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1 Executive summary 

The 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 analyze the opportunities and demands for handing over a company 

where the shareholder has majority of the shares. This thesis will analyze the opportunities when the 

handover takes place to a son or an employee when alive and by death. 

The thesis is based on legislation, rulings, educational books etc. Through the thesis, the theory is used on a 

case company, Maskinfabrikken ApS, which is facing a generational succession in the near future. 

The first chapter analyzes some of the considerations the majority shareholder has to do before the 

generational succession is carried out. 

This chapter is followed by an analysis of the different types of models, to find an accurate valuation of the 

company. The chapter describes which model of valuation to use depending on whether the company is 

handed over to either the son or an employee. 

The next chapter focuses on the different types of reconstructions to optimize the group structure, and 

preparing the company for a generational succession. The chapter describes how to reconstruct the 

company by using the different types of reconstructions, such as how to get a holding company by 

exchange of shares, transfer of assets and division of the activities of the company. 

Following chapter explains the models of generational succession. The opportunities regarding generational 

succession is to hand over the company as a gift or a part hereof, to complete a sale of the shares, using the 

regulations of fiscal succession or by using A- and B-shares. The consequences for both the owner and the 

successor is analyzed and described. 

As the generational succession models has been described, it will be listed how the models work taken into 

consideration of time-perspective, need of capital, taxation and the prospects of the company. 

The next chapter describes the case if the shareholder passes away prior to the completion to the 

generational succession. It will be described how the estate of the deceased person is treated, including the 

options of the surviving spouse to retain undivided possession of the estate. The chapter addresses the 

regulations that apply when a person comes into an inheritance from a deceased person, and the 

possibilities of completing the generation succession that have already been planned. 
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The thesis is ended by a conclusion that concludes that the right method depends on the price, accessing 

the right successor, optimization of the group structure, the taxation, timing and the future prospect of the 

company. 
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2 Indledning 

Et korrekt og timet udført generationsskifte kan spare nuværende og fremtidige virksomhedsejere for 

mange penge, ligesom det kan bidrage mere til det danske samfund, da alternativet er at lukke 

virksomhederne, hvorved produktionen i samfundet går tabt med færre arbejdspladser til følge. 

Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Industri, forventer 2 ud af 3 virksomheder, at de skal igennem et 

ejerskifte indenfor 10 år. 31 % mangler stadigvæk en plan for, hvorledes ejerskiftet skal forløbe1, hvilket 

ifølge flere undersøgelser kan koste arbejdspladser og virksomhederne livet2. 

Når så relativt mange virksomheder endnu ikke har lagt en plan for, hvorledes et ejerskifte skal forløbe, 

herunder et eventuel generationsskifte til familie eller nærtstående medarbejdere, er der en 

overhængende risiko for at mange af disse virksomheder taber i værdi. Dette skyldes, at selskabsejere med 

en snarlig pensionstilværelse oftest vil drosle ned for aktiviteterne i selskabet og dermed vil virksomheden 

miste værdi. Dermed vil der i værste fald gå arbejdspladser tabt, hvis virksomheden må lukke, eller i bedste 

fald vil en eventuel ny ejer skulle arbejde virksomheden tilbage til der, hvor den kom fra, i stedet for at 

kunne fortsætte på samme niveau som tidligere. 

Et generationsskifte skal i erhvervsmæssig forstand forstås som en hel- eller delvis afståelse af en 

bestående virksomhed. Der kan være mange bevæggrunde for at foretage et generationsskifte. Det kan 

være, at ejeren nærmer sig pensionsalderen og derfor vil trække sig tilbage, eller at markedssituationen er 

gunstig for et salg netop nu og at der derfor er investorer der har interesse i virksomheden. 

Uanset hvad bevæggrunden er for et generationsskifte, er der indtil flere overvejelser som ejeren skal gøre 

sig, både hvad angår de juridiske og økonomiske forhold samt de bløde værdier der er forbundet med et 

generationsskifte. Det kræver derfor planlægning, at foretage et generationsskifte og bør med hjælp fra 

rådgiver sikre, at det bliver så succesfuldt for alle parter som muligt. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i et generationsskifte af en virksomhed inden for SMV3 markedet, hvor 

det søges afdækket, hvilke muligheder der er for generationsskifte til enten familie eller nærtstående 

medarbejder. Baggrunden for at vælge en virksomhed i SMV-markedet skyldes, at langt de fleste af de 

danske virksomheder befinder sig i denne gruppe og derfor kan rådgivere og virksomhedsejere søge 

inspiration i denne afhandling. Afhandlingen vil blive bygget op om et praktisk eksempel på, hvordan et 

generationsskifte gennemføres, til et familiemedlem eller en nærtstående medarbejder, i levende live og 

                                                           
1 http://publikationer.di.dk/di/1694820644/ (undersøgelse Dansk Industri, 2013 ”Ejerskifte kan løses via opkøb”)  
2 http://startvaekst.dk/ejerskiftevarvoresvej  
3 Små-og-mellemstore-virksomheder 
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ved død. Det praktiske eksempel udføres ved hjælp af de regulativer og den lovgivning som er på området 

for generationsskifte. 

2.1 Problemformulering 

I nærværende opgave vil der blive redegjort for, hvilke problemstillinger man traditionelt kan blive mødt 

med i forbindelse med generationsskifte af et hovedaktionærselskab. 

Afhandlingen udarbejdes med udgangspunk i en case virksomhed, for at belyse hvordan teorien fungerer i 

praksis. 

Nedenstående problemstilling vil være det overordnede emne, som søges belyst i opgaven: 

”Hvorledes planlægges og gennemføres et generationsskifte af et hovedaktionærselskab i levende live og 

ved død” 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil vi specifikt behandle følgende områder gennem afhandlingen: 

- Hvilke overvejelser skal man gøre sig inden et generationsskifte? 

- Hvilke værdiansættelsesmetoder kan anvendes? 

- Hvilke omstruktureringsmodeller kan anvendes? 

- Hvilke muligheder for generationsskifte findes? 

- Hvilke skattemæssige konsekvenser er der ved overdragelse ved død? 

 

2.2 Afgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en fiktiv case, som skal generationsskiftes til et familiemedlem eller en 

nærtstående medarbejder. Salg til tredjemand vil derfor blive beskrevet meget begrænset, da dette ikke er 

en del af opgaven.  Det vil dog blive omtalt, hvor det findes naturligt at inddrage i opgaven af hensyn til 

besvarelsen.  

I afhandlingen vil vi ikke komme ind på de skatteretlige regler indenfor personskatteloven, bortset fra hvor 

det har sammenhæng med salg af aktier, men derimod kun koncentrere os om generationsskifte af et 

selskab omfattet af selskabslovens regler. Vi vil derfor kun gøre brug af lovgivning, informationssøgning og 

andet materiale, der henvender sig til aktie- og anpartsselskaber. Vi afgrænser os fra at behandle andet end 

fuldt skattepligtige personer og selskaber til Danmark. Vi vil ligeledes afgrænse os fra større selskaber, som 

aflægger regnskab efter anden regnskabspraksis end den danske, da værdiansættelsesmetoderne af 

selskabets aktiviteter og ejendele kan være værdiansat efter andre principper. Vi vil ligeledes ikke komme 

ind på emner som børsnotering eller fondsdannelse, som kunne være relevant i forbindelse med 

generationsskifte af større selskaber, da casen beskriver et mindre selskab. 
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Som skrevet ovenfor, vil salg til tredjemand blive behandlet meget begrænset. Afhandlingen afgrænses 

derfor for at anvende og udarbejde en omverdens analyse som Porters Five Forces, PEST eller SWOT, som 

kan være gode og nyttige værktøjer i forbindelse med et generationsskifte., da regnskabstal alene ikke kan 

give udtryk for et selskabs værdi såfremt, der er tale om salg til tredjemand. Da disse vurderes at have 

relevans i forhold til tredjemand, vil disse analyser ikke blive behandlet i opgaven.   

Vi afgrænser os ligeledes fra at behandle formuedelen af et generationsskifte, bortset fra en diskussion 

omkring formueoverdragelse ved valg af værdiansættelsesprincip. 

I forhold til afsnittet omkring dødsbo vil vi ikke behandle reglerne vedrørende generationsskifte af 

personligt ejede virksomheder ligesom vi ej heller vil komme dybdegående ned i arvelovens regler. 

2.3 Model- og metodevalg 

Formålet med model- og metodevalgskapitlet er at give læser et indblik i opgavens struktur og opbygning, 

herunder hvilken model opgaven er opbygget omkring samt hvilken metode vi har anvendt for at besvare 

problemformuleringen. Opgaven kan deles op i seks delområder, som ligeledes vil blive beskrevet i 

hovedform. 

Formålet med afhandlingen er at behandle de i problemformuleringen beskrevne problemstillinger, der kan 

opstå i forbindelse med et generationsskifte af et hovedaktionærselskab. Afhandlingen vil gennemgå 

processen ved et generationsskifte fra de indledende overvejelser frem til gennemførelsen og afslutningen 

af generationsskiftet. Dette behandles ud fra en fiktiv case, som beskriver et sædvanlig dansk selskab, som 

har haft sit virke gennem 20 år. Afhandlingen vil blive besvaret med udgangspunkt i den lovgivning og de 

regulativer og cirkulærer som er givet fra de danske myndigheders side. Lovgivning, regulativer og 

cirkulærer vil således blive illustreret med modellernes praktiske anvendelighed gennem opgaven. I forhold 

til generationsskiftet i levende live vil vi komme med en anbefaling til, hvordan generationsskiftet 

gennemføres mest optimalt givet ud fra de i casebeskrivelsen angivne forudsætninger. Afhandlingen 

afsluttes med en samlet konklusion og slutteligt vil der blive perspektiveret til en samfundsmæssig debat 

vedrørende generationsskifte af familieejede virksomheder. 
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Afhandlingens delområder er illustreret ved nedenstående Figur 1: 

 

Figur 1 - Opgavens opbygning (egen tilvirkning) 

Indledende afsnit: 

Når et generationsskifte er forestående, er der en lang række forhold som er vigtige at forholde sig til. Disse 

bør foretages i samråd med en rådgiver, således at man sikrer sig, at forberedelsesprocessen kan danne 

grobund for et succesfuldt generationsskifte. De indledende afsnit vil beskrive de bløde værdier i 

forbindelse med et generationsskifte, inden man begynder på værdiansættelse, omstrukturering og valg af 

modeller mv. Dette afsnit vil omhandle et generationsskiftes indledende faser. 

Værdiansættelse: 

Når et selskab skal overdrages, skal den altid værdiansættes. Dette gør sig gældende ved både 

interesseforbundne parter og ved overdragelse til tredjemand. Ved overdragelse til tredjemand, er det 

værdien de to parter kan blive enige om, som er gældende. Ved interesseforbundne parter kan der opstå 

spørgsmål til værdiansættelsen, da der kan være sammenfaldende interesser. I den forbindelse er der 

udarbejdet værdiansættelsesvejledninger, som skal hjælpe til, at overdragelsen sker til den korrekte værdi. 

