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1.0 Summary 

This thesis is written for the Master course in Business Economics and Auditing (Cand. 

Merc. Aud.) at Copenhagen Business School. 

 

The object of this thesis is to study and analysis the opportunities and demands for handing 

over a company where the shareholder is in hold of 100 % of the majority. This thesis will 

analyse the opportunities when the handover take place to a son or an employee. 

 

Yearly in the company’s strategy, it’s important to include the generational handover in the 

plan of action. When the wright buyer shows up, the company has to be ready.  

 

The valuation of the company has to follow some standards from SKAT when the handover 

find place to related parties. This is to make sure, that the transfer is as close to the market 

value as possible. The valuation to an employee includes goodwill; therefore this valuation will 

be higher than the one to family. To use the valuation to family, some of the transfer sum has 

to be a gift from the owner to the over taker. 

 

The reorganization of the company takes 3 years, if it got to be tax-free. With reorganization 

the company can be slimmed down and get rid of any unnecessary operations, for example a 

property.   

With the right company structure, the handover of the operating company can find place 

without paying any tax. 

A structure with a holding company can also be used if the handover method is the AB-model. 

This is a financially good model for the over taker, but can be risky for the owner because the 

operating company is financing the handover. 

 

Another method is succession. This method does not require reorganization, but it can by 

necessary if the valuation is too high. Financially the method is best for family. The owner will 

get some of the transfer sum up front, and this method is recommended in the thesis. 

 

The conclusion of this thesis is that the right method depends on the price, finding the right 

buyer, optimisation of company structure, taxes, time and future prospects of the company. 
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2.0 Indledning 

Nylig undersøgelse1 viser, at op imod 62 pct. af mindre virksomheder skal generationsskiftes 

inden for de kommende 10 år. 40 pct. mangler stadigvæk en strategi, hvilket eksperter 

vurderer, kan blive dyrt for virksomhederne. 

De største barrierer for et generationsskifte er virksomhedernes økonomiske værdi samt 

alderdomstegn hos ejerne, hvilket kan resultere i at virksomhederne ikke er gearet til et salg 

når muligheden byder sig1. 

  

En tabel fra revisionsfirmaet KPMG viser, at 12 % af virksomhedsejerne forventer at 

generationsskifte til familie, mens 16 % af virksomhedsejerne forventer at generationsskifte til 

medarbejder.  

 
Figur 1 - KPMG Erhvervs Barometret - De færreste har en plan - juli 2007 side 3. 

 

Overordnet kan man dele erhververne op i to grupper. Det er vigtigt at holde disse to adskilt, 

da der er forskellige markedsstyrende retsregler samt interesser gældende for disse to 

grupper: 

 

- Interesseforbundne parter, herunder familiemedlemmer eller nærtstående medarbejdere, 

eller 

- Salg til 3. mand.  

 

Ved overdragelse til interesseforbundne parter vil sælgers præferencer ofte være at hjælpe 

køber, f.eks. ved at finansiere en del af købesummen, hvor der ved overdragelse til 3. mand 

oftest ønskes et maksimalt økonomisk udbytte fra sælgers side. 
                                                 
1 http://www.ebst.dk/nyheder/143059# (Undersøgelse Erhvervs- og byggestyrelsen, 2011 ”Ejerskifte skal planlægges i tide – 

ellers koster det dyrt”) 
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Regelsættet som omhandler generationsskifte er omfattende og reguleres løbende ved 

lovgivning med henblik på at gøre processen mere smidig.  

Gennem den seneste årrække har folketinget vedtaget L 110 (2007), der gør skattefri 

omstrukturering uden tilladelse fra SKAT mulig, L 202 (2009) der bortskaffede den 3 årige 

udbyttebegrænsningsregel, hvor der i stedet blev indført et 3-årigt holdingkrav, og senest er 

der opstået megen debat om L 30, som er vedtaget i december 2011 omhandlende 

”Pengetankreglen”, der er relevant ved skattemæssig succession. 

 

På grund af et generationsskiftes kompleksitet, hvor strategiske, skatte- og afgiftsmæssige 

samt økonomiske forhold behandles, er det en nødvendighed at tilknytte kompetente 

rådgivere gennem hele generationsskifteprocessen. Det er samtidig rådgivers opgave at 

forholde sig objektivt til tingene, da ejeren ofte er mere følelsesladet, fordi han står over for at 

skulle generationsskifte sit livsværk.  

 

Hensigten med denne afhandling er, at den skal udgøre en informationskilde om de mange 

overvejelser, et generationsskifte medfører. Området generationsskifte er bredt, hvorfor 

afhandlingen ikke skal ses som et opslagsværk dækkende alle reguleringer, problemstillinger 

samt mulige løsninger. 

 

Med henvisning til figur 1 s. 3, tages der udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed med en 

ejer, hvor den overordnede plan er, at generationsskifte til et familiemedlem og/eller en nær 

medarbejder. Afhandlingen vil redegøre for de bløde værdier, skatte- og afgiftsmæssige 

forhold samt de strukturelle overvejelser et generationsskifte medfører. 
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2.1 Problemformulering 

Afhandlingens formål er at vurdere, hvilke forhold rådgivere samt hovedaktionærer skal være 

opmærksomme på, hvis et hovedaktionærselskab står overfor et generationsskifte. 

 

Traditionelt set opstår der mange problemstillinger i forbindelse med et generationsskifte. 

Derfor er det vigtigt at komme disse i forkøbet, så generationsskiftet kan forløbe efter alle de 

involverede parters interesse. 

 

For at belyse, hvordan teorien fungerer i praksis, vil der blive indarbejdet et case scenario. 

 

Problemformuleringen vil blive besvaret ud fra følgende punkter: 

 

- Redegøre for hvilke forhold der skal klargøres forud for et generationsskifte. 

 

- Redegøre for hvilke værdiansættelsesmetoder der kan benyttes ved overdragelse til 

familie samt nær medarbejder. 

 

- Redegøre for hvilke relevante omstruktureringsmodeller der kan benyttes ved den 

strukturelle optimering af et selskab, og hvilke fordele og ulemper disse har. 

 

- Redegøre for hvilke generationsskiftemodeller der vil være mest hensigtsmæssige for 

overdrager og erhverver. 
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2.2 Afgrænsning 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed, der skal generationsskiftes 

til familie eller medarbejder. Der vil derfor ikke blive beskrevet forhold, der er gældende ved 

generationsskifte til uafhængig 3 mand, kapitalfonde, børsnotering samt likvidation, med 

mindre at dette har en naturlig indvirkning på besvarelsen. 

 

Afhandlingens brug af lovgivning, informationssøgning og andet materiale henvender sig til 

aktie- og anpartsselskaber, og derfor afgrænses der fra andre selskabs- og 

virksomhedsformer. 

 

I den fiktive case virksomhed indgår der ikke udenlandske selskaber, hvorfor der afgrænses 

for udenlandsk lovgivning. Der er ligeledes tale om et hovedaktionærselskab, hvorfor 

scenarier med flere hovedaktionærer ikke vil blive berørt, med mindre det har en naturlig 

indvirkning på afhandlingen. 

 

Afhandlingen afgrænses fra generationsskifte ved død. Emner som arv og testamente vil 

derfor ikke blive omtalt i afhandlingen med mindre, det har en naturlig indvirkning på 

besvarelsen. 

 

I afhandlingen afgrænses der fra en omverdens analyse, hvor modeller som SWOT, Porters 

Five Forces, PLC og PEST modellen ofte vil være gode værktøjer. Dette skyldes, at det 

vurderes at være mere relevant ved overdragelse til 3. mand, om end omverdens analyse 

altid spiller en vigtig rolle ved et generationsskifte.   

 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i værdiansættelsesmodeller, der er relevante ved 

overdragelse til familie og nær medarbejder. Disse inkluderer følgende: 1982-cirkulæret, som 

anvendes ved værdiansættelse af unoterede aktier, når overdragelsen sker indenfor 

gaveafgiftskredsen, 2000-9-cirkulæret som bliver anvendt til værdiansættelse af unoterede 

aktier, når overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor 

gaveafgiftskredsen, 2000-5-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af ejendom, når 

overdragelse sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gaveafgiftskredsen 

samt 2000-10-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af goodwill, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gaveafgiftskredsen.  
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Der afgrænses for alle øvrige værdiansættelsesmetoder, da disse ofte ikke benyttes ved 

generationsskifte mellem interesseforbundne parter, herunder værdiansættelsesvejledningen 

fra 2009, da denne er ofte er relevant for større selskaber. 

 

Der afgrænses for skattepligtige omstruktureringsmodeller, da selskabet i casen har en 

betydelig latent skat. 

 

Da erhververne i casen hverken har et holding- eller driftsselskab, afgrænses der i 

afhandlingen for omstruktureringsmodellen fusion. 

 

2.3 Model- og metodevalg  

Casebesvarelsen er bygget op omkring gældende retskilder, lovbekendtgørelser, cirkulærer, 

domme og artikler og publikationer udgivet af de større revisionsselskaber, herunder Deloitte, 

KPMG og BDO. I casebesvarelsen tages der udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed. 

 

Afhandlingen er inddelt i 5 områder: 

 

Der tages udgangspunkt i en indledning, en problemformulering herunder de problemstillinger 

case besvarelsen opbygges omkring, en beskrivelse af GRAFIK A/S, som koncernen der skal 

generationsskifte, samt de indledende overvejelser, som spiller en vigtig rolle for 

generationsskiftet.  

 

Herefter tages udgangspunkt i hvilke værdiansættelsesmetoder, der kan benyttes ved 

overdragelse mellem interesseforbundne parter. Herunder: 

- 1982-cirkulæret som anvendes ved værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker indenfor gaveafgiftskredsen. 

-  2000-9-cirkulæret som bliver anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor den gave og 

afgiftskredsen. 

- 2000-5-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af ejendom, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gaveafgiftskredsen. 

- 2000-10-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af goodwill, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen. 
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Dernæst redegøres for hvilke omstruktureringsmodeller, som kan benyttes for at optimere 

selskabsstrukturen, samt hvilke fordele/ulemper disse måtte have. Følgende modeller vil blive 

beskrevet: 

- Spaltning 

- Aktieombytning 

- Tilførsel af aktiver 

 

I det følgende afsnit vil der redegøres for relevante generationsskiftemodeller, herunder AB 

modellen, succession samt overdragelse af aktier/anparter samt beskrivelse af hvilke 

skattemæssige forhold, der er relevante ved de enkelte modeller.  

 

Der vil herefter komme et konkret løsningsforslag med udgangspunkt i den fiktive 

casevirksomhed samt en konklusion på opgaven. 

  

Strukturen for afhandlingen er skitseret nedenfor: 

 
 Figur 2 - Fremgangsmåde (egen tilvirkning) 

 

2.4 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er revisorer, advokater og andre rådgivere, der gerne vil vide 

hvordan man kan foretage et generationsskifte. De kan herigennem få et samlet overblik over 

gældende love og regler i forbindelse med et generationsskifte. Det forventes, at disse har et 

overordnet kendskab til de faglige termer, der bruges inden for generationsskifter og anden 

simpel lovgivning. 
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2.5 Kildekritik 

I afhandlingen er den primære litteratur lovgivning og dertil hørende litteratur, herunder 

pensum gennemgået på CMA-forløbet. 

Lærebøger bruges til at beskrive samt underbygge den teori, der anvendes i afhandlingen. 

 

Ved afhandlingen er der yderligere brugt publikationer fra større revisionsselskaber. Disse ses 

ofte at bære præg af revisionsselskabernes holdninger, hvorfor der skal være en kritisk tilgang 

hertil. 

 

Der er desuden gjort brug af internetsøgning samt avisartikler, som der ligeledes skal være en 

kritisk tilgang til. 

 

Øvrig lovgivning, afgørelser mv. forventes ikke at være subjektivt beskrevet, hvorfor en kritisk 

tilgang hertil er mindre nødvendig. 
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3.0 Beskrivelse af casevirksomhed 

For at give en bedre forståelse af teori bruges der en casevirksomhed. Casevirksomheden 

tager udgangspunkt i hovedaktionæren Per og hans selskab Grafik A/S, hans søn Flemming 

og hans medarbejder igennem mange år, Finn. 

 

3.1 Casevirksomhed 

Grafik A/S blev stiftet i 1990. Per har altid været kreativ og arbejdet med grafiske 

totalløsninger, hvilket betød at han efter en årrække som funktionæransat startede sit eget.  

I 2000 erhvervede selskabet en ejendom, som bruges til udlejning samt kontor til Grafik A/S. 

 

Den nuværende struktur ser således sådan ud i dag. 

 
Figur 3 - Ejer struktur (egen tilvirkning) 

Figur 3 viser hvordan selskabsstrukturen i dag er opbygget. Per Jørgensen er hovedaktionær i 

selskabet Grafik A/S og ejer personligt 100 % af aktierne. 

 

Per Jørgensen har altid været omkostningsbevidst, hvilket har resulteret i en fornuftig drift af 

Grafik A/S. Selskabet har således altid genereret overskud, og ejendommen, som blev 

erhvervet i 2000, har på trods af de seneste års generelle nedjusteringer på 

ejendomsmarkedet, stadigvæk haft en stor værdistigning siden erhvervelsen. 

 

Bilag 1 viser Grafik A/S’ nøgletal for perioden 2007-2011. Som det ses, er selskabet kommet 

godt ud af den økonomiske afmatning, der prægede branchen i årerne 2007-2009, og har 

trods krisen stadigvæk formået at komme ud med positive resultater. Afkastningsgraden er i 

2010-2011 igen kommet op på et fornuftigt niveau, hvilket også afspejles i egenkapitalens 

forrentning. Selskabet har en fornuftig likviditet, og det har altid været vigtigt for Per 
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Jørgensen, at selskabet har været selvfinansierende, så selskabet undgår afhængighed af 

finansielle pengeinstitutter.  

 

3.2 Overdrager 

Per Jørgensen er 60 år og er gift med Ingrid. Sammen har de sønnen Flemming. Per og Ingrid 

har tilsammen en formue på ca. 15.000 t.kr., hvor hovedparten udgør aktierne i Grafik A/S 

samt en villa på Amager. 

Ægteparrets pension kommer i væsentlig grad til at bestå af afkastet fra Grafik A/S, samt 

hvad de løbende har indbetalt på pensionsordninger. 

Per har endnu ikke fundet ud af, hvordan Grafik A/S skal generationsskiftes, og er derfor 

interesseret i at høre, hvilke muligheder der er. Han er dog ret sikker på, at det bliver til enten 

sønnen Flemming eller medarbejderen Finn. 

Per har nu henvendt sig til sin revisor for at høre, hvilke muligheder der er for at 

generationsskifte til Flemming eller Finn.  

 

3.3 Erhverver – søn 

Flemming er 38 år og er ligesom som faderen uddannet indenfor den grafiske branche. De 

seneste 5 år har Flemming været ansat i Grafik A/S, og er hurtigt blevet en vigtig del af 

selskabet. 

 

Flemming er gift og har sammen med konen en lejlighed med en friværdi på ca. 2.000 t.kr. 

samt likvide beholdninger på ca. 1.000 t.kr. Dvs. at ægteparret har ca. 3.000 t.kr., som de vil 

kunne bruge på et eventuelt generationsskifte. 

 

3.4 Erhverver – medarbejder 

Finn er 45 år og har været i selskabet i 15 år. Han besidder til dagligt en funktion som 

økonomiansvarlig. Per ser Finn som en vigtig del af selskabet samt en mulig afløser qua hans 

forståelse for det økonomiske. 

 

Flemming har igennem årene levet et godt liv, og har derfor ikke nogen opsparing, som kan 

bruges til en eventuel overtagelse af selskabet. 
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4.0 Indledende overvejelser 

I praksis er det ikke nogen vejledning for, hvordan det perfekte generationsskifte ser ud. 

Nedenstående punkter er områder som bør berøres i de indledende overvejelser af 

generationsskiftet. 

 

- Motiver og årsager til generationsskiftet 

- Tidspunkt for generationsskiftet og handlingsplan 

- Værdiansættelse 

- Rådgivere 

- Den rigtige erhverver 

 

4.1 Motiver og årsager til generationsskiftet 

Der er mange måder at gennemføre et generationsskifte på, hvorfor det er vigtigt at klarlægge 

motiver og årsager, så der udarbejdes den helt rigtige model for selskabet. 

Eksempler for motiver og årsager kunne være økonomiske, mere tid til familie eller et ønske 

om at afgive ledelsen til nogle andre. 

 

Nogle gange har overdrageren den holdning, at han efter generationsskiftet stadigvæk vil 

være med som beslutningstager. Dette kan medføre, at erhverver ikke har mulighed for at 

føre sine egne ideer ud i livet.  

At overdrager ønsker at blive i selskabet, kan også være en fordel, da overdrager igennem en 

lang årrække har opbygget kendskab til selskabet og dets omverden. Kendskab som kan 

videregives til erhverver ved et løbende samarbejde igennem nogle år for eksempel via en 

bestyrelsespost, hvor overdrageren vil virke som sparringspartner. 

 

Et vigtigt element er økonomien. Hvis overdrager igennem årene har set sit selskab som sin 

pensionsopsparing, og derfor ikke selv har sparet op til sin pension, stiller dette store krav til 

overdragelsessummen. Overdrageren vil derfor være afhængig af, at der stilles likvide midler 

til rådighed ved generationsskiftet. Har overdrageren en opsparing ved siden af, kunne han 

måske være tilfreds med betaling over en årrække.   

 

4.2 Tidspunkt for generationsskiftet og handlingsplan 

Tidspunktet for et generationsskifte varierer fra selskab til selskab.  
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For tiden opleves overordnet et stagnerende marked, hvorfor det ikke vil være det bedste 

tidspunkt at sælge et selskab på. Selskabsejere bør derfor finjustere selskabet, skille sig af 

med unødvendig aktivitet, og optimere selskabets ejerstruktur. Således er selskabet klar, når 

konjunkturerne vender igen.  

 

Skal selskabet overdrages til børn, vil dette dog være en god mulighed for at opnå en lavere 

værdi af selskabet og dermed spare skatter og afgifter. 

 

Det er vigtigt, at selskabet i dens løbende strategiske overvejelser udarbejder en 

handlingsplan for hvornår og hvordan selskabet skal generationsskiftes. Det er ikke sikkert, at 

denne plan overholdes, men kommer der en køber, er det altid godt at være forberedt. 

 

Der kan være svært at sætte en tidshorisont, men som hovedregel er 5-10 år en god pejling 

for, hvornår et selskab bør have generationsskifte med i de strategiske overvejelser.  

Planlægges der i god tid, vil der oftest nå et bedre resultat, da de uhensigtsmæssigheder, 

som altid vil opstå, tages hen ad vejen. 

 

Handlingsplanen bør indeholde følgende områder: 

- Hvem gør hvad i forbindelse med generationsskiftet 

- Hvordan ser fremtiden ud for selskabet 

- Hvornår skal generationsskiftet ske 

- Hvordan optimeres selskabet 

- Hvad er selskabets værdi 

- Hvem skal overtage selskabet 

- Hvordan skal finansieringen ske 

- En overordnet tidsplan for gennemførsel af generationsskiftet 

 

Forudsætningerne for handlingsplanen ændres løbende, hvorfor den jævnligt skal revideres 

og tilpasses.  

 

4.3 Værdiansættelse og fremtidsudsigter  

Værdiansættelsen vil normalt ske i samarbejde med selskabets revisor og/eller en mægler. 

Det vil i denne fase også være vigtigt at involvere andre rådgivere herunder en advokat, der 

normalt beskæftiger sig med generationsskifte. 
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Det er vigtigt, at der i planlægningsfasen laves en analyse af selskabets fremtidige vækst. 

Dette skyldes, at selskabet herved kan fokusere på rentable markeder og skille sig af med 

markeder, hvor der ikke er udsigt til vækst. 

Startes planlægningen i god tid, er der derfor muligheder for at tilpasse selskabet til 

overdrager og erhververs behov, herunder økonomiske muligheder samt skattemæssige 

forhold. 

 

Værdiansættelsen bør tage udgangspunkt i fortsat drift. Et selskab, der ikke har positive 

fremtidsudsigter, er selvsagt ikke meget værd. Derfor er det vigtigt at lave an analyse af, hvor 

selskabet befinder sig i dets livscyklus. Har ejeren haft selskabet i 30 år, kan det være, at 

selskabet er på sidste stadie i livscyklussen, og det vil derfor være vigtigt at få en ny ejer ind, 

der med nye øjne kan bringe selskabet tilbage til starten af livscyklussen. 

 

Analysen bør indeholde både drifts- og likviditetsbudgetter. Disse bør gennemgås med kritiske 

øjne af eksterne rådgivere. Virksomhedens ejer kan have urealistiske forventninger til 

fremtiden, samt mangle at tage højde for nedgang i virksomhedens resultat, som eventuelt 

kan forventes efter generationsskiftet. 

Nedenstående er eksempler på forhold, der peger i retning af at selskabet ikke bør foretage 

de store korrektioner i budgettet i forbindelse med generationsskiftet. 

