 

I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af skattepligtig aktieombytning efter ABL’s 

almindelige regler og skattefri aktieombytning efter ABL § 36 samt retsvirkningen heraf. 

 

I forbindelse med planlægningen af generationsskifte er aktieombytning i dag en af de mest 

brugte omstruktureringsmodeller143. Den hyppige brug af netop aktieombytning som omstruktu-

reringsmodel i planlægningen af et generationsskifte skyldes i høj grad, at der ved at gennemføre 

en aktieombytning etableres en moder-/datterstruktur, hvorved at man får mulighed for at opspa-

re kapital fra driften i holdingselskabet uden driftsrisiko, samtidigt med at man kan slanke balan-

cen i datterselskabet, således at det bliver billigere for den yngre generation eller tredjemand at 

købe sig ind i det etablerede datterselskab144.  

 

Aktieombytning som begreb dækker som udgangspunkt over enhver form for afståelse af aktier, 

hvor vederlaget for de pågældende aktier/anparter erlægges i kapitalandele og eventuelt kombi-

neret med et kontantvederlag145. 

 

I praksis anvendes aktieombytning især i de tilfælde, hvor en aktionær ved aktieombytning etab-

lerer en holdingkonstruktion ved at indskyde aktierne i et selskab (det erhvervede selskab) som 

apportindskud i et andet selskab (det erhvervende selskab), hvor aktionæren i det erhvervede 

selskab herefter modtager aktier i det erhvervende selskab for sit indskud af aktierne i det er-

hvervede selskab146. 

 

Nedenstående figur giver en illustration af holdingdannelse ved aktieombytning i forbindelse 

med forberedelsen af et generationsskifte. 

 

  

                                                
143 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 185) 
144 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 185) 
145 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 185) 
146 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 185) 
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Figur 10.3 – Illustration af holdingdannelse ved aktieombytning 

 

Anm.: Egen fremstilling. 
Kilde: (Pedersen et al., 2009: s. 597) 
 

En holdingdannelse ved aktieombytning i forbindelse med forberedelsen af et generationsskifte 

vil som udgangspunkt medføre beskatning efter de almindelige regler i ABL, men der er dog i 

ABL § 36 givet hjemmel til at gennemføre en skattefri aktieombytning, når betingelserne herfor 

opfyldes. 

 

10.3.1. Skattepligtig aktieombytning 

Skatteretligt bliver en holdingdannelse ved aktieombytning som udgangspunkt set som et simpelt 

aktiesalg, hvor aktier i det erhvervede selskab afhændes til det erhvervende selskab, således at 

vederlæggelsen sker i aktier i det erhvervende selskabs egne eller nyudstedte aktier147. 

 

En holdingdannelse ved aktieombytning medfører derfor som udgangspunkt, at aktionæren vil 

blive beskattet af aktiesalget efter ABL’s almindelige regler, hvor forskellen i forhold til sædvan-

lige aktieafståelser blot er, at afståelsesvederlaget består af andre aktier og ikke kontanter, såle-

des at afståelsessummen opgøres ud fra en værdiansættelse heraf på ombytningstidspunktet148. 

Personer vil således blive skattepligtige uanset ejerandel ved afståelse af aktier i et selskab efter 

ABL § 12. 

 

                                                
147 (Pedersen et al., 2009: s. 597) 
148 (Pedersen et al., 2009: s. 597) 
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Selskaber kan derimod afstå aktier i et andet selskab skattefrit ved et ejerskab på mindst 10 % af 

aktierne efter ABL § 8, mens et selskab, der ejer under 10 % af aktierne i et andet selskab, vil 

blive skattepligtig ved salget efter ABL § 9149. Holdingselskabet vil med en ejerandel på mere 

end 10 % af aktierne i datterselskabet således efterfølgende kunne afstå aktierne i datterselskabet 

uden beskatning. 

 

Det kan være fornuftigt i visse tilfælde at gennemføre en skattepligtig aktieombytning i de situa-

tioner, hvor der kun udløses en ubetydelig beskatning hos aktionæren efter ABL’s almindelige 

regler. En skattepligtig aktieombytning vil dog ofte udløse en betydelig beskatning, og mange 

aktionærer vil derfor typisk vælge at benytte muligheden for at gennemføre en skattefri aktieom-

bytning med en udskydelse af beskatningen til et senere tidspunkt, såfremt det er muligt at op-

fylde betingelserne herfor i ABL § 36.  

 

10.3.2. Skattefri aktieombytning 

Udgangspunktet ved en holdingdannelse gennem en skattepligtig aktieombytning er som nævnt 

ovenfor, at aktionæren vil blive beskattet af aktiesalget efter ABL’s almindelige regler. Denne 

beskatning vil således kunne være en afgørende hindring for en ellers forretningsmæssigt be-

grundet aktieombytning, idet aktionæren som oftest ikke har de fornødne likvide midler til beta-

ling af beskatningen, da vederlæggelsen sker i aktier i det erhvervende selskab. 

 

Som en konsekvens af denne hindring er der dog givet mulighed for, at en aktieombytning kan 

gennemføres som en skattefri aktieombytning efter reglerne i ABL § 36 med den konsekvens, at 

aktieombytningen ikke udløser beskatning på ombytningstidspunktet, men beskatningen vil der-

imod blive udskudt til det tidspunkt, når aktierne i holdingselskabet afstås, eller når holdingsel-

skabet likvideres eller går konkurs150. 

 

En skattefri aktieombytning kan gennemføres enten med tilladelse eller uden tilladelse fra skat-

temyndighederne, og disse to muligheder og retsvirkningen heraf vil blive gennemgået nedenfor, 

men inden da vil de grundlæggende betingelser for at gennemføre en skattefri aktieombytning 

blive gennemgået. 

                                                
149 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 185) 
150 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 185-186) 
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10.3.2.1. Grundlæggende betingelser for en skattefri aktieombytning 

Muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning efter ABL § 36, stk. 1 og 2, bygger på 

fusionsdirektivet 90/434/EØF som ændret ved Rådets direktiv 2005/19/EF af 17. februar 2005, 

og den EU-retlige regulering gennem direktivet er i dansk ret inkorporeret ved fusionsskattelo-

ven (FUL) og ABL § 36151. 

 

Overordnet findes der i ABL § 36 tre regelsæt for at foretage en skattefri aktieombytning, hvor 

ABL § 36, stk. 1 og 2, indeholder betingelserne for at foretage en såkaldt stemmeflertalsombyt-

ning, og ABL § 36, stk. 3, indeholder betingelserne for at foretage en såkaldt helejerskabsom-

bytning, samt ABL § 36, stk. 6 og 7, indeholder betingelserne for at foretage en skattefri aktie-

ombytning uden tilladelse152. ABL § 36, stk. 3 og § 36, stk. 6 og 7, er i modsætning til ABL § 

36, stk. 1 og 2, rene nationale bestemmelser, der således ikke udspringer af fusionsdirektivet153. 

 

10.3.2.1.1. Aktieombytning efter ABL § 36, stk. 1 og 2 

Indledningsvist fastlægger ABL § 36, stk. 1, 1. pkt., at såvel det erhvervende som det erhvervede 

selskab skal være omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat som defineret i artikel 3 i direk-

tiv 90/434/EØF, eller være selskaber, der kan ligestilles med et dansk aktie- eller anpartsselskab, 

men som er hjemmehørende i lande uden for EU, for at få adgang til at udskyde beskatningstids-

punktet i forbindelse med afståelsen efter FUL §§ 9 og 11154. 

 

Begrebet selskab i en medlemsstat dækker over bestemte typer selskaber, der antager den form, 

der er opremset i et bilag til direktiv 90/434/EØF, og det omfatter for Danmarks vedkommende 

aktie- og anpartsselskaber155. Selskabet skal derudover være skatteretligt hjemmehørende i en 

medlemsstat og må ikke være hjemmehørende uden for EU-fællesskabet efter en dobbeltbeskat-

ningsoverenskomst, samt selskabet skal uden valgmulighed og uden fritagelse være omfattet af 

selskabsskat i medlemsstaten156. 