Afsnittet værdiansættelse vil beskrive og behandle de i Figur 1 beskrevne værdiansættelsesvejledninger. 

Omstrukturering: 

Man vil i forbindelse med et generationsskifte nogle gange opleve, at selskabsstrukturen ikke er optimal i 

forhold til generationsskiftet. Ved at omstrukturere koncernen kan man optimere strukturen således at der 

tages højde for forretnings-, finansierings- og skattemæssige hensyn. Afsnittet omstrukturering vil 

gennemgå og redegøre for de i Figur 1 beskrevne omstruktureringsmodeller samt deres muligheder og 

konsekvenser. 

Overordnet henvises der løbende til afgørelser / domme, samt alternativer 

og til sidst konkluderes der på de opstillede problemstillinger.

Indledende afsnit:
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Generationsskiftemodeller: 

Der er flere muligheder for gennemførelse af selskabsoverdragelsen. I dette afsnit vil de enkelte muligheder 

anført i Figur 1 blive beskrevet og gennemgået, ligesom der vil blive redegjort for de skatte- og 

afgiftsmæssige konsekvenser for både overdrager og erhverver. Der vil derudover blive foretaget provenu- 

og skatteberegninger således, at det er muligt at konkludere, hvordan selskabsoverdragelsen skal 

gennemføres. 

Valg af generationsskiftemodel: 

Som beskrevet ovenfor er der en række muligheder for at gennemføre generationsskiftet. I dette kapitel vil 

hver af de enkelte generationsskiftemodeller blive sammenholdt overfor hinanden, hvor fordele og 

ulemper vil blive beskrevet i forhold til overdrager og erhverver. På baggrund af dette, vil afsnittet 

indeholde et konkret løsningsforslag på gennemførelse af et generationsskifte for Maskinfabrikken ApS.  

Generationsskifte ved død: 

I dette kapitel vil de generelle regler i forhold til generationsskifte af MF ApS ved død blive gennemgået. 

Der vil derudover blive lavet en vurdering i forhold til situationen i MF ApS herunder beskrevet fordele og 

ulemper ved de forskellige scenarier. 

2.4 Målgruppe 

Opgaven er henvendt til selskabsejere, som står over for et generationsskifte af deres selskab. Ligeledes 

henvender opgaven sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som vil tilegne sig viden om, hvordan et 

generationsskifte kan gennemføres fra de indledende overvejelser til selve generationsskiftet med 

værdiansættelse, beregning af eventuelle afgifter og skatter mv.  

Det forventes, at læseren er bekendt med de faglige termer og begreber som bruges i forbindelse med 

generationsskifte og dertil hørende lovgivning. 

2.5 Kildekritik 

Afhandlingen vil primært være baseret på nugældende skatte- og selskabsretlig lovgivning samt 

forarbejdningerne til disse. Derudover har vi, hvor det er fundet nødvendigt, suppleret med relevante 

artikler, domme, cirkulærer mv. til at underbygge anvendelse af lovgivningen. 

Imperien indhentet til opgaven, har gennem hele processen være vurderet kritisk for pålidelighed og 

korrekthed samt validiteten heraf. Der er kun anvendt materiale fra anerkendte kilder, hvis objektivitet ikke 
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umiddelbart bør anfægtes. Der er benyttet en generel sund fornuft og kritisk indgangsvinkel til alle 

benyttede materialer. Brugen af de anvendte kilder samt pålideligheden heraf kan derfor konstateres at 

være i orden som grundlag for denne afhandling. 
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3 Beskrivelse af casevirksomhed 

For at give en bedre forståelse af den anvendte teori tages der udgangspunkt i en casevirksomhed. Casen er 

opbygget omkring selskabet Maskinfabrikken ApS, ejet af Per Andersen samt sønnen Tom og 

medarbejderen Karl. 

3.1 Casevirksomhed 

Per Andersen har siden 1990 drevet Maskinfabrikken ApS (herefter kaldet MF ApS), beliggende i Korsør, 

som producerer maskiner til brug for indpakning af fødevarer. I år 2000 erhvervede selskabet en ejendom, 

hvorfra selskabet stadigvæk driver sin virksomhed med produktionshal, lager samt kontorfaciliteter. 

Per Andersen ejer MF ApS direkte personligt. 

Selskabsstrukturen ser ud som følger: 

                                

Figur 2 - Ejer struktur, egen tilvirkning 

Selskabet har gennem flere år været veldrevet med fine resultater til følge. Dog oplevede selskabet i 

forbindelse med krisens indtræden i 2007 en omsætningstilbagegang med heraf følgende lavere indtjening. 

Selskabet har dog hurtigt tilpasset sig markedssituationen og har via en stor fokus på 

omkostningsminimering fået tilpasset omkostningerne til det lidt lavere omsætningsniveau. Dette har 

medført, at selskabet i regnskabsårene 2008 - 2012 har lavet pæne overskud hvert eneste år. 

Af bilag 1 fremgår nøgletal for perioden 2008-2012. Som det ses, underbygger nøgletalsoversigten, at MF 

ApS har fået tilpasset sig krisens vilkår og er kommet ud af alle årene med pæne overskud. 

Afkastningsgraden er fra 2008 og frem, steget til et fornuftigt niveau ligesom egenkapitalens forrentning er 

kommet op på et pænt niveau. Selskabet er ganske sundt med en meget stabil og høj soliditetsgrad 

henover årene, hvilket også understreges ved en høj likviditetsgrad. Dette falder godt i tråd med, at Per 

Per 
Andersen

Maskinfabrikken 
ApS
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Andersen er meget opmærksom på at være selvfinansierende og dermed ikke være afhængig af fremmed 

finansiering. 

3.2 Overdrager 

Per Andersen er 65 år og gift med Kirsten. 

Sammen har de en datter som studerer i København samt sønnen Tom, som er ansat i MF ApS.  

Per Andersen har ved udgangen af 2012 en formue på 9 millioner kroner, hvoraf aktierne i MF ApS samt 

villaen i Korsør udgør størstedelen. 

Per har en mindre pensionsopsparing, som han løbende har indbetalt på gennem sit arbejdsliv. Derudover 

vil hans pension primært komme fra afkastet af MF ApS. 

Per går med overvejelse om generationsskifte men har i øjeblikket ikke fået klarlagt, hvorledes 

generationsskiftet skal gennemføres. 

Han overvejer at foretage et fuldt generationsskifte til enten sønnen Tom eller medarbejderen Karl. 

Alternativt overvejer han at lave et delt generationsskifte mellem sønnen Tom og medarbejderen Karl. 

Per har derfor henvendt sig til sin revisor for at få rådgivning omkring disse overvejelser. 

3.3 Erhverver - søn 

Tom er 32 år, er kæreste med Tina og har ingen børn. Tom er uddannet sælger og arbejder som salgschef i 

MF ApS. Tom har været ansat i selskabet siden 2006, hvor han startede som sælger og siden har arbejdet 

sig op til sin nuværende stilling som salgschef. Tom har gennem sine år i selskabet fået et indgående 

kendskab til produktionen og de tekniske færdigheder heri. 

Tom og Tina har ingen særlig formue andet end deres fælles lejlighed, hvori der kun er en mindre friværdi. 

Der er derfor ingen midler til at indskyde i et eventuelt generationsskifte. 

3.4 Erhverver - medarbejder 

Karl er 50 år og har været i selskabet siden dets start i 1990. Han er uddannet maskiningeniør og har 

gennem hele sin tid i selskabet været ansvarlig for at udvikle maskinerne og sidder i dag som 

produktionschef. 

Karl har ingen opsparing af betydning, hvorfor der ingen midler er til brug for et generationsskifte. 
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4 Generationsskifte til familie eller medarbejder – strategiske 

overvejelser 

Et succesfuldt generationsskifte sker over en lang proces. Et velplanlagt generationsskifte kan medføre en 

lempeligere beskatning og resultere i den mest tilfredsstillende løsning for selskabsejeren, medarbejderne 

og familien.4  

Generationsskiftet kan deles op i to dele. Den første og indledende er den ”bløde” del, hvor det for 

selskabsejer bliver klarlagt hvad han vil have ud af generationsskiftet, og hvem det skal gennemføres til. 

Erhververen, eksempelvis et familiemedlem, en nærtstående medarbejder eller tredjemand, skal ligeledes 

gøre sig sine overvejelser omkring, om de ønsker at overtage selskabet, om de har kompetencerne til det 

og sidst men ikke mindst, om de har økonomien til at overtage selskabet. 

Den anden del - den ”hårde” del - er stadiet, hvor erhverver af selskabet har besluttet at gennemføre et 

generationsskifte, hvor man udarbejder de beregninger som skal til for at gennemføre det mest lempeligt 

for alle parter, og afslutter generationsskiftet. Den ”hårde” del vil blive beskrevet i de efterfølgende 

kapitler. 

Som beskrevet ovenfor, bør selskabsejeren og de øvrige parter inden selve generationsskiftet sættes i gang, 

gøre sig nogle indledende overvejelser om, hvordan de ønsker generationsskiftet gennemført. De kan have 

forskellige indgangsvinkler til hvordan forløbet skal gribes an, alt afhængig af hvem, og hvordan 

generationsskiftet skal gennemføres til. I forbindelse med de indledende overvejelser, er der nedenstående 

punkter, som bør berøres inden generationsskiftet gennemføres: 

- Motiver og årsager til generationsskiftet 

- Identifikation af arvtager 

- Tidspunkt for generationsskiftet og handlingsplan 

- Værdiansættelse 

4.1 Motiver og årsager til generationsskiftet 

Den første forudsætning for at selskabet kan overdrages er, at ejeren er interesseret i at sælge sit selskab. 

Det kan være en stor beslutning at træffe, at skulle sælge det selskab man har bygget op, og begår sig i til 

hverdag.  

                                                           
4 ”Ejer- og generationsskifte af virksomhed”, s. 10 
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Selskabsejeren skal gøre sig overvejelser om selve selskabet i form af selskabets fremtid og ejerforhold mv. 