 

- Hvis kundekredsen ikke er afhængig af overdrager 

- Høj efterspørgsel af virksomhedens ydelser 

- Stærk brand 

- I god position i markedet i forhold til konkurrenterne 

- Gode forventninger til markedet/markederne 

- Stabile leverandører 

- Medarbejderne i staben, besiddes nøgleposter af kvalificerede medarbejdere, hvor 

meget af virksomheden afhænger af den nuværende ejer og kan hans position 

erstattes 

- Er selskabet organisatorisk på plads 

 

Peger ovenstående punkter i modsat retning, vil det kræve justeringer til budgetterne. 
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Ved en stor afhængighed af ejeren, bør denne nøgternt vurdere, om selskabet overhovedet 

kan finde en køber udefra, eller om selskabet bør overdrages til en medarbejder eller et 

familiemedlem. 

 

Ved overdragelse til uafhængig 3. mand, er det værdien, de to parter kommer frem til, som er 

korrekt. Dette skyldes at der ikke er fælles præferencer og interesser. Overdrager søger en 

høj pris, erhverver en lav, hvorfor SKAT ikke vil korrigere værdiansættelsen. 

 

Ved overdragelse til interesseforbundne parter, herunder familiemedlem eller nær 

medarbejder, gælder nogle faste værdiansættelsescirkulærer, som kan benyttes. Disse er 

beskrevet i kapital 5. 

 

4.4 Valg af rådgivere 

Selskabet skal gennem hele generationsskifteprocessen benytte kompetente rådgivere. Det 

kan være en fordel, hvis rådgiveren kender virksomheden, men ofte vil en mægler, der har 

indsigt i branchen, kunne give et mere korrekt billede af selskabet og dets position på 

markedet. 

Rådgivere, der ofte vil skulle benyttes, er revisorer, advokater, mæglere og skatterådgivere. 

De store revisionshuse som BDO, Deloitte, PWC, KPMG og Ernst & Young har alle afdelinger, 

der specialiserer sig udelukkende i køb og salg af virksomheder. 

 

4.5 Den rigtige erhverver 

I planlægningen bør der foretages en vurdering af, om det er muligt at finde den rigtige 

erhverver. Hvem skal overtage og lede selskabet fremover, og er vedkommende i stand hertil. 

Dette kræver både ledelsesmæssige samt økonomiske evner. Det er derfor vigtigt at lave en 

profil af den rette erhverver allerede i planlægningsfasen. 

 

Påtænkes det at overdrage virksomheden til en ansat i selskabet, kan det være fordelagtigt at 

indkøre denne person i ledelsen, inden den formelle overtagelse af ledelsen. Således kan 

medarbejdere, den nuværende ejer og omverdenen, herunder leverandører, kunder og andre 

forretningsforbindelser, se at den fremtidige ejer bisidder de relevante evner til at videreføre 

selskabet. Den gamle ejer er ligeledes med på sidelinjen til den nødvendige sparring.  

 

Når den rigtige er fundet, er det vigtigt at holde denne interesseret i selskabet. Der må derfor 

ikke gå for længe inden generationsskiftet finder sted, da interessen kan forsvinde igen. 
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Det er derfor vigtigt at være i løbende dialog, således at det sikres, at erhververs 

forventninger til gennemførslen af generationsskiftet opfyldes. 

 

4.6 Delkonklusion 

Som beskrevet i afsnittet, er det vigtigt at selskabet i den løbende strategiske planlægning 

behandler forholdet omkring generationsskifte og når tiden er inde, udarbejder en 

handlingsplan.  

Selskabets fremtidsudsigter skal analyseres, der skal findes den rigtige erhverver, og med 

baggrund i dette kan selskabet begynde at tilpasses til det foranstående generationsskifte. 
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5.0 Værdiansættelsesmetoder 

I afsnit 4 blev det beskrevet, at værdiansættelsen er en vigtig det af planlægningsfasen, da 

værdiansættelsen har indflydelse på overdrager og erhververs beslutninger. 

 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter er det vigtigt at værdien fastsættes til 

handelsværdi. Jf. LL § 2 stk 1, fremgår det,  

 

”Skattepligtige, 

 

1) Hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) Der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) Der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) Der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5) Der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) Der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed 

omfattet af kulbrintelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

 

skal ved opgørelse af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår 

for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 

(kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. …..”  

 

Interesseforbundne parter vil ofte have incitament til at handle efter personlige interesser, 

hvorfor værdien sættes højere eller lavere, end hvad uafhængige parter ville være kommet 

frem til. Ofte med skatteundgåelse for øje. 

 

Når det ikke er muligt at ansætte handelsværdien ved at sammenligne transaktioner foretaget 

mellem uafhængige parter, kan retningslinjerne opstillet af SKAT anvendes. 

 

SKAT har fremlagt 3 overordnede værdiansættelsesvejledninger, 

 

- 1982-cirkulæret 

- 2000-cirkulærerne 

- Værdiansættelsesvejledningen 
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Som nævnt i afgrænsningen vil afhandlingen ikke omhandle værdiansættelsesvejledningen, 

da 2000-cirkulærerne stadigvæk kan benyttes, hvis selskabet er karakteriseret ved, 

 

- en stabil indtjening, dvs. hvor den historiske indtjening er en rimelig stabil målestok for 

et skøn over den fremtidige indtjening, og 

- meget begrænsede immaterielle aktiver ud over goodwill.2 

 

Grafik A/S opfylder begge kriterier, hvorfor 1982- og 2000 cirkulærerne kan finde anvendelse. 

 

Cirkulærerne er ikke bindende og man er ikke forpligtet til at følge disse, hvis man mener, at 

man kan finde frem til handelsværdien på en anden måde.  

SKAT vil ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor de af SKAT udstedte 

cirkulærer ikke benyttes, ofte have incitament til at kontrollere, at værdiansættelsen er sket til 

handelsværdi. Det vil i disse tilfælde anbefales at søge om forhåndsbesked. Sker dette ikke, 

har SKAT mulighed for at foretage korrektion af værdiansættelsen, hvis handelen ikke er 

udtryk for den handelsværdi, som ville være fremkommet mellem uafhængige parter3. 

 

På baggrund af ovenstående vil følgende cirkulærer blive behandlet i dette afsnit: 

 

- 1982-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker indenfor gaveafgiftskredsen 

-  2000-9-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor den 

gaveafgiftspligtige kreds. 

- 2000-5-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af ejendom, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gaveafgiftskredsen. 

- 2000-10-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af goodwill, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gaveafgiftskredsen. 

 

For at klarlægge afgrænsningen af anvendelsesområdet mellem ovenstående cirkulærer, 

1982- cirkulæret og 2000- cirkulærerne, fremgår det indledningsvist i TSS-cirk. nr. 2000-9 af 
                                                 
2 BDO, udtalelse om Værdiansættelsesvejledningen - 

http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/Nyv%C3%A6rdians%C3%A6ttelsesvejledningfraSKAT.aspx 
3 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 16 n. 
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28. marts 2000 samt Ligningsvejledningen 2010-1; A.F.2.3.2, at disse cirkulærer finder 

anvendelse, såfremt overdragelsen ikke er omfattet af 1982-cirkulæret4. 

 

1982-cirkulæret finder anvendelse ved overdragelse indenfor den personkreds, der er 

omfattet af boafgiftsloven § 22. For at lave en klar adskillelse af 1982-cirkulærets- samt 2000-

cirkulærernes anvendelsesområder, vil gaveafgiftsbegrebet først blive beskrevet.    

 

5.1 Gaveafgiftskredsen, BAL § 22 

Ved overdragelser, hvor der foreligger en skatteretlig gave, vil de skattemæssige 

konsekvenser for modtageren som hovedregel være, at gaven medregnes i den skattepligtige 

indkomst jf. SL § 4 stk. 1 litra c. Hvis der er tale om gave til de nævnte personer i 

personkredsen jf. BAL § 22, medtages gaver ikke til den skattepligtige indkomst jf. SL § 5 stk. 

1 litra b, men der beregnes i stedet en gaveafgift for den værdi af gaven, der overstiger 

bundgrænsen for det pågældende indkomstår. 

 

Jf. BAL § 22 er følgende personer indenfor gaveafgiftskredsen: 

a-  afkom, stedbørn og deres afkom, 

b-  afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 

c-  forældre, 

d-  personer, der har haft bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, 

og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende 

periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af 

institutionsanbringelse, herunder ældrebolig, 

e-  plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 

5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af 

plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og 

f- stedforældre og bedsteforældre 

 

Ud fra BAL § 22 kan det konkluderes, at 1982-cirkulæret ikke kan finde anvendelse ved 

overdragelse til medarbejder. 

 

Ved overdragelse indeholdende en gave, er det forskelligt, hvilken afgift der skal benyttes. 

Afgiftssatsen er enten 0 %, 15 % eller 36,25 % alt afhængig af gavemodtager. For personer 

                                                 
4 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 21 m. 
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nævnt i BAL § 22 stk. 1 pkt. a-e, skal der betales en gaveafgift på 15 % og for personer nævnt 

i pkt. f, betales der en gaveafgift på 36,25 %. Der skal kun betales gaveafgift af det beløb, der 

overstiger bundgrænsen, jf. BAL § 23. Ægtefæller har ingen bundgrænse og betaler 0 % i 

afgift5.  

 

Følgende bundgrænser er gældende i perioden 2010-20136: 

 

Gave til Bundgrænsen i 2010-

2013 

Afgift derudover

Ægtefæller Ubegrænset 0 % 

Børn, forældre og stedbørn 58.700 15 % 

Børns og stedbørns afkom 58.700 15 % 

Afdødt barns eller stedbarns ægtefælle 58.700 15 % 

Svigerbørn i øvrigt 20.500 15 % 

Stedforældre og bedsteforældre 58.700 36,25 % 

Plejebørn med fælles bopæl i 5 år 58.700 15 % 

Samlevende i min. 2 år 58.700 15 % 

Andre Skattepligtig  

 

 

Bundgrænserne gælder for gaveoverdragelse ydet fra gavegiver til gavemodtager. Dette vil 

sige, at man som forældre kan give det samme barn en gave hver, hvor bundgrænsen i begge 

tilfælde udnyttes, dvs. at et barn i år 2012 kan få kr. 117.400 i gave uden at det medfører 

gaveafgift.  

 

Jf. BAL § 24 stk. er der mulighed for, at gavegiveren betaler gaveafgiften for gavemodtageren. 

Den betalte gaveafgift bliver ikke afgiftspligt for gavemodtageren. Denne metode kan være 

fordelagtig ved et generationsskifte, idet gavegiverne som regel har de likvider, der skal til for 

at betale gaveafgiften. Alternativt skal modtageren ud at låne penge til betaling af denne. 

 

                                                 
5 Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie, jf. BAL § 22 stk. 3. 
6 Revisor manual 2011, s. 55 ø. 

Figur 4 - Oversigt over gaveafgiftbeskatning (egen tilvirkning)
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Pligten til at betale gaveafgift indtræder, når en gave modtages. Gavegiveren og 

gavemodtageren skal seneste den 1. maj i det efterfølgende år indgive en anmeldelse om 

gaven og den afgiftspligtige værdi til SKAT jf. BAL § 26. 

 

Ved overdragelser der indeholder en skatteretslig gave, er værdiansættelsen bindende for 

gavegiver samt gavemodtager. Told- og skatteforvaltningen, SKAT, har 3 måneder til at 

ændre værdiansættelsen efter anmeldelsens modtagelse, jf. BAL § 27, stk. 2. 

 

5.2 Overdragelse mellem interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen 

Det blev i afsnit 5.1 klargjort at 1982-cirkulæret anvendes ved overdragelser indeholdende en 

skatteretlig gave indenfor kredsen af personer nævnt i BAL § 22. 

 

5.2.1 1982-cirkulæret 

Cirkulære nr. 185 af 17.11.1982 omfatter – ifølge overskriften på cirkulæret - værdiansættelse 

af aktiver og passiver ved dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning7.  

 

Overdragelse mellem Per og Flemming vil derfor kunne værdiansættes efter 1982-cirkulæret. 

 

Det fremgår af 1982-cirkulæret afsnit 178, at aktier skal opgøres til handelsværdien. Dette vil 

for børsnoterede aktier være værdien på fondsbørsen på det for skatte- og afgiftsberegningen 

afgørende tidspunkt.  

Ved værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter, vil der ofte ikke være en 

sammenlignelig handelspris. Ifølge afsnit 17 i cirkulæret vil værdien derfor skulle ansættes til 

den senest beregnede skattekurs. 

 

5.2.2 Formueskattekursen 

Jf. ligningsvejledningen (LV) fra 1996 afsnit A.H.1.1.7. findes der 7 forskellige 

beregningsregler til beregning af formueskattekursen. Nedenfor er beregningsreglerne 

opstillet. Der henvises til bilag 2 for en beskrivelse af reglerne. 

 

a-  Den almindelige beregningsregel 

b-  Hovedaktionærselskaber 

                                                 
7 Generationsskifte, Jesper Rasmussen og Jesper Møller-Andersen, s. 128 ø. 
8 Generationsskifte, Jesper Rasmussen og Jesper Møller-Andersen, s. 131 – afsnit 17, værdipapirer 
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c-  Den ”modificerede” regel 

d-  Ejendomsselskaber 

e-  ”90 pct.-selskaber” 

f-  Datterselskaber 

g-  Nystiftede selskaber 

 

Normalt anvendes ”den almindelige regel”, men i Grafik A/S’ tilfælde ejes over halvdelen af de 

stemmeberettigede aktier af Per, hvorfor beregningsreglen for ”hovedaktionærselskaber” kan 

finde anvendelse9. Denne model tager i modsætning til ”den almindelige regel” ikke højde for 

deklareret udbytte ved beregningen af formueskattekursen. 

 

Ved beregningen for hovedaktionærselskaber tages der således højde for indtjeningsevnen 

samt selskabets indre værdi. 

 

Gennemsnittet af indtjeningsevnen og den indre værdi giver skattekursen. Hvis den 

beregnede skattekurs er højere end den indre værdi, inden der foretages en regulering af den 

indre værdi ved 80 %, skal man benytte en såkaldt modificeret regel. 

 

Ved den modificerede regel skal der for 90 % af indtjeningsevnen bruges en anden 

kapitaliseringsfaktor, der er halvdelen af den normale. Den normale bruges på de resterende 

10 %. Hvis den nye beregnede kurs er mindre end den indre værdi, anvendes i stedet den 

indre værdi 

 

Indtjeningsevnen  

Indtjeningsevnen er 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 selskabets driftsresultat anvendes den skattepligtige indkomst inden evt. fradrag for 

skattemæssigt underskud fra tidligere år, men med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Beløbet 

mindskes herefter med det indkomstskattebeløb, der kan beregnes af denne indkomst. 

Indtjeningsevnen må ikke ansættes lavere end 0. 

 

                                                 
9 Bilag 2 
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Aktiernes indre værdi 

Aktiernes indre værdi forstås ved selskabets samlede formue (egenkapital) i procent af 

aktiekapitalen. Formuen opgøres efter de skattemæssige regler på grundlag af selskabets 

statusopgørelse 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 opgørelsesdagen. 

  

Hvis den indre værdi er negativ, sættes den til 0. 

 

Kapitaliseringsfaktorer 

Efter beregning af indtjeningsevnen og aktiernes indre værdi reguleres disse med de af SKAT 

årligt udstedte kapitaliseringsfaktorer. 

Disse er fra den 1. januar 201210: 

 

- Indtjeningsevne: 10,5 

- Modificeret regel: 5,25 

- Udbytte: 76,0 

- Indre Værdi: 80   

 

5.2.3 Værdiansættelse af fast ejendom jf. 1982-cirkulæret 

Værdiansættelse af fast ejendom er beskrevet i punkt 3-16 i 1982-cirkulæret. 

 

Jf. punkt 5 ansættes ejendommen til kontantværdien. 

Efter cirkulærets 5. punkt måles værdien af ejendommen til kontantværdien ved at tilhørende 

gældsposter kursreguleres. 

 

Jf. punkt 6 skal kontantværdien sammenlignes med kontantejendomsværdien, og 

kontantværdien må højst være 15 % højere eller 15 % lavere end kontantejendomsværdien. 

                                                 
10 SKAT - Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter - 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1972248 
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Er dette tilfældet, kan værdien lægges til grund for beregningen af arve- eller gaveafgiften. Er 

kontantværdien mere end 15 % over eller under, bør den reguleres, medmindre der ligger 

særligere begrundelser bag, f.eks. en faldende eller stigende prisudvikling siden den seneste 

offentliggjorte kontantejendomsværdi. 

 

Ved en kendelse af 17. maj 200711 kom landsskatteretten frem til, at en fader kunne 

overdrage en ejendom til sin datter til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 %, selvom 

lejligheden var købt af 3. mand til en markant højere pris året forinden. 

 

5.2.4 Værdiansættelse af Grafik A/S efter 1982-cirkulæret 

Som nævnt i afsnit 5.2.1 er Per hovedaktionær i Grafik A/S, hvorfor metode 2 for 

hovedaktionærselskaber skal anvendes til fastsættelse af skattekursen. 

Ved brug af metode 2 beregnes værdien som gennemsnittet af indtjeningsevnen 

kapitalisereret med 10,5 og 80 % af aktiernes indre værdi. 

 

Ejendommen optages til den offentlige ejendomsværdi, jf. punkt 6 i 1982-cirkulæret, hvilket er 

samme værdi som i regnskabet. 

 

Jf. bilag 3 beregnes indtjeningsevnen til 123 * 10,5 = 1.291,5. 

 

Herefter skal aktiernes indre værdi beregnes. 

 

Først findes selskabets skattemæssige egenkapital som jf. bilag 3 er 11.927.192. 

Selskabets indre værdi er således 11.927.192/500.000*100*0,8 = 1.908. 

 

Til sidst kan skattekursen og selskabet værdi beregnes. 

Skattekursen er (1291,5+1.908)/2 = 1.595, nedrundet til deleligt med 5. 

 

Da skattekursen er mindre end den indre værdi, bruges skattekursen.  

Værdien for Grafik A/S er 7.975.000 kr. For yderligere beregninger, se bilag 3. 

 

                                                 
11 Danske Revisorforening – Værdiansættelse af fast ejendom ved salg til børn - 

http://www.drefo.dk/Faglig%20viden/Skat/Skat%202007/Vaerdiansaettelse%20af%20fast%20ejendom

%20ved%20salg%20til%20boern.aspx 

 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 27 af 103 

5.3 Overdragelse mellem interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af 

cirk. nr. 185 af 17. november 1982, dvs. udenfor gaveafgiftskredsen, jf. BAL § 22, bruges 

følgende cirkulære: 

 

- Cirkulære 2000-5- værdiansættelse af fast ejendom 

- Cirkulære 2000-9- værdiansættelse af aktier og anparter samt goodwill 

- Cirkulære 2000-10- værdiansættelse af goodwill 

 

De tre cirkulærer fra 2000 beskriver ikke værdiansættelse af alle virksomhedens aktiver og 

passiver, herunder materielle anlægsaktiver (med undtagelse af ejendom), varebeholdninger, 

andre tilgodehavender samt anden gæld. Det antages derfor, at disse værdiansættes til de 

regnskabsmæssige værdier, der står i seneste årsrapport eller på tidspunktet for 

værdiansættelsen, med mindre at denne afviger væsentligt fra handelsværdien. 

I værdiansættelsen af Grafik A/S er der derfor ikke foretages reguleringer af disse poster. 

 

Da nærmedarbejder ikke er nævnt i BAL § 22, vil værdiansættelse ved overdragelse mellem 

Per og Finn ske efter 2000-cirkulærerne. 

 

5.3.1 2000-5-cirkulæret – værdiansættelse af fast ejendom 

I indledningen til 2000-5 cirkulæret står der: 

 

”Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter skal ejendommen 

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

tidspunktet, hvor bindende aftale er indgået.” 

 

Ved vurderingen om hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt, vil den seneste 

offentlige ejendomsvurdering som udgangspunkt kunne benyttes som udtryk for 

handelsværdien.  

Da den offentlige ejendoms vurdering for det meste ikke er opstået ved aftalens indgåelse, 

kan der jf. § 4 i lovbekendtgørelse nr. 648 af 11. august 1999 begæres omvurdering udenfor 

de almindelige vurderinger. 

Ønskes ejendommen handlet til en så lav værdi som muligt, vil en omvurdering kunne 

benyttes i tider, hvor ejendomsmarkedet har nedgang. 

 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 28 af 103 

Vurderes det, at ejendommens værdi ikke afspejler den offentlige ejendomsvurdering, er 

hverken myndigheder eller parterne bundet af denne vurdering. Dette kan f.eks. være tilfældet 

hvis ejendommen efter erhvervelsen er gennemgået en modernisering eller lignende. 

 

Grafik A/S har i regnskabet optaget ejendommen til kostpris med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger. Ejendommen er løbende opskrevet til dagsværdi, hvis selskabet har vurderet 

dette hensigtsmæssigt.  

Ved seneste årsrapport vurderede ledelsen, at ejendommen skulle opskrives til dagsværdi, 

hvilket det år svarede til den offentlige ejendomsvurdering.  