 

                                                
151 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 186) 
152 (Pedersen et al., 2009: s. 596) 
153 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 186 & 201) 
154 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 189) 
155 (Pedersen et al., 2009: s. 598) 
156 (Pedersen et al., 2009: s. 598) 
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Det fremgår dog af ABL § 36, stk. 1, 5. pkt., at ABL § 36, stk. 1, 1.-4. pkt., ikke finder anvendel-

se, når enten det erhvervede eller det erhvervende selskab ved beskatningen her i landet anses for 

at være en transparent enhed, og dette kan også ses i SKM 2006.458 LSR (TfS 2006, 795) om-

handlende kommanditisters manglende adgang til at foretage en skattefri aktieombytning af akti-

er i et driftsselskab med aktier i et holdingselskab157. 

 

ABL § 36, stk. 2, indeholder følgende definition af ombytning af aktier efter ABL § 36, stk. 1: 

”den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den 

virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant 

flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i 

det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant 

udligningssum”. 

 

Det er således en grundlæggende betingelse for at foretage en stemmeflertalsombytning efter 

ABL § 36, stk. 1 og 2, at det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede 

selskab, såfremt det ikke i forvejen besidder et sådant flertal158. Det erhvervende selskab skal 

således opnå eller have opnået et simpelt flertal af stemmerne beregnet på grundlag af det er-

hvervede selskabs kapital, hvor der skal tages højde for en eventuel opdeling af kapitalen i A- og 

B-aktier med stemmedifferentiering på aktieklasserne159. Der stilles dermed ikke noget krav til 

størrelsen af den kapitalandel, det erhvervende selskab opnår, da det alene er stemmeretsindfly-

delsen, der er afgørende160. 

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er afgørende, hvorvidt stemmeflertallet 

er opnået formelt, men det er derimod afgørende, at der opnås et stemmeflertal, der er en reel og 

blivende tilstand161. Det forhold, at der skal være tale om en reel tilstand og ikke bare formelt, 

har især været til diskussion i de sager, hvor aktiebesiddelsen har været fordelt mellem to ka-

pitalejere med 50 % ejerskab til hver, hvilket eksempelvis kan ses i TfS 1999, 492 LSR, hvor 

                                                
157 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 193) 
158 (Serup, 2008: s. 602-603) 
159 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 194-195) 
160 (Pedersen et al., 2009: s. 599) 
161 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 195) 



 

Side 61  

Landsskatteretten ikke anså transaktionen for omfattet af den dagældende ABL § 13 og derfor 

gav afslag på en skattefri aktieombytning162. 

 

En anden betydningsfuld afgørelse på området er TfS 1999, 787 LR, der er et udtryk for konse-

kvensen af en afgørelse fra EF-Domstolen i den såkaldte Leur-Bloem dom, sag C-28/95, og det 

fremgår, at skattemyndighederne ikke generelt kan give et afslag på grund af en mulig omgåel-

sesbetragtning, men skattemyndighederne må i stedet konkret vurdere den aktuelle sag og under-

søge mulighederne for at forhindre omgåelsesmuligheden ved andre tiltag163. 

 

Retsstillingen i de sager, hvor aktiebesiddelsen har været fordelt mellem to kapitalejere med 50 

% ejerskab til hver, må fortolkes sådan, at der godt vil kunne ske en overdragelse af en mindre 

aktiepost kort tid forinden en aktieombytning for at opnå det nødvendige stemmeflertal, men 

overdragelsen skal være udtryk for en blivende tilstand og ikke have karakter af en proformaafta-

le eller omgåelse, hvor en sådan omgåelse eksempelvis var begrundelsen for et afslag på skattefri 

aktieombytning af Skatterådet i SKM 2007.922 SR (TfS 2008, 268)164. 

 

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at aktionæroverenskomster/ejeraftaler mellem 

kapitalejerne i selskaberne i henhold til den ganske restriktive praksis, som SKM 2006.372 SR 

(TfS 2006, 720) er udtryk for, kan få afgørende betydning i stillingtagen til, om der foreligger en 

reel stemmebesiddelse165. Det vil således afhænge af en konkret vurdering af aktionæroverens-

komsten/ejeraftalen, om der foreligger en begrænsning af den reelle indflydelse, der i så fald som 

altovervejende hovedregel vil være en hindring for at foretage en skattefri aktieombytning166. 

 

Det fremgår af praksis, at i det omfang, at stemmeforholdene eller forhold i øvrigt tilrettelægges 

alene med henblik på eller som et af hovedformålene i ønsket om at foretage en skattefri aktie-

ombytning, vil der ikke blive givet tilladelse hertil, da der i fusionsdirektivets forstand i så fald 

foreligger en intention om skatteundgåelse eller skatteunddragelse167. En aktionærs besiddelse af 

en uigenkaldelig stemmefuldmagt kan ej heller sidestilles med en besiddelse af aktieposten og 

                                                
162 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 195) 
163 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 195-196; Serup, 2008: s. 61-62) 
164 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 196) 
165 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 197-199) 
166 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 198) 
167 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 201) 
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den tilknyttede stemmeret, da det har karakter af omgåelse af stemmeflertalskravet, hvilket var 

tilfældet i TfS 1998, 678 LR168. 

 

Det fremgår af ABL § 36, stk. 2, 2. pkt., at betingelsen i ABL § 36, stk. 2, 1. pkt., om, at det er-

hvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, 

selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i FUL 

§ 15 a. Denne bestemmelse slår fast, at den i praksis meget anvendte modul, hvor aktionærer i et 

selskab efter en gennemført aktieombytning umiddelbart derefter spalter holdingselskabet i to 

eller flere selskaber, ikke er i strid med flertalskravet i ABL § 36, stk. 2, 1. pkt.169. 

 

10.3.2.1.2. Aktieombytning efter ABL § 36, stk. 3 

ABL § 36, stk. 3, giver hjemmel til skattefri aktieombytning i form af en såkaldt helejerskabs-

ombytning i de situationer, hvor et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab, eller 

hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen. I 

modsætning til ABL § 36, stk. 2, er det således i ABL § 36, stk. 3, erhvervelsen af hele aktieka-

pitalen og ikke opnåelsen af stemmeflertallet, der er afgørende. ABL § 36, stk. 3, 3. pkt., giver 

tilsvarende adgang til anvendelse af FUL’s §§ 9 og 11. 

 

Det er efter ABL § 36, stk. 3, 2. pkt., en betingelse, at aktionærerne i det andet selskab som ve-

derlag alene modtager aktier i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. 

 

Umiddelbart er der et overlap mellem aktieombytninger efter ABL § 36, stk. 2 og stk. 3, men 

aktieombytninger efter ABL § 36, stk. 3, finder dog især anvendelse i de tilfælde, hvor bestem-

melserne i ABL § 36, stk. 1 og 2, ikke kan benyttes, fordi at der er tale om selskaber, der ikke 

opfylder betingelserne efter stk. 1170. 

 

                                                
168 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 200) 
169 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 201) 
170 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 201) 
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10.3.2.1.3. Øvrige betingelser for en skattefri aktieombytning 

Aktieombytningen kan omfatte aktier og anparter samt tegningsretter, hvorimod det efter admi-

nistrativ praksis antages, at konvertible obligationer og køberetter ikke kan ombyttes171. Det er 

endvidere muligt at opnå tilladelse til skattefri ombytning af aktier, selvom disse retligt ikke er 

kommet til eksistens på ansøgningstidspunktet, hvilket kan være relevant, hvor der påtænkes at 

gennemføre en virksomhedsomdannelse efterfulgt af en aktieombytning af de herved udstedte 

aktier172. De aktier, der påtænkes ombyttet, skal desuden repræsentere en værdi, hvorfor der ikke 

gives tilladelse til skattefri aktieombytning, hvis der på ansøgningstidspunktet er negativ egen-

kapital i det selskab, hvis aktier skal ombyttes173. 