Ligeledes skal der af mere personlig karakter gøres overvejelser om ejeren stadigvæk har den fornødne 

energi, drivkraft og risikovillighed til at drive et selskab, om den tid som anvendes i selskabet er tilpas i 

forhold til andre interesser som familie og fritid, samt om privatøkonomien kan bære at selskabet 

afhændes og ejeren lader sig pensionere. Familien og samlever/ægtefælle kan i den periode være en 

naturlig sparringspartner til at få afklaret disse spørgsmål. I mange tilfælde kan revisor ligeledes være en 

naturlig sparringspartner, da revisor som regel har opbygget et tæt og tillidsfuldt forhold til ejeren, kender 

til ejerens og selskabets økonomi samt har erfaring fra andre generationsskifter, hvorfor revisor kan være 

behjælpelig med at afklare ejerens fremtidige rolle i selskabet.5 

I nogle tilfælde, kan overdrager være af den holdning, at han efter et generationsskifte, stadigvæk skal 

være med som beslutningstager i selskabet. Dette kan være en ulempe for erhverver, da erhverver derfor 

kan have svært ved at få gennemført sine ideer og visioner. Samtidig kan det dog også være en fordel, da 

overdrager, har et dybt kendskab til selskabet, branchen, økonomien mv. Denne erfaring kan overdrager 

give videre ved et løbende samarbejde, eksempelvis i form af en ledelses- eller bestyrelsespost i selskabet 

over en årrække. I denne fase bliver overdrager nødt til at vurdere, om han kan acceptere eventuelt at stå 

uden indflydelse i den overgangsperiode, hvor der køres sideløbende lederskab mellem overdrager og 

erhverver. Ved denne konstellation, kan overdrager risikere at der foretages økonomiske dispositioner, 

med betydning for overdrager, uden overdrager selv har indflydelse på beslutningen. Erfaringsvis er det 

ofte svært for overdrager at fungere under et nyt ejerskab, da overgangen fra at have selvstændig 

beslutningskompetence til at overlade ansvaret til andre, bliver for stort.6   

En anden vigtig faktor som kan spille ind er økonomien hos overdrager. Hvis overdrager har set sit selskab 

som sin hovedsagelige pensionsopsparing, og derfor ikke har andre større pensionsopsparinger, sætter det 

krav til overdragelsessummen. Det vil for overdrager derfor være nødvendigt, at der stilles likvide midler til 

rådighed ved generationsskiftet. Hvis overdrager har en opsparing ved siden af, kan overdragelsen 

eventuelt ske ved betaling over en årrække. 

4.2 Identifikation af arvtager 

Såfremt selskabsejeren beslutter sig for at overdrage selskabet, skal det identificeres, hvem der kunne være 

en eventuel køber eller arvtager. Der kan være forhold som taler for og imod, at arvtageren findes inden for 

familien eller i medarbejderstaben, eller om selskabsejeren skal sælge til en helt uafhængig tredjepart.7 Alt 

                                                           
5 ”Salgsmodning”, s. 58-59 
6 ”Salgsmodning”, s. 40 
7 ”Generationsskifte – nye og reviderede regler”, s. 10 
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afhængig af hvem som identificeres som arvtager, vil der opstå en række yderligere forhold og spørgsmål 

som skal afklares. 

4.2.1 Generationsskifte inden for familien 

Det mest nærliggende ved et generationsskifte, kunne være at overdrage selskabet til familien, da 

selskabet derved forbliver i familiens eje. Dog er det blevet væsentlig sværere i dag end tidligere at drive et 

selskab som følge af skærpet konkurrence og intens markedsudvikling. Det er derfor vigtigt at vurdere om 

personen, som er udset til at overtage selskabet har tilstrækkelige lederevner til at føre selskabet videre 

med succes. Det er vigtigt at personen har de rette kvalifikationer, erfaring samt kendskab til selskabets 

økonomi og potentiale, til at kunne træffe de rigtige beslutninger fremtidigt. Hvis det vurderes, at der kan 

være behov for yderligere kompetencer i denne forbindelse, kan det bl.a. afhjælpes ved at indføre en 

uvildig bestyrelse, direktion eller hyre eksterne konsulenter med de rette kompetencer og erfaringer, som 

kan støtte og vejlede den yngre generation til at varetage selskabets interesser, og hjælpe til at udvikle 

erhverver til at blive en succesfuld leder, som på egen hånd kan sikre selskabets fremtid. Det er ligeledes et 

grundlæggende fundament, at erhverver har lyst til at føre selskabet videre, ligesom at erhverver skal have 

den fornødne respekt hos medarbejderstaben, eller med tiden være i stand til at opbygge et tillidsfuldt 

samarbejde, således at medarbejderne vil acceptere og støtte op om den nye ledelse. 

Ved overdragelse til familiemedlem, vil det oftest være indforstået at overdragelsessummen ikke er den 

højest mulige, i forhold til overdragelse til en nærtstående medarbejder eller tredjemand. Ved overdragelse 

til familiemedlem, vil der ofte være et gaveelement med i aftalen. Hvis dette er tilfældet, og overdrager har 

flere arvinger, skal det overvejes om den øvrige familie skal tilgodeses på anden vis. Det vil sandsynligvis 

kræve familiens samtykke for at forhindre familiestridigheder, såfremt der indgår et gaveelement i 

overdragelsen. Hvis der på tidspunktet for overdragelsen kun sker begunstigelse af én arving, kan en 

løsning være testamentarisk at lade den pågældende træde tilbage ved endelig arv for værdier, der svarer 

til allerede modtagne.8 

Oftest er det ikke en god løsning at lade to efterkommere være en del af ejerkredsen efter et 

generationsskifte, hvoraf den ene part har været en aktiv del af selskabet, og som efter generationsskiftet 

vil fortsætte som leder og ejer, mens den anden part blot opnår ejerskab, men ellers ikke har den daglige 

gang i selskabet.  I sådanne tilfælde kan der opstå stridigheder, da den arbejdende part måske er mere 

interesseret i at konsolidere og investere i selskabet, hvor den passive part er interesseret i så stort et 

udbytte som muligt. Såfremt dette måtte blive tilfældet, er det muligt at overveje om selskabet skal 

                                                           
8 ”Ejer- og generationsskifte af virksomhed”, s. 22 
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opsplittes i selvstændige forretningsområder, som de hver især overtager ejerskab af, og derved undgår 

problematikken om forskellige holdninger til aflønning og konsolidering med videre. 9 

4.2.2 Generationsskifte til nærtstående medarbejder 

Et alternativ til at overdrage selskabet til et familiemedlem, kan være at finde den rette erhverver inden for 

medarbejderstaben. Det er som ved overdragelse til et familiemedlem en forudsætning, at medarbejderen 

har kvalifikationerne inden for ledelse og økonomi, og besidder en naturlig respekt fra det øvrige personale. 

Normalvis er det allerede de højst placerede medarbejdere, med længst anciennitet og stor erfaring, som i 

forvejen er en del af ledelsen, eller er en fortrolig sparringspartner til ledelsen, som vil komme i betragtning 

til at overtage selskabet. En fordel herved er, at medarbejderen allerede kender til virksomhedens daglige 

drift, udfordringer og styrker. Derudover har medarbejderen allerede kendskab til samarbejdspartnere og 

kunder mv. De fleste personer omkring selskabet, det være sig kunder, forretningspartnere, medarbejdere 

med videre, vil i forvejen kende den nye ejer ved et generationsskifte. Hvis det dog vurderes, at risikoen er 

for stor ved at skifte ejer og ledelseskredsen ud, fra den ene dag til den anden, ville det være muligt at 

foretage et glidende generationsskifte, hvor ejerskabet og ledelsen langsom overdrages fuldstændigt til 

erhververen, ligesom vigtig vidensdeling for den fortsatte drift sikres overleveret. 

Det blev d. 6. juni 2002 ved lov nr. 396 vedtaget, at en nærmere afgrænset medarbejderkreds kunne 

erhverve en virksomhed eller en aktiepost med succession10. Overdragelse til nærtstående medarbejder 

med succession kan ske, når medarbejderen inden for de seneste fem år har været beskæftiget i et antal 

timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst tre år i selskabet. De i alt tre år kan fordeles 

over en periode på fem indkomstår, således at medarbejdere, der i en kortere periode har været væk fra 

selskabet på grund af orlov, barsel, uddannelse, skoleophold, aftjening af værnepligt eller andet, ikke 

afskæres fra at benytte reglerne.11 

Ovenstående regel er dog hovedsageligt lavet for at give medarbejderen mulighed for at hente 

ledererfaring udefra, eksempelvis ved ansættelse i en anden virksomhed, således at der kan drages nytte af 

denne erfaring ved videreførelsen af selskabet, uden at det skal afskære medarbejderen fra at overtage en 

virksomhed med succession. 

                                                           
9 ”Ejer- og generationsskifte af virksomhed”, s. 22 
10 ”Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag”, s. 77 
11 ”Skatteretten 2”, s. 262, fodnote nr. 22 
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4.2.3 Salg til tredjemand 

Såfremt det vurderes at det ikke er muligt eller optimalt at overdrage selskabet til et familiemedlem, eller 

en nærtstående medarbejder, bør det overvejes, om selskabet skal sælges til tredjemand. I den forbindelse 

er der nogle overvejelser, forskelligt for en overdragelse, som man skal gøre sig: 

- Er det prisen som er det vigtigste parameter, 

- eller er det ligeledes vigtigt, at en køber giver garanti for at selskabet drives videre, således at 

medarbejderne har arbejde efter et salg, 

- bliver selskabet en del af en større koncern, eller lever den videre i sit eget navn 

- er det planen af ejeren skal være en del af ledelsen under det nye ejerskab 

Hvis ejeren, allerede inden et salg kommer på tale, har gjort sig disse overvejelser, vil dette medvirke til at 

salget kan gennemføres så smidigt som muligt. 

Ved salg til tredjemand er der ikke nogen principper eller cirkulærer som bestemmer værdien af selskabet. 

Værdien af selskabet er hvad der aftales som overdragelsessum mellem ejer og tredjemand. Da det kan 

være svært for mindre og mellemstore selskaber at finde eksterne købere, er det vigtigt inden et salg at 

optimere selskabet så meget som muligt, således at køber ikke skal betale penge for - for købers 

vedkommende - ikke rentable dele af selskabet. Dette kan give anledning til at få ryddet ud i dele af 

selskabet, så den resterende del af selskabet kan drives effektivt og har gennemsigtighed, således at 

selskabet bliver så attraktivt som muligt, og man derved kan se selskabets potentiale.12 Det kan ligeledes 

overvejes, om ledelsesansvaret med fordel kan fordeles på mellemledere, således at køber ikke er afhængig 

af sælger fremadrettet, da dette kan være en medvirkende faktor til en højere værdi af selskabet. 

4.3 Tidspunkt for generationsskifte og handlingsplan 

Det er endsige svært at vurdere, hvornår det er det korrekte tidspunkt for et generationsskifte. Mange 

forhold gør sig i den forbindelse gældende. Alt afhængig af hvem selskabet skal overdrages til, er forskellige 

tidspunkter optimale for et generationsskifte. Man kan med fordel lave en analyse af selskabets fremtidige 

drift og indtjeningsmuligheder, som derved kan give en indikation af tidshorisonten for gennemførelse af et 

generationsskifte. Såfremt selskabet er i vækst, kan et generationsskifte inden for familien med fordel 

fremskyndes, således at generationsskiftet nås gennemført inden selskabet opnår en værdiforøgelse. 

Omvendt kan det, hvis der er udsigt til en nedgang i indtjening, være en fordel at udskyde 

generationsskiftet, da selskabets værdi alt andet lige vil være lavere som følge af dårligere resultater, og 

derved lavere overdragelsessum for erhverver. 

                                                           
12 ”Salgsmodning”, s. 9 
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I de løbende strategiske overvejelser er det vigtigt at selskabet laver en handlingsplan for, hvornår og 

hvordan selskabet skal generationsskiftes. Denne plan vil med stor sandsynlighed ikke blive fuldt 

fuldstændigt, men såfremt en køber skulle vise interesse, er en del af forarbejdet gjort. 