Da der på dette tidspunkt var en ombygning i gang, mener Per, at ejendommen nu er mere 

værd. Per har derfor indhentet en uvildig mæglervurdering på ejendommen for at sikre, at skat 

ikke omstøder værdien med dertil hørende konsekvenser. Mægleren vurderede ejendommen 

til 8.000.000 kr. Med råd fra sin revisor, bliver ejendommen værdiansat til dette beløb.  

 

Regnskabmæssig værdi af ejendommen 7.050.000

Mæglervurdering 8.000.000

Ændring 950.000

Udskudt skat af ændring 237.500  

 

Uafhængig af hvilken værdi ejendommen optages til, vil det anbefales at søge om bindende 

svar, så SKAT ikke ændrer i værdiansættelsen med dertil hørende skattemæssige 

konsekvenser.  

  

5.3.2 2000-9-cirkulæret - værdiansættelse af aktier og anparter  

Cirkulære 2000-9 omhandler overdragelse af aktier og anparter mellem interesseforbundne 

parter, i de tilfælde hvor overdragelsen ikke er omfattet af cirk. nr. 185 af 17. november 1982. 

 

Ved handel med børsnoterede aktier ansættes disse til kursværdien for tidspunktet ved 

aftalens indgåelse. 
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Unoterede aktier og anparter skal som udgangspunkt ansættes til handelsværdien. Kendes 

handelsværdien ikke, da der ikke er foretaget sammenlignelige handler, skal vurderingen tage 

udgangspunkt i en hjælperegel.12 

 

Vurderingen kan således tage udgangspunkt i hjælpereglen, som dog skal opfattes som 

vejledende. 

 

Det fremgår af hjælpereglen, at aktiernes værdi tager udgangspunkt i selskabets indre værdi, 

dvs. alle aktivposter fratrukket alle gældsposter. Herefter tillægges goodwill, som er beskrevet 

i afsnit 5.3.3. 

 

Ved opgørelsen tages der udgangspunkt i selskabets regnskabstal for seneste aflagte 

årsrapport, reguleret for følgende regnskabsposter:  

 

Fast ejendom skal korrigeres til den seneste kendte offentlige ejendomsvurdering, med tillæg 

af eventuelle ombygningsudgifter. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3.1. 

 

Beholdninger af unoterede aktier i Associerede selskaber medtages efter hjælpereglen, 

såfremt handelsværdien ikke er kendt.  

 

Goodwill fastsættes efter reglerne i cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000, som er beskrevet i 

afsnit 5.3.3. 

 

Udskudt skat medtages og reguleres under hensyntagen til de øvrige reguleringer. 

 

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

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

udtryk for værdien af de overdragne aktier.”13 

 

5.3.3 2000-10-cirkulæret – værdiansættelse af goodwill 

Jf. 2000-9 cirkulæret skal der ved overdragelse mellem interesseforbundne parter udenfor 

gaveafgiftskredsen tillægges goodwill til overdragelsessummen. 

                                                 
12 Cirkulære 2000-9 - Værdiansættelse af aktier og anparter 
13 2000-9-cirkulæret - værdiansættelse af aktier og anparter 
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Værdiansættelse af goodwill er beskrevet i 2000-10-cirkulæret. 

 

Jf. ligningsvejledningen 2011-1, E.I.4.1.1, defineres goodwill skattemæssigt således: 

 

”Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede 

kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende.”  

 

Goodwill forstås således som de af virksomheden oparbejdede relationer og forbindelser. 

Da disse relationer og forbindelser kan være svære at værdiansætte, er der i 2000-10- 

cirkulæret anført en beregningsmodel for goodwill. 

 

Jf. cirkulæret værdiansættes goodwill efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen 

til de konkrete foreliggende omstændigheder. 

I visse brancher findes der kutymer for værdiansættelse. I de situationer, hvor dette ikke er 

tilfældet, kan 2000-10 cirkulæret finde anvendelse. 

 

Ved beregningsmodellen skal der tages højde for om beregningen giver et retvisende billede 

af værdiansættelsen af goodwill, eller om der er omstændigheder, der kan påvirke denne. Da 

beregningsmodellen er standardiseret, skal der i den givne situation vurderes om, hvorvidt 

beregningsmodellen er anvendelig. Vurderes dette ikke at være tilfældet, skal der korrigeres i 

resultatet således, at det svarer til, hvad en uafhængig 3. mand vil betale. 

 

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssige resultat før skat for 

de seneste 3 år opgjort efter årsregnskabsloven. Udarbejdes der ikke et årsregnskab efter 

årsregnskabsloven, tages der udgangspunkt i den skattepligtige indkomst. 

 

Tages der udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat, skal der i de enkelte år 

reguleres for følgende poster: 

 

 ÷ Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

 ÷ Finansielle indtægter 

 + Finansielle udgifter 

 +/÷ Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 
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Såfremt der tages udgangspunkt i opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst 

korrigeres for følgende poster: 

 

 ÷ Medarbejdende ægtefælle 

 ÷ Finansielle indtægter 

 + Finansielle udgifter 

 + Investeringsfondshenlæggelser (sidste indkomstår 1998) 

 + Forskudsafskrivninger 

 +/÷ Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 

Herefter vægtes de 3 regnskabsår således: 

 

- det korrigerede resultat for tredjesidste regnskabsår ganges med 1 

- det korrigerede resultat for andesidste regnskabsår ganges med 2 og  

- det korrigerede resultat for sidste regnskabsår ganges med 3. 

 

Herefter divideres med 6, hvorved en vægtet gennemsnitsindtjening fremkommer. 

 

Hvis selskabet i de 3 år har haft en konstant positiv eller negativ udvikling resultatmæssigt, 

skal der korrigeres herfor.  

Korrektionen består i udviklingen fra år 1-3 og divideres med 2. 

Den beregnede udviklingstendens tillægges/fratrækkes den vægtede gennemsnitsindtjening.  

 

Hvis der er tale om en virksomhed, skal der herefter korrigeres for driftsherreløn. Er der 

derimod tale om et selskab, skal der ikke korrigeres for driftsherreløn, da samtlige ansatte 

herunder en eventuel aktionær vil have modtaget løn for deres arbejde i selskabet.  

 

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

for overdragelsen bortset fra driftsfremmede aktiver som f.eks. obligationer og pantebreve 

samt bogført værdi af tilkøbt goodwill. Forrentningsprocenten fastsættes til den på 

overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens § 9, tillagt 

3 %. 
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Til sidst multipliceres med kapitaliseringsfaktoren, som er et udtryk for det forventede årlige 

afkast i form af forrentningsprocent og den forventede levetid for goodwillen. 

Forrentningsprocenten er fast og fastsættes efter den på overdragelsestidspunktet gældende 

kapitalafkastsats jf. virksomhedsskatteloven § 9, tillagt 8 %. Dette er et udtryk for det 

forventede årlige afkast. 

Levetiden for goodwill er derimod variabel og påvirkes blandt andet af følgende forhold14: 

 

- Type og kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjenesteydelser 

- Det antages, at goodwill typisk har en længere levetid, hvor der er tale om produktion 

og/eller salg af helt unikke produkter/tjenesteydelser mens det er modsat ved mere 

standardiserede produkter. 

- Produktion/forhandling af et indarbejdet og anerkendt varemærke må antages at have 

en forlængende effekt på goodwillens levetid. 

- Hvis køber i løbet af kort tid ved etablering af en helt ny virksomhed kan opbygge en 

goodwill svarende til den der er knyttet til den aktuelle virksomhed, må goodwill 

antages at have en forholdsvis kort levetid. Dette gælder eksempelvis mindre 

håndværksvirksomheder. 

 

Ovenstående punkter er vigtige for overvejelserne omkring levetiden og skal vurderes i 

forhold til Grafik A/S. 

 

Cirkulæret beskriver følgende elementer, der isoleret set kan føre til justering af 

værdiansættelsen, som fremkommer ved anvendelse af beregningsmodellen15. 

 

- Velbegrundede forventninger til fremtiden, evt. baseret på indgåede aftaler om 

fremtidige ydelser. 

- Udviklingen fra afslutningen af sidste regnskabsperiode til tidspunktet for overdragelsen. 

- Situationer hvor indehaver(e) eller medarbejdere med afgørende indflydelse på 

virksomhedens indtjening ikke følger med virksomheden. 

- I tilfælde hvor virksomhedens indtjening udelukkende eller i det væsentlige er baseret på 

én eller ganske få meget store kunder, vil beregningsmodellen være mindre 

                                                 
14 2000-10-cirkulæret 
15 2010-10-cirkulæret 
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anvendelig. Der bør således ske et nedslag som udtryk for den usikkerhed, der er 

forbundet hermed. 

- Hvis virksomhedens indtjening i de foregående år har været påvirket af store 

éngangsindtægter- eller udgifter herunder f.eks. betydelige forsknings- og 

udviklingsudgifter, ekstraordinært store debitortab eller ekstraordinært store finansielle 

indtægter eller udgifter. 

 

Udgangspunkt for anvendelse af beregningsmodellen er, at der er aflagt 

årsregnskab/skatteregnskab de seneste tre år. Er dette ikke tilfældet, må modellen tilpasses 

de givne omstændigheder. 

 

Jf. bilag 4 er goodwillen jf. 2000-10 cirkulæret for Grafik A/S beregnet til 1.529.868 kr. 

Levetiden er sat til 7 år, da selskabet har et godt navn i branchen og forbindes med kvalitet. 

Da selskabet står overfor et generationsskifte, vil levetiden ikke være længere, da Per qua 

hans person og mange år i selskabet, har en ikke ubetydelig værdi.  

  

5.3.4 Værdiansættelse af Grafik A/S efter 2000-9 cirkulæret 

Når værdierne for ejendom og goodwill er beregnet, kan handelsværdien for Grafik A/S 

beregnes. 

Cirkulære 2000‐9 anvendt på Grafik A/S

Regnskabsmæssig egenkapital 2011 11.756.383

Regulering af ejendom 950.000

Påvirkning udskudt skat heraf ‐237.500 712.500

Beregnet goodwill 1.529.868

Påvirkning udskudt skat heraf ‐382.467 1.147.401

Regulering udskudt skat årsrapport 2011 ‐1.116.662

Værdi beregnet efter hjælpereglen 12.499.621  

Værdiansættelsen efter hjælpereglen er således 12.499.621 kr. 

 

5.4 Delkonklusion 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter er der ikke modstridende interesser, 

hvilket i praksis kan påvirke værdiansættelsen af selskabet med mulig skatteundgåelse for 

øje.  



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 34 af 103 

Da overdragelse mellem interesseforbundne parter skal ske til handelsværdi, og der ved 

unoterede aktier ikke er sammenlignelige handler, har SKAT udstedt følgende vejledende 

cirkulærer: 

 

- 1982-cirkulæret som anvendes ved værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker indenfor gaveafgiftskredsen. 

-  2000-9-cirkulæret som bliver anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor 

gaveafgiftskredsen. 

- 2000-5-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af ejendom, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen. 

- 2000-10-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af goodwill, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen. 

 

Valget af cirkulære afhænger af, om de interesseforbundne parter er indenfor 

gaveafgiftskredsen. Personkredsen, som er indenfor gaveafgiftskredsen står nævnt i BAL § 

22. 

 

Her ses det, at Flemming er inden for gaveafgiftskredsen, mens Finn er udenfor. 

 

1982-cirkulæret benytter skattekursen. For hovedaktionærselskaber tager denne 

udgangspunkt i gennemsnittet af indtjeningsevnen og 80 % af den indre værdi. 

I Grafik A/S er værdien af aktierne jf. 1982-cirkulæret beregnet til 7.975.000 kr. 

 

2000-cirkulærerne tager udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssige egenkapital korrigeret 

for ejendomsværdien, goodwill og udskudt skat. 

I Grafik A/S er værdien af aktierne jf. 2000-cirkulærerne beregnet til 12.499.621 kr. 

 

Der opnås altså en markant lavere værdi ved overdragelse indenfor gaveafgiftskredsen, 

hvilket skyldes, at der ved 2000-cirkulærerne skal beregnes goodwill samt at der ved 1982-

cirkulæret er mulighed for en lavere værdiansættelse af selskabets ejendom.  

 

Det må derfor konkluderes at 2000-cirkulærerne tager udgangspunkt i flere parametre og 

derfor må formodes at tilnærme sig en mere korrekt handelsværdi. 
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6.0 Omstruktureringsmodeller 

I afsnit 4.2 blev det klargjort, at generationsskiftet skal planlægges i god tid. Dette skyldes 

blandt andet, at der ved mange generationsskifter kan være behov for at foretage en 

omstrukturering inden selve generationsskiftet gennemføres.  

 

Omstruktureringen kan være med til at udskille den del af virksomheden, der ønskes 

overdraget. Dette kan medføre en slankning af selskabet, der gør det billigere at overtage for 

erhverver. 

I Grafik A/S er ejendommen en økonomisk tung post, der med fordel kan udskilles fra 

selskabet inden generationsskiftet foretages. 

  

En omstrukturering kan være tidskrævende, hvorfor denne skal planlægges år forud for selve 

generationsskiftet.  

 

De seneste år har der været følgende væsentlige ændringer indenfor området.  

 

L 110 blev vedtaget i 2007 og medførte mulighed for at foretage skattefri omstrukturering 

uden tilladelse fra SKAT.  

Dette krævede tidligere tilladelse, hvor problemstillinger som forretningsmæssig begrundelse 

samt skatteundgåelse kunne være svære at klargøre over for SKAT, og derfor ofte kunne 

medføre et afslag. Ved ændringen er dette ikke længere et krav.  

Ved skattefri omstrukturering uden tilladelse kom der samtidig en udbyttebegrænsning i de 

første tre år. 

 

L 202 blev vedtaget i 2009 og medførte, at udbyttebegrænsningen bortfaldt og blev erstattet 

af et 3-årigt holdingkrav. Hvis aktierne sælges inden for tre år, vil dette medføre, at 

omstruktureringen bliver skattepligtig. 

 

Ændringerne ved L 110 og L 202 egner sig mest til mere standardiserede generationsskifter. 

Ved komplicerede generationsskifter, vil det være en fordel eller ligefrem nødvendigt at søge 

om tilladelse eller bindende svar forud for en skattefri omstrukturering. 

 

Ved bilag 5 er skitseret proceduren ved tilladelse.  



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 36 af 103 

Ved benyttelse af skattefri omstrukturering med tilladelse undgår selskaberne risikoen for, at 

SKAT ved en efterfølgende gennemgang anser omstruktureringen for at være skattepligtig. 

 

Ved omstrukturering med tilladelse kræver SKAT en dybdegående forklaring på selve forløbet 

af omstruktureringen, og i mange tilfælde vil SKAT give tilladelse med forbehold. I visse 

tilfælde tilføjer SKAT vilkår, der skal opfyldes, inden den endelige tilladelse gives.  

 

I praksis findes der 4 omstruktureringsmodeller: 

 

- Spaltning, ophør/gren 

- Aktieombytning 

- Tilførsel af aktiver 

- Fusion, lodret/vandret 

 

De strukturelle forskelle på de 4 modeller vises i bilag 6, og hjemmelgrundlag for de 

forskellige modeller er skematisk vist i bilag 7. 

 

I bilag 8 er vist en procesbeskrivelse ved omstrukturering. 

 

Afhandlingen er afgrænset fra Fusion, da hverken Finn eller Flemming har et selskab der ville 

kunne fusioneres med Grafik A/S.  

 

Der skal altid foretages en vurdering af, om omstruktureringen skal være skattepligtig eller 

skattefri. I praksis vil det være en fordel at lave en skattepligtig omstrukturering, hvis der ikke 

påhviler selskabet betydelige latente skatter. Der skal derfor altid foretages en vurdering af 

muligheden for skattepligtig omstrukturering, inden denne forkastes. 

Der påhviler Grafik A/S en ikke ubetydelig latent skat, hvorfor der ligeledes er afgrænset for 

skattepligtig omstrukturering.  

 

6.1 Spaltning  

Ved gennemførelse af en spaltning opdeles det eksisterende selskabs aktiviteter i flere 

selskaber.  Vederlaget herfor modtager aktionæren i det oprindelige selskab i form af aktier 

eller kontanter eller en kombination heraf. 

 

Der findes overordnet to former for spaltning: 
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- Ophørsspaltning 

- Grenspaltning 

 

Ophørsspaltning er, hvor det oprindelige selskab opløses, og samtlige af selskabets aktiver 

og passiver overdrages til to eller flere selskaber, der både kan være bestående eller 

nystiftede. Denne form kaldes også en egentlig spaltning. 

Det andet tilfælde er, hvor det eksisterende selskab består, og skyder en gren af selskabet ind 

i et nyt eller eksisterende selskab. Dette kaldes for en grenspaltning. 

Der kan i praksis være ønske om opretholdelse af det oprindelige selskab, eksempelvis hvis 

der ikke ønskes, at den påtænkte spaltning udløser en tilbudspligt til lejerne vedrørende en 

boligudlejningsejendom med (latent) tilbudspligt iht. lejelovgivningen.16 

 

Nedenfor er vist, hvordan en grenspaltning strukturmæssigt vil se ud i Grafik A/S’ tilfælde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Eksempel på grenspaltning (egen tilvirkning) 

 

I gigur 5 er Grafik ejendom A/S det indskydende selskab, da der derved ikke udløses 

tilbudspligt til lejerne i ejendommen. 

 

6.1.1 Lovgivning 

Definitionen af en spaltning fremgår af fusionsskatteloven, FUL, § 15 a stk. 2: 

  

"Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige 

sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold 

som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant 

udligningssum. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte 

aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til 

                                                 
16 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 385 n. 

Efter 
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handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Det er endvidere en betingelse for 

anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det 

modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende 

selskab." 

 

Der kan af definitionen udledes tre generelle materielle krav: 

- Det indskydende selskab skal overføre aktiver og passiver til et andet selskab 

- Det modtagende selskab skal yde et vederlag herfor til det indskydende selskabs 

aktionærer 

- Vederlaget skal erlægges uden formueforskydning mellem selskabsdeltagerne. 

 

Kravet om overførelse af aktiver og passiver varierer afhængig af om der er tale om en gren- 

eller ophørsspaltning. 

Ved en grenspaltning forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af en virksomhed, som 

udgør en selvstændig gren og som ved hjælp af egne midler kan fungere, jf. FUL § 15c, stk. 2, 

2. pkt. 

Der er ved ophørsspaltning ikke dette krav. 

 

Ved en gren af en virksomhed, accepterer SKAT altid fast ejendom, dette uafhængigt af om 

ejendommen udlejes eller benyttes af selskabet. 

Såfremt ejendommen er specielt indrettet og umiddelbart ikke kan tjene til andre formål end 

for driftsselskabet, vil SKAT dog ikke tillade udskillelse af ejendommen. 

 

Der skal ved skattefri spaltning med indhentelse af tilladelse lægges en forretningsmæssig 

begrundelse til grund for omstruktureringen. 

I praksis vil generationsskifte godtages som forrentningsmæssig begrundelse.17 

Som ved andre former for omstrukturering må skatteunddragelse eller skatteundgåelse ikke 

være et af hovedformålene. Dette kan dog være en afledt effekt af selve omstruktureringen. 

 

SKAT kan ved tvivl om forretningsmæssig begrundelse og skatteunddragelse eller 

skatteundgåelse give tilladelse med vilkår. 

 

                                                 
17 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 214 og 

399 
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Ved tilladelser med vilkår er et af de hyppigste krav, at aktierne, der modtages som vederlag, 

ikke afhændes i en periode på 3 år.18 Et andet vilkår, som ofte ses, er, at der skal ske 

anmeldelse af de vilkår som lå til grund for tilladelsen. 

 

Det fremgår af praksis, at den største del af de sager SKAT behandler skyldes efterfølgende 

frasalg af aktivitet/aktier.19 Årsagen er, at SKAT vil undersøge, om forudsætningerne om 

forretningsmæssig begrundelse er overholdt. 

 

De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning står beskrevet i FUL § 15 stk. 1 og 

2, der henviser til FUL §§ 5, 6 og 8. 

 

Da successionsprincippet anvendes, medfører dette, at der ikke opstår beskatning af det 

ophørende eller det udspaltede selskab, da det modtagende selskab jf. FUL § 8 indtræder i 

det ophørende eller indskydende selskabs skattemæssige forhold på de enkelte aktiver. 

 

Ved fremførselsberettiget underskud i det indskydende eller modtagende selskab kan dette jf. 

FUL § 8, stk. 6 ikke benyttes i det modtagende selskabs indkomstopgørelse. Underskud i et 

indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltningen, kan benyttes i dennes 

indkomstopgørelse. 

I Grafik A/S er der ikke uudnyttede skattemæssige underskud, og reglerne herom vil derfor 

ikke være relevante. 

 

Ansøgningen om tilladelse bør som minimum indeholde følgende oplysninger:20 

- Det indskydende selskabs balance før spaltningen 

- Det eller de modtagende selskabers evt. egne balancer (ved spaltning til eksisterende 

selskab) 

- Overtagne aktiver og passiver 

- Evt. reguleringer 

- Åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber 

                                                 
18 Skatteretten 2, Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge 

Langhave Jeppesen, Malene Kerzel, Susanne Pederesen, s. 568 note 15. 
19 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 409 

 
20 Skatteretten 2, Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge 

Langhave Jeppesen, Malene Kerzel, Susanne Pederesen, s. 569. 
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- Evt. balance for det indskydende selskab efter spaltningen 

 

Ved opfyldelse af de materielle betingelser for spaltning har selskaber og aktionærer retskrav 

på at anvende reglerne om skattefri fusion.  