 

For at gennemføre en skattefri aktieombytning er det en yderligere betingelse, at aktionæren er 

fuldt skattepligtig til Danmark i forbindelse med afståelsen af aktierne174. 

 

Såfremt der er flere deltagende aktionærer, så er det væsentligt at være opmærksom på, at der 

ikke må ske en forskydning i rettigheder og formueforhold mellem de deltagende aktionærer ved 

ombytningen, og ombytningen skal derfor gennemføres til handelsværdier175. 

 

Ombytningsdatoen er i ABL § 36, stk. 1, 2. pkt., fastsat til at være fusionsdatoen og er i denne 

sammenhæng således datoen for aktieombytningen. Det fremgår af ABL § 36, stk. 4, 1. pkt., at 

det er en betingelse, at ombytninger efter ABL § 36, stk. 1 og 3, skal være gennemført inden for 

en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag. Endvidere er der ved gen-

nemførelse af skattefri aktieombytninger med tilladelse fastsat et administrativt krav i den givne 

tilladelse om, at tilladelsen er betinget af, at tilladelsen til gennemførelse af den skattefri aktie-

ombytning er udnyttet senest 6 måneder efter, at tilladelsen er opnået176. Der er dog i ABL § 36, 

stk. 4, 2. pkt., givet hjemmel til, at skattemyndighederne kan forlænge fristen, såfremt der søges 

om fristforlængelse inden fristens udløb177. Hvis fristen overskrides, og der ikke er ansøgt og 

opnået en fristforlængelse, så er konsekvensen, at aktieombytningen anses som skattepligtig.  

 

                                                
171 (Pedersen et al., 2009: s. 599) 
172 (Pedersen et al., 2009: s. 599) 
173 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 204) 
174 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 204) 
175 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 205-206) 
176 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 207) 
177 (Pedersen et al., 2009: s. 604) 
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Det er efter ABL § 36, stk. 4, 3. pkt., ikke muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning med 

tilbagevirkende kraft, men denne bestemmelse forhindrer dog ikke, at aktieombytning ved en 

efterfølgende ansøgning godt kan opnå status som en skattefri aktieombytning, hvilket særligt 

kan være relevant for skattefrie aktieombytninger gennemført uden tilladelse178. 

 

10.3.2.2. Skattefri aktieombytning med tilladelse 

En gennemførelse af en skattefri aktieombytning i henhold til ABL § 36, stk. 1 og 3, forudsætter 

ud over opfyldelse af de grundlæggende objektive betingelser, at der opnås tilladelse hertil ud fra 

subjektive forhold fra skattemyndighederne, der i forbindelse med tilladelsen kan fastsætte sær-

lige vilkår for tilladelsen, jf. ABL § 36, stk. 1, 3.-4. pkt. 

 

Grunden til at der skal gives tilladelse til en skattefri aktieombytning efter regelsættet i ABL § 

36, stk. 1-3, er, at det alene er tilsigtet, at det er de forretningsmæssigt begrundede dispositioner, 

der kan opnå tilladelse hertil fra skattemyndighederne179. For at skattemyndighederne kan vurde-

re, om der er tale om en forretningsmæssig begrundelse, så stilles der fra skattemyndighedernes 

side krav om en vis konkretisering af den forretningsmæssige begrundelse for aktieombytningen, 

således at det kan anses for godtgjort, at omstruktureringen har en sådan forretningsmæssig be-

skaffenhed som forudsat i fusionsdirektiv 90/434/EØF’s artikel 11180. 

 

Det er således afgørende, at aktieombytningen ikke har til hovedformål eller som et af hoved-

formålene at foretage skatteundgåelse eller skatteunddragelse, og derfor skal kravet om en for-

retningsmæssig begrundelse ses som en foranstaltning imod dette181. 

 

Det er op til ansøgeren at afkræfte formodningen om skatteundgåelse eller skatteunddragelse 

over for skattemyndighederne, og formodningen kan afkræftes af en eller flere forretningsmæs-

sige begrundelser i fællesskab, hvor det dog er de faktiske forhold ved den påtænkte disposition, 

der er afgørende for, om dispositionen reelt kan anses for at være forretningsmæssigt begrundet 

efter en konkret vurdering af den enkelte sag182. Af forretningsmæssige begrundelser kan nævnes 

                                                
178 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 207) 
179 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 210) 
180 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 211) 
181 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 212) 
182 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 212) 
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ønsket om at foretage generationsskifte, omstrukturering eller rationalisering, at der skal indgås 

fusionslignende samarbejde mellem uafhængige virksomheder, at der foreligger driftsmæssige 

eller likviditetsmæssige årsager, risikobegrænsning eller løsning af samarbejdsvanskeligheder 

samt etablering af nye aktiviteter183. 

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der i de fleste tilladelser til skattefri aktieombytning 

stilles vilkår om, at der skal gives meddelelse til SKAT, såfremt der inden for de første tre år 

efter ombytningens gennemførelse sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund 

for tilladelsen184. Såfremt der er tale om en forudsigelig og viljesbestemt disposition, så skal så-

danne ændringer anmeldes senest 3 måneder forud for den påtænkte dispositions gennemførelse, 

hvorimod at der ved en uforudsigelig disposition skal ske anmeldelse af dette senest 1 måned 

efter, at forholdet er kommet den anmeldelsespligtige til kundskab185. Udgangspunktet er, at en 

tilladelse til en skattefri aktieombytning kan opretholdes, såfremt de ændrede forhold ikke havde 

været til hinder for en tilladelse, hvis de var kendt på det oprindelige ansøgningstidspunkt, og de 

oprindelige aktionærer risikerer at blive afståelsesbeskattet af de ombyttede aktier, hvis dette 

ikke er tilfældet186. 

 

En skattefri aktieombytning gennemført med tilladelse skal ikke efterfølgende anmeldes til skat-

temyndighederne i modsætning til skattefri aktieombytning uden tilladelse187. 

 

10.3.2.3. Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Det er efter ABL § 36, stk. 6-7, muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse, 

hvor der i modsætning til skattefri aktieombytning med tilladelse efter ABL § 36, stk. 1-3, ikke 

nødvendigvis behøver at foreligge en forretningsmæssig begrundelse188. 

 

En gennemførelse af en skattefri aktieombytning uden tilladelse forudsætter ud over opfyldelse 

af de grundlæggende objektive betingelser i ABL § 36, stk. 1-5, at en række yderligere objektive 

betingelser i ABL § 36, stk. 6-7, opfyldes. Det er i den forbindelse afgørende, at de objektive 

                                                
183 (Pedersen et al., 2009: s. 606) 
184 (Den juridiske vejledning 2011-2;C.D.6.3.6 Anmeldelse af ændrede vilkår - bortfald af tilladelse) 
185 (Den juridiske vejledning 2011-2;C.D.6.3.6 Anmeldelse af ændrede vilkår - bortfald af tilladelse) 
186 (Pedersen et al., 2009: s. 607) 
187 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 207-208) 
188 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 237) 
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betingelser er opfyldt på ombytningstidspunktet, og subjektive forhold kan således ikke tillægges 

betydning ved skattefri aktieombytning uden tilladelse, da det er alene er afgørende, at de objek-

tive betingelser er opfyldt på ombytningstidspunktet189. 

 

Det fremgår af ABL § 36, stk. 6, 2. pkt., at det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne 

med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede akti-

er. 

 

Det er dernæst en betingelse efter ABL § 36, stk. 6, 3. pkt., at det erhvervende selskab ikke afstår 

aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Denne betingel-

se er i praksis benævnt som et holdingkrav, og holdingkravet er baseret i et ønske om at ville 

forhindre, at adgangen til skattefri aktieombytning anvendes til at omgå aktieavancebeskatning 

efter de almindelige regler i ABL190. Såfremt det erhvervende selskab afstår aktier omfattet af 

holdingkravet, så skal skattemyndighederne gives oplysning herom senest 1 måned efter afståel-

sen, jf. ABL § 36, stk. 7, 2. pkt. 