Afhængig af situationen, er det forskelligt, hvilken tidshorisont generationsskiftet skal gennemføres på. 

Som udgangspunkt er fem til ti år en god indikation på tidsintervallet fra hvornår man begynder 

opstartsfasen med de bløde værdier til selve generationsskiftet er fuldt effektueret. Ved at starte i god tid, 

imødekommer man de uhensigtsmæssigheder, som vil komme i løbet af et generationsskifte, og vil derved 

med større sandsynlighed opnå et succesfuldt generationsskifte. 

Ved fastlæggelse af en handlingsplan bør følgende punkter behandles: 

- Hvordan ser fremtiden ud for selskabet 

- Hvornår skal generationsskiftet ske 

- Hvordan optimeres selskabet 

- Hvem skal overtage selskabet 

- Hvad er selskabets værdi 

- Hvordan skal finansieringen ske 

- En overordnet tidsplan for gennemførsel af generationsskiftet 

- Hvem gør hvad i forbindelse med generationsskiftet 

Handlingsplanen er ikke udtømmende, og vil løbende ændres og tilpasses den aktuelle situation. 

4.4 Værdiansættelse 

Værdiansættelse af selskabet er den hårde del af generationsskiftet. Hvad enten selskabet skal 

generationsskiftes til et familiemedlem eller en nærtstående medarbejder, er der udarbejdet nogle 

cirkulærer og lovgivning, som skal følges ved værdiansættelsen af selskabet. Hvis selskabet sælges til 

tredjemand, som ikke er en interesseforbunden part, sker salget som udgangspunkt til markedsværdien, 

hvorfor der sjældent vil blive reguleret ved handelsprisen fra myndighedernes side, da køber altid vil søge 

den laveste pris og sælger den højeste.  

Værdiansættelsen vil normalvis ske i samarbejde med kvalificerede rådgivere som revisorer og advokater, 

som har erfaring og viden omkring, hvordan et generationsskifte skal gennemføres. 

Ved værdiansættelsen er det vigtigt at vurdere selskabets fremtidige økonomiske stilling. Dette skal gøres 

allerede i planlægningsfasen. Drifts- og likviditetsbudgetter skal indgå i vurderingen af selskabets fremtidige 

økonomiske stilling. Det skal ligeledes vurderes, om selskabet skal slankes for frie reserver, for at nedsætte 
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finansieringsbyrden for erhverver. Dog skal man i denne forbindelse være opmærksom på, at 

kapitalberedskabet svækkes og derved kan hæmme den fremtidige vækst som ellers skulle anvendes til 

næste generation. Det er derfor nødvendigt, at vurdere drifts- og likviditetsbudgettet før og efter 

generationsskiftet. Såfremt planlægningen startes i god tid, er det muligt at tilpasse selskabet til overdrager 

og erhververs behov, herunder de økonomiske som skattemæssige forhold. 

Som skrevet ovenfor, skal der ved interesseforbundne parter, herunder familiemedlem eller nærtstående 

medarbejder, anvendes de fastsatte værdiansættelsescirkulærer, således at myndighederne ikke kan 

anfægte den fastsatte værdi ved et generationsskifte. Disse værdiansættelsescirkulærer er beskrevet i 

kapitel 5. 
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5 Værdiansættelsesprincipper 

I mange tilfælde er det vanskeligt at værdiansætte unoterede aktier eller anparter i et familiedrevet 

selskab, hvor aktierne aldrig har været handlet og hvor parterne ikke har modstående interesser13, da der 

ikke findes et reguleret marked. Værdiansættelse af de aktiver og passiver som indgår i overdragelsen er en 

af de problemstillinger, der kan give anledning til drøftelser parterne imellem, og føre til prøvelser fra 

SKATs side.  

Som udgangspunkt, skal en selskabsoverdragelse ske til den pris og på de vilkår, der må kunne forventes 

ved salg til en uafhængig tredjemand. Problemet er dog, som skrevet ovenfor, at parterne ofte er 

interesseforbundne, og ikke har modsatrettede intentioner, hvorfor værdiansættelsen af de enkelte 

elementer ikke altid vil afspejle værdien ved fri handel og vandel. Der er derfor, fra skattemyndighedernes 

side, udstukket nogle retningslinjer for fastlæggelse af handelsprisen ved overdragelse mellem 

interesseforbundne parter. Nedenstående vejledninger anvendes ved værdiansættelse af selskabet, og vil 

blive beskrevet yderligere under hvert deres afsnit: 

- Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

- TSS Cirkulære 2000-9 af 28. marts 2000 

o Den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 

- TSS Cirkulære 2000-10 af 28. marts 2000 

- Værdiansættelsesvejledningen af august 200914 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen finder 1982-cirkulæret 

anvendelse, hvorimod hvis parterne er interesseforbundne, men uden for gaveafgiftskredsen er det 

værdiansættelsesprincipperne fastlagt efter TSS-cirkl. nr. 2000-9 af 28. marts 2000, som finder anvendelse. 

Hvis der findes en ejendom som overdrages, skal værdiansættelsen ved parter inden for gaveafgiftskredsen 

værdiansættes efter principperne omtalt i 1982-cikulæret, hvorimod Den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 

skal anvendes, hvis der er tale om parter uden for gaveafgiftskredsen. Ved overdragelse til 

interesseforbundne parter uden for gaveafgiftskredsen, skal der ligeledes beregnes goodwill. Ved 

værdiansættelsen af Goodwill anvendes TSS-cirkl. nr. 2000-10 af 28. marts 2000. Yderligere kan 

værdiansættelsesvejledningen fra august 2009 anvendes som værdiansættelsesvejledning af Goodwill ved 

parter udenfor gaveafgiftskredsen, såfremt der er tale om uafhængige parter, der ikke har modstridende 

interesser. 

                                                           
13 ”Generationsskifte og omstrukturering”, s. 18 
14 Vejledningen hedder officielt ”Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse”, men bliver i 
afhandlingen omtalt ”Værdiansættelsesvejledningen” 
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Når der skal tages et valg omkring hvilken værdiansættelsesmetode der skal anvendes, er dette afhængigt 

af til hvem man vil foretage en overdragelse til samt hvilken form for generationsskifte man vil anvende. Et 

yderligere parameter i forhold til valg af værdiansættelse og de overvejelser man skal gøre sig, er ligeledes 

om hvorvidt der skal ske en formueoverdragelse som en del af generationsskiftet. Et er, at en 

formueoverdragelse kan bestå i at en ejendom, værdipapirer eller anden form for formue i et selskab skal 

overdrages sammen med driftsselskabet, noget andet er den formueoverdragelse der allerede sker ved 

værdiansættelsen. 

Som det vil fremgå under de følgende afsnit omkring værdiansættelsesprincipper, vil der være nogle 

modeller som vil være mere fordelagtige end andre når selskabet skal værdiansættes. Ved brug af 1982-

cirkulæret sker der indirekte en formueoverdragelse allerede ved værdiansættelsen, da denne metode 

beregner en forholdsvis lav værdi sammenlignet med 2000-cirkulærerne, og formentlig også den frie 

handelsværdi. Dermed får erhververen en ”skjult” formue overdraget i form af en forholdsmæssig billig pris 

på et selskab, som i fri handel og vandel formentlig var en del mere værd. 

5.1 Overdragelse mellem interesseforbundne parter indenfor 

gaveafgiftskredsen 

5.1.1 1982-cirkulæret 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 omfatter reglerne omkring formueskattekursen til brug for 

værdiansættelse af aktier og anparter i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en markedspris. Cirkulæret 

anvendes ved gaveoverdragelser mellem personer inden for gaveafgiftskredsen jævnfør BAL § 22. 

Jævnfør 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 to år før modtagelsen af gaven, og personer, 

der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst to 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 fem 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 
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Ovenstående personer har altså mulighed for at anvende 1982-cirkulærets bestemmelser, mens 

eksempelvis en medarbejder ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen og derfor må benytte Cirkulæret 2000-

9. 

Beregningen af formueskattekursen foretages som hovedregel ud fra selskabets seneste aflagte regnskab.15 

Dog kan der i særlige tilfælde tages udgangspunkt i regnskabet for regnskabsåret der udløber efter 

overdragelsen, primært hvis overdragelsen sker kort før regnskabsårets udløb. I Den juridiske vejledning 

2013-2 er det præciseret, at i henhold til praksis, vil der ved en gaveoverdragelse i regnskabsårets første 11 

måneder normalt tages udgangspunkt i det regnskabsår, der udløber forud for overdragelsen. 

5.1.1.1 Elementer i formueskattekursen 

Ved beregning af et selskabs skattekurs indgår flere elementer i beregningen - Indtjeningsevnen, udbytte 

og indre værdi. Disse elementer i beregningen kapitaliseres ud fra de offentliggjorte kapitaliseringsfaktorer, 

som gælder for 2013 og som blev justeret i SKM2012.638.SKAT (de offentliggjorte kapitaliseringsfaktorer 

som gælder for 1. januar 2014 anvendes ikke da beregningerne foretages på baggrund af 2012 

årsrapporten):  

- Indtjeningsevne:  11,5, ved den modificerede regel anvendes 5,75 

- Udbytteprocenten:  92,0 

- Indre værdi:    80,0 

5.1.1.1.1 Indtjeningsevnen 

Indtjeningsvenen er et gennemsnit af de seneste 3 års driftsresultater i procent af selskabskapitalen. 

Såfremt selskabet ikke har aflagt 3 regnskaber, beregnes der ud fra de antal regnskaber der foreligger. 

Selskabets driftsresultat opgøres som den skattepligtige indkomst før modregning af et evt. 

fremførselsberettiget underskud fra tidligere år, med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Beløbet nedsættes så 

med det indkomstskattebeløb, som kan beregnes af driftsresultatet. 

Såfremt indtjeningsevnen skulle vise et negativt resultat ansættes indtjeningsevnen til kr. 0. 

5.1.1.1.2 Udbytteprocenten 

Udbytteprocenten er udbyttet som er foreslået til udlodning i den relevante årsrapport, i procent af 

selskabskapitalen. Er selskabets kapital delt op i flere aktieklasser, skal udbytteprocenten beregnes for hver 

klasse. 

                                                           
15 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.4.5. 
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5.1.1.1.3 Indre værdi 

Ved aktiernes eller anparternes indre værdi forstås selskabets skattemæssige egenkapital i forhold til 

selskabskapitalen. Det er den seneste årsrapport, der går forud for kursansættelsen, som skal ligge til grund 

for beregningen af den skattemæssige egenkapital. Den skattemæssige egenkapital beregnes med 

udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital, hvor der reguleres for følgende: 

- Fast ejendom medtages til den offentlige vurdering. 

- Driftsmidler, varelager og debitorer medtages med den skattemæssige værdi. 

- Goodwill, indretning af lejede lokaler og periodeafgrænsningsposter holdes ude af beregningen. 

- Udskudt skat tillægges den skattemæssige egenkapital. Da udskudt skat historisk set anses som en del 

af egenkapitalen. 

Såfremt indre værdi skulle være negativ, ansættes den til kr. 0. 