 

Ved spaltning uden forudgående tilladelse tillægges de samme retsvirkninger som en 

spaltning med tilladelse. 

 

Der er ved spaltning uden tilladelse en række objektive betingelser der skal sikre, at 

omstruktureringen ikke foretages med henblik på et ønske om skattebesparelse. 

 

Ved skattefri spaltning uden tilladelse opstår der et såkaldt ”holdingkrav”. Dette betyder, at 

selskaber, der ejer mere end 10 % af aktierne i det spaltede selskab, ikke må afstå aktierne i 

de pågældende selskaber i en periode på tre år efter vedtagelsesdatoen jf. FUL § 15 a. stk. 1, 

5. pkt.  

Afstås aktierne efterfølgende inden 3 års periodens udløb, vil spaltningen blive skattepligtig. 

  

Værdien af vederlagsaktierne evt. tillagt en kontant vederlagssum skal svare til 

handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. 

 

Samtidig er det et krav, at forholdet mellem aktiver og passiver i det modtagende selskab 

svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab jf. FUL § 15 b stk. 2, 

sidste pkt.  

Dette skal sikre, at der ikke opnås skattemæssige fordele i et af selskaberne. Det sikres 

herved samtidig, at det ene af selskaberne ikke bliver tømt for værdier samt, at der ikke opnås 

en skævdeling af værdier mellem aktionærerne21.  

Der er jf. SKM 2008.172 SR22 mulighed for ved en ophørsspaltning at stifte lån inden 

spaltningen, for derved at opfylde forholdet mellem aktiver og gæld. 

 

Jf. FUL § 15 a, stk. 6 skal det modtagende selskab senest ved indsendelse af selvangivelse 

for det år spaltningen er foretaget give SKAT besked. 

 
                                                 
21 Jf. Skatteudvalget må udligningen i soliditetsgraden ikke justeres over mellemregning. 
22 http://forumorientering.dk/node/5349 - Beskrivelse af SKM 2008.172 SR – Mulighed for stiftelse af 

lån for derved at kunne opfylde balancekravet mellem aktiver og gæld. 
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I bilag 9, er det lavet en oversigt over de forskellige dokumenter, der skal udarbejdes i 

forbindelse med en spaltning for henholdsvis et aktieselskab og et anpartsselskab. 

 

Ved en spaltning hvor kun ApS’ deltager kan en spaltningsplan fravælges. 

Hvis spaltningsplan fravælges, skal der tages stilling til følgende forhold: 

- Anpartsselskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om det indskydende 

selskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab 

- Fordeling af de dele af aktiver og forpligtelser, som overføres eller forbliver i hvert af 

kapitalselskaberne, der deltager i spaltningen 

- Vederlaget for kapitalandelene i det indskydende selskab 

- Tidspunkt fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til 

udbytte 

- Tidspunkt fra hvilket det indskydende anpartsselskabs rettigheder og forpligtelser 

regnskabsmæssigt skal anses for overgået, og 

- Vedtægter, jf. §§ 28 og 29, hvis der ved spaltningen dannes et nyt anpartsselskab 

 

Der skal være truffet identiske beslutninger i samtlige de deltagende bestående 

anpartsselskaber med hensyn til ovenstående punkter. 

  

Hvis det indskydende selskab har mere end én aktionær, og en eller flere af aktionærerne har 

ejet sine aktier i mindre end 3 år uden at råde over flertallet af stemmerne og denne eller 

disse aktionærer er eller bliver aktionærer i det modtagne selskab, hvor de tilsammen råder 

over flertallet af stemmerne, kan reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse ikke finde 

anvendelse. Formålet hermed er at forhindre et skattefrit salg af aktiver23. SKM 2005.357  

 

I den tidligere A/S’ loven med kommentarer er der i § 134 b anført, at det antages at 

opskrivningshenlæggelser i det ophørende selskab kan opløses, da de til grund for 

opskrivningen liggende aktiver teknisk anses for realiserede ved fusionen.  

Dette antages derfor også at være gældende hvor det modtagende selskab modtager 

ejendommen eller ved en ophørsspaltning.  

 

6.1.2 Konsekvenser for overdrager 

Ved spaltning vil reglerne i FUL § 15 b, stk. 4 finde anvendelse for Pers vedkommende. 

                                                 
23 SKM 2005.357 – Eksempel på skattefri salg af aktiver 
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Per vil blive anset for at have anskaffet vederlagsaktierne på samme tid som de ombyttede 

aktier. Pers skattemæssige stilling vil derfor være uændret efter spaltningen. 

Anskaffelsessummen for de ombyttede aktier fordeles mellem det indskydende og det 

modtagende selskab forholdsmæssigt efter handelsværdien. 

Ved overdragelse ved kontantvederlag vil dette ved ophørsspaltning blive behandlet som et 

forholdsmæssigt salg af de ombyttede aktier, mens det ved grenspaltning vil anses som 

udbytte. 

 

Det er en fordel for Per med en spaltning af Grafik A/S, da handelsprisen markant ændres og 

vil være lettere tilgængelig for både Finn og Flemming. Samtidig vil han ved at udskille 

ejendommen fra driften sikre sig en fremtidig indtægtskilde. 

Da ejendomsmarkedet på nuværende tidspunkt formodes at ligge lavt, vil det derfor også 

være attraktivt at beholde ejendommen i en årrække med formodede prisstigninger som følge. 

Dette er selvfølgelig uvist, men bør medtages i de samlede overvejelser. 

 

En anden faktor er prisen på en spaltning, da omkostninger til revisor og advokat hurtigt løber 

op. Per skal derfor vurdere, om spaltningen er en nødvendighed fremadrettet eller om der er 

andre alternativer. 

Da en spaltning ofte er en del af en større omstrukturering, hvor aktieombytningen eller 

tilførsel af aktiver foretages i samme ombæring, skal hele omstruktureringen tilrettelægges 

nøje og i god tid før selve generationsskiftet.  

 

I bilag 10 er vist, hvordan et spaltningsregnskab vil se ud, hvis der er foretaget en 

ophørsspaltning med tilladelse. 

Per vil personligt være indehaver af to anpartsselskaber, et med driften og et med 

ejendommen. 

Det antages at SKAT vil godkende en ophørsspaltning med tilladelse, da flere afgørelser 

anser en ejendom for værende en gren af et selskab. 

Ved at ophørsspalte selskabet, vil den bundne reserve for ejendommens 

opskrivningshenlæggelser blive frigjort. Dette gør det muligt for Per at modtage udbytte fra 

ejendomsselskabet – et udbytte der tidligere ikke var muligt, da reserven var bunden. 
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6.1.3 Konsekvenser for erhverver 

For Finn og Flemming har spaltningen den effekt, at Grafik A/S bliver slanket, og der derved 

kun er de relevante driftsmæssige aktiver og forpligtelser tilbage. Likviditetsbyrden vil derved 

blive mindre. 

Ejendommen er for dem ikke en nødvendighed for at fortsætte driften af selskabet, og de vil 

derfor have mulighed for at finde en anden, måske mere attraktiv lokation. Omkostninger til 

husleje skal derfor indgå i deres overvejelser, og dette er ofte en ikke ubetydelig post i et 

selskabs drift. 

 

6.1.4 Fordele og ulemper 

Spaltning er en fordel i det tilfælde hvor en gren eller del af virksomheden ønskes udspaltet. 

Dette medfører samtidig en slankning af selskabet, hvilket gør det mere attraktivt for 

erhverver, da finansieringsbyrden bliver mindre.  

Ved skattefri spaltning udskydes realisationsbeskatningen for Per, og der er mulighed for 

senere overdragelse ved succession.  

Selskabet med ejendommen vil kunne benyttes som pengetank fremadrettet og fungere som 

en del af Pers pension med løbende udbyttebetalinger. 

 

En af de største ulemper er det 3-årige holdingkrav, som opstår, hvis selskaber ejer over 10 

% af aktiekapitalen ved spaltning uden tilladelse, og ofte også som et vilkår ved spaltning med 

tilladelse. Spaltningen skal derfor planlægges i god tid, da et salg inden 3 år ellers vil blive 

skattepligtigt. 

Ved overdragelse uden tilladelse skal forholdet mellem det indskydende/ ophørende samt de 

modtagende selskaber overholdes, hvilket i praksis kan give problemer. Muligheden for 

gældsstiftelse skal derfor overvejes i god tid, så denne kan blive foretages rettidigt i forhold til 

spaltningen. 

En anden ulempe er de høje omkostninger til advokat og revisor. Disse bør i det samlede 

billede ikke være en stopper for selve omstruktureringen, men skal som en naturlig del af 

processen med i overvejelserne. 

Ved spaltning opnås ikke den holding struktur, som gør, at selskaberne senere kan sælges 

skattefrit. Derfor vil spaltning ofte kræve yderligere omstrukturering, før den optimale koncern 

struktur opnås. 
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6.2 Aktieombytning 

Aktieombytning foretages når der ønskes en holding struktur. Årsagerne kan være mange, 

f.eks. påbegyndelse af generationsskifte, minimere driftsrisiko samt udlodning af frie reserver 

skattefrit til holdingselskabet. Holdingselskabet vil så fungere som en pengetank, hvor der kan 

disponeres over fremtidige investeringer eller som en pensionskasse med udlodning til Per. 

 

I Grafik A/S’ tilfælde vil en holding struktur være en god løsning, men samtidig vil selskabet 

stadigvæk indeholde ejendommen som er en likviditetsmæssig tung byrde.  

 

Aktieombytning skal derfor ses i en sammenhæng, hvor det er en del af en større 

omstrukturering. En løsning kunne være en aktieombytning efterfulgt af en spaltning for 

derved at opnå holding strukturen, samt mindske likviditetsbyrden for Finn eller Flemming ved 

overtagelse af driften ved at udskille ejendommen. 

 

Transaktionen ved en aktieombytning er, at aktionærerne i driftsselskabet, det indskydende 

selskab, skyder aktier op i et nyt eller eksisterende selskab, det modtagende selskab, for 

derved selv at modtage aktierne i det modtagende selskab. 

 

Nedenfor er vist, hvordan en aktieombytning strukturmæssigt vil se ud i Grafik A/S’ tilfælde: 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Eksempel på aktieombytning (egen tilvirkning) 

Figuren viser hvordan Per efter en aktieombytning vil eje anparterne eller aktierne i et nystiftet 

selskab, som så ejer aktierne i Grafik A/S. 

 

Efter 

aktieombytning 
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6.2.1 Lovgivning 

Definitionen for en aktieombytning fremgår af aktieavancebeskatningsloven, ABL § 36 stk. 2: 

 

”Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en 

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

dette selskab, 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. Betingelserne i 1. 

pkt. om, at det erhvervende 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 fusionsskattelovens § 15 a.” 

 

Ved en aktieombytning sker der som udgangspunkt beskatning hos aktionæren efter reglerne 

i aktieavancebeskatningsloven, hvorefter et selskab ejende mere end 10 %, kan afstå aktierne 

skattefrit jf. ABL § 8.  

Personer vil ved afståelse blive beskattet jf. ABL § 12. 

Finder reglerne i ABL § 36 anvendelse, vil der ikke ske beskatning på ombytningstidspunktet, 

men først når aktierne i holdingselskabet afstås, likvideres eller ved konkurs, det sidste dog 

kun relevant ved negativ anskaffelsessum24.  

 

Regler om skattefri aktieombytning bygger således på ABL § 36. 

 

Det erhvervende samt det erhvervede selskab skal være omfattet af begrebet selskab i en 

mellemstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, eller et selskab der svarer til et dansk aktie- eller 

anpartsselskab, men som er hjemmehørende uden for EU. 

 

Det er et krav, at det selskab der modtager indskud i form af aktier i det oprindelige selskab 

opnår flertallet af stemmerne, hvis dette ikke allerede er tilfældet. Dette er en grundlæggende 

betingelse for opnåelse af skattefri aktieombytning. 

 

Det er et krav, at aktionæren i det andet selskab alene modtager aktier eller en evt. kontant 

udligningssum i det første selskab. 

 

                                                 
24 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 186 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 46 af 103 

Såfremt der er flere aktionærer i ombytningen, vil SKAT være særligt opmærksom på, at der 

ikke sker formueforrykning mellem aktionærerne, og at ombytningen sker til handelsværdi25.  

 

Jf. ABL § 36 stk. 4, er det er krav, at ombytningen skal være gennemført inden for en 6 mdrs. 

periode regnet ud fra første ombytningsdag. Dog er der mulighed for at få forlænget denne 

frist. 

  

Jf. ABL § 36 kan en skattefri aktieombytning ske med eller uden tilladelse. 

 

Ved en skattefri aktieombygning med tilladelse skal der udarbejdes en ansøgning, hvori 

aktieombytningen beskrives og begrundes. 

 

Følgende områder bør som minimum beskrives: 

- Det forrentningsmæssige formål med omstruktureringen 

- Ombytningens etablering 

- Værdien af de ombyttede aktier 

 

Som ved spaltning, må hovedformålet med den forretningsmæssige begrundelse ikke være 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

Risikoafgrænsning, generationsskifte eller etablering af nye datterselskaber er eksemplar på 

forretningsmæssige begrundelser. 

Ovenstående begrundelser er dog ikke garanti for at SKAT godkender ansøgningen. Dette 

ses af TFS 2005 426 ØLD: 

 

”Sagen angik et spørgsmål om, hvorvidt tilladelse til aktieombytning var afslået med rette. 

Ansøgningen var kortfattet begrundet med minimering af driftsrisiko, forberedelse af 

generationsskifte og behovet for stiftelse af yderligere datterselskaber i fremtiden. 

Ansøgningen var uden nærmere konkretisering eller dokumentation og blev ikke udbygget 

under sagens behandling. Afslaget blev begrundet med, at det ud fra en samlet vurdering ikke 

fandtes godtgjort, at aktieombytningen ville blive foretaget ud fra forsvarlige økonomiske 

betragtninger. Skatteministeriet gjorde gældende, at begrundelser af denne generelle karakter 

alene havde karakter af "rene påstande", der altid kunne fremføres som begrundelse for 

                                                 
25 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 206 

 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 47 af 103 

skattefrie omstruktureringer. Landsretten tiltrådte Skatteministeriets anbringende under 

henvisning til EF-Domstolens afgørelse i Leur-Bloem-sagen, C-28/95 (SU 1997, 257). Et 

anbringende om, at der bestod en administrativ praksis om lempelse af 

dokumentationskravene, blev afvist, allerede fordi de af sagsøgeren påberåbte administrative 

afgørelser var truffet efter Landsskatterettens afgørelse i sagen.” 

 

Ovenstående afgørelse viser vigtigheden af, hvor vigtig korrekt og konkret forretningsmæssig 

begrundelse er. 

 

Gives der tilladelse med vilkår kan ansøgeren hvis denne synes at vilkårene er urimelige, 

indbringe disse til SKAT inden for en 3 mdr. periode. 

 

Ved tilladelse med vilkår kan et krav være at alle efterfølgende begivenheder skal anmeldes til 

SKAT, samt at aktierne ikke må afstås i tre år. Ved manglende overholdelse heraf, kan 

tilladelsen bortfalde. 

 

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

ombytningstidspunktet til handelsværdien på dette tidspunkt. 

Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for de ombyttede aktier overføres til 

vederlagsaktierne. 

 

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse er der ikke krav om udarbejdelse af 

ansøgning. Det er derved muligt at omgå kravet om forretningsmæssig begrundelse. Dog er 

ombytning uden ansøgning om tilladelse omfattet af følgende krav: 

 

- Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal 

svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. 

- Det erhvervende selskab må ikke afstå aktierne i det erhvervede selskab i en periode på 

3 år efter ombytningstidspunktet. 

-  Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for de ombyttede aktier overføres til 

vederlagsaktierne, og det erhvervende selskab anses for at have erhvervet de 

ombyttede aktier på ombytningstidspunktet til den oprindelige værdi. 

 

Ved ombytning uden tilladelse kan en efterfølgende konkurs eller kapitalnedsættelse have 

uheldige konsekvenser for skattefriheden. 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 48 af 103 

 

Jf. SKM2010.210.SR vil en eventuel konkurs blive anset for en ”afståelse”, jf. ABL § 36, stk. 6, 

og en aktieombytning foretaget inden for 3 år før konkursen vil herefter være skattepligtig. Det 

samme er ifølge Skatterådet gældende for en kapitalnedsættelse. 

 

Ovenstående kan dog undgås, såfremt ombytningen sker med tilladelse. 

 

Der er over for SKAT pligt til at meddele, hvis der sker afståelse inden for det 3 årige 

ejertidskrav. 

 

Jf. TfS 2009, 1136 SR, er det muligt at foretage en efterfølgende kapitalforhøjelse: 

 

”Skatterådet kunne bekræfte, at en netop gennemført anpartsombytning - efter de objektive 

regler i dagældende aktieavancebeskatningslovs § 36 A - fortsat ville være skattefri, selv om 

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

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

 

6.2.2 Konsekvenser for overdrager 

For Per vil der være gode generationsskiftemuligheder ved en aktieombytning. Der etableres 

en holding struktur, hvor driftsselskabet kan tømmes for likvider og fra holdingselskabet kan 

der hvert år udloddes udbytte på op til 2*48.300 kr. til 27 % i beskatning til Per. 

. 

En aktieombytning giver yderligere den mulighed, at der efterfølgende kan ske en 

kapitalforhøjelse i selskabet på op til 50 %. Dette giver mulighed for benyttelse af 

generationsskiftemodellen AB-modellen som beskrives i afsnit 7.3 under 

generationsskiftemodeller. 

 

Ved opnåelse af en holding struktur vil det efter tre år være muligt at sælge driftsselskabet 

skattefrit.  

 

Efter reglerne i ABL § 36 vil der være mulighed for at foretage en spaltning umiddelbart efter 

aktieombytningen. Her vil det 3-årige ejertidskrav ikke være gældende. Der vil også være 

mulighed for at foretage en spaltning efterfulgt af en aktieombytning. Dette giver gode 

muligheder for en koncernstruktur med et holdingselskab, der ejer to driftsselskaber, et med 
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driften og et med ejendommen. Den likviditetsmæssige byrde vil derved være lavere ved 

overtagelse af driftsselskabet.  

Per beholder herved ejendommen i et spaltet selskab, hvor der løbende kommer 

likviditetsstrømme. Dette giver mulighed for løn til Per som supplement til udbyttet, som 

næppe er nok, hvis han skal holde sig indenfor 27 % beskatningsgrænsen. 

 

Driftsselskabet kan efter aktieombytningen ikke længere succederes på personniveau, hvilket 

er en af ulemperne, som Per skal tage højde for.  

 

Ved ombytning i form af aktier vil dette ikke udløse nogen form for beskatning. Overdrages en 

del derimod som kontanter, vil dette anses for afstået og blive beskattet som aktieavance. 

 

I bilag 11 er vist åbningsbalancen for Grafik Holding ApS. Der er taget udgangspunkt i 

spaltningen i afsnit 6.1, således at Per vil have en koncernstruktur med et holdingselskab, der 

ejer driften samt et ejendomsselskab, der ejes personligt.  

Kapitalandelen i Grafik ApS er beregnet som aktiernes indre værdi jf. spaltningen i afsnit 6.2 

tillagt en ny goodwill beregning uden indeholdelse af ejendommen, se bilag 12. 

Dette er selvfølgelig kun en af flere mulige løsninger, men i dette eksempel er det ønsket om, 

at ejendommen skal holdes uden for selskabs strukturen, der gør, at holdingselskabet ikke 

ejer ejendomsselskabet. Herved har Per stadigvæk mulighed for at succedere 

holdingselskabet på personniveau, og ejendommen som finansieringsmæssigt er en tung 

byrde, vil ikke hindre denne mulighed. 

 

6.2.3 Konsekvenser for erhverver 

Ved aktieombytning sker der i første omgang ikke det store for Finn og Flemming, da aktierne 

som udgangspunkt har et 3-årigt ejertidskrav. Aktieombytningen i sin rene form mindsker 

heller ikke likviditetsbyrden, hvorfor en efterfølgende spaltning skal foretages før 

driftsselskabet for alvor slankes. 

Muligheden herefter vil for begges vedkommende være at stifte et holdingselskab, hvorefter 

AB-modellen benyttes, nærmere herom i afsnit 7.3. Ved denne form vil likviditetsbyrden være 

minimal, og den løbende indtjening fra driften vil være med til at finansiere købet. 

Muligheden for at overtage driftsselskabet med succession vil forsvinde. 
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6.2.4 Fordele og ulemper 

Den klare fordel ved denne model er, at der etableres en holding struktur, hvilket giver 

mulighed for skattefri udlodning fra driftsselskabet til holdingselskabet, således at 

driftsselskabet slankes samt at der sker en risikoafdækning. 

Ombytningen giver ligeledes mulighed for at foretage en efterfølgende omstrukturering i form 

af spaltning af driftsselskabet, hvilket er med til at mindske salgssummen ved udskillelse af 

ejendommen. 