 

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at bestemmelsen er objektiv, således at aktierne 

i det erhvervede selskab ikke kan afstås, uden at den gennemførte aktieombytning bliver skatte-

pligtig, hvilket gælder, uanset om det erhvervede selskab bliver afstået på grund af viljesbestem-

te bevæggrunde eller ej191. Såfremt betingelserne for en skattefri aktieombytning med tilladelse 

anses for opfyldt, så kan der i stedet ansøges herom, men dette kræver dog, at der foreligger en 

forretningsmæssig begrundelse192. 

 

Efter ABL § 36, stk. 6, 4. pkt. er det dog muligt, at aktierne i det erhvervede selskab kan afstås i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede selskab 

inden for perioden på 3 år efter ombytningstidspunktet, hvis der ved omstruktureringen ikke sker 

vederlæggelse med andet end aktier. 

 

                                                
189 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 239) 
190 (Pedersen et al., 2009: s. 613) 
191 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 242) 
192 (Pedersen et al., 2009: s. 613) 
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Såfremt der sker en sådan efterfølgende omstrukturering efter en skattefri aktieombytning, så vil 

holdingkravet i ABL § 36, stk. 6, 3. pkt., blive videreført og finde anvendelse på selskabsdeltage-

ren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering, jf. ABL § 

36, stk. 6, 5. pkt. Det er i forlængelse heraf vigtigt at være opmærksom på, at en efterfølgende 

skattefri omstrukturering uden tilladelse i selv vil være omfattet af et nyt holdingkrav vedrørende 

visse af aktierne i de deltagende selskaber193. 

 

Hvis et selskab har deltaget i en skattefri aktieombytning uden tilladelse, så skal det erhvervende 

selskab senest i forbindelse med selvangivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er 

gennemført, give skattemyndighederne oplysning om, at selskabet har deltaget i en aktieombyt-

ning efter reglerne i ABL § 36, stk. 6, jf. ABL § 36, stk. 7, 1. pkt. En manglende anmeldelse til 

skattemyndighederne er ikke en egentlig betingelse for, at ombytningen kan anses som skattefri, 

men vil i stedet medføre, at selskabet ikke har selvangivet korrekt194. 

 

Endeligt er det en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har be-

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

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

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

ABL § 36, stk. 6, 6. pkt. 

 

10.3.2.4. Retsvirkningen af skattefri aktieombytning 

Retsvirkningen ved en skattefri aktieombytning med tilladelse efter ABL § 36, stk. 1-3, og en 

skattefri aktieombytning uden tilladelse efter ABL § 36, stk. 6-7, er grundlæggende den samme, 

nemlig at aktieombytningen ikke udløser beskatning på ombytningstidspunktet, men beskatnin-

gen vil derimod blive udskudt til det tidspunkt, når aktierne i holdingselskabet afstås, eller når 

holdingselskabet likvideres eller går konkurs195. En skattefri aktieombytning med og uden tilla-

delse medfører retsvirkninger for såvel aktionæren som det erhvervende selskab. 

 

                                                
193 (Pedersen et al., 2009: s. 613) 
194 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 244-245) 
195 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 246) 
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Aktionæren vil ikke blive beskattet i forbindelse med aktieombytningen, idet der opnås fuld suc-

cession på aktierne, jf. henvisningen i ABL § 36, stk. 1, 1. pkt., til FUL § 11196. Aktionærens 

skattemæssige stilling på de overdragne aktier overføres dermed til de aktier, som aktionæren 

erhverver som vederlag i forbindelse med ombytningen, hvilket gælder i forhold til både anskaf-

felsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt. Såfremt aktionæren modtager en kon-

tant udligningssum som vederlag, så vil dette vederlag blive beskattet efter ABL’s almindelige 

regler, da aktier svarende til dette kontante vederlag anses for afstået, jf. FUL § 9197.  

 

Det erhvervende selskab anses derimod for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til 

anskaffelsessummen på ombytningstidspunktet, hvorved det forstås, at det erhvervende selskab 

anses for at have erhvervet aktierne til handelsværdien på ombytningstidspunktet198. 

 

10.4. Tilførsel af aktiver 

I dette afsnit vil der blive foretaget en overordnet gennemgang af skattepligtig og skattefri tilfør-

sel af aktiver med henblik på en kort belysning af bevæggrundene for at anvende denne model 

samt retsvirkningen heraf. 

 

Ved tilførsel af aktiver kan der etableres en holdingkonstruktion gennem en etablering af et dat-

terselskab199. I modsætning til aktieombytning, hvor det modtagende selskab bliver et holding-

selskab, bliver det modtagende selskab et datterselskab ved tilførsel af aktiver200. Det er endvide-

re vigtigt at være opmærksom på, at vederlaget for tilførslen af aktiver ikke tilkommer aktionæ-

rerne i det indskydende selskab, men det tilkommer derimod det indskydende selskab, der får 

aktier i det modtagende selskab201. 

 

Tilførsel af aktiver giver mulighed for at udskille en driftsaktivitet fra et eksisterende selskab 

(det indskydende selskab), hvorved det er muligt at udskille de ønskede driftsaktiviteter i et dat-

terselskab (det modtagende selskab), således at det bliver billigere og nemmere for den yngre 

                                                
196 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 236) 
197 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 237) 
198 (Pedersen et al., 2009: s. 610) 
199 (Pedersen et al., 2009: s. 580) 
200 (Pedersen et al., 2009: s. 595) 
201 (Pedersen et al., 2009: s. 580) 
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generation at købe sig ind i det etablerede datterselskab (det modtagende selskab)202. Det er end-

videre det eksisterende selskab (det indskydende selskab), der bærer risikoen for forhold før 

etableringen af datterselskabet, således at det etablerede datterselskab (det modtagende selskab) 

ikke vil være udsat for disse risici fremadrettet. 

 

Nedenstående figur giver en illustration af datterselskabsetablering ved tilførsel af aktiver i for-

bindelse med forberedelsen af et generationsskifte. 

 

Figur 10.4 – Illustration af datterselskabsetablering ved tilførsel af aktiver 

 

Anm.: Egen fremstilling. 
Kilde: (Pedersen et al., 2009: s. 581) 
 

En datterselskabsetablering ved en skattepligtig tilførsel af aktiver i forbindelse med forberedel-

sen af et generationsskifte vil som udgangspunkt medføre afståelsesbeskatning i det indskydende 

selskab i forhold til værdien af de modtagne aktier, og det indskydende selskab anses således for 

at have anskaffet de modtagne aktier i det modtagende selskab på tilførselstidspunktet med en 

anskaffelsessum svarende til handelsværdien af de tilførte aktiver203. 

 

Der er dog i FUL §§ 15 c og d givet hjemmel til at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, 

når betingelserne heri opfyldes204. Ligesom ved skattefri aktieombytning kan tilførsel af aktiver 

                                                
202 (Deloitte, 2010: s. 65) 
203 (Pedersen et al., 2009: s. 581) 
204 (Pedersen et al., 2009: s. 581) 
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gennemføres skattefrit med tilladelse fra skattemyndighederne efter FUL § 15 c, stk. 1, 1.-2. pkt., 

eller uden tilladelse efter FUL § 15 c, stk. 1, 4.-5. pkt.205. 

 

I FUL § 15 c, stk. 2, 1. pkt., defineres, at ved tilførsel af aktiver forstås en transaktion, hvorved et 

selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et 

andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Det er i den 

forbindelse en afgørende betingelse, at der foretages en fuldstændig vederlæggelse med aktier i 

det modtagende selskabs kapital, da kontantvederlæggelse ikke er tilladt ved skattefri tilførsel af 

aktiver206. 