5.1.1.2 Formueskattekursen 

I overensstemmelse med Ligningsvejledningen for 1996 afsnit A.H.3.1.1., findes der syv forskellige 

beregningsregler for beregning af formueskattekursen. Beregningsreglerne er som følger: 

- Den almindelige beregningsregel 

- Hovedaktionærselskaber 

- Den modificerede regel 

- Ejendomsselskaber 

- 90 % - selskaber 

- Datterselskaber 

- Nystiftede selskaber 

”Den almindelige beregningsregel” benyttes som hovedregel, medmindre selskabet kan gå ind under en af 

de andre beregningsregler. ”Den almindelige beregningsregel” beregnes som et gennemsnit af, 1) 

indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,5, 2) Udbytteprocenten kapitaliseret med 92, 3) 80 % af indre værdi. 

Reglen vedrørende hovedaktionærselskaber bruges i de selskaber, hvor over halvdelen af de 

stemmeberettigede aktier i et selskab ejes af en enkelt aktionær, af en person og dennes nærmeste familie, 

af et andet selskab, en koncern eller lignende. Denne regel beregnes som et gennemsnit af 1) 

indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,5 og 2) 80 % af indre værdi. Dermed indgår udbytteprocenten ikke i 

denne regel. 
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”Den modificerede regel” benyttes, såfremt ”Den almindelige beregningsregel” og ”reglen for 

hovedaktionærselskaber” fremkommer med en kurs der overstiger den fulde indre værdi i selskabet, 

forudsat at indtjeningsevnen er større end 10. Ved denne regel kapitaliseres indtjeningsevnen, således at 

de første 10 kapitaliseres lige som i ”Den almindelige beregningsregel” med 11,5 mens den overskydende 

del kapitaliseres med 5,7516. Den beregnede kurs efter ”den modificerede regel” anvendes, hvis den fortsat 

er højere end indre værdi, ellers benyttes indre værdi til værdiansættelse af aktier eller anparterne. 

5.1.2 Værdiansættelse af MF ApS efter 1982-cirkulæret 

Som nævnt tidligere, skal ”Den almindelige beregningsregel” som udgangspunkt anvendes, når der skal 

foretages en værdiansættelse efter 1982-cirkulæret. Anparterne i MF ApS ejes af én person og derfor skal 

reglen for hovedaktionærselskaber anvendes i stedet.  

Jævnfør ”Bilag 2 - Værdiansættelse efter 1982-cirkulæret” er skattekursen efter reglen for 

hovedaktionærselskaber beregnet til kurs 3.500, mens anparternes indre værdi er værdiansat til 3.448. 

Dermed skal ”Den modificerede regel” tages i brug, da kursen efter reglen for hovedaktionærselskaber er 

højere end selskabets indre værdi. Den beregnede kurs på anparterne efter ”Den modificerede regel” er 

kurs 2.465, som er lavere end selskabets indre værdi og dermed anvendes kursen for selskabets indre værdi 

på 3.448, dog nedrunder man alle skattekurser nedad til nærmeste 5-delelige tal, hvorfor den indre værdi 

ansættes til kurs 3.44517, hvilket resulterer i en handelsværdi for MF ApS efter 1982-cirkulæret på kr. 

6.890.00018. 

5.1.3 Værdiansættelse af fast ejendom jævnfør 1982-cirkulæret 

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

Punkt 5 fortæller at ejendommen skal ansættes til kontantværdi og denne kontantværdi kan jævnfør punkt 

6 ligge indenfor +/- 15 % af den senest bekendtgjorte offentlige ejendomsvurdering, når parter der er 

omfattet af cirkulæret vil overdrage en fast ejendom. 

Myndighederne har som udgangspunkt ikke mulighed for at korrigere denne værdiansættelse med mindre, 

at afvigelsen mellem handelsværdien og overdragelsessummen er væsentlig. Sker overdragelsen til en 

værdi der ligger udover de +/- 15 % af den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering, kan værdien 

korrigeres jævnfør punkt 6. 

                                                           
16 Kapitaliseringsfaktor I 2013, SKM2012.638.SKAT 
17 ”Opgørelse af den skattepligtige formue”, s. 88 
18 Bilag 2 
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Da der ikke er tale om overdragelse af en fast ejendom, men derimod overdragelse af et selskab hvor den 

faste ejendom er indeholdt, er det ikke muligt at overdrage med fradrag i den offentlige 

ejendomsvurdering med 15 %.  

Ejendom skal derfor værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering som er kr. 6.000.000. 

5.2 Overdragelse mellem interesseforbundne parter udenfor 

gaveafgiftskredsen  

Interesseforbundne parter uden for gaveafgiftskredsen omfatter søskende, søskendes børn eller 

nærtstående medarbejdere. Betingelserne for at blive betragtet som nærtstående medarbejder er, som 

beskrevet i kapitel 4.2.2, når medarbejderen inden for de seneste fem år har været beskæftiget i et antal 

timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst tre år i selskabet. 

Som beskrevet i afsnit 5.1 anses et forhold mellem far og søn som værende indenfor gaveafgiftskredsen og 

derfor ville en værdiansættelse kunne ske efter 1982-cirkulæret. I det tilfælde hvor at der bliver blandet 

minimum et selskab ind i overdragelsen, enten i form af farens selskab, sønnens selskab eller begge 

selskaber, vil denne transaktion falde uden for gaveafgiftskredsen. Dermed vil der godt kunne ske en 

overdragelse af et selskab hvor de ultimative ejere er far og søn og hvor man derfor ville tro at 

værdiansættelsen skulle ske efter 1982-cirkulæret, men fordi at der er et ”mellemled” i form af et selskab, 

vil dette ikke kunne lade sig gøre. 

Ved overdragelsen mellem interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen anvendes 2000-9 

cirkulæret til at værdiansætte selskabet, da disse ikke er omfattet af BAL § 22, og derfor ikke kan modtage 

et gaveelement. Hvis selskabet er i besiddelse af en ejendom som ligeledes skal overdrages, er det ikke 

muligt at anvende samme værdiansættelsesprincipper for ejendomme som beskrevet i 1982-cirkulæret. 

Derimod skal Den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 anvendes. 

5.2.1 TSS 2000-9 cirkulæret 

Børsnoterede aktier, og unoterede aktier i børnoterede selskaber ansættes til den noterede kursværdi på 

tidspunktet for overdragelsen. Unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Hvis 

handelsværdien ikke kendes, fordi de eksempelvis ikke har været omsat tidligere, kan 

værdiansættelsesprincipperne anvendes som vejledning. 

Selskabets værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter minus de respektive 

gældsposter i selskabet, også kaldet selskabets indre værdi. Til denne værdi tillægges værdien af goodwill, 

som er beregnet i henhold til principperne i TSS 2000-10 cirkulæret. 



29 
 

Den indre værdi svarer til selskabets egenkapital ifølge den seneste aflagte årsrapport. Cirkulæret tager 

således udgangspunkt i selskabets indre værdi og korrigerer derefter for følgende: 

- Fast ejendom - Den regnskabsmæssige værdi for ejendommen erstattes med den seneste kendte 

offentlige ejendomsvurdering. Hvis ejendommen efter seneste offentliggjorte ejendomsvurdering, 

har undergået en større ombygning eller renovering, skal udgifterne tillægges værdien. 

- Kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber medtages til værdien opgjort efter 

hjælpereglen, når handelsværdien er ukendt. 

- Goodwill værdiansættes i henhold til de retningslinjer der fremgår af TSS 2000-10 cirkulæret. 

- Beregnet udskudt skat medtages og reguleres under hensyn til ovennævnte korrektioner. Har 

selskabet et udskudt skatteaktiv, kan dette kun medtages til en kurs under pari. Det skyldes, at 

selskabet først kan udnytte skatteaktivet i fremtiden, og værdien derfor skal tilbagediskonteres og 

derved har en værdi under pari. 

- Egne aktier medtages ikke i beregningen af selskabet indre værdi. 

Den beregnede værdi jævnfør 2000-9 cirkulæret kan fraviges i sin helhed eller for så vidt angår 

enkeltposter, når det må anses relevant og væsentligt for at give en retvisende værdi af de overdragne 

aktier eller anparter.  

5.2.1.1 Værdiansættelse af MF ApS efter TSS 2000-9 cirkulæret 

MF ApS har gennem årene haft en stabil indtjening, og er ikke i besiddelse af immaterielle aktiver. Det 

vurderes derfor, at værdiansættelsen af selskabet kan ske efter principperne i TSS 2000 cirkulærerne, og at 

der kan ses bort for beregningsmodellerne i værdiansættelsesvejledningen19. 

Som det fremgår af 2000-9 cirkulæret, skal den udskudte skat reguleres, hvis der er foretaget 

værdiændringer til de bogførte værdier. MF ApS er i besiddelse af en ejendom som er optaget til kostpris 

med fradrag for foretagne afskrivninger. Denne værdi er lavere end den offentlige ejendomsvurdering, 

hvorfor der sker regulering heraf. Som beregnet i afsnit 5.2.1.3, skal der foretages en regulering til den 

regnskabsmæssige værdi på kr. 453.201. Der er regnskabsmæssigt ikke optaget nogen værdi for goodwill. 

Som beregnet i afsnit 5.2.2, skal der foretages en regulering på kr. 2.685.526 vedrørende goodwill.  

  

                                                           
19 Se afsnit 5.2.3 
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Reguleringen af udskudt skat skal baseres på reguleringen af værdierne. Reguleringen af udskudt skat ser 

ud som følger: 

Korrektion af regnskabsmæssig værdi vedr. ejendom:  453.201    

Korrektion af regnskabsmæssig værdi vedr. goodwill:  2.685.526    

Korrektioner til regnskabsmæssig værdi i alt: 
 

 3.138.727    

Udskudt skat (25 %) af korrektioner: 
 

 784.682    

 

Da der er redegjort for korrektionerne af ejendommen og goodwill, er det muligt at beregne en 

handelsværdi af selskabet efter 2000-9 cirkulæret: 

Cirkulære 2000-9 anvendt på MF ApS 
    

      

Regnskabsmæssig egenkapital 2012   5.845.146 
      

Regulering af ejendom 453.201   

Påvirkning udskudt skat heraf -113.300 339.901 
      

Beregnet goodwill 2.685.526   

Påvirkning udskudt skat heraf -671.381 2.014.144 
      

Værdi beregnet efter hjælpereglen   8.199.191 
 

Værdien af MF ApS er således kr. 8.199.191 efter 2000-9 cirkulæret. Værdiansættelsen vil blive brugt i de 

senere konsekvensberegninger vedrørende generationsskiftemodellerne. 

5.2.1.2 Den juridiske vejledning 2013-2 C.B.3.5.4.3 (fast ejendom) 

Ved overdragelse af ejendom til interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen, som ikke er 

omfattet af BAL § 22, finder den juridiske vejledning 2013-2 C.B.3.5.4.3 anvendelse ved værdiansættelse af 

ejendommen. Tidligere anvendtes 2000-5 cirkulæret til fastsættelse af værdien af en ejendom. Cirkulæret 

blev ved SKR nr. 10406 af 4. december 2007 ophævet, men principperne er i dag overført til Den Juridiske 

vejledning 2013-2 C.B.3.5.4.3. 