Holding strukturen gør, at driftsselskabet efter en 3-årig periode kan afhændes skattefrit. 

Ved aktieombytning med tilladelse kan driftsselskabet umiddelbart efter ombytningen sælges 

skattefrit. Det anses dog som sandsynligt, at ansøgningen vil komme med et vilkår, hvor det 

3-årige ejertidskrav ikke kan fraviges. 

Aktierne i driftsselskabet kan efter ombytningen ikke overdrages efter succesionsreglerne. 

 

6.3 Tilførsel af aktiver 

Formålet med tilførsel af aktiver er at danne en holding struktur. Overdragers selskab, det 

indskydende selskab, skyder en gren af selskabet ned i det modtagende selskab og modtager 

som vederlag aktier eller anparter i dette selskab. Overdragelsen kan ske til et nystiftet eller 

bestående selskab. 

 

Modellen illustreres nedenunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Eksempel på tilførsel af aktiver (egen tilvirkning) 

 

Figuren viser hvordan Per efter en tilførsel af aktiver vil eje aktierne i det oprindelige selskab, 

som så ejer aktierne i Grafik ApS. Stukturmæssigt er modellen magen til aktieombytning. 

 

Efter tilførsel af 

aktiver 
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6.3.1 Lovgivning 

Reglerne om skattefri tilførsel af aktiver findes i FUL. § 15 c og d. 

 

Definitionen for tilførsel af aktiver fremgår af FUL § 15 c, stk. 2: 

 

”Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører 

den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt 

aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås 

alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt 

synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af 

egne midler.” 

 

Af ovenstående fremgår det at det vil være muligt at skyde den gren af virksomheden, der 

ønskes generationsskiftet, ned i det modtagende selskab.  

Der stilles dog store krav til grenkravet. Denne skal omfatte en selvstændig virksomhed, med 

samtlige aktiver og passiver dertil hørende. 

 

Ved tilførsel af aktiver skal såvel det indskydende som det modtagende selskab være omfattet 

af begrebet selskab i en medlemsstat jf. direktiv 90/434/EØF art. 3. 

I Danmark gælder at både aktie- samt anpartsselskaber er omfattet af dette begreb26. 

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver er der mulighed for at foretage denne med eller uden tilladelse 

fra SKAT.  

Ved ansøgning med tilladelse skal der være en forretningsmæssig begrundelse, og 

ansøgningen må ikke bære præg af skatteundgåelse. 

Der henvises i den sammenhæng til TfS 2006, 129 SM: 

 

”Et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1 ansøgte om tilladelse til at foretage en 

skattefri tilførsel af aktiver. Det ansøgte kunne ikke imødekommes, idet Told- og 

Skatteforvaltningen fandt, at tilførslen havde skatteundgåelse som hovedformål.” 

 

Selskabet i den ovenstående afgørelse ville indskyde nogle ejendomme i det modtagende 

selskab med det klare mål at undgå beskatning. Derfor afviste SKAT ansøgningen.  

                                                 
26 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 308 ø. 
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Ved ansøgning med tilladelse kan SKAT jf. FUL § 15 c. stille særlige vilkår op.  

Tidligere sås det kun i meget begrænset omfang, at ejertidskrav og anmeldelsesvilkår blev 

stillet som krav. Efter ændringen ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 af FUL § 15 d stk., hvor 

aktierne eller anparter fremover skal ansættes til handelsværdi, formodes det at SKAT vil 

anvende anmeldelses vilkår ved tilladelse27. 

Dette medfører at selskabernes tilladelse vil kunne bortfalde ved manglende overholdelse af 

anmeldelseskravet. 

 

Ved ansøgning uden tilladelse gælder der jf. FUL § 15 c, 5. pkt. at det indskydende selskab 

ikke må afstå aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen. Jf. FUL 

§ 15 c, 6. pkt. kan 5. pkt. afviges, hvis der efterfølgende sker afståelse af aktierne i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering og vederlaget udelukkende består af aktier. 

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver skal det modtagende selskab senest ved indsendelsen af 

selvangivelsen, give SKAT meddelelse om, at selskabet har deltaget i en tilførsel af aktiver 

uden tilladelse. 

Afstås aktierne i en 3 årig periode efter tilførslen, skal dette anmeldes til SKAT. 

 

Erlægges vederlaget i andet end aktier eller anparter, anses tilførslen af aktiver for værende 

skattepligtig. 

 

Ved tilførsel af aktiver stilles der ikke krav til aktionærsammensætningen. Dette betyder, at 

der kan ske tilførsel af aktiver til et selskab, hvori det indskydende selskab ikke på forhånd 

ejer aktierne eller anparterne. 

 

Det modtagende selskab, overtager alle skattemæssige værdier, der følger den gren, der 

bliver indskudt. 

Det modtagende selskab, kan ikke bruge et fremført skattemæssigt underskud i det 

indskydende selskab, med mindre de to selskaber før tilførslen af aktiver allerede var 

sambeskattet. 

 

 

 

                                                 
27 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 310 n. 
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6.3.2 Konsekvenser for overdrager 

Ved skattefri tilførsel af aktiver sker der ikke realisationsbeskatning for Per, da det 

modtagende selskab succederer i den indskudte gren fra det indskydende selskab. 

Per kan ved tilførsel af aktiver opnå en holdingstruktur, hvorved aktierne i det modtagende 

selskab kan afstås skattefrit efter 3 år. 

 

Der er også mulighed for at foretage en tilførsel af aktiver med efterfølgende spaltning 

således, at der opnås en holdingstruktur med to døtre. 

Dette kan være en fordel, hvis Per senere ønsker at afstå anparterne ejendomsselskabet, 

hvilket således vil være skattefrit. 

 

Ved holding strukturen har Per samtidig mulighed for at modtage udbytte til 27 % beskatning 

fremover, og holdingselskabet vil således fungere som et supplement til Pers pension. 

 

I bilag 13 er vist en åbningsbalance for tilførsel af aktiver, hvor ejendommen bliver i det 

indskydende selskab, således at det alene er driften, der indskydes i det modtagende selskab. 

 

6.3.3 Konsekvenser for erhverver 

Ved skattefri tilførsel af aktiver vil der være stor sandsynlighed for at Finn og Flemming må 

vente 3 år med at overtage aktierne i Grafik A/S. 

Muligheden for at overtage aktierne med succession vil ligeledes bortfalde, med mindre dette 

sker på toppen, mellem Per og holdingselskabet, hvilket i den sammenhæng vil gøre tilførslen 

af aktiver overflødig. 

 

Finn og Flemming vil have den mulighed, at de kan stifte et holdingselskab, der efterfølgende 

kan erhverve en andel af driftsselskabet. Ved ejerskab på over 10 % vil deres holdingselskab 

kunne modtage skattefrit udbytte, hvilket kan være med til at betale overdragelsessummen. 

 

Tilførsel af aktiver giver mulighed for at benytte AB-modellen efterfølgende. 

 

6.3.4 Fordele og ulemper 

Ved tilførsel af aktiver opnås den fordel, at det er muligt at udskille den del af selskabet, der 

ønskes generationsskiftet. Der er mulighed for at udskyde beskatningen, da det modtagende 

selskab overtager den indskydende grens skattemæssige stilling. 
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Der kan efterfølgende udloddes skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, samt 

at der er mulighed for afståelse af driftsselskabet efter 3 år. 

 

Det 3-årige ejertidskrav kan være en ulempe, såfremt aktierne ønskes afstået med det 

samme. Der er derfor vigtigt at planlægge generationsskiftet i god tid. 

Det er ved tilførsel af aktiver ikke muligt at vederlaget består i andet end aktier eller anparter. 

Såfremt der ved overdragelsen er et fremført underskud i det indskydende selskab, kan dette 

kun benyttes i der modtagende selskab, såfremt begge selskaber var sambeskattede inden 

tilførslen af aktiver fandt sted. 

 

6.4 Delkonklusion 

Omstrukturering foretages eventuelt forud for selve generationsskiftet og skal ses som et 

redskab, hvorved der kan opnås en mere egnet selskabsstruktur. Modellerne skattefri- 

spaltning, aktieombytning samt tilførsel af aktiver er beskrevet. 

 

Hver enkelt model kan foretages med eller uden tilladelse.  

Ved ansøgning med tilladelse skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse, hvilket i 

praksis kan give komplikationer. Generationsskifte ses i mange sammenhænge som en 

godkendt forretningsmæssig begrundelse. SKAT kan stille vilkår i form af ejertidskrav på 3 år 

eller anmeldelseskrav. Ved ansøgning uden tilladelse stilles der krav om 3 års ejer tid af 

aktierne. 

 

Valget af model afhænger af flere forskellige faktorer. Det skal således ses i sammenhæng af 

hvilken generationsskiftemodel, der efterfølgende vælges. 

Ved aktieombytning samt tilførsel af aktiver opnås der en holding struktur, hvorved 

driftsselskabet kan afstås skattefrit efter 3 år. Der er samtidig mulighed for at slanke 

driftsselskabet forud for selve generationsskiftet i form af udlodning af skattefrit udbytte fra 

driftsselskabet til holdingselskabet. 

Ved spaltning og tilførsel af aktiver er der mulighed for at udskille den del af selskabet, der 

ønskes generationsskiftet. En spaltning kan også laves i sammenhæng med en 

aktieombytning, således at Per ville opnå en struktur med et holdingselskab, der ejer to 

driftsselskaber. 

 

I afsnit 7 bliver de forskellige generationsskiftemodeller analyseret, og der vil ved hver model 

være en beskrivelse af, hvilken omstruktureringsmodel der ville passe hertil.  
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7.0 Generationsskiftemodeller 

Som beskrevet i det foregående afsnit, kræves det ofte, at der foretages en omstrukturering 

for at opnå den optimale koncernstruktur, inden selve generationsskiftet foretages. 

 

I dette afsnit vil følgende generationsskiftemodeller blive gennemgået: 

- Salg af aktier 

- Overdragelse af aktier med succession 

- A/B modellen 

 

7.1 Salg af aktier 

Salg af aktier kan foregå på to måder: 

- Personligt 

- Via holding 

 

Da Per ikke har et holdingselskab, vil salg via holding kræve en forudgående omstrukturering 

for at opnå en holdingstruktur. 

 

7.1.1 Personligt 

Denne model er en simpel overdragelsesmetode, hvor der afhændes personligt ejede aktier. 

Modellen vil som udgangspunkt ikke påvirke selskabet. 

Modellen stiller høje finansieringskrav til både Finn og Flemming og vil udløse 

avancebeskatning hos Per. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 – Eksempel på personlig overdragelse af aktier (egen tilvirkning) 

7.1.1.1 Lovgivning 

Reglerne om aktiesalg opgøres efter ABL. 

Personlig-

overdragelse
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Personlig aktieavance vil blive beskattet efter reglerne i PSL § 8A: 

Aktieindkomst

Avance plus udbytte til og med 48.300 27%

Avance plus udbytte over 48.300 42%

For ægtepar er beløbsgrænsen 96.600  

 

Aktieavancen opgøres som salgssummen med fradrag af anskaffelsessummen. 

Hvis der ikke sker afståelse af hele aktiebeholdningen, skal der ske beskatning efter 

gennemsnitsmetoden. 

 

Hvis der er tale om hovedaktionæraktier anskaffet før 18. maj 1993, skal der beregnes et 

ejertidsnedslag jf. ABL § 47.  

Ejertidsnedslaget udgør 1 % pr. år som aktionæren har ejet aktierne frem til og med 1998. Der 

gives dog maksimalt 25 % nedslag.  

Hovedaktionæraktier defineres jf. ABL § 4 som: 

 

”Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller 

på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller 

som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af 

stemmeværdien.”  

 

Per opfylder derfor kravet om at besidde hovedaktionæraktier. 

 

7.1.1.2 Konsekvenser for overdrager 

Konsekvenserne for Per vil være forskellig afhængig af om der overdrages til Finn eller 

Flemming. 

Overdragelse til Finn vil være økonomisk mest gunstig, mens overvejelser om videreførelse af 

familievirksomheden til Flemming vil trække den modsatte vej. 

 

Bilag 14 viser en beregning ved overdragelse til Flemming værdiansat efter 1982-cirkulæret. 

 

Som det fremgår af beregningen bliver anskaffelsessummen for Flemming 7.975.000 kr. mens 

beskatningen for Per bliver 2.873.850 kr. Da 1982-cirkulæret benyttes skal en del af 

overdragelsessummen gives som gave og anmeldes til SKAT. 

 

Bilag 15 viser en beregning ved overdragelse til Finn værdiansat efter 2000-9 cirkulæret. 
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Som det fremgår af beregningen bliver anskaffelsessummen for Finn 12.499.621 kr. mens 

beskatningen for Per bliver 4.622.164 kr. 

 

Da hverken Finn eller Flemming har likviditeten til betaling af disse summer, er denne model 

umiddelbart ikke så attraktiv for disse to. Samtidig vil overdragelsen, uafhængig af om denne 

sker til Finn eller Flemming, udløse ikke ubetydelig skat for Per. 

 

Per skal give en del af overdragelsessummen i gave til Flemming. Dette vil udløse en afgift på 

15 % af den del, der overstiger bundgrænsen. Per vil dog stadigvæk blive beskattet fuldt ud 

hvad enten overdragelsen sker i form af gave, som vederlag eller en kombination heraf. 

 

7.1.1.3 Konsekvenser for erhverver 

Konsekvenserne for erhververen vil afhænge af, om der sker overdragelse til Finn eller 

Flemming. 

Da Flemming er indenfor gaveafgiftskredsen, vil aktierne i hans tilfælde skulle værdiansættes 

efter 1982-cirkulæret, og i Finns tilfælde vil de skulle værdiansættes efter 2000-cirkulærerne. 

Anskaffelsessummen på aktierne kan finansieres kontant, ved lån eller en kombination af 

disse. 

Ved optagelse af lån skal Finn og Flemming sikre sig, at Grafik A/S kan finansiere de 

fremtidige lånebetalinger i form af renter og afdrag. 

Disse vil skulle betales med beskattede midler i form af løn eller udbytte fra Grafik A/S. Den 

marginale skat vil variere et par procent, afhængigt af om der udbetales i form af løn eller 

udbytte. 

Der skal derfor indgå overvejelser fra erhververs side, om hvorvidt driften i Grafik A/S vil 

kunne finansiere købet. 

 

Ved denne overdragelse stilles der således store finansielle krav til begge erhververe, men 

størst for Finn, da han er uden for gaveafgiftskredsen. 

 

Da Flemming er inden for gaveafgiftskredsen, skal han overtage en del af 

anskaffelsessummen som gave, hvilket letter finansieringsbyrden. 

 

7.1.2 Via holding 

Denne model minder til dels om personligt salg af aktier. Forskellen er, at aktierne her er ejet 

af et holdingselskab, som så er ejet af Per. 
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Driftsselskabet vil både kunne afstås personligt til Finn eller Flemming, eller til et 

holdingselskab ejet af Finn eller Flemming. 

Både ved afståelse personligt og til et holdingselskab, vil 2000-cirkulærerne benyttes, da et 

selskab ikke er inden for gaveafgiftskredsen. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 – Eksempel på overdragelse af aktier i Grafik A/S via holding (egen tilvirkning) 

 

Figuren illustrerer, hvorledes koncernstrukturen vil se ud, hvis Finn eller Flemming erhverver 

aktierne i Grafik A/S gennem et holdingselskab. 

 

7.1.2.1 Lovgivning 

Der skal her sondres imellem, om aktier i holdingselskabet er datterselskabsaktier eller ej. 

Jf. ABL § 4 A, defineres datterselskabsaktier således: 

 

 ”Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af 

aktiekapitalen i datterselskabet.” 

 

Per vil med en aktieombytning eller tilførsel af aktiver opnå en koncernstruktur, hvor 

holdingselskabet vil eje 100 % af aktierne i driftsselskabet. Der vil derfor være tale om 

datterselskabsaktier. 

 

Jf. ABL § 8, medregnes gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier ikke ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst. 

Overdragelse 

via Holding
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En afståelse af datterselskabsaktier vil derfor være skattefri. 

 

Jf. SEL § 13 vil et holdingselskab kunne modtage skattefrit udbytte af datterselskabsaktier. 

 

Ved salg til et andet holdingselskab, vil der fremover kunne udloddes skattefri udbytter, som kan 

bruges til afdrag af købssummen. 

 

7.1.2.2 Konsekvenser for overdrager 

Konsekvenserne for Per er, at Grafik Holding ApS vil opnå en høj salgssum, da aktierne skal 

værdiansættes efter 2000-cirkulærerne. 

Per vil derfor ikke personligt modtage et vederlag med det samme, men vil fremover kunne 

modtage udbytte til 27 % op til 48.300 kr. og 42 % herover. 

 

Afståelsen af aktierne i Grafik A/S vil være skattefri. Det er dog et krav, at aktierne er ejet i 

mindst tre år, da muligheden for at opnå en skattefri tilførsel af aktiver eller skattefri 

aktieombytning med tilladelse uden vilkår anses som begrænset. 

Muligheden herved er dog, at salgssummen på driftsselskabet vil være mindre, da 

ejendommen således ligger i et andet selskab. 

 

Per vil derfor både have et selskab med ejendommen, med dertil hørende driftsmæssige 

afkast, samt gevinsten ved salget af driftsselskabet. 

Da Per beholder ejendommen, vil han måske også være villig til at modtage en del af 

salgssummen i form af gældsbrev. 

 

7.1.2.3 Konsekvenser for erhverver 

Finn og Flemming har ved holding stiftelse mulighed for at købe Grafik A/S igennem et 

selskab. Finansieringen vil derfor ikke skulle foretages privat. Det skal dog bemærkes, at 

pengeinstitutterne sandsynligvis ikke vil låne så mange penge ud, uden at der kautioneres 

privat. 

 

Som beskrevet under konsekvenser for overdrageren er selskabet slanket, da overdrager nu 

har foretages en omstrukturering inden opnåelse af holding strukturen, hvorved ejendommen 

ikke længere er en del af driftsselskabet.  
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Dette vil som udgangspunkt mindske likviditetsbyrden for begge erhververe. Der vil dog gå tre 

år, inden de via deres holdingselskab vil have mulighed for overtagelse af aktierne i Grafik 

A/S.  

Efter overtagelsen, vil Grafik A/S skattefrit kunne udlodde udbytter til Holding NY ApS, hvilket 

vil kunne bruges til finansiering af købet. Grafik A/S og Holding Ny ApS vil være 

sambeskattet, hvilket betyder, at underskuddet i Holding Ny ApS i form af renter og andre 

eksterne omkostninger til f.eks. revisor vil kunne fradrages i den skattepligtige indkomst i 

Grafik A/S. 

 

Finn og Flemming vil skulle stifte et holdingselskab hvor finansieringsbyrden er 80.000 kr. 

 

7.2 Succession 

Denne model indebærer mulighed for at overdrage et personligt ejet selskab, hvor 

erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige position. Erhververen overtager 

således overdragerens anskaffelsessum og tidspunkt.  

Ved fremtidigt salg, vil erhververen blive beskattet af avancen beregnet ud fra den 

anskaffelsessum, som overdrageren har givet. Dvs. at overdrager ikke bliver beskattet. 

Erhververen overtager den latente skat, der påhviler selskabet, og derved udskydes 

skattebetalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 – Eksempel på successionsoverdragelse af aktier i Grafik A/S (egen tilvirkning) 

 

I dette eksempel vil Finn eller Flemming overtage aktierne personligt, således minder 

modellen strukturmæssigt om personligt salg af aktier. 

 

7.2.1 Lovgivning 

Reglerne om succession omfatter overdragelser til en begrænset personkreds i form af børn 

eller nær medarbejder. 

 

Successions-

overdragelse 
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Reglerne beskrevet i ABL §§ 34 og 35 giver adgang til succession ved overdragelse af aktier i 

levende live. 

 

De successionsberettigede er jf. ABL § 34, stk. 1 nr. 1: 

 

”Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn 

eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder 

betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles 

med naturligt slægtskabsforhold.” 

 

Ud fra ovenstående ses det, at Flemming indgår under denne §. 

 

Herudover er de successionsberettigede jf. ABL § 35 stk. 1: 

 

”§ 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktier til en 

medarbejder, når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal 

timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i det selskab m.v., der har 

udstedt aktierne.” 

 

Reglerne herfor vil derfor kunne finde anvendelse på Finn. 

 

Overdragelsen ved succession skal mindst udgøre 1 % af aktie- eller anpartskapitalen jf. ABL 

§ 34 stk. 1 pkt. 2. 

 

Jf. ABL § 34 stk. 1 pkt. 3, må virksomheden ikke i overvejende grad bestå af udlejning af fast 

ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lign. 

 

I forbindelse med regeringsskiftet i 2011, er der i L 30 fremsat lovforslag om ændring af den 

såkaldte pengetankregel28. Ændringen vil medføre, at de ikke driftsmæssige aktiviteter går fra 

højest at måtte udgøre 75 % til nu højest at måtte udgøre 50 %. 