 

Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud 

fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der 

kan fungere ved hjælp af egne midler, jf. FUL § 15 c, stk. 2, 1. pkt. 

 

Betingelserne for skattefri tilførsel af aktiver minder i betydeligt omfang om betingelserne for 

skattefri aktieombytning, da det retlige grundlag for skattefri tilførsel af aktiver i FUL’s §§ 15 c 

og d ligeledes er baseret på fusionsdirektivet 90/434/EØF ligesom ved skattefri aktieombytning 

efter ABL § 36207. 

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse er det ligesom ved skattefri aktiebytning med til-

ladelse ud over de grundlæggende betingelser en yderligere betingelse, at der foreligger en for-

retningsmæssig begrundelse, for at der kan opnås tilladelse fra skattemyndighederne208. Der stil-

les dog ligesom ved skattefri aktiebytning med tilladelse vilkår om, at der skal gives meddelelse 

til SKAT, såfremt der inden for de første tre år efter ombytningens gennemførelse sker væsentli-

ge ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen, hvor en sådan ændring i værste fald 

kan betyde et bortfald af tilladelsen og medføre skattepligt af tilførslen af aktiver209.  

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse er det ligeledes som ved skattefri aktiebytning ud 

over de grundlæggende betingelser en yderligere betingelse, at holdingkravet overholdes, således 

                                                
205 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 306) 
206 (Pedersen et al., 2009: s. 587) 
207 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 307 & 309) 
208 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 307) 
209 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 309-311) 
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at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter 

vedtagelsen af tilførslen, jf. FUL § 15 c, stk. 1, 5. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis aktierne i det 

modtagende selskab afstås i forbindelse med en efterfølgende skattefri omstrukturering af det 

indskydende eller det modtagende selskab, hvis der ikke sker vederlæggelse med andet end akti-

er, jf. FUL § 15 c, stk. 1, 6.-7. pkt. Det er derimod ikke en betingelse, at der foreligger en forret-

ningsmæssig begrundelse som ved skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse. 

 

Retsvirkningen ved skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse og uden tilladelse er efter FUL § 

15 d, stk. 1, at det er muligt at udskyde beskatningen, således at det modtagende selskab succe-

derer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling vedrørende de aktiver, der indskydes, jf. 

FUL § 8210. 

 

10.5. Spaltning 

I dette afsnit vil der blive foretaget en overordnet gennemgang af skattepligtig og skattefri spalt-

ning med henblik på en kort belysning af bevæggrundene for at anvende denne model samt rets-

virkningen heraf. 

 

Ved at gennemføre en spaltning sker der en opdeling af det hidtidige selskabs aktiviteter, hvoref-

ter en eller flere af de opsplittede selskabsdele overgår til et eller flere andre selskaber211. I mod-

sætning til tilførsel af aktiver, hvor det oprindelige selskab bliver ejer af de aktier, der modtages 

ved udskillelsen, medfører spaltning, at aktionærerne i det hidtidige selskab bliver direkte ejere 

af aktierne i de ved spaltningen etablerede selskaber212. 

 

Muligheden for at anvende spaltning i forbindelse med et generationsskifte er særligt relevant for 

den ældre generation, der har flere børn, og hvor den ældre generation ønsker at opdele det eksis-

terende selskab med henblik på at lade børnene overtage hver sit selskab213. 

 

Overordnet sondres der mellem to former for spaltning i form af henholdsvis ophørsspaltning 

også kaldt egentlig spaltning og grenspaltning også kaldt uegentlig spaltning214. Ved ophørs-

                                                
210 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 305) 
211 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 385 ) 
212 (Deloitte, 2010: s. 67) 
213 (Deloitte, 2010: s. 67) 
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spaltning gennemføres en opløsning af det spaltede selskab med deraf følgende overdragelse af 

samtlige det indskydende selskab tilhørende aktiver til to eller flere selskaber, der kan være såvel 

allerede bestående som nystiftede selskaber215. Ved grenspaltning sker der en opdeling af det 

indskydende selskabs hidtidige aktiviteter, men det indskydende selskab bliver ikke opløst i for-

bindelse hermed, da der i stedet sker et indskud af en samlet virksomhedsgren af aktiviteter i det 

modtagende selskab, der ligeledes kan være et allerede bestående som et nystiftet selskab216. 

 

Nedenstående figur giver en illustration af spaltning i form af både ophørsspaltning og gren-

spaltning i forbindelse med forberedelsen af et generationsskifte. 

 

Figur 10.5 – Illustration af ophørsspaltning og grenspaltning 

Anm.: Egen fremstilling. 
Kilde: (Pedersen et al., 2009: s. 563) 
 

Som det er tilfældet ved aktieombytning og tilførsel af aktiver, så er det ligeledes muligt at gen-

nemføre en spaltning skattepligtigt efter de almindelige regler i skattelovgivningen eller skattefrit 

med eller uden tilladelse fra skattemyndighederne efter FUL §§ 15 a og b. 

 

En skattepligtig spaltning vil blive anset som det indskydende selskabs afståelse af de udspaltede 

aktiver og passiver med en følgende udlodning til det indskydende selskabs aktionærer og en 

beskatning af aktionærerne som følge217. De konkrete skattemæssige konsekvenser for aktionæ-

                                                                                                                                                       
214 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 385 ) 
215 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 385 ) 
216 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 385 ) 
217 (Pedersen et al., 2009: s. 563) 
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rerne og selskaberne afhænger af, om der er tale om ophørsspaltning eller grenspaltning, hvilket 

ikke vil blive nærmere belyst218. 

 

I retsgrundlaget for skattefri spaltning i FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt., defineres, at ved spaltning 

forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og pas-

siver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele 

sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. 

 

For at gennemføre en skattefri spaltning med tilladelse efter FUL § 15 a, stk. 1, 1.-2. pkt., er det 

ud over de opstillede betingelser i FUL §§ 15 a og b i opnåelsen af tilladelse fra skattemyndighe-

derne en betingelse, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse på tilsvarende måde som 

ved aktieombytning og tilførsel af aktiver219. De grundlæggende betingelser for skattefri spalt-

ning vil ikke blive nærmere belyst, da de i betydeligt omfang minder om reglerne ved skattefri 

tilførsel af aktiver. 

 

For at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse efter FUL § 15 a, stk. 1, 4.-8. pkt., er der 

dog i de opstillede betingelser i FUL §§ 15 a og b indsat værnsregler vedr. efterfølgende salg af 

aktier i FUL § 15 a, stk. 1, 5.-7. pkt., flere selskabsdeltagere i FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt. og for-

holdet mellem aktiver og passiver i FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt., for at sikre, at der ikke tale om 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse.  

 

Retsvirkningen af skattefri spaltning med tilladelse og uden tilladelse er som overordnet ud-

gangspunkt reguleret i FUL § 15 b, stk. 2, hvorefter den primære skattemæssige konsekvens er, 

at de modtagende selskaber succederer i den indskydende virksomheds skattemæssige stilling, jf. 

FUL § 8220. 

 

10.6. Nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) 

I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret 

(A/B-modellen) samt retsvirkningen heraf for aktionærerne. 

 

                                                
218 (Pedersen et al., 2009: s. 563) 
219 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 386 ) 
220 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 422) 
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Denne model er i modsætning til de tidligere gennemgåede modeller ikke baseret på en lovbe-

stemmelse, men den er derimod en generationsskiftemodel, der løbende er blevet udviklet i prak-

sis ved en kombination af selskabsretten og skattelovgivningens regler. Modellen er endvidere 

ikke baseret på et successionsprincip i modsætning til de ovenstående generations- og omstruktu-

reringsmodeller. 