Den Juridiske vejledning 2013-2 C.B.3.5.4.3 finder således anvendelse ved overdragelsen af en ejendom 

mellem interesseforbundne parter, som ikke er omfattet af 1982-cirkulæret, hvilket eksempelvis indebærer 

handel mellem aktionær og selskab eller i søskendeforhold. 
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Jævnfør vejledningen skal overdragelsesprisen værdiansættes til, hvad en uafhængig tredjemand ville 

betale for ejendommen. Hvis denne værdi ikke foreligger, vil man i praksis anvende den seneste offentlige 

ejendomsvurdering som udtryk for handelsværdien. Hvis den offentlige ejendomsvurdering ikke giver et 

retvisende udtryk for handelsværdien på handelstidspunktet, er hverken parterne eller 

skattemyndighederne bundet af ejendomsvurderingen. 

Vejledningen beskriver, at ejendomsvurderingen ikke afspejler ejendommens værdi hvis 

ejendomsvurderingen må antages at være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. Ligeledes må sidste 

ejendomsvurdering ikke lægges til grund, hvis der er sket ombygning eller væsentlig modernisering af den 

pågældende ejendom, som påvirker ejendommens handelsværdi, som tilfældet var i SKM2007.153.HR. 

Såfremt man mener, at ejendomsvurderingen ikke er retvisende, har parterne mulighed for at henvende sig 

til skattemyndighederne for at få en udtalelse om ejendommens handelsværdi. 

5.2.1.3 Værdiansættelse af ejendomme i MF ApS efter Den Juridiske vejledning 

I MF ApS er ejendommen regnskabsmæssigt optaget til kostpris med fradrag for foretagne afskrivninger. 

Værdien ved seneste årsrapport udgør kr. 5.546.799. 

Ifølge den seneste bekendtgjorte ejendomsvurdering, udgør værdien af ejendommen midlertidig kr. 

6.000.000. Der vil derfor ske regulering som nedenfor, da der ikke foreligger særlige forhold, som gør at 

vurderingen ikke kan anvendes: 

Regnskabsmæssig værdi 

 

 5.546.799    

Offentlig ejendomsvurdering  6.000.000    

Regulering 

  

 453.201    

 

5.2.2 TSS 2000-10 cirkulæret 

TSS 2000-10 cirkulæret er ligningsrådets vejledning til beregning af goodwill mellem interesseforbundne 

parter. Jævnfør Den juridiske vejledning C.C.6.4.1 defineres goodwill som: ”Den til en erhvervsvirksomhed 

knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende”.  

I begrebet goodwill ligger også, at der både skal være tale om en virksomhed i drift og om konkrete 

konstaterbare faktorer, der betinger forventningerne om den fremtidige indtjeningsevne. De konstaterbare 

faktorer er den fremtidige indtjening, som er betinget af en særlig kundekreds eller forretningsforbindelser.  
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Hvis den fremtidige indtjening derimod ikke knytter sig til en særlig oparbejdet kundekreds eller 

forretningsforbindelser, men er bundet op på forventninger om fremtidig indtjening ved eksempelvis 

værdipapirer, kan det ikke anses at være bundet op til en særlig kundekreds eller forretningsforbindelser, 

hvorfor dette ikke giver anledning til at beregne goodwill20. Der ses flere domsafsigelser, hvor det ikke er 

fundet godtgjort, at betingelserne for eksistensen af goodwill ikke er opfyldt, hvorfor handel med 

værdipairer kun er en af mange. 

Ved overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter, skal goodwill ansættes til handelsværdien. 

Når der er tale om salg til tredjemand, er der tale om to parter med modsatrettede intentioner, hvor prisen 

forhandles. Ved overdragelse til interesseforbundne parter, vil de oftest have samme intentioner, om en så 

lav pris som muligt, hvorfor SKAT i disse tilfælde kan have indvendinger mod værdiansættelsen.  Derfor har 

SKAT udarbejdet værdiansættelsescirkulæret til at værdiansætte goodwillen til handelsværdi. 

I nogle brancher eksisterer der en fast kutyme for værdiansættelse af goodwill mellem uafhængige parter, 

hvor der ved overdragelsen anvendes andre retningslinjer end de i TSS 2000-10 fastsatte retningslinjer. En 

sådan kutyme anerkendes ligeledes skattemæssigt som grundlag for goodwillværdiansættelsen ved parter 

med interessefællesskab. Det skal dog være muligt at dokumentere, at der findes en kutyme inden for 

branchen. Denne dokumentation bør komme fra den pågældende brancheorganisation21. 

Beregningsmodellen i TSS 2000-10 er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der kan derfor 

foreligge omstændigheder, der gør den mindre anvendelig, da den kun er vejledende. I disse tilfælde skal 

der korrigeres i resultatet, således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som 

en uafhængig tredjemand ville betale for goodwill, under de foreliggende omstændigheder. 

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i de seneste tre års regnskabsmæssige resultater før skat opgjort 

efter reglerne i årsregnskabsloven.  

Hvis selskabet ikke udarbejder årsregnskab efter årsregnskabslovens regler, tages der udgangspunkt i 

selskabets skattepligtige indkomst for de seneste tre indkomstår i stedet. De efterfølgende reguleringer 

adskiller sig fra reguleringerne ved udgangspunktet i de regnskabsmæssige resultater. Reguleringerne efter 

den skattepligtige indkomst, vil ikke blive beskrevet yderligere, da vores casevirksomhed aflægger regnskab 

efter årsregnskabslovens regler. 

                                                           
20 SKM2005.274.HR 
21 ”Materialesamling til skat 2”, s. 187 
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Som skrevet ovenfor tager beregningsmodellen udgangspunkt i de seneste tre års regnskabsmæssige 

resultater før skat, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven. Resultaterne reguleres for finansielle 

indtægter og udgifter, ekstraordinære poster og foretagne afskrivninger på tilkøbt goodwill. De regulerede 

resultater vægtes herefter med 1 for det tredjesidste regnskabsår, 2 for forrige regnskabsår og 3 for sidste 

regnskabsår. Summen af disse divideres med 6 for at få en vægtet gennemsnitsindtjening.  

Den vægtede gennemsnitsindtjening skal derudover tillægges en udviklingstendens, såfremt der har været 

en konstant resultatmæssig udvikling, enten i positiv eller negativ retning inden for de tre år. 

Udviklingstendensen træder i stedet for budgetter, som ikke anses som et egnet grundlag for skønnet over 

goodwillværdien, når der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter22. 

Når den vægtede gennemsnitsindtjening inklusiv udviklingstendensen er beregnet, skal der i 

beregningsmodellen fratrækkes driftsherreløn. Driftsherreløn anvendes i virksomheder, som drives i 

personligt regi, og hvor der ikke er udbetalt løn til virksomhedsindehaveren, som var virksomheden drevet i 

selskabsform. 

Efter fradrag for driftsherreløn fratrækkes en forrentning af selskabets aktiver, bortset fra driftsfremmende 

aktiver, i selskabets seneste balance forud for overdragelsen. Driftsfremmende aktiver er eksempelvis, 

værdipapirer, bogført værdi af tilkøbt goodwill og likvider. Ligningsrådet har ved bindende forhåndsbesked, 

udtalt, at likvide midler som hovedregel skal holdes uden for forrentningen af aktiverne. Det fremgår af 

SKM2001.132.LR: 

“Likvide midler har således i lighed med pantebreve og obligationer ikke indflydelse på værdiansættelsen af 

virksomhedens kundekreds, idet virksomhedens beholdning af værdipapirer og likvide midler ikke siger 

noget om virksomhedens evne til at oparbejde goodwill.”
23

 

Rentesatsen til forrentning af selskabets aktiver fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende 

kapitalafkastsats, jævnfør VSL § 9, plus 3 %. Kapitalafkastsatsen for 2013 er på 2 %24, hvilket giver en samlet 

forrentningsprocent på 5 %. Jævnfør VSL § 9 beregnes kapitalafkastsatsen kun en gang årligt. Den beregnes 

på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort af en af Københavns Fondsbørs udregnet effektiv 

obligationsrente for årets første seks måneder. Satsen offentliggøres derfor først medio i året. 

Når selskabets aktiver er forrentet, tillægges denne værdi til den gennemsnitlige indtjening fratrukket 

eventuel driftsherreløn. Dette restbeløb skal kapitaliseres med en kapitaliseringsfaktor, der afhænger af 
                                                           
22 ”Materialesamling til skat 2”, s. 193 
23 SKM2001.132.LR 
24 SKM2013.544.SKAT 
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goodwillens forventede levetid. Kapitaliseringsfaktoren udtrykker det forventede årlige afkast samt hvor 

længe køber forventer et afkast på den erhvervede goodwill.  Forretningen fastsættes til den på 

overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jævnfør VSL § 9 plus 8 %. Forretningen for 2013 er 

derfor 10 %. 

Det skal altid vurderes om den goodwillværdi, der fremkommer svarer til den reelle handelsværdi. Der kan 

være forhold, som der skal tages højde for i den endelige værdiansættelse. Nedenstående er nogle forhold, 

som kan have indvirkning på værdiansættelsen25: 

- 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 selskabets 

indtjening ikke følger med selskabet.  

- I tilfælde hvor selskabets indtjening væsentlig afhænger af én eller få kunder.  

Goodwill kan have varierende levetid, og kapitaliseringsfaktoren er beregnet i forhold til levetiden. 

Goodwillens levetid skal vurderes i forhold til, hvad et nystartet selskab ville skulle bruge af tid på at 

opbygge en tilsvarende omsætning, kundekreds og knowhow. Hvis kompleksiteten af selskabets varer 

og/eller tjenesteydelser er høj, vil det typisk antages at levetiden af goodwillen er lang. Hvis der derimod er 

tale om standard varer og ydelser vil levetiden være kort, da konkurrenter hurtigt vil kunne tilegne sig 

samme viden og markedsindsigt på kort tid. 

Som hovedregel har ligningsrådet taget udgangspunkt i, at levetiden for goodwill ansættes til syv år, når der 

er tale om et selskab hvis produkter og ydelser har karakter af standardprodukter og -ydelser jævnfør 

SKM2002.50.LSR. 

Når den skønnede levetid for goodwill er kendt, er det muligt at beregne kapitaliseringsfaktoren, og derved 

beregne værdien af selskabets goodwill. 

5.2.2.1 Værdiansættelse af goodwill i MF ApS efter TSS 2000-10 cirkulæret 

Jævnfør afsnittet ovenfor, kan det med rimelighed antages, at levetiden for goodwill hos MF ApS er 7 år.  

MF ApS leverer standardprodukter og -ydelser inden for sin branche, har en god stabil indtjening, har 

opbygget en loyal kundekreds, og der er ingen indikationer på, at selskabet i fremtiden vil få problemer 

                                                           
25 TSS 2000-10, punkt 4 
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med going concern. Det forhold, at Per planlægger at overdrage selskabet tillægger ikke, at levetiden skal 

være kortere, da det er produkterne selskabet lever af. 