I forbindelse med lovforslaget er der fremsat et ændringsforslag vedrørende en 

overgangsordning, således at skatteydere ved overdragelse af aktier til og med 31. december 

                                                 
28 http://www.plesner.com/cms/site.aspx?p=2452&CardID=741 – Plesner – bemærkning om L30 

vedrørende ændring af pengetankreglen. 
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2014 kan vælge, om de i forhold til pengetanksreglen vil vurderes over 3 år, eller alene over 

det seneste regnskabsår. 

 

For at bruge reglerne om succession kræves, at parterne er fuldt skattepligtige til Danmark jf. 

KSL § 1 og ABL § 34 stk. 3. 

I Grafik A/S er alle parter bosiddende i Danmark og derved fuldt skattepligtige hertil, hvorfor 

reglerne i ABL § 34 stk. 2 kan benyttes: 

 

”Gevinst ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen. Det gælder, uanset hvornår 

erhververen afstår aktierne. 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.” 

 

Som det ses af ovenstående, indtræder erhververen i overdragers skattemæssige position. 

Som konsekvens heraf, giver denne overtagelse ret til modregning af en passivpost, som 

beregnes ud fra den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som overdrageren ville være 

blevet beskattet af ved salg, jf. KSL § 33 D. 

Passivposten skal ses som en kompensation til erhververen for at have overtaget en udskudt 

skattebyrde. 

Ved opgørelse af den skattepligtige fortjeneste, som overdrageren ville have opnået ved 

overdragelsen til 3. mand, beregnes passivposten som 22 % heraf. 

Passivposten fratrækkes i afgiftsberegningen og fungerer således som et direkte nedslag i 

afgiften ved beregningen af den gave der bliver givet. 

Det er ved beregningen af passivposten lige meget, om der i forbindelse med overdragelsen 

gives hel eller delvis gave. 

 

Sker overdragelsen uden indeholdelse af et gaveelement, vil der være mulighed for at 

reducere købesummen med den latente skat, som påhviler aktierne. 

Ved overdragelse til nær medarbejder, som ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen, vil der ikke 

skulle beregnes en passivpost, men derimod ske en reduktion i den opgjorte handelsværdi 

som følge af den latente skat. 

 

I SKM2011.406 præciseres ovenstående regler, og det klargøres, at der ved 

værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig 
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succession, ikke både kan gives nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat 

vedrørende overdragelsen efter KSL § 33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter 

KSL § 33 D.  

 

Der skal på overdragerens selvangivelse gives besked om overdragelsen. Tidligere var 

konsekvensen af manglende overholdelse af oplysningspligten, at overdragelsen blev 

beskattet.  

Jf. skm2011.250 er det fremover alene et krav, at successionen kan dokumenteres overfor 

SKAT. Oplysningspligten fremgår dog stadigvæk af KSL § 33 C, stk. 7, således at SKAT 

stadigvæk har mulighed for at kontrollere, at overdragelsen er sket med succession. 

 

Ved lov nr. 532 af 17/6 2008 blev det vedtaget at der med virkning fra 1/1 2009 var mulighed 

for tilbageoverdragelse til tidligere ejer inden for de første 5 år.  

Begrundelsen herfor var at have mulighed for at fortryde, såfremt der indtrådte uforudsete 

omstændigheder. 

Jf. KSL § 33 C stk. 13 er det et krav, at overdrageren erhvervede virksomheden eller andelen 

heraf fra den tidligere ejer, og at overdrageren indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige 

stilling ved erhvervelsen.  

 

7.2.2 Konsekvenser for overdrager 

Ved overdragelse med succession, bliver Per skattemæssigt stillet, som om at han aldrig har 

ejet aktierne i Grafik A/S. Der vil ikke ske beskatning. 

Per har mulighed for at overdrage aktierne i Grafik A/S i form af hel eller delvis gave til 

erhverver inden for gaveafgiftskredsen. Det skal dog vurderes, hvor attraktivt dette er, da Per i 

så fald giver afkald på en del af afståelsessummen. 

 

Ved overdragelse til Finn vil det være muligt at regulere handelsværdien for den latente 

skatteforpligtelse, der overtages. 

 

7.2.3 Konsekvenser for erhverver 

Ved overdragelse med succession indtræder Finn eller Flemming i Pers skattemæssige 

stilling, for så vidt angår anskaffelsestidspunkt samt anskaffelsessum for aktierne. Dette 

medfører, at der ved et fremtidigt salg vil ske beskatning hos en af disse.  
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I bilag 14 fremgår det, at der ved overdragelse til Flemming vil opnås en avance på 6.877.000 

kr. 

Passivposten beregnes herefter som 22 % af 6.877.000 kr. hvilket giver 1.512.940 kr.  

Dette beløb reducerer således gaveafgiftsgrundlaget. 

 

Det maksimale afgiftsgrundlag kan herefter beregnes som (7.975.000–1.512.940–

58.700(bundfradrag)) * 0,15 = 960.504 kr. 

Det ligger frit for, om Per eller Flemming betaler gaveafgiften. Betales gaveafgiften af Per, 

forøges gaveafgiftsgrundlaget ikke. 

 

Ved overdragelse til Finn, vil der ikke skulle beregnes en passivpost, da Finn ikke er omfattet 

gaveafgiftskredsen.  

Der skal her overdrages til værdien opgjort efter 2000-cirkulærerne. 

Det kan vælges, at beløbet nedsættes med den skatteforpligtelse, som Per ville skulle have 

betalt ved personligt salg af aktierne i Grafik A/S, svarende til 4.622.164 kr.. 

Herefter kan overdragelsessummen beregnes til 12.499.621 – 4.622.164 = 7.877.457 kr.. 

 

7.3 A/B modellen 

A/B modellen er en mere kompleks generationsskiftemodel i forhold til de andre. Den kan 

benyttes, hvis der ønskes en ny medejer, og i de tilfælde hvor der efterfølgende ønskes 

afståelse af overdragers aktier til den nye medejer. 

 

Modellen kan derfor deles op i flere trin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 – 1. trin i AB-modellen i Grafik A/S (egen tilvirkning) 
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I ovenstående figur er der lavet en skattefri aktieombytning af Grafik A/S, og erhververen har 

stiftet et holdingselskab.  

Inden modellen anvendes, opdeles aktierne i Grafik A/S i A- og B-aktier. A-aktierne tillægges 

en forlods udbytteret. Efterfølgende køber erhverver B-aktierne. 

Overdrageren har nu forlods udbytteret, hvilket medfører at erhververen ikke vil få udbytte, før 

overdrageren har fået udloddet sin forlods udbytteret. Den forlods udbytteret, der er tildelt A-

aktierne, skal derfor ses som anskaffelsessummen for B-aktierne. 

Er ønsket fra overdragers side blot en medejer, foretages der ikke yderligere. 

 

Skal selskabet generationsskiftes, kan der efterfølgende ske salg til udstedende selskab jf. 

nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – 2. trin i AB-modellen i Grafik A/S (egen tilvirkning) 

Efter A-aktiernes forlods udbytteret er udnyttet, opløses aktieklasserne. Erhververs 

holdingselskab kan så købe overdragers aktier, eller overdragers holdingselskab kan sælge 

sine aktier til det udstedende selskab. 

Ved begge metoder vil erhververs holdingselskab efterfølgende eje 100 % af aktierne. 

Finansieringen kan ske ved fremtidige udbytteudlodninger. 

 

7.3.1 Lovgivning 

Reglerne om A/B-modellen bygger på gældende praksis. Der henvises til blandt andet TFS 

2006, 104 LR samt TFS 2004, 832 LR. 
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Vedtægtsændringer 

Før der sker en opdeling i aktieklasser, skal der indledningsvis foretages en 

vedtægtsændring, hvor A-aktierne får tildelt en forlods udbytteret på et fastsat beløb. Det skal 

samtidig fremgå, at aktieklasseopdelingen bortfalder, når A-aktierne har udnyttet deres forlods 

udbytteret. 

Jf. ligningsvejledning S.G.2.3.1.2 anses vedtægtsændringer, hvor aktierne efterfølgende 

vurderes at have en anden identitet som afståelse. Dette er dog kun tilfældet, såfremt der 

ligger en formueforskydning mellem selskabets aktionærer. 

 

Efter gennemførslen af vedtægtsændringerne indskydes ny kapital i driftsselskabet af 

erhverver. Dette sker ved kontant indskud til kurs pari. 

Udover vedtægtsændringerne skal der oprettes en aktionæroverenskomst mellem de to 

aktionærer indeholdende A-aktionærenes forlods udbytteret, beløbsmæssigt, en eventuel 

tidsbegrænsning herpå, samt hvordan den fremtidige afståelsessum skal beregnes. 

 

Salg til udstedende selskab 

Ved salg til udstedende selskab foretages der en kapitalnedsættelse i driftsselskabet. Dette 

resulterer i en afståelsessum til overdragers holdingselskab. 

Vedtagelsen af kapitalnedsættelsen skal besluttes på selskabets generalforsamling, med 2/3 

flertal. Dette vil være en ren formalitet, hvis ejerkredsen kun består af overdrager og 

erhverver. 

Kapitalnedsættelsen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen på 

generalforsamlingen. Sker dette ikke, vil kapitalnedsættelsen være ugyldig. 

 

Kapitalnedsættelsen vil for overdragerens holdingselskab anses som afståelse af aktierne. Jf. 

LL § 16 B stk. 2, vil afståelse blive beskattet som et aktiesalg. Dette medfører, at afståelse vil 

være skattefri, såfremt beholdningen overstiger 10 %. Er der forud for AB-modellen foretaget 

en skattefri omstrukturering, vil der være et ejertidskrav på 3 år, før afståelsen vil være 

skattefri. Der skal ansøges om tilladelse til, at aktierne kan blive beskattet efter LL § 16 B stk. 

2. 

 

7.3.2 Konsekvenser for overdrager 

For Pers vedkommende, vil vederlaget for Grafik A/S komme til udbetaling over en årrække. 

Dette vil ske via den forlods udbytteret som Pers holdingselskab har ret til, via ejerskabet af 

A-aktierne.  
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Der vil være den risiko, at Grafik A/S ikke genererer løbende positive resultater, således at 

forlods udbytteretten kan blive realiseret. 

 

Aktionæroverenskomsten vil indeholde en årrække, hvori forlods udbytteretten skal blive 

udbetalt indenfor. Denne gør, at Per skal vente op til 5 år, eller det antal år der bliver aftalt, 

med den risiko der ligger ved, at selskabet begynder at generere negative resultater. 

Risikoen herved påvirker kursen på A-aktierne. Det bør endvidere overvejes, om der skal ske 

en rentekorrektion af forlods udbytteretten. 

 

Ved at lave en skattefri omstrukturering, så der opnås en holding struktur, vil Pers 

holdingselskab have den mulighed, at aktierne i Grafik A/S kan afstås skattefrit efter 3 år, når 

der sker tilbagesalg til udstedende selskab, eller hvis erhververs holdingselskab køber aktier 

direkte via Pers holdingselskab. 

 

Beregningen i bilag 16 viser, at Grafik Holding ApS har krav på 9.578.148 kr. i forlods 

udbytteret. Der bliver de første 4 år udloddet 1.000.000 kr. udbytte, og i år 5 bliver der 

udloddet 5.000.000 kr. eller den resterende del, hvis der er likvider samt frie reserver til dette. 

 

7.3.3 Konsekvenser for erhverver 

A/B modellen giver mulighed for Finn eller Flemming at købe sig ind i Grafik Drift ApS til en 

lav værdi, mod at Grafik Holding ApS modtager retten til forlods udbytte. 

 

Dette letter finansieringskravet væsentligt og giver mulighed for at drive driftsselskabet med 

den tidligere ejer i en årrække, og derved opnå en form for sparing, som kan vise sig yderst 

værdifuld når selskabet skal endelig overdrages. 

 

Erhververen ville skulle stifte et holdingselskab, hvorved finansieringsbyrden er 80.000 kr. 

Dette vil ikke være et problem for hverken Finn eller Flemming, hvorfor modellen vil være 

attraktiv for begge parter på dette område. 

 

Efter det forlods udbytte er betalt, vil de resterende aktier kunne overtageres ved finansiering 

fra fremtidige kapitalstrømme fra Grafik Drift ApS. Dette medfører, at de muligvis ikke behøver 

at stifte gæld eller kun i begrænset omfang vil være nødsaget hertil. 
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7.4 Delkonklusion 

Generationsskifte kan foretages via personligt salg af aktier eller anparter. Denne model er 

forholdsvis simpel og kan gennemføres uden særlige krav fra SKAT. Dog er 

finansieringsbyrden relativ stor samtidig med at der udløses beskatning hos overdrageren, 

som ikke kan udskydes. Modellen i sin rene form vil derfor ikke være særlig attraktiv for 

hverken overdrager eller erhverver. 

 

Ved dannelse af en holding struktur, gives der mulighed for at afstå aktierne skattefrit efter en 

3 årig periode. Beløbet kommer dog ikke til overdragers rådighed, men vil ligge i 

holdingselskabet og udloddes løbende til mindst 27 % beskatning. Holding selskabet vil 

dermed kunne benyttes således, at der opnås minimal beskatning. 

Ved holdingdannelse vil driftsselskabet ikke længere kunne overdrages via succession. 

Modellen kræver en tidshorisont på minimum 3 år og finansieringsbyrden vurderes at være 

relativ høj, dog afhængig af aftalte betalingsvilkår. 

 

Ved skattemæssig succession overtager erhververen overdragers anskaffelsessum samt 

latente skatteforpligtelse. Herved forskydes overdragers latente skatteforpligtelse til den dag, 

erhververen afstår aktierne. Erhververen kan som konsekvens heraf modregne en passivpost 

hvis han er nærtstående familie, eller et skattenedslag hvis han er nær medarbejder, som 

konsekvens af den skattebyrde der påligger aktierne. 

Tidsmæssigt er denne model ideel, hvis der ønskes en hurtig overdragelse.  

Ved overdragelse til nær medarbejder vurderes finansieringsbyrden at være relativ høj, da der 

ikke er mulighed for gaveoverdragelse. 

 

A/B moddellen bygger på muligheden for, at erhververen kan komme billigt ind i selskabet 

mod at overdrager får en forlods udbytteret. 

Finansieringen vil derved ske i form af fremtidige udlodninger, hvilket gør det attraktivt for 

erhververen. Forlods udbytteretten kan aftales at gælde i en årrække, hvilket giver mulighed 

for en løbende overtagelse hvor erhververen kan sparre med overdrager.  

Der vil ved modellen ikke foreligge en kontantvederlagssum upfront, hvilket kan være 

risikabelt, hvis selskabet ikke genererer positive resultater fremadrettet.  

Modellen har en lang tidshorisont, da det anses for usandsynligt at forlod udbytteretten kan 

tilbagebetales på mindre end 5 år. Derimod er modellen yderst attraktiv fra erhververs side, 

da selskabet kan være med til at finansiere købet. 
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8.0 Løsningsforslag 

Dette afsnit vil sammenholde de to generationsskiftemodeler, A/B modellen og overdragelse 

med succession og den optimale løsning for Grafik A/S vil vurderes. 

 

Der er valgt at se bort fra personligt salg af aktier, da dette medfører en stor beskatning samt 

et højt finansieringskrav.  

Der vælges ligeledes at ses bort fra overdragelse via holding, da finansieringsbyrden vurderes 

relativ høj. 

 

Ved sammenholdelse af A/B modellen og skattemæssig succession, vil følgende punkter blive 

gennemgået. 

 

- Tidsperspektiv 

- Risiko vedrørende overdragers vederlag 

- Beskatning og afgifter 

- Finansieringsmuligheder 

- Selskabets fremtidsudsigter 

 

8.1 Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet er en vigtig faktor ved et foranstående generationsskifte. Det er vigtigt at 

starte i god tid, således at uforudsete forhindringer kan blive vendt løbende.  

 

Overdrager skal gøre sig tanker om værdiansættelse og hvor mange penge han skal have til 

rådighed, når pensionstilværelsen begynder. 

 

Når overdrageren begynder at tænke pensionstanker, er der mulighed for, at han kun ønsker 

at fortsætte i få år endnu. Dette gør, at eventuelle omstruktureringer ikke kan foretages 

tidsnok, hvilket kan resultere i dyre skattemæssige løsninger. 

Erhververen vil muligvis gerne vente nogle år, således at han kan blive kørt i stilling samt 

sparre med overdrageren, mens han løbende overtager selskabet. 

Da lovgivningen indenfor området løbende reguleres, er det på sin plads at lave en 

handlingsplan, hvor f.eks. omstruktureringer foretages inden der måske kommer restrektioner. 

Omstruktureringerne har oftest et 3 årig holdingkrav, hvilket er endnu en indikation på, at 

generationsskiftet skal planlægges i god tid. 
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Nedenfor er listet, hvorledes tidsperspektivet er for de enkelte omstruktureringsmodeller samt 

de to udvalgte generationsskiftemodeller: 

- Skattefri spaltning, 0-3 år, afhængigt af hvad modellen efterfølgende skal anvendes til 

- Skattefri aktieombytning, 3 år 

- Skattefri tilførsel af aktiver, 3 år 

- Succession til familie eller nærmedarbejder, 0 år 

- A/B modellen, sandsynligvis 5-10 år 

 

Ved succession til familie eller nær medarbejder, ligger der også en mulighed i at vente 3 år, 

hvorefter der kan tages udgangspunkt i det spaltede driftsselskab. På den måde vil der opnås 

en lavere værdiansættelse, da ejendommen ikke indgår i beregningen heraf. 

 

8.2 Risiko vedrørende overdragers vederlag 

Per antages at have en interesse i, at der er stor sandsynlighed for at modtage vederlaget ved 

overdragelse af Grafik A/S. 

Ved skattemæssig succession kan Per kræve at der erlægges et kontant vederlag ved 

overdragelsen suppleret med et anfordrings gældsbrev. 

Ved A/B modellen vurderes der at være større usikkerhed, da vederlaget afhænger af 

selskabets fremtidige kapitalstrømme. 

 

8.3 Beskatning og afgifter 

Beskatning og afgifter varierer meget fra model til model. 

De tre omstrukturerings modeller er alle skattefri, hvis lovgivningen herfor overholdes. 

 

Ved succession overtager erhververen en latent skattebyrde, som kommer til beskatning den 

dag, aktierne afstås. Dette modtager erhververen en kompensation for ved overtagelse af 

aktierne. Herudover udløses der ved indeholdelse af et gaveelement en afgift svarende til 15 

%. Afgiften kan betales af både overdrager samt erhverver. Passivposten svarer ikke til den 

latente skattebyrde, aktierne i virkeligheden har, hvorfor dette er en større fordel for 

overdrager end erhverver, dog afhængig af tidspunktet for erhververs efterstående afståelse. 

Det er således ikke rentabelt ved en afståelse indenfor en kort årrække. 

 

A/B modellen udløser ikke nogen beskatning, da de løbende udbytteudlodninger foretages fra 

datter til moder og derfor er skattefrie. 
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Vil tilbagesalg til udstedende selskab vil dette kunne foretages skattefrit efter en 3 årige 

periode. 

Beskatningen vil først finde sted, når der udloddes fra Grafik Holding ApS til Per. 

 

8.4 Finansieringsmuligheder 

Alle parter i generationsskiftet har præferencer i forhold til kapitalen. Per vil gerne sikre sin 

pension, og ønsker derfor så meget som muligt for sit selskab. Flemming har en opsparing og 

derved mulighed for at ligge en del af købesummen kontant, og Finn har ingen opsparing og 

muligvis svært ved at låne penge i banken til en fornuftig rente på grund af krisetiderne. 

Derfor er finansieringen en mulig stopklods for generationsskiftets videre forløb. 

 

Ved skattemæssig succession kræves der en stor kontant vederlæggelse fra Finn. Dette 

skyldes, at der ikke mulighed for overdragelse indeholdende et gavebeløb. 

For Flemming vil denne model dog være mere attraktiv, da han sammen med konen har en 

formue på 3.000 t.kr. samt mulighed for, at Per giver en del af overdragelsen som gave. 

Både Finn og Flemming har mulighed for at lave et gældsbrev som en del af 

overdragelsessummen. Afdragene hertil vil dog skulle betales med beskattede penge, hvorfor 

løsningen ikke optimal. 

Flemming og Per har endvidere mulighed for at stifte et anfordringsgældsbrev29, der hvert år 

nedskrives med et beløb svarende til den dobbelte beløbsgrænse for gaver. Dette gør, at der 

ved overdragelsen ikke skal overdrages et lige så stort gavebeløb, hvilket medfører en lavere 

gaveafgift. Anfordringsgældsbrevet er både afdrags- og rentefrit, men det er et krav, at Per til 

en hver tid kan kræve lånet indløst.    

 

A/B modellen er for både Finn og Flemming attraktiv, da driftsselskabet finansierer 

overdragelsen. 

Modellen vil for Per være mindre attraktiv, da købesummen ikke er sikret og modellen 

vurderes at tage mindst 5 år. 

 

Selvfinansiering 

1. marts 2011 trådte 2. del af den nye selskabslov i kraft og åbnede for muligheden for, at  

selskaber under visse betingelser medvirker til deres finansiering af køb af kapitalandele i 

selskabet - såkaldt selvfinansiering. 

                                                 
29 BDO – Værd at vide om – Familie lån og SKAT – publiceret april 2012 
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Følgende krav skal være opfyldt, for at reglerne om selvfinansiering kan benyttes. 