 

Modellen indebærer, at aktionærerne i et selskab ændrer de bestående aktieklasser gennem en 

vedtægtsændring, hvorefter den indtrædende aktionær kan nytegne aktier uden tilhørende udbyt-

teret og indtræde i selskabet ved køb af B-aktier gennem en kapitalforhøjelse221. Aktiekapitalen i 

selskabet opdeles således i A-aktier og B-aktier gennem en vedtægtsændring inden den indtræ-

dende aktionærs indtræden, hvor den hidtidige aktionær i selskabet tildeles A-aktierne med for-

lods udbytteret, mens den indtrædende aktionær erhverver B-aktierne, der først opnår ret til ud-

bytte efter en given forud fastsat periode, eller når et forud fastsat udbyttebeløb er kommet til 

udbetaling til A-aktionæren222. Den forlods udbytteret ophører således, når den forud fastsatte 

periode er udløbet, eller når det forud fastsatte udbyttebeløb er kommet til udbetaling til A-

aktionæren, hvorefter der sker en ophævelse af aktieklasseinddelingen223. 

 

Gennem denne model lettes finansieringen af købet af aktier for den indtrædende aktionær i form 

af den yngre generation, hvor den yngre generations favørelement opvejes af den ældre generati-

ons forlods udbytteret og gør dermed et mere glidende generationsskifte muligt224. B-aktierne vil 

på grund af A-aktiernes forlods udbytteret i vedtægterne have en lavere markedsværdi end A-

aktierne og dermed kunne erhverves af B-aktionæren til en kurs tæt på kurs 100, og den forlods 

udbytteret vil i praksis kunne opgøres til værdien af den oparbejdede goodwill i selskabet225. 

 

Nedenstående figur giver en illustration af nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-

modellen) som led i et generationsskifte. 

 

  

                                                
221 (Pedersen et al., 2009: s. 275) 
222 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 15) 
223 (Halling-Overgaard & Olesen, 2010: s. 15) 
224 (Pedersen et al., 2009: s. 275) 
225 (Deloitte, 2010: s. 58) 
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Figur 10.6 – Illustration af nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) 

 

Anm.: Egen fremstilling. 
Kilde: Inspireret af figur fra Deloitte (Deloitte, 2010: s. 59). 
 

Modellens praktiske anvendelsesområde og begrænsninger er i høj grad fastlagt gennem binden-

de forhåndsbeskeder fra Ligningsrådet og bindende svar fra Skatterådet. Der kan f.eks. af afgø-

relserne SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832) og SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789) udledes en 

række betingelser for anvendelse af modellen samt en opgørelsesmetode til opgørelse af den for-

lods udbytteret til A-aktionærerne. 

 

I forbindelse med foretagelsen af en vedtægtsændring er det vigtigt at være opmærksom på, at en 

vedtægtsændring i praksis sidestilles med afståelse af aktier, hvis aktionærerne ændrer selskabets 

vedtægter, og denne vedtægtsændring giver aktierne en anden identitet226. Det beror på en kon-

kret bedømmelse af den enkelte sags omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at 

den må sidestilles med en afståelse, men dette vil kun være tilfældet, hvis vedtægtsændringen 

medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer227. Idet der på tidspunktet for ved-

tægtsændringen ved anvendelse af fremgangsmåden i denne model kun er den hidtidige aktionær 

i selskabet, så medfører vedtægtsændringen ingen formueforskydning mellem aktionærer, og 

vedtægtsændringen vil derfor ikke udløse afståelsesbeskatning for hverken den hidtidige aktio-

nær eller den indtrædende aktionær228. Ligeledes vil bortfaldet af opdelingen af aktieklasserne 

ikke medføre formueforskydning mellem aktionærerne, når det forlods udbytte fuldt ud er ud-

loddet, eller når retten til forlods udbytte er ophørt229. 

 

                                                
226 (Den juridiske vejledning 2011-2;C.B.2.1.4.8 Vedtægtsændringer) 
227 (Den juridiske vejledning 2011-2;C.B.2.1.4.8 Vedtægtsændringer) 
228 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
229 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
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Vedtægtsændringen har til formål at ændre aktieklasserne i selskabet, således at A-aktionærerne 

får ret til forlods udbytte, og det skal derfor fremgå eksplicit i vedtægterne, at A-aktierne har ret 

til et forud fastsat beløb inden for en forud fastsat periode, samtidigt med at aktieklasserne op-

hæves, når enten beløbet er udbetalt, eller når perioden er udløbet230. A-aktionæren og B-

aktionæren skal derfor indgå en aktionæroverenskomst, der forpligter begge parter til at stemme 

for det aftalte forlods udbytte til A-aktionærerne og ophævelse af aktieklasserne, når enten belø-

bet er udbetalt, eller når perioden er udløbet231. Udbetalingen af det forlods udbytte er dog under 

den forudsætning, at selskabet er i stand til at genere overskud og udbetale et udbytte, der er for-

svarligt set i forhold til selskabets økonomiske stilling. 

 

Opgørelsesmetoden til opgørelse af den forlods udbytteret til A-aktionærerne er fastlagt i SKM 

2004.416 LR (TfS 2004, 832) og SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789) som følger: 

 

Opgørelse af forlods udbytteret: 

(Indtrædende aktionærs andel x (selskabets værdi + indtrædende aktionærs tegningsbeløb) - ind-

trædende aktionærs tegningsbeløb) / indtrædende aktionærs andel 

 

Den indtrædende aktionær skal således give afkald på den del af sit udbytte, der svarer til den 

uberettigede andel af selskabets værdi, hvor den forlods udbytteret bliver fordelt på ejerandelen 

for at finde det beløb, som den hidtidige aktionær skal have i forlods udbytte232. Det forlods ud-

bytte til A-aktionæren skal efter den ovenstående opgørelse tillægges en passende forrentning 

svarende til selskabets finansieringsrente i øvrigt og eventuelt et risikotillæg, der dels skal kom-

pensere A-aktionæren for udskydelsen af betalingen og risikoen for, at A-aktionæren ikke får det 

fulde forlods udbytte udbetalt inden udløbet af den fastsatte periode grundet selskabets manglen-

de evne til at udbetale udbytte til A-aktionæren233. 

 

Skattemyndighederne er særligt interesseret i værdiansættelsen af dels selskabets værdi og den 

forlods udbytteret samt forrentningen af den forlods udbytteret og risikotillægget, af hvilken 

grund det kan være en fordel for de involverede parter at indhente et bindende ligningssvar efter 

                                                
230 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
231 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
232 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
233 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
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SFL §§ 21-25 fra SKAT på konsekvenserne af de påtænkte dispositioner inden en gennemførelse 

af nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) i forbindelse med et generations-

skifte. Det er i praksis meget anvendt at indhente et sådant bindende ligningssvar fra SKAT, da 

konsekvensen af fejl i fremgangsmåden i og opgørelsen af den påtænkte disposition kan medføre 

skattepligt for de involverede parter. 

 

Nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) kan dog ikke stå alene, såfremt den 

yngre generation ønsker at erhverve selskabet fuldt ud, da denne model kun kan anvendes til en 

delvis overdragelse af selskabet. Det er dog muligt efterfølgende at kombinere denne model med 

anvendelsen af en anden model som f.eks. overdragelse af aktier med succession efter ABL § 34, 

hvilket gør det muligt at overdrage de resterende aktier til den yngre generation. 

 

10.6.1. Retsvirkningen af nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-
modellen) 

Retsvirkningen ved nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) som led i et ge-

nerationsskifte er, at hverken den hidtidige aktionær eller den indtrædende aktionær bliver skat-

tepligtig heraf, såfremt den ovenstående fremgangsmåde, der er afledt af praksis, anvendes, da 

dispositionerne ikke sidestilles med en afståelse af aktier234.  

 

Den indtrædende aktionærs skattemæssige anskaffelsessum for de erhvervede aktier vil være den 

kontante anskaffelsessum, der betales ved nytegningen, såfremt den forlods udbytteret for A-

aktierne fastsættes i forhold til det beløb, som den indtrædende aktionær får del i ved nytegnin-

gen235. 

 

11. Konklusion 
Indledningsvist er der en række forhold og hensyn, der bør indgå i overvejelserne om samt plan-

lægningen og gennemførelsen af et generationsskifte af en virksomhed inden for familien. 