Da MF ApS ikke har noget tilkøbt goodwill, skal der ikke foretages nogen reguleringer til den beregnede 

goodwill. Der skal ikke fratrækkes driftsherreløn, da MF ApS er et selskab, og dette i praksis oftest gælder 

personligt drevne virksomheder. 

Den beregnede goodwill er 2.685.526 kr. som vil udgøre handelsværdien for goodwill. Beregningen af 

goodwillværdien ses nedenfor: 

Goodwill beregning                 
Beregning til værdiansættelse af goodwill                 

  3. sidste år   2. sidste år   Sidste år 
Resultat   1.286.974     1.786.531     1.360.046 
Vægtning   1     2     3 
    1.286.974     3.573.062     4.080.138 

                8.940.173 

                  
Vægtet reguleret resultat (divideret med 6)               1.490.029 
Udviklingstendens = (resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2             0 

                1.490.029 
Driftsherreløn 50 % (min. 250.000 og maks. 1 mio.)               0 

                1.490.029 
Forretning af aktiver aktiver: 9.888.410   rente: 5     -494.421 

Rest til forrentning af goodwill               995.608 

Kapitaliseringsfaktor             2,70 2.685.526 

                  

Den beregnede goodwill               2.685.526 

                  

5.2.3 Værdiansættelsesvejledningen af august 2009 

Den 21. august 2009 fremlagde SKAT en vejledning om værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele, herunder værdiansættelse af goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver ved både 

koncerninterne overdragelser og ved transaktioner mellem uafhængige parter med samme interesse. I 

denne vejledning er der bl.a. indeholdt de værdiansættelsesmetoder, som SKAT anbefaler samt en 

nærmere redegørelse over de dokumentationskrav, der bør være opfyldt for at SKAT kan vurdere, hvorvidt 

en værdiansættelse er sket efter principperne i LL § 2 omkring armslængdevilkår. 

I forhold til 2000-cirkulærerne tager værdiansættelsesvejledningen fra 2009 ikke udgangspunkt i de 

historiske realiserede tal, men derimod den skønnede fremtidige indtjening i selskabet. Dermed forsøger 



36 
 

SKAT at oveføre det princip der normalt bliver brugt ved en markedsmæssig værdiansættelse, hvor det 

normalt er forventningerne til den fremtidige indtjening, som danner grundlag for værdiansættelsen. 

Ifølge vejledningen er det SKATs anbefaling at anvende en af følgende værdiansættelsesmodeller, eller en 

kombination heraf: 

DCF-modellen 

DCF-modellen (discounted cash flow) er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af en 

virksomhed, et aktiv eller et forretningsprojekt opgøres som den tilbagediskonterede værdi af de 

forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det pågældende værdiansættelsessubjekt. 

EVA-modellen 

EVA-modellen (Economic Value Added) bygger til forskel fra DCF-modellen på begreber kendt fra 

regnskabsanalysen, bl.a. afkastningsgraden (ROIC) og investeret kapital. EVA-modellen og DCF-modellen vil, 

ud fra de samme forudsætninger, give samme værdiestimat. 

Multipel værdiansættelse 

Multipel værdiansættelse bygger på både indtjeningsmultiple og balancemultiple beregninger, som ifølge 

SKAT kan underbygge værdiansættelsen efter DCF- og EVA modellerne.26 

Relief from royalty-metoden 

Relief from royalty-metoden er en model til værdiansættelse af immaterielle anlægsaktiver med 

udgangspunkt i den tilbagediskonterede værdi af royalty- eller andre betalinger, som kan henføres til det 

immaterielle aktiv. 

Værdiansættelsesvejledningen blev indført, da praksis har været præget af en vis usikkerhed omkring 

værdiansættelsen, grundet en meget begrænset vejledning hertil. Spørgsmålet er dog, om denne 

vejledning ikke har skabt mere forvirring, end den har skabt klarhed. 2000-cirkulærerne har været anvendt i 

situationer mellem interesseforbundne parter der ikke var omfattet af cirkulæret fra 1982, mens 

værdiansættelsesvejledningen ifølge sin ordlyd bl.a. finder anvendelse mellem uafhængige parter der ikke 

har modsatrettede interesser. Dette vil kunne give et sammenfald mellem de overdragelser der er omfattet 

af 2000-cirkulærernes ordlyd og værdiansættelsesvejledningen og kan dermed forårsage en usikkerhed for 

                                                           
26 ”Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse”, afsnit 3.4 
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parterne om, hvorvidt en værdiansættelse kan accepteres af SKAT, på trods af at man har anvendt SKATs 

egne værdiansættelsesprincipper.  

Denne manglende klarhed bliver ligeledes omtalt af Søren Halling-Overgaard og Birgitte Sølvkær Olesen i 

”Generationsskifte og Omstrukturering”: 

”Imidlertid synes det forbundet med en vis vanskelighed, klart at afgrænse transfer pricing-

værdiansættelsesvejledningens anvendelsesområde overfor værdiansættelsescirkulærerne 2000-9 og 

2000-10, hvilket forekommer noget uheldigt, al den stund der er tale om en vejledning, hvor 

intentionen har været at skabe klarhed, snare end uklarhed over retsstillingen.”
27

 

 
Det må på baggrund af ovenstående konstateres, at der fortsat er en del usikkerhed omkring, hvornår 

værdiansættelsesvejledningen skal anvendes, da der ikke foreligger en egentlig praksis i form af bindende 

svar og afgørelser på denne vejledning. Der er dog en tendens til, at 2000-cirkulærerne stadig bliver 

anvendt på de fleste små og mellemstore selskaber, mens værdiansættelsesvejledningen primært benyttes 

ved større selskaber og i selskaber hvor der indgår betydelige immaterielle anlægsaktiver. 

5.3 Sammenligning af værdiansættelsesprincipper 

Når der skal overdrages unoterede aktier og/eller kapitalandele i familiedrevet selskaber mellem 

interesseforbundne parter, skal værdiansættelsen ske til en retvisende handelsværdi. En retvisende 

handelsværdi vil som udgangspunkt være udtryk for, hvad selskabet vil være værd i fri handel og vandel, 

svarende til hvad en tredjemand vil betale for selskabet. Til brug for en sådan værdiansættelse, skal der 

som udgangspunkt benyttes uafhængige sammenlignelige transaktioner. Da disse ofte ikke er tilgængelige, 

kan de af SKAT udstukket retningslinjer benyttes i stedet.  

Ved værdiansættelse indenfor gaveafgiftskredsen benyttes 1982-cirkulæret, hvor der beregnes en 

skattekurs og hvor der er mulighed for at inddrage et gaveelement ved overdragelsen. I beregningen af 

1982-cirkulæret skal ikke indregnes goodwill, hvilket medfører en gunstig værdi ved en overdragelse, som 

kan være fordelagtig ved et generationsskifte indenfor familien. 

Som hovedregel benyttes værdiansættelsesvejledning ved værdiansættelse uden for gaveafgiftskredsen 

mellem interesseforbundne parter. Værdiansættelsesvejledningen baserer sig på beregningsmodeller som 

vurderer de fremtidige indtjeningsmuligheder og dermed foretager en værdiansættelse af selskabet på 

baggrund af dette. Dog har det i praksis vist sig, at 2000-cirkulærerne i høj grad stadig benyttes ved 

værdiansættelse af små og mellemstore selskaber. Hvor værdiansættelsesvejledningen anvender den 

                                                           
27 ”Generationsskifte og omstrukturering” s. 20 
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fremtidige indtjening som grundlag for værdiansættelsen, baserer 2000-cirkulærerne sig på historiske tal, 

hvilket for størstedelen af de små og mellemstore selskaber kan bruges som en god indikation på den 

fremtidige indtjening. 

I beregningen af 2000-cirkulærerne kan ejendomme ikke indregnes til en lavere værdi end den offentlige 

ejendomsvurdering. Derudover skal man i dette cirkulære indregne goodwill i henhold til 2000-10 

cirkulæret. Dette medfører oftest en forholdsmæssig højere værdi for selskabet, sammenlignet med 1982-

cirkulæret. I MF ApS vil værdiansættelsen, jævnfør 1982-cirkulæret være kr. 6.890.000, mens 

værdiansættelsen jævnfør 2000 cirkulærerne vil udgøre kr. 8.199.191, hvilket giver en forskel mellem de to 

værdiansættelsesmetoder på kr. 1.309.191. 

Stillet overfor hinanden vil forskellen i de to metoder se ud som følger: 

 

Figur 3 - Sammenligning af værdiansættelsesprincipperne (egen tilvirkning) 

Ovenstående viser som tidligere nævnt, at den primære forskel mellem de to metoder er at der indregnes 

goodwill i cirkulære 2000-9, mens dette ikke er tilfældet i beregning af skattekursen. Modsat bliver den 

udskudte skat, som fremgår af den seneste årsrapport, tillagt den regnskabsmæssige egenkapital i 

skattekursen hvorimod der ved brug af cirkulære 2000-9 kun sker en regulering af udskudt skat på de 

reguleringer der foretages af ejendommen og goodwill. Den udskudte skat som fremgår af årsrapporten 

bliver altså ikke tillagt ved brug af cirkulære 2000-9. Dette viser at der er forskel på 

værdiansættelsesmetoderne, hvorfor en overdragelse af ejerens formue til et familiemedlem allerede 

starter ved valget af værdiansættelsesprincip. 

  

Cirkulære 2000-9 anvendt på MF ApS Skattekursberegning af MF ApS

Regnskabsmæssig egenkapital 2012 5.845.146 Regnskabsmæssig egenkapital 5.845.146

Regulering af ejendom 453.201 Ejendomsværdi, skattemæssig 6.000.000

Påvirkning udskudt skat heraf -113.300 339.901 Ejendomsværdi, regnskabsmæssig -5.546.799

Beregnet goodwill 2.685.526 Driftsmidler, skattemæssig værdi 363.976

Påvirkning udskudt skat heraf -671.381 2.014.144 Driftsmidler, regnskabsmæssig værdi -208.085

Udskudt skat 443.466

Værdi beregnet efter hjælpereglen 8.199.191 Skattemæssig egenkapital 6.897.704
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6 Omstrukturering 

I den indledende fase i generationsskifteprocessen bør det overvejes, om der er den rigtige 

selskabsstruktur til at kunne gennemføre det optimale generationsskifte. En omstrukturering af 

selskabsstrukturen kan være en måde, hvorpå man kan optimere et generationsskifte, så både overdrager 

og erhverver, bliver stillet bedre både under og efter generationsskiftet. 

Der er flere hensyn som skal tages i forbindelse med en omstrukturering, både i forhold til skat og 

finansiering for erhverver, men ligeledes et hensyn til den fremtidige drift af selskabet efter 

generationsskiftet. 

Det kan nemlig være en fordel at få opdelt selskabet i eventuelle separate forretningsområder, såfremt det 

kun er en del af selskabet som skal overdrages. Samtidig vil en sådan opdeling give en bedre overskuelighed 

i forhold til de enkelte forretningsområder og på den måde måske gøre selskabet bedre omsættelig. 