- Der må udelukkende anvendes midler til selvfinansiering, hvis selskabet råder over frie 

reserver, som jf. SL § 180 stk. 2 kan anvendes til udbytter. Beløbet skal være opført i 

selskabets seneste årsrapport. 

- Selskabets centrale ledelsesorgan skal sikre, at der sker en kreditvurdering til den part 

der modtager økonomisk bistand. Det er op til ledelsen selv hvordan denne 

kreditvurdering skal foretages. 

- Selvfinansieringen skal godkendes på forudgående generalforsamling og vedtages ved 

almindelig vedtægtsmajoritet. Forhåndsgodkendelsen skal indeholde følgende 

oplysninger.  

1) Begrundelse for forslag om ydelse af selvfinansiering 

2) Selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition 

3) Betingelser knyttet til gennemførslen 

4) Vurdering af konsekvenser for selskabets likviditet og solvens 

5) Prisen som 3. mand skal betale for kapitalandele 

- Redegørelsen skal offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter 

godkendelsen 

- Lånet skal ydes på markedsvilkår 

- Ydelsen til selvfinansiering må ikke overstige, hvad der vurderes at være forsvarligt, og 

ledelsen skal til enhver tid sikre selskabets kapitalredskab. 

 

Muligheden for selvfinansiering kan bruges ved A/B modellen, efter at der er ydet forlods 

udbytteret. Dette er således et alternativ til salg til udstedende selskab.  

 

Ved succession giver det mulighed for, at Finn ikke skal foretage belåning via pengeinstitut. 

Selvom lånet skal ydes på markedsvilkår, antages det, at der kan aftales en lavere rente ved 

selvfinansiering end ved optagelse af lån i banken. Muligheden for lån i banken foreligger dog 

stadigvæk, og lånet kan herved optages med sikkerhed i selskabets aktier eller anparter.  

 

8.5 Selskabets fremtidsudsigter 

For overdrageren afhænger vigtigheden af selskabets fremtidsudsigter af hvilken 

generationsskiftemodel, der vælges, samt hvem der overdrages til. 

Som udgangspunkt antages det, at overdrageren efter afståelse og modtagelse af vederlaget 

ikke har den store interesse i selskabet. Hans tid er forbi, og han skal nu nyde sin pension. 
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Selvom selskabet er hans livsværk, kan han efter overdragelsen ikke længere stille noget op 

med selskabets fremtid. Det antages dog, at der ved overdragelse til familie ligger et større 

incitament til at hjælpe til ved videreførelsen af selskabet end ved overdragelse til nær 

medarbejder. 

 

Ved A/B modellen ligger der et incitament fra overdragers side til at yde en ekstra indsats de 

kommende år, da hans vederlag afhænger af selskabet fortsatte drift.  

Ved succession har overdrageren ikke længere nogen personlig interesse i selskabet efter 

overdragelsen, da selskabet nu ejes 100 % af den nye ejer. 

 

Generationsskifte ved brug af A/B modellen, hvor der sker overdragelse til Flemming, 

vurderes derfor at have de bedste succes chancer for selskabets fremtid. Hvis man alene 

kigger på overdragers vigtighed for selskabet. 

 

Et ligeså vigtigt parameter er erhververens kompetencer. Uden den rette erhverver, er 

selskabets chance for overlevelse lille.  

 

En anden vigtig faktor for selskabets fremtidsudsigter er finansieringen af generationsskiftet. 

Dette skyldes at selskabet ofte er en direkte finansieringskilde til generationsskiftet. 

Selskabets mulighed for overlevelse skal derfor også vurderes ud fra de fremtidige kapitalkrav 

til finansiering af overdragelsen. 

 

8.6 Valg af model 

8.6.1 Omstruktureringsmodel 

Valget af omstruktureringsmodel skal sammenholdes med valget af generationsskiftemodel, 

da omstruktureringen lægger op til selve generationsskiftet. 

Det kan generelt anbefales, at selskabet laver en holdingstruktur, da driftsselskabet kan 

slankes og afstås skattefrit efter 3 år. 

Selvom skattefri omstrukturering med tilladelse giver mulighed for afståelse umiddelbart efter 

at omstruktureringen har fundet sted, vurderes sandsynligheden for at der kommer et vilkår 

fra SKAT med 3 års ejertidskrav for at være stor. 

Er der ikke ønske om afståelse inden for 3 år, anbefales det derfor at lave omstruktureringen 

uden tilladelse, da kravene er mere lempelige. 
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I Grafik A/S tilfælde anbefales det at lave en spaltning efterfuldt af en aktieombytning af 

driftsselskabet. 

Ejendommen vil nu være uden for den selskabsstruktur, der skal overdrages. Dette giver både 

muligheder for overdragelse med A/B modellen og overdragelse ved skattemæssig 

succession, hvis dette sker efter 3 år.  

Tilførsel af aktiver er også en mulighed, såfremt A/B modellen skal benyttes. 

   

8.6.2 Generationsskiftemodel 

Valg af generationsskiftemodel afhænger meget af overdragers præferencer for modtagelse af 

vederlag. 

 

Finansieringsmæssigt vurderes A/B modellen at være mest attraktiv for både Flemming og 

Finn. For Finn vil det måske ligefrem være den eneste model, der er relevant, da 

skattemæssig succession stiller store finansieringsmæssige krav. 

Per vil muligvis synes at fremtidsudsigterne ved A/B modellen er for usikre, og har derudover 

muligvis ikke lysten til at skulle fortsætte 5 år på arbejdsmarkedet. 

 

For Per vil overdragelse med skattemæssig succession til Flemming være den model der 

foretrækkes, hvis ønsket om familieoverdragelse også skal vægtes. 

Flemming har samtidig mulighed for er erlægge 3.000 t.kr. kontant til Per, uden at dette skal 

finansieres. Der vil kunne opnås en højere salgssum ved afståelse med en anden model, men 

vurderes modellen at opfylde Pers behov, ville denne model anbefales. 

 

I bilag 17 er vist et finansieringsforslag ved overdragelse med skattemæssig succession til 

Flemming. Det fremgår, at Per vil modtage 3.000 t.kr. kontant. Dette vil være en god start på 

pensionstilværelsen og et godt supplement til den pensionsopsparing som Per sammen med 

sin kone har opsparet. 

Der vælges en model, hvor der gives minimal gave, således at gaveafgiften bliver en 

uvæsentlig faktor. 

Anfordringsgældsbrevet kan årligt nedskrives med bundgrænsen og der foreligger mulighed 

for, at Per stadigvæk kan modtage vederlag for overdragelsen. 

For Flemming betyder det, at han ikke behøver at optage yderligere gæld samt at gaveafgiften 

holdes på et minimum. Selskabets chance for succes vurderes god og der er mulighed for, at 

Per kan blive ansat i selskabet i et par år, så løbende sparring kan bringe Flemming i en god 

position til når Per stopper. 
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9.0 Konklusion 

Redegøre for hvilke forhold der skal klargøres forud for et generationsskifte. 

Selskabet skal i den løbende strategiske planlægning behandle området generationsskifte og 

udarbejde en handlingsplan. 

 

Det vil være en god ide allerede at starte de indledende overvejelser 5-10 år forud for selve 

generationsskiftet. Når den rigtige køber banker på døren, skal selskabet være salgsklart.  

 

Nedenstående punkter bør alle behandles i de indledende faser: 

- Motiver og årsager til generationsskiftet 

- Tidspunkt for generationsskiftet og handlingsplan 

- Værdiansættelse 

- Rådgivere 

- Den rigtige erhverver 

 

Ved overdragelse til familie eller nær medarbejder har overdrageren mulighed for løbende at 

overdrage sin viden i takt med, at han trapper ned. Afhængig af valg af 

generationsskiftemodel, kan det være at den glidende proces bliver en hel naturlig del af 

generationsskiftet. Det kan også gøre finansieringen lettere for overdrager og selskabet 

overlevelses muligheder forøges. En glidende proces kan også give komplikationer, hvis 

overdrager og erhverver er uenige om hvordan selskabet skal drives. 

 

Redegøre for hvilke værdiansættelsesmetoder der kan benyttes ved overdragelse til 

familie samt nær medarbejder. 

Valg af værdiansættelsesmetode afhænger af om der sker overdragelse til familie eller 

nærtstående medarbejder. Både familie og nærtstående medarbejder anses for 

interesseforbundne parter.  

Overdragelse mellem interesseforbundne parter skal ske til handelsværdi. Da der i praksis 

ikke er sammenlignelige handler for unoterede aktier, har SKAT udstedt følgende vejledende 

cirkulærer: 

- 1982-cirkulæret som anvendes ved værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker indenfor gaveafgiftskredsen. 
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-  2000-9-cirkulæret som bliver anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor 

gaveafgiftskredsen. 

- 2000-5-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af ejendom, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen. 

- 2000-10-cirkulæret der bliver anvendt til værdiansættelse af goodwill, når overdragelse 

sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen. 

 

Valget af cirkulære afhænger af, om de interesseforbundne parter er indenfor 

gaveafgiftskredsen. Personkredsen, som er indenfor gaveafgiftskredsen står nævnt i BAL § 

22. 

 

Her ses det, at en søn er inden for gaveafgiftskredsen, mens nærtstående medarbejder er 

udenfor. 

 

1982-cirkulæret benytter skattekursen. For hovedaktionærselskaber tager denne 

udgangspunkt i gennemsnittet af indtjeningsevnen og 80 % af den indre værdi. 

I casevirksomheden er værdien af aktierne jf. 1982-cirkulæret beregnet til 7.975.000 kr. 

 

2000-cirkulærerne tager udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssige egenkapital korrigeret 

for ejendomsværdien, goodwill og udskudt skat. 

I casevirksomheden er værdien af aktierne jf. 2000-cirkulærerne beregnet til 12.499.621 kr. 

 

Det ses af de forskellige cirkulærer, at der opnås en markant lavere værdi ved overdragelse 

indenfor gaveafgiftskredsen, hvilket skyldes, at der ved 2000-cirkulærerne skal beregnes 

goodwill samt at der ved 1982-cirkulæret er mulighed for en lavere værdiansættelse af 

selskabets ejendom.  

 

Det må derfor konkluderes at 2000-cirkulærerne tager udgangspunkt i flere parametre og 

derfor må formodes at tilnærme sig en mere korrekt handelsværdi. 

 

Det ses af ovenstående, at værdiansættelsen er et vigtigt element, når der senere skal 

vælges generationsskiftemodel. Ved overdragelse til nærtstående medarbejder, stilles der 

store finansieringsmæssige krav, hvilket betyder, at der skal findes andre løsninger hvis 
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medarbejderen skal have mulighed for at overtage selskabet. Det er derfor vigtigt, at 

værdiansættelsen sker i de indledende faser, således at der er mulighed for at påvirke denne. 

 

Redegøre for hvilke relevante omstruktureringsmodeller der kan benyttes ved den 

strukturelle optimering af et selskab og hvilke fordele og ulemper disse har. 

Omstrukturering skal ses som et redskab, hvorved der kan opnås en mere egnet 

selskabsstruktur. 

Ved en høj værdiansættelse i de indledende faser, kan en omstrukturering være redskabet 

der løser dette problem. 

 

I afhandlingen er der valgt at fokusere på følgende omstruktureringsmodeller: 

- Skattefri spaltning 

- Skattefri aktieombytning 

- Skattefri tilførsel af aktiver 

 

Der er generelt for alle tre modeller, at de kan foretages med eller uden tilladelse. 

  

Er ansøgningen med tilladelse, skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse. Der ses 

mange afgørelser på ansøgninger, hvor den forretningsmæssige begrundelse ikke kan 

godkendes af SKAT. 

Generationsskifte samt udskillelse af en ejendom ses i mange sammenhænge som en 

godkendt forretningsmæssig begrundelse. Dog stiller SKAT ofte vilkår i form af ejertidskrav på 

3 år eller anmeldelseskrav. 

Ved ansøgning uden tilladelse er der krav om et 3-årigt ejertidskrav af aktierne. 

 

Det er derfor vigtigt at lave omstrukturering i god tid, da den ellers kan ende med at blive en 

stopklods for generationsskiftet, de tre år er længe at vente for en utålmodig køber. 

 

Valget af model afhænger blandt andet af valg af generationsskiftemodel.  

Ved aktieombytning samt tilførsel af aktiver opnås der en holdingstruktur, hvorved 

driftsselskabet kan afstås skattefrit efter 3 år. Der er samtidig mulighed for at slanke 

driftsselskabet forud for selve generationsskiftet i form af udlodning af skattefrit udbytte fra 

driftsselskabet til holdingselskabet. 

Ved spaltning og tilførsel af aktiver er der mulighed for at udskille den del af selskabet, der 

ønskes generationsskiftet. En spaltning kan også laves i sammenhæng med en 
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aktieombytning, således at der opnås en struktur med et holdingselskab, der ejer to 

driftsselskaber. 

 

Modellerne kan således anvendes uafhængigt af hinanden, eller som en kombination af 

forskellige modeller.  

 

Redegøre for hvilke generationsskiftemodeller der vil være mest hensigtsmæssige for 

overdrager og erhverver. 

Generationsskifte via personligt salg af aktier kræver ikke, at der sker en omstrukturering 

inden overdragelsen. 

Modellen er forholdsvis simpel og kan gennemføres uden særlige krav fra SKAT. 

Modellen stiller store finansieringsmæssige krav for erhverver og udløser 

aktieavancebeskatning hos overdrager. Derfor vurderes modellen i dette tilfælde ikke at være 

den optimale løsning. 

 

Ved omstrukturering hvor der dannes en holdingstruktur kan aktierne i driftsselskabet afstås 

skattefrit efter 3 år.  

Overdragelsessummen vil blive i holdingselskabet, og overdrageren vil løbende kunne 

modtage udbytte til 27 % i beskatning. Holdingselskabet vil dermed kunne benyttes således, 

at der opnås minimal beskatning. 

Ved holdingdannelse vil driftsselskabet ikke længere kunne overdrages via succession. 

Modellen kræver en tidshorisont på minimum 3 år og finansieringsbyrden vurderes at være 

høj. 

 

Overdragelse af aktier kan ske med anvendelse af reglerne om skattemæssig succession.  

Her overtager erhververen overdragers anskaffelsessum samt latente skatteforpligtelse. 

Herved forskydes overdragers latente skatteforpligtelse til den dag, erhververen afstår 

aktierne. Erhververen kan som konsekvens heraf modregne en passivpost hvis han er 

nærtstående familie, eller et skattenedslag hvis han er nær medarbejder, som konsekvens af 

den skattebyrde der påligger aktierne. Denne modregning til svarer dog ikke den skattebyrde 

der påligger aktierne. 

Overdrageren skal give en del af overdragelsessummen som gave eller delvis gave ved 

overdragelse til nærtstående familie. I disse tilfælde beregnes der en gaveafgift svarende til 

15 %. Ved overdragelse i form af gave mindskes finansieringsbyrden derved for erhververen. 

Tidsmæssigt er denne model ideel, hvis der ønskes en hurtig overdragelse.  
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Ved overdragelse til nær medarbejder vurderes finansieringsbyrden at være relativ høj, da der 

ikke er mulighed for gaveoverdragelse. 

Der er også mulighed for at lave en spaltning, hvorefter successionen vil finde sted efter 3 år. 

Efter spaltningen vil driftsselskabet have udspaltet overflødig aktivitet samt ejendommen 

hvilket resulterer i en lavere overdragelsessum. 

 

A/B moddellen bygger på muligheden for, at erhververen kan komme billigt ind i selskabet 

mod at overdrager får en forlods udbytteret. 

Finansieringen vil derved ske i form af fremtidige udlodninger, hvilket gør det attraktivt for 

erhververen. 

Forlods udbytteretten kan aftales at gælde i 5 år, hvilket giver mulighed for en løbende 

overtagelse hvor erhververen kan sparre med overdrager.  

Der vil ved modellen ikke foreligge en kontantvederlagssum up front, hvilket kan være 

risikabelt, hvis selskabet ikke genererer positive resultater fremadrettet.  

Modellen har en lang tidshorisont, da det anses for usandsynligt at forlod udbytteretten kan 

tilbagebetales på mindre end 5 år. Derimod er modellen yderst attraktiv fra erhververs side, 

da selskabet kan være med til at finansiere købet. 
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10.0 Perspektivering 

D. 25. april 2012 har skatteministeren fremsat lovforslag L173, som bl.a. omhandler 

begrænsninger for anvendelse af skattemæssige underskud ved skattefri omstrukturering. 

 

Lovforslaget betyder en indskrænkning af de gældende regler, hvor fremførte underskud som 

hovedregel bortfalder i det modtagende selskab og i det indskydende selskab, såfremt dette 

ophører ved omstruktureringen. Dette gælder dog ikke, hvis selskaberne var sambeskattede 

for året hvor underskuddet opstod. 

 

De nye regler vil have indvirkning i følgende tilfælde. 

 

Selskab A og B har været sambeskattet siden stiftelsen. B har et fremført underskud fra 2009. 

I 2010 køber koncernen selskab C, som fusioneres med selskab A.  

C var således ikke sambeskattet med A og B i 2009, hvor underskuddet opstod. 

I 2012 sker der en skattefri fusion af A og B. Dette vil efter gældende regler ikke have 

påvirkning på underskuddet. 

Efter lovændringen vil underskuddet bortfalde, da A har fået tilført aktiver/passiver fra B, som 

ikke var en del af sambeskatningen i underskudåret. 

 

Lovforslaget ventes at stræde i kraft 1. juli 1012 med virkning for omstruktureringer foretaget 

denne dato eller senere. 
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Bilag 1 – Nøgletal for Grafik A/S, 2007-2011  

 

Økonomiske nøgletal for Grafik A/S 2011 2010 2009 2008 2007

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Bruttoresultat 5.218.873 4.774.949 3.464.851 3.257.017 3.142.120

Resultat før afskrivninger 1.322.415 1.104.891 413.397 297.509 314.099

Driftsresultat 1.107.391 910.612 318.663 129.759 197.953

Finansielleposter netto -3.451 15.245 15.632 13.045 -16.593

Årets resultat 1.315.106 695.198 300.054 132.053 120.407

Årets udbytte 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600

Balancesum 15.499.941 12.901.896 11.514.037 10.331.703 10.608.916

Egenkapital 11.756.383 9.686.546 9.087.948 7.772.164 7.534.429

Nøgletal:

Afkastningsgrad

(Driftsresultat i % af balancesum) 7,14% 7,06% 2,77% 1,26% 1,87%

Egenkapitalens forrentning

(Resultat før skat i % af gns.egenkapital) 10,30% 9,86% 3,97% 1,87% 2,41%

Selvfinansieringsgrad

(Egenkapital divideret med aktivsum) 75,85% 75,08% 78,93% 75,23% 71,02%

Likviditetsgrad

(Omsætningsformue divideret med kortfristet gæld) 315,45% 242,48% 287,83% 243,21% 316,10%  
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Bilag 2 – Beregningsregler for skattekursen  

 

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 10,5 og 2) udbytteprocenten kapitaliseret 

med 76 og 3) 80 pct. af den indre værdi. 

  

B. Hovedaktionærselskaber 

Såfremt over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i et selskab (hvorved forstås over halvdelen 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, beregnes værdien som et gennemsnit af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret 

med 10,5 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 indtjeningsevnen kapitaliseres med 

10,5 og den overskydende del med 5,25. 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 deklareret 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 kontrolleres af det aktieejende selskab og hvis indtægt 

væsentligst består i udbytte fra andre selskaber (holdingselskaber), 3) selskaber, hvis aktier hovedsagelig består i 

bankindestående, værdipapirer 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), medregnes 

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 beregnes 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. 
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Udenlandske datterselskaber, der ejes af et dansk holdingselskab, kan medtages til deres regnskabsmæssige indre 

værdi. Der er også mulighed for at medregne sådanne udenlandske datterselskaber efter de almindelige regler i punkt B-

E, såfremt de udenlandske datterselskabers indkomstopgørelse og balance omregnes efter de principper, der gælder for 

sambeskattede udenlandske datterselskaber 

  

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 foretages. Værdien af aktierne i disse selskaber 

sættes til kurs pari, når selskabet er stiftet til kurs 100. I andre tilfælde bruges den skattemæssige indre værdi i 

åbningsbalancen. 

  

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 selskabet har optaget et 

konvertibelt obligationslån efter udløbet af det regnskabsår, der anvendes ved beregningen af aktiernes eller anparternes 

værdi. 

  

Alle kurser afrundes nedad til nærmeste med 5 delelige tal og sættes efter praksis ikke lavere end 5. 

  

Hvor særlige forhold foreligger, kan de anførte beregningsregler fraviges. 

  

Hvis et selskabs kapital er opdelt i flere aktieklasser, der har forskellige rettigheder af en sådan 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 likvidation af selskabet, skal der beregnes en kurs for hver aktieklasse. 