 

Et generationsskifte skal ikke kun tage hensyn til en enkeltstående part, men der skal derimod 

tages hensyn til både den ældre generation, den yngre generation og den konkrete virksomhed, 

                                                
234 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
235 (SKM 2004.416 LR (TfS 2004, 832); SKM 2011.571 SR (TfS 2011, 789)) 
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for at generationsskiftet kan blive en succes for alle de involverede parter. Heri indgår desuden 

hensynet til den fremtidige indtjening, de fremtidige værdistigninger og den skatte- og afgifts-

mæssige belastning ved generationsskiftet. 

 

Et væsentligt punkt i denne indledende overvejelsesfase ud over at tage hensyn til både den æl-

dre generation, den yngre generation og den konkrete virksomhed er at tilvejebringe et vist over-

blik over de økonomiske aspekter af et generationsskifte, så det kan klarlægges, om der er et 

økonomisk incitament til at gennemgå et generationsskifte. 

 

Det er derudover af afgørende betydning, at et generationsskifte aldrig må tage udgangspunkt i 

en bestræbelse på så hurtigt som muligt at få overført en så stor formue som muligt fra den ældre 

generation til den yngre generation til så lempelig en beskatning som muligt. Dette skyldes, at en 

sådan tankegang vil kunne medføre uheldige konsekvenser både for virksomheden og for de in-

volverede personer. 

 

Værdiansættelse af en virksomhed i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af et 

generationsskifte inden for familien kan være en kompliceret opgave. En central problemstilling 

i forbindelse med generationsskifte inden for familien er parternes værdiansættelse af de over-

dragne aktiver, hvilket har betydning for fastlæggelsen af de ved overdragelsen konstaterede 

skattemæssige avancer over for skattemyndighederne. 

 

Ved generationsskifte inden for familien er der ofte tale om parter, der ikke har de modstridende 

interesser i prisfastsættelsen som ved et salg til en uafhængig tredjemand. Parterne har derimod 

en fælles interesse i, at overdragelsen udløser en så lav beskatning som muligt. 

 

Værdiansættelse af overdragne aktiver eller aktier/anparter som led i et generationsskifte skal 

som overordnet udgangspunkt værdiansættes i overensstemmelse med markedsværdien og arms-

længdeprincippet, hvilket vil sige værdien i handel og vandel. Skatteforvaltningen har dog ud-

stedt nogle vejledende anvisninger til værdiansættelse af aktiver samt unoterede aktier og anpar-

ter, grundet at der ofte er tale om interesseforbundne parter, samt at det ofte ikke vil være muligt 

at finde et sammenligneligt salg i forbindelse med overdragelse af en personligt ejet virksomhed 

eller en unoteret aktie- eller anpartspost. 
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Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer 

m.m. og ved gaveafgiftsberegning anvendes i de tilfælde, hvor der i forbindelse med overdragel-

sen gives en gave til en erhverver, der er omfattet af gaveafgiftskredsen, jf. BAL § 22. 

 

Den juridiske vejledning 2011-2; afsnit C.B.3.4.3 Fast ejendom, der indeholder en videreførelse 

af principperne i det ophævede TSS-cirkulære nr. 2000-5 af 15. marts 2000 om værdiansættelse 

af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, finder anvendelse på over-

dragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet 

af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. 

 

TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter finder an-

vendelse på overdragelse af aktier og anparter mellem interesseforbundne parter, hvor overdra-

gelsen ikke er omfattet af TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. 

 

TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af 

goodwill finder anvendelse på overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter. 

 

Vejledning af 21. august 2009: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, værdiansættelse 

finder anvendelse på værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, herunder værdian-

sættelse af goodwill og andre immaterielle aktiver ved henholdsvis koncerninterne overdragelser 

og transaktioner mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser. 

 

Det er ved overdragelser mellem interesseforbundne parter især vigtigt for de involverede parter 

at sikre sig, at overdragelsen sker til de korrekte tilnærmelsesværdier og dermed i overensstem-

melse med de relevante værdiansættelsesprincipper på området, da skattemyndighederne inden 

for visse grænser ellers vil have bemyndigelse til at korrigere parternes værdiansættelse. 

 

Det kan i tvivlstilfælde overvejes at indhente et bindende ligningssvar omkring værdiansættelsen 

efter SFL §§ 21-25 fra SKAT, da SKAT således ikke efterfølgende kan korrigere parternes vær-

diansættelse efter afgivelse af et sådant bindende ligningssvar, hvor SKAT bliver bedt om at tage 

stilling til selve værdiansættelsen ved en overdragelse. 

 



 

Side 80  

Der findes i dag mange forskellige modeller til at generationsskifte en personlig ejet virksomhed, 

men i praksis er det især relevant at anvende generationsskifte- og omstruktureringsmodeller, der 

er baseret på et skattemæssigt successionsprincip, da dette oftest vil medføre den skattemæssigt 

optimale løsning for de involverede parter i et generationsskifte. Dette er begrundet i, at den yng-

re generation som oftest ikke har den fornødne likviditet til erhvervelse af en virksomhed fra den 

ældre generation, hvilket successionsprincippet er med til at afhjælpe. 

 

Et generationsskifte ved anvendelse af det skattemæssige successionsprincip medfører, at over-

dragelsen ikke vil udløse beskatning af afhændelsesavancen hos overdrageren, hvorimod at er-

hververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen og succederer i 

den latente skatteforpligtelse, der hviler på aktiverne/aktierne. Den latente skatteforpligtelse ud-

skydes således i stedet indtil det tidspunkt, hvor erhververen afstår de med succession overtagne 

aktiver/aktier. 

 

Ved en gennemgang og analyse af generationsskifte- og omstruktureringsmodellerne virksom-

hedsomdannelse, overdragelse af aktier med succession efter ABL § 34, aktieombytning, tilfør-

sel af aktiver, spaltning og nytegning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) er disse 

modellers muligheder, betingelser for anvendelse og retsvirkninger for de involverede parter 

blevet belyst i denne afhandling.  

 

Ved at omdanne en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab vil man efterfølgende få mu-

lighed for at benytte generationsskifte- og omstruktureringsmodeller som f.eks. overdragelse af 

aktier med succession efter ABL § 34, aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og nyteg-

ning af aktier inkl. forlods udbytteret (A/B-modellen) eller en kombination af modellerne. 

 

Det væsentligste formål i forbindelse med generationsskifte i erhvervsvirksomheder er dog, uan-

set om der er tale om overdragelse af virksomheder ejet i personligt regi eller i selskabsform, at 

få mulighed for at adskille overdragelsestidspunktet fra beskatningstidspunktet. 

 

Valget af generationsskifte- og omstruktureringsmodel bør altid afhænge af den konkrete situati-

on, således at et generationsskifte kan foregå skattemæssigt optimalt under de givne betingelser.
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Bilag 1 – SKM 2010.849 SKAT (Tf
 

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede akt
er og anparter 

 
 

  

  

Her står du: Juridisk information 
SKAT-meddelelser mv. > 2010
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og 
anparter  

 
   

Dokumentets dato 20 dec 2010

Dato for offentliggørel-
se 

20 dec 2010 13:32

SKM-nummer SKM2010.849.SKAT

Myndighed Skatteministeriet

Sagsnummer 2010-

Dokumenttype SKAT

Overordnede emner Skat 

Emneord Kapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, 
gaveafgift

Resumé Skatteministeriet har beregnet følgende nye kapitaliseringsfaktorer 
for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har 
virkning fra den 1. januar 2011.

Reference(r) Cirkulære nr. 185 af 17.
ver og passiver i dødsboer mv. og ved gaveafgiftsberegning, jf. TS
cirkulære nr. 2000

Henvisning Ligningsvejledningen 2010

Henvisning Ligningsvejledningen 2010

 Yderligere oplysninger - klik her.

Skatteministeriet har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anpa
ter:  
 
Indtjeningsevne: 11,0 
 
Modificerede regel: 5,5 
 
Udbytte: 78,0 
 
Indre værdi: 80 

SKM 2010.849 SKAT (TfS 2011, 70) 

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede akt

Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, 
2010 

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og 

 

dec 2010 

20 dec 2010 13:32 

SKM2010.849.SKAT 

Skatteministeriet 

-390-0032 

SKAT-meddelelse 

 

Kapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, værdiansættelse, boafgift, 
gaveafgift 

Skatteministeriet har beregnet følgende nye kapitaliseringsfaktorer 
for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har 
virkning fra den 1. januar 2011. 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af akt
ver og passiver i dødsboer mv. og ved gaveafgiftsberegning, jf. TS
cirkulære nr. 2000-9. 

Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.B.7.2. 

Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit S.F.2.3.3. 
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De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra den 1. januar 2011. 
 
De i SKAT-meddelelse af 21. december 2009 (SKM2009.804.SKAT) anførte kapitaliserings-
faktorer bortfalder derfor fra samme dato. 
 
De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter anvendes ved beregning 
af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer og ved beregning af gaveafgift, jf. TS-
cirkulære nr. 2000-9, Skatteministeriets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 samt Told- og 
Skattestyrelsens udtalelse af 8. juli 1997, offentliggjort i TfS 1997.599. 
 
I overensstemmelse med hidtidig praksis, jf. ligningsvejledningen for 1996 afsnit 
A.H.3.1.1, forstås der ved de nævnte begreber følgende: 
 
Indtjeningsevnen  
Herved forstås et gennemsnit af selskabets driftsresultat - over- eller underskud - i procent af 
aktiekapitalen i det regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse, 
samt i de to foregående år. 
 
Som driftsresultat anvendes selskabets skattepligtige indkomst inden evt. fradrag for skatte-
mæssigt underskud fra tidligere år, men med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Det herefter 
fremkomne beløb formindskes med det indkomstskattebeløb, der kan beregnes af denne ind-
komst. Indtjeningsevnen ansættes ikke lavere end 0. 
 
Udbytte 
Det deklarerede udbytte. Der anvendes den udbytteprocent, som er vedtaget som deklareret 
udbytte for det regnskabsår, som danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. 
 
Indre værdi 
Ved aktiernes indre værdi forstås selskabets samlede formue (egenkapital) i procent af aktie-
kapitalen. Formuen opgøres efter de skattemæssige regler på grundlag af selskabets statusop-
gørelse ved udgangen af det regnskabsår, som benyttes ved selskabets seneste skatteansættelse 
forud for beregningen af værdien af aktierne eller anparterne. 
 
Ved beregningen af den indre værdi foretages fradrag for de på statustidspunktet endnu ikke 
forfaldne beløb, der medgår til betaling af udbytte for selskabets senest afsluttede regnskabsår, 
samt for selskabsskatter, som er eller kan forventes pålignet selskabet for tiden forud for op-
gørelsesdagen. 
 
Beregning af aktiernes eller anparternes værdi 
I overensstemmelse med hidtidig praksis, jf. ligningsvejledningen for 1996 afsnit A.H.3.1.1, 
beregnes aktiernes eller anparternes værdi herefter således: 
 

A. Den almindelige beregningsregel  
Værdien beregnes som gennemsnittet af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,0 og 2) ud-
bytteprocenten kapitaliseret med 78 og 3) 80 pct. af den indre værdi. 
 

B. Hovedaktionærselskaber 



 

Side 88  

Såfremt over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i et selskab (hvorved forstås over halv-
delen af aktiernes stemmeværdi) ejes af en enkelt aktionær, af en person og dennes nærmeste 
familie (ægtefælle og mindreårige børn), af et andet selskab, en koncern eller lignende, bereg-
nes værdien som et gennemsnit af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,0 og 2) 80 pct. af 
den indre værdi. 
 

C. Den "modificerede" regel 
I tilfælde, hvor en værdi, der er beregnet efter reglen under A eller B, overstiger den fulde 
indre værdi, foretages der en ny beregning, forudsat at indtjeningsevnen er større end 10 pct. 
Ved denne beregning kapitaliseres indtjeningsevnen således: De første 10 pct. af indtjenings-
evnen kapitaliseres med 11,0 og den overskydende del med 5,5. Der anvendes den således 
beregnede værdi, hvis den fortsat er større end den indre værdi, ellers anvendes den indre 
værdi. 
 

D. Ejendomsselskaber 
Værdien af aktierne for disse selskaber foretages efter den under A, B eller C anførte regel, 
men værdien kan dog ikke blive lavere end 90 pct. af den indre værdi. 
 

E. "90 pct.-selskaber" 
Ved beregningen af værdien for følgende selskaber bortses der fra indtjeningsevne og deklare-
ret udbytte. Værdien sættes til 90 pct. af den indre værdi. Dette gælder: 
1) Selskaber, der er trådt i likvidation, 2) selskaber, hvis virksomhed hovedsagelig består i at 
eje aktier i et eller flere andre selskaber i et sådant omfang, at disses virksomhed kan kontrol-
leres af det aktieejende selskab og hvis indtægt væsentligst består i udbytte fra andre selskaber 
(holdingselskaber), 3) selskaber, hvis aktier hovedsagelig består i bankindestående, værdipapi-
rer o.l., når indtægterne fortrinsvis hidrører fra afkastet af aktiverne. 
 

F. Datterselskaber 
Når alle aktier i et selskab (datterselskabet) ejes af et andet selskab (moderselskabet), medreg-
nes datterselskabsaktierne ved opgørelse af moderselskabets egenkapital normalt til en værdi 
svarende til datterselskabets egenkapital, opgjort på grundlag af status nærmest forud for eller 
samtidig med moderselskabets status. I tilfælde hvor kursen på moderselskabets aktier bereg-
nes til 90 pct. af den indre værdi efter reglen under pkt. E, medregnes datterselskabsaktierne 
dog i moderselskabets egenkapital til en værdi, beregnet efter reglerne under pkt. B-E. 
 

G. Nystiftede selskaber 
Hertil hører selskaber, hvis første regnskabsår udløber på et sådant tidspunkt, at selskabet ikke 
har været pligtigt at indsende den første selvangivelse, inden beregningen af værdien foreta-
ges. Værdien af aktierne i disse selskaber sættes til kurs pari. 
 

H. Fælles regler 
Hvis det er oplyst, at et selskabs aktiekapital er udvidet med fondsaktier eller ved indbetaling 
efter udløbet af det regnskabsår, som anvendes ved beregningen af aktiernes eller anparternes 
værdi, beregnes værdien til det beløb, som aktiekapitalens kursværdi før udvidelsen og den 
ved udvidelsen tilførte kapital udefra udgør i procent af aktiekapital efter udvidelsen. 
 
På samme måde beregnes en fælles værdi for aktier og obligationer, hvis det er oplyst, at sel-
skabet har optaget et konvertibelt obligationslån efter udløbet af det regnskabsår, der anvendes 
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ved beregningen af aktiernes eller anparternes værdi. 
 
Alle kurser afrundes nedad til nærmeste med 5 delelige tal.  
 
Hvor særlige forhold foreligger, kan de anførte beregningsregler fraviges. 
 
Hvis et selskabs kapital er opdelt i flere aktieklasser, der har forskellige rettigheder af en så-
dan art, at det efter en konkret vurdering bør have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes 
eller anparternes værdi, for eksempel ret til forlods udbytte eller forlods dækning ved likvida-
tion af selskabet, skal der beregnes en kurs for hver aktieklasse. 
 
Såfremt et selskab har flere aktieklasser, og én aktieklasse er noteret, medens en anden aktie-
klasse ikke er noteret, skal både de noterede og unoterede aktier som udgangspunkt værdian-
sættes til den noterede kurs.  

 

 
Kilde: Gengivelse af SKM 2010.849 SKAT (TFS 2011, 70). 
 