  

Såfremt et selskab har flere aktieklasser, og én aktieklasse er noteret, medens en anden aktieklasse ikke er noteret, skal 

både de noterede og unoterede aktier som udgangspunkt værdiansættes til den noterede kurs. 
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Bilag 3 – Beregning af formueskattekurs af Grafik A/S 

 

  Skattekursberegning af Grafik A/S       
              

   Kapitaliseringsfaktorer 2012      

              

   Indtjeningsevne  10,50      

   Indtjeningsevne, modificerende  5,25      

   Udbytte  76,00      

   Indre værdi  80%      

              

   Selskabsskatteprocent 2011 2010  2009

              

   I pct.  25% 25%  25%

              

   Skattemæssig egenkapital :         

              

   Regnskabsmæssig egenkapital  11.756.383      

+  Udskudt skat  1.116.662      

‐  Materielle anlægsaktiver, regnskab  ‐9.453.040      

+  Driftsmidler, skat (ej fradrag hvis negativ)  1.457.187     

+  Ejendomsværdi  7.050.000      

              

   Skattemæssig egenkapital 11.927.192      

              

1. Beregning af indtjeningsevnen       
              

   Regnskabsår  2011 2010  2009

              
   Skattepligtig indkomst  1.183.595 625.678  270.049
   Skattefrit udbytte m.v.  96.600 96.600  96.600

              

=  Nettooverskud før skat  1.280.195 722.278  366.649

              

‐ 
Skat af skattepligtig indkomst nedrundet til et med 
100 deleligt resultat  295.875 156.400  67.500

              

=  Nettooverskud efter skat  984.320 565.878  299.149

              

   Kapital  500.000 500.000  500.000
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Indtjeningsevnen (Skal angives med en decimal) 
Beregnes som nettooverskud efter skat / 
aktiekapitalen * 100  196,9 113,2  59,8

              

  

Indtjeningsevne i gennemsnit.(Skal angives i et helt 
tal. Brøkdele > 0,5 nedrundes, brøkdele < 0,5 
rundes op). Beregnet som indtjeningsevnen for 
alle 3 år divideret med 3. Hvis resultatet er 
negativt, forhøjes indtjeningsevnen til 0  123      

              

   Kapitaliseringsfaktor, jf. 2012  10,50      

              

   Indtjeningsevnen * kapitaliseringsfaktor   1.291,5      

              

3. Beregning af aktiernes indre værdi       
              

   Skattemæssig egenkapital  11.927.192      

              

   Aktiekapital  500.000      

              

   Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. 2012  80%      

  

Indre værdi (Tallet angives i et helt tal. Brøkdele 
bortkastes). Bliver indre værdi negativ, ansættes 
denne til nul. Beregnet som egenkapital 
divideret med aktiekapital og ganget med 100 2.385      

              

   Indre værdi * kapitaliseringsfaktor  1.908      

              

4. Beregning af skattekursen (I visse 
situationer skal der foretages en modificeret 
beregning, se punkt 5 nedenfor)       

              

  

Skattekursen. Beregnet som et gennemsnit af 
den kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen, 
det deklarede udbytte og indre værdi, 
nedrundet til delelig med 5.   1.555,00      

  

Skattekursen for hovedaktionær. Beregnet som 
et gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen og indre værdi, nedrundet til 
deleligt med 5.  1.595,00      

              

              

   Grafik A/S  7.975.000      
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5. 
En modificeret beregning af 
skattekursen       

              

  

Hvis skattekursen, som beregnet under punkt 4, 
overstiger selskabets indre værdi, som beregnet 
under punkt 3,  fortages en modificeret beregning 
af kursen          

              

   Indre værdi som beregnet ovenfor  2.385,00      

              

   Kapitaliseringsfaktor for indre værdi op til 10  10,50      

   Kapitaliseringsfaktor for indre værdi over 10  5,25      

              

   Indtjeningsevne op til 10 * kapitaliseringsfaktor  105,00      

   Indtjeningsevne over 10 * kapitaliseringsfaktor  593,25      

              

   Samlet indtjeningsevne  698,25      

              

  

Skattekurs, jf. modificeret beregning. Beregnet 
som et gennemsnit af den kapitaliserede 
værdi af indtjeningsevnen, det deklarede 
udbytte og indre værdi, nedrundet til delelig 
med 5.  1.355,00      

  

Skattekurs for hovedaktionærer, jf. modificeret 
beregning. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen og 
indre værdi, nedrundet til delelig med 5. 1.300,00      

              

  

Hvis kursen efter den modificerede beregning  
stadig overstiger den indre værdi, anvendes den 
pågældende kurs som udtryk for aktiernes 
skattekurs. Ellers anvendes indre værdi som 
skattekurs. Dvs., skattekursen er som følger:          

              

   Skattekursen  Skal ikke bruges      

              

   Skattekursen for hovedaktionær  Skal ikke bruges      
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Bilag 4 – Goodwill beregning af Grafik A/S jf. 2000-10 cirk.  

Goodwill beregning
Beregning til værdiansættelse af goodwill

debet kredit debet kredit debet kredit

Resultat 334.295 925.857 1.103.940

Reguleringer:
Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel 

medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter 15.632 15.245 25.100

Finansielle udgifter 0 0 28.551

Afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0

Investeringsfondhenlæggelser 0 0 0

Forskudsafskrivninger 0 0 0

Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poste 0 0 0

Ekstraordinære poster jf. årsregnskabsloven 0 0 0

15.632 334.295 15.245 925.857 25.100 1.132.491

Resultat 318.663 910.612 1.107.391

Vægtning 1 2 3

318.663 1.821.224 3.322.173

5.462.060

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 910.343

Udviklingstendens = ( resultat sidste år ‐ resultat 3. sidste år)/2 394.364

1.304.707

Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) 0

1.304.707

Forretning af aktiver aktiver: 14.750.752 rente: 5 ‐737.538

Rest til forrentning af goodwill 567.170

Kapitaliseringsfaktor 2,70 1.529.868

Den beregnede goodwill 1.529.868

Udskudt skat heraf, 25 % ‐382.467

3. sidste år 2. sidste år Sidste år
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Bilag 5 – Omstrukturering – procedure ved tilladelse 

 
Omstruktureringsmodeller, undervisning CBS – selskabsskatteret 2011 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 91 af 103 

Bilag 6 – Strukturdiagram over omstruktureringsmodeller 

 
Omstruktureringsmodeller, undervisning CBS – selskabsskatteret 2011 

Ovenfor er vist en samlet figur der viser de forskellene på de forskellige 

omstruktureringsmodeller. 
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Bilag 7 – Omstrukturering – Hjemmelgrundlag  

 
Oversigt over hjemmelgrundlag, undervisning CBS – selskabsskatteret 2011 
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Bilag 8 – Omstrukturering – procesbeskrivelse 

 

 

 

Omstruktureringsmodeller, undervisning CBS – selskabsskatteret 2011 
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Bilag 9 – Oversigt over dokumenter i spaltning 

Aktieselskaber  

 

Dokumenter 

 

Spaltning ”alm.” 

 

Spaltning lodret 

Spaltningsplan Krav Krav 

Spaltningsredegørelse Kan fravælges Kan fravælges 

Mellembalance Kan fravælges Kan fravælges 

Vurderingsberetning ved apportindskud Krav hvor modtagende 

selskab er A/S 

Kan udelades 1) 

Ej et krav 

Vurderingsmandsudtalelse om 

spaltningsplan 

Kan fravælges Ej et krav 

Kreditorerklæring Kan fravælges Kan fravælges 

Spaltningsregnskab Frivilligt Frivilligt 

 

1) Vurderingsberetning kan udelades, hvis der i stedet for udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse 

om spaltningsplanen, eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling 

(kreditorerklæring). 

 

 

Anpartsselskaber  

 

Dokumenter 

 

Spaltning ”alm.” 

 

Spaltning lodret 

Spaltningsplan Kan fravælges 

 

(hvor kun ApS’er 

deltager dog § 266, 

stk. 2 og 3 1)) 

Kan fravælges 

 

(hvor kun ApS’er 

deltager dog § 266, 

stk. 2 og 3 1)) 

Spaltningsredegørelse Kan fravælges Kan fravælges 

Mellembalance Kan fravælges Kan fravælges 

Vurderingsberetning ved apportindskud Ej krav hvis 

modtagende selskab 

er ApS 

Ej et krav 

Vurderingsmandsudtalelse om 

spaltningsplan 

Kan fravælges Ej et krav 

Kreditorerklæring Kan fravælges Kan fravælges 
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Spaltningsregnskab Frivilligt Frivilligt 

 

1) Hvis spaltningsplan fravælges, skal der tages stilling til følgende forhold: 

 Anpartsselskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om det indskydende selskabs 
navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab 

 Fordeling af de dele af aktiver og forpligtelser, som overføres eller forbliver i hvert af 
kapitalselskaberne, der deltager i spaltningen 

 Vederlaget for kapitalandelene i det indskydende selskab 
 Tidspunkt, fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til 

udbytte 
 Tidspunkt, fra hvilket det indskydende anpartsselskabs rettigheder og forpligtelser 

regnskabsmæssigt skal anses for overgået, og 
 Vedtægter, jf. §§ 28 og 29, hvis der ved spaltningen dannes et nyt anpartsselskab 

 

Der skal være truffet identiske beslutninger i samtlige de deltagende bestående anpartsselskaber 

med hensyn til ovenstående punkter. 
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Bilag 10 – Spaltningsregnskab, åbningsbalance 

Grafik Drift Grafik 
Grafik A/S Reguleringer ApS ApS

ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver:
7.050.000 0 0 7.050.000
2.403.040 0 2.403.040 0
9.453.040 0 2.403.040 7.050.000

9.453.040 0 2.403.040 7.050.000

OMSÆTNINGSAKTIVER:
Varebeholdninger:

3.586.579 0 3.586.579 0
Varebeholdninger: 3.586.579 0 3.586.579 0

Tilgodehavender:
1.677.569 0 1.677.569 0

33.564 0 33.564 0
1.711.133 0 1.711.133 0

749.189 0 549.189 200.000
749.189 0 549.189 200.000

6.046.901 0 5.846.901 200.000

15.499.941 0 8.249.941 7.250.000

Grafik Drift Grafik 
Grafik A/S Regulering ApS ApS

EGENKAPITAL:
500.000 -340.000 80.000 80.000

4.870.349 -4.870.349 0 0
6.289.434 5.210.349 5.919.982 5.579.801

96.600 0 96.600 0
11.756.383 0 6.096.582 5.659.801

HENSATTE FORPLIGTELSER:
1.116.662 0 236.463 880.199
1.116.662 0 236.463 880.199

GÆLDSFORPLIGTELSER:
Langfristede gældsforpligtelser

710.000 0 0 710.000
710.000 0 0 710.000

Kortfristede gældsforpligtelser:
683.065 0 683.065 0

1.546 0 1.546 0
1.232.285 0 1.232.285 0
1.916.896 0 1.916.896 0

2.626.896 0 1.916.896 710.000

15.499.941 0 8.249.941 7.250.000

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer..............

Fælles åbningbalance pr. 1. januar 2012

AKTIVER

Grunde og bygninger .............................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................

ANLÆGSAKTIVER I ALT  ...................................

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........
Andre tilgodehavender ...........................................

Likvide beholdninger...............................................

Udskudt skat ..........................................................

Likvide beholdninger i alt ........................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  ............................

AKTIVER I ALT .......................................................

Fælles åbningbalance pr. 1. januar 2012

PASSIVER

Aktiekapital .............................................................
Opskrivningshenlæggelser ....................................
Overført resultat .....................................................
Foreslået udbytte ...................................................
EGENKAPITAL I ALT .............................................

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ...................

Realkreditinstitutter.................................................
Langfristede gældsforpligtelser i alt .......................

Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............
Selskabsskat .........................................................
Anden gæld ............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..........................

PASSIVER I ALT ....................................................  
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Bilag 11 – Aktieombytning, åbningsbalance 

Note

Anlægsaktiver :

Finansielle anlægsaktiver :

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.. 7.704.222

Finansielle anlægsaktiver i alt.................. 7.704.222

Anlægsaktiver i alt.................................... 7.704.222

AKTIVER I ALT......................................... 7.704.222

Egenkapital :

Selskabskapital........................................ 80.000

Overkurs ved stiftelse.............................. 7.624.222

2 Egenkapital i alt........................................ 7.704.222

PASSIVER I ALT ..................................... 7.704.222

Note 1 6.096.582

Goodwill ................................................... 2.143.520

Udskudt skat heraf, 25 % ........................ ‐535.880 1.607.640

7.704.222

Note 2 7.704.222

80.000

7.624.222

7.704.222

Åbningsbalance pr. 1. januar 2012

AKTIVER

PASSIVER

Aktiernes indre værdi ..............................................

Handelsværdi ..........................................................

Aktiernes handelsværdi ...........................................

Selskabskapital i Grafik Holding ApS.......................
Overkurs i Grafik Holding ApS.................................
Egenkapital i alt........................................................  
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Bilag 12 – Goodwill beregning uden indeholdelse af ejendom 

 

Goodwill beregning
Beregning til værdiansættelse af goodwill

Note

debet kredit debet kredit debet kredit

Resultat 334.295 925.857 1.103.940

Reguleringer:
Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel 

medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter 15.632 15.245 25.100

Finansielle udgifter 0 0 28.551

Afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0

Investeringsfondhenlæggelser 0 0 0

Forskudsafskrivninger 0 0 0

Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 0 0 0

Note 1 Ekstraordinære poster jf. årsregnskabsloven 125.000 125.000 125.000

140.632 334.295 140.245 925.857 150.100 1.132.491

Resultat 193.663 785.612 982.391

Vægtning 1 2 3

193.663 1.571.224 2.947.173

4.712.060

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 785.343

Udviklingstendens = ( resultat sidste år ‐ resultat 3. sidste år)/2 394.364

1.179.707

Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) 0

1.179.707

Note 2 Forretning af aktiver aktiver: 7.700.752 rente: 5 ‐385.038

Rest til forrentning af goodwill 794.670

Kapitaliseringsfaktor 2,70 2.143.520

Den beregnede goodwill 2.143.520

Udskudt skat heraf, 25 % ‐535.880

Note 1 Nettolejeindtægter for udlejet del af ejendom

Anslået netto lejeindtægt 50.000 50.000 50.000

Anslået husleje til driftsselskabet 75.000 75.000 75.000

125.000 125.000 125.000

Note 2 Aktiver

I alt 15.499.941

‐ Likvider ‐749.189

‐ Ejendom ‐7.050.000

7.700.752

3. sidste år 2. sidste år Sidste år

3. sidste år 2. sidste år Sidste år

 



Overvejelser og klargøring til et generationsskifte – med udgangspunkt i en casevirksomhed 
 

Side 99 af 103 

 Bilag 13 – Tilførsel af aktiver, åbningsbalance 

Åbningsbalance pr. 1 januar 2012 ved tilførsel af aktiver

Aktiver

Goodwill....................................................... ‐                                      2.143.520     ‐                 2.143.520           

Immaterielle anlægsaktiver........................... ‐                                      2.143.520     ‐                 2.143.520           

Grunde og bygninger .................................... 7.050.000                         ‐                 7.050.000     ‐                        

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ....... 2.403.040                         ‐                 ‐                 2.403.040           

Materielle anlægsaktiver .............................. 9.453.040                         ‐                 7.050.000     2.403.040           

Kapitalandele i tilknyttede virksomhed......... ‐                                      7.705.768     7.705.768     ‐                        

Finansielle anlægsaktiver.............................. ‐                                      7.705.768     7.705.768     ‐                        

Anlægsaktiver............................................... 9.453.040                         9.849.287     14.755.768  4.546.560           

Fremstillede varer og handelsvarer ............... 3.586.579                         ‐                 ‐                 3.586.579           

Varebeholdninger ........................................ 3.586.579                         ‐                 ‐                 3.586.579           

Tilgodehavender fra salg ............................... 1.677.569                         ‐                 ‐                 1.677.569           

Andre tilgodehavender ................................. 33.564                               ‐                 ‐                 33.564                 

Periodeafgrænsningsposter .......................... ‐                                      ‐                 ‐                 ‐                        

Tilgodehavender i alt .................................... 1.711.133                         ‐                 ‐                 1.711.133           

Likvide beholdninger .................................... 749.189                             ‐                 200.000        549.189               

Likvide beholdninger i alt ............................. 749.189                             ‐                 200.000        549.189               

Omsætningsaktiver ...................................... 6.046.901                         ‐                 200.000        5.846.901           

Aktiver ......................................................... 15.499.941                       9.849.287     14.955.768  10.393.461         

Passiver

Aktiekapital .................................................. 500.000                             80.000           500.000        80.000                 

Opskrivningshenlæggelser ........................... 4.870.349                         ‐                 4.870.349     ‐                        

Overkurs ved tilførsel af aktiver..................... 7.625.768     ‐                 7.625.768           

Overført resultat ........................................... 6.289.434                         1.607.640     7.897.074     ‐                        

Forslået udbytte fra regnskabsåret ................ 96.600                               ‐                 96.600           ‐                        

Egenkapital ................................................... 11.756.383                       9.313.407     13.364.023  7.705.768           

Hensættelse til udskudt skat ......................... 1.116.662                         535.880        880.199        772.343               

Hensatte forpligtelser ................................... 1.116.662                         535.880        880.199        772.343               

Realkreditinstitutter ..................................... 710.000                             ‐                 710.000        ‐                        

Langfristede gældsforpligtelser .................... 710.000                             ‐                 710.000        ‐                        

Kortfristet del af langfristet gæld .................. ‐                                      ‐                 ‐                 ‐                        

Leverandører af varer og tjenesteydelser ...... 683.065                             ‐                 ‐                 683.065               

Selskabsskat ................................................. 1.546                                  ‐                 1.546             ‐                        

Anden gæld .................................................. 1.232.285                         ‐                 ‐                 1.232.285           

Kortfristede gældsforpligtelser ..................... 1.916.896                         ‐                 1.546             1.915.350           

Gældsforpligtelser........................................ 2.626.896                         ‐                 711.546        1.915.350           

Passiver i alt ................................................. 15.499.941                       9.849.287     14.955.768  10.393.461         

 Seneste årsregnskab  Regulering  Grafik A/S 

 Grafik Drift 

ApS 
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Bilag 14 – Eksempel på personligt salg til familie 

Afståelse til Flemming

Handelsværdi JF. 1982‐cirkulæret 7.975.000

Anskaffelsessum ‐500.000

Avance før ejertidsnedslag 7.475.000

Ejertidsnedslag, 1990‐1998, 8 % ‐598.000

Avance 6.877.000

Beskatning:

27 % af 96.600 26.082

42 % af (6877000 ‐ 96.000) 2.847.768

Samlet beskatning ved salg til Flemming 2.873.850

Nettoprovenue ved salg til Flemming 5.101.150  
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Bilag 15 – Eksempel på personligt salg til nærtstående medarbejder 

Afståelse til Finn

Handelsværdi JF. 2009‐cirkulæret 12.499.621

Anskaffelsessum ‐500.000

Avance før ejertidsnedslag 11.999.621

Ejertidsnedslag, 1990‐1998, 8 % ‐959.970

Avance 11.039.652

Beskatning:

27 % af 96.600 26.082

42 % af (11039652 ‐ 96.000) 4.596.082

Samlet beskatning ved salg til Finn 4.622.164

Nettoprovenue ved salg til Finn 7.877.458  
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Bilag 16 – Beregning af forlods udbytteret 

Beregning af handelsværdi for Grafik Drift ApS

Egenkapital ifølge åbningsbalance  6.096.582    

Beregnet goodwill  2.143.520 

Udskudt skat heraf, 25 %  ‐535.880    1.607.640    

7.704.222    

Beregning af forlods udbytteret

Handelsværdi for Grafik Drift ApS  7.704.222    

+ nytegning, nom. 80.000 kr à kurs 100  80.000          

7.784.222    

Grafik Holding ApS' ejerandel, 50%  3.892.111    

‐ nytegning, nom. 80.000 à kurs 100  80.000          

3.812.111    

Forlods udbytteret, kr. 3.812.111/0,5 7.624.222    

Forlodsudbytteret eksklusiv forrentning  7.624.222     Årligt udbytte

Forrentning, 1. år: 6 %  457.453        7.081.675     1.000.000

Forrentning, 2. år: 6 %  424.901        6.539.128     1.000.000

Forrentning, 3. år: 6 %  392.348        5.964.029     1.000.000

Forrentning, 4. år: 6 %  357.842        5.356.377     1.000.000

Forrentning, 5. år: 6 %  321.383        1.953.926     714.218        5.000.000

Forlods udbytteret incl. Forrentning  9.578.148     9.000.000
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Bilag 17 – Finansieringsforslag ved overdragelse med skattemæssig succession 

Overdragelse med succession til Flemming Finansieringsforslag

Beregning af passivpost: Dobbelt bundfradrag 117.400

Handelsværdi JF. 1982‐cirkulæret 7.975.000 Gave udover bundfradrag 10.000

Anskaffelsessum ‐500.000 Kontant vederlag 3.000.000

Avance før ejertidsnedslag 7.475.000 Anfordrings gældsbrev 3.334.660

Ejertidsnedslag, 1990‐1998, 8 % ‐598.000 Overdragelsessum 6.462.060

Avance 6.877.000 Beregning af gaveafgift:

Passivpost, 22 % ‐1.512.940 Beløb til afgiftsberegning 10.000

Overdragelsesvederlag 6.462.060 Gaveafgift, 15 % 1.500  