Derudover vil et selskabs balance kunne blive ”reduceret”, som følge af en omstrukturering, og på den 

måde vil finansieringen for erhverver blive lettere samtidig med, at det giver en mulighed for at 

overdrageren kan lave en opsparing i sit holdingselskab. 

En sådan reduktion af balancen har ligeledes til formål at sikre, at en fremtidig overdragelse af selskabet 

ikke bliver omfattet af pengetanksreglerne.28 

Hvorvidt en omstrukturering skal være skattefri eller skattepligtig, er op til en vurdering i det konkrete 

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

selskabet betydelige latente skatter. Det vil dog i de tilfælde, hvor der påhviler selskabet en betydelig latent 

skat være en fordel at adskille overdragelsestidspunktet og beskatningstidspunktet, da man på denne måde 

vil beholde likviderne i selskabet i stedet for at indfri en skattebyrde med disse. 

En omstrukturering kan gøres med eller uden tilladelse fra SKAT. Såfremt man vælger en omstrukturering 

med tilladelse fra SKAT, undgår man den risiko der er for, at SKAT ved en efterfølgende gennemgang anser 

omstruktureringen for skattepligtig. 

En tilladelse kræver en omfattende redegørelse til SKAT med den forretningsmæssige begrundelse for 

omstruktureringen samt at formålet med denne ikke er skatteundgåelse. SKAT kan så give et afslag eller en 

tilladelse, som kan være med forbehold eller yderligere vilkår, som skal opfyldes inden tilladelsen gives. 

                                                           
28 Reglerne omkring pengetanksregel gennemgås i afsnit 7.3.1 
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6.1 Etablering af holdingstruktur 

Såfremt der ikke allerede er etableret en koncernstruktur, hvor driftsselskabet er ejet af et holdingselskab, 

kan det være en fordel at få en sådan struktur etableret. På den måde kan man få udloddet overskydende 

likviditet fra driftsselskabet op til holdingselskabet, så man på den måde afgrænser sin risiko fra den 

økonomiske risiko i driftsselskabet. Derudover vil en holdingstruktur give mulighed for at investere i nye 

selskaber eller stifte nye datterselskaber uafhængigt af eventuelle nye kapitalejere. 

I forbindelse med et generationsskifte er der primært to fordele ved etablering af en holdingstruktur. For 

det første, vil det være muligt at sælge aktierne eller anparterne i driftsselskabet skattefrit, jævnfør ABL § 

8, jævnfør ABL §§ 4 A og 4 B, såfremt holdingselskabet ejer minimum 10 %. 

For det andet, kan der udloddes udbytte skattefrit op til holdingselskabet, i henhold til SEL § 13, stk. 1 nr. 2, 

jævnfør ABL §§ 4 A og 4 B, hvis dettes ejerandel er over 10 %. På den måde, kan man slanke driftsselskabets 

balance samtidig med at overdragelsessummen mindskes, hvilket er en fordel for erhververen. 

En holdingstruktur kan bl.a. etableres på følgende måder: 

- Aktie- /anpartsombytning29 

- Tilførsel af aktiver  

6.2 Aktieombytning 

En aktieombytning er en mulighed for at etablere en holdingstruktur. Aktieombytningen fungerer ved, at en 

kapitalejer indskyder sine anparter i driftsselskabet ind i et nystiftet eller etableret holdingselskab som 

apportindskud for til gengæld at modtage anparter i holdingselskabet som vederlag. Den oprindelige 

kapitalejer i driftsselskabet bliver således kapitalejer i moderselskabet, som til gengæld bliver kapitalejer i 

driftsselskabet. 

                                                           
29 Vil i afhandlingen blive omtalt som aktieombytning 
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Figur 4 - Aktieombytning, egen tilvirkning 

6.2.1 Lovgivning 

En aktieombytning er defineret i 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.” 

En aktieombytning medfører som udgangspunkt beskatning hos aktionæren efter 

aktieavancebeskatningslovens regler, hvorefter et selskab der ejer mere end 10 % kan afstå aktierne 

skattefrit efter ABL § 8. Personer vil uanset ejerandel blive beskattet ved afståelse af aktier i et selskab, 

efter ABL § 12. 

Reglerne i ABL § 36 fastslår dog, at såfremt reglerne i denne paragraf anvendes, vil der ikke ske beskatning 

på ombytningstidspunktet, men først når aktierne i holdingselskabet afstås, holdingselskabet likvideres 

eller går konkurs, det sidste dog kun relevant ved negativ anskaffelsessum.30 

                                                           
30 ”Generationsskifte og omstrukturering” s. 192 
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Lovhjemlen til at foretage en skattefri aktieombytning findes i ABL § 36 stk. 3 og visse betingelser skal være 

opfyldt i forhold til den transaktion, der skal foretages. 

I henhold til ABL § 36, stk. 2, 1.pkt og stk. 6 skal vederlaget erlægges i aktier eller anparter i det 

erhvervende selskab samt en eventuel kontant udligningssum. Denne kontante udligningssum vil blive 

beskattet som aktieavance hos kapitalejeren. 

Derudover er det jævnfør ABL § 36 stk. 2 en helt grundlæggende betingelse, at holdingselskabet opnår 

majoriteten af stemmerne i driftsselskabet på ombytningsøjeblikket. Det er ikke størrelsen af 

kapitalandelen der er afgørende, men udelukkende stemmeflertallet. 

En anden betingelse der skal være opfyldt er, at ombytningen skal ske til handelsværdi. Parterne, som er 

interesseforbundne parter, vil ved en aktieombytning være uden for gaveafgiftskredsen og derfor skal 

cirkulære 2000-9 anvendes ved værdiansættelsen af kapitalandelene. Der henvises til kapitel 5.2 som 

vedrører værdiansættelse mellem interesseforbundne parter uden for gaveafgiftskredsen. 

Som den sidste betingelse kan det nævnes, at jævnfør ABL § 36 stk. 4 skal ombytningen være sket indenfor 

en periode på seks måneder regnet fra den første ombytningsdag. 

Ovenstående betingelser gælder uanset om aktieombytningen foretages med eller uden tilladelse fra SKAT. 

I henhold til ABL § 36 stk. 6 1. pkt. kan en aktieombytning foretages uden tilladelse fra SKAT, alternativt kan 

man anmode om tilladelse efter ABL § 36 stk. 1. 

6.2.2 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Såfremt man vælger at gennemføre en aktieombytning med tilladelse fra SKAT, skal der udarbejdes en 

ansøgning, hvor det beskrives og begrundes, hvorfor denne ombytning skal foretages. Det skal i denne 

ansøgning fremgå, at aktieombytningen er forretningsmæssig begrundet og at der dermed ikke ligger 

skatteundgåelse eller - unddragelse til grund for aktieombytningen. Den forretningsmæssige begrundelse 

skal være konkret og skal kunne underbygges for på den måde at sandsynliggøre overfor SKAT, at 

hensigterne er reelle. Dette skyldes, at det er SKATs subjektive holdning til om den forretningsmæssige 

begrundelse er gyldig. 

Jævnfør nedenstående figur er der tre udfald på, hvorledes en ansøgning kan falde ud: 

1. Afslag 

2. Tilladelse uden vilkår 

3. Tilladelse med vilkår 
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Disse udfald gælder alle skattefrie omstruktureringer, såsom aktieombytning, tilførsel af aktiver og 

spaltning. 

  

 

I SKM 2005.167.LSR blev der ikke givet tilladelse, da man ikke her havde lavet en konkret forretningsmæssig 

begrundelse udover generelle vendinger, såsom ”minimering af driftsrisikoen” og ”forberedelse af 

generationsskifte”. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt at begrunde en aktieombytning med, at man ønsker 

at gennemføre et generationsskifte. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvorledes man vil 

gennemføre generationsskiftet og hvorfor en aktieombytning er vigtig i den proces. Det er således SKATs 

subjektive beslutning, hvorvidt der i det konkrete tilfælde er tale om en skatteundgåelse eller en 

forretningsmæssig begrundelse.31 I SKM2007.807 DEP blev der givet tilladelse til at foretage en skattefri 

aktieombytning, da formålet var at lette finansieringsbyrden og dermed gennemføre et generationsskifte 

med fokus på selskabets selvstændige videreførelse. 

I en skattefri aktieombytning med tilladelse, vil ejertidskravet jævnfør ABL § 36 stk. 6 ikke være gældende. I 

praksis vil SKAT dog ofte pålægge en eventuel tilladelse nogle vilkår, som blandt andet kunne indebære et 

holdingkrav og en anmeldelsespligt i forhold til eventuelle ændringer af forhold i selskabet eller den nye 

koncern generelt. Holdingkravet består i at holdingselskabet ikke må afstå aktierne eller anparterne 

indenfor en tre årig periode efter aktieombytningen har fundet sted.  

                                                           
31 ”Generationsskifte og omstrukturering” s. 216 

Figur 5 - Tilladelsessystemet ved skattefrie omstruktureringer(Fra plancher, Selskabsskatteret 2012, CBS, Erik Banner-
Voigt) 
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En aktieombytning kan i princippet finde sted når som helst, så det er således ikke et krav at transaktionen 

skal finde sted på regnskabsårets skæringsdato. Dog vil en tilladelse typisk indeholde en frist på seks 

måneder til at gennemføre aktieombytningen. 

En aktieombytning medfører at aktionæren succederer i den skattemæssige stilling der følger af de 

oprindelige datterselskabsaktier. Det betyder, at de nye aktier i holdingselskabet vil få samme 

anskaffelsessum og -tidspunkt som de oprindelige datterselskabsaktier. 

6.2.3 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

En aktieombytning kan som alternativ til ovenstående gennemføres uden en forud indhentet tilladelse fra 

SKAT. Dermed skal der ikke udarbejdes og indsendes en ansøgning til SKAT, men SKAT skal derimod 

orienteres af det erhvervende selskab, om at der er foretaget en aktieombytning senest ved indsendelsen 

af selvangivelsen for indkomståret, hvor ombytningen har fundet sted. 

En aktieombytning uden tilladelse har dog knyttet visse krav til sig. I henhold til ABL § 36 stk. 6 vil det 

erhvervende selskab være pålagt et ejertidskrav på tre år fra ombytningstidspunktet, hvilket betyder at 

selskabet ikke kan afstå de modtagne kapitalandele i denne periode. Såfremt ejertidskravet ikke 

overholdes, vil aktieombytningen blive skattepligtig. 

Som det var tilfældet ved en aktieombytning med tilladelse vil en ombytning medføre at aktionæren 

succederer i den skattemæssige stilling, der følger af de oprindelige datterselskabsaktier, hvilket som 

tidligere nævnt betyder, at de nye aktier i holdingselskabet vil få samme anskaffelsessum og -tidspunkt som 

de oprindelige datterselskabsaktier. 

En markant forskel ved at foretage en aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, modsat en med tilladelse, er 

de skattemæssige konsekvenser det vil have ved en eventuel konkurs, likvidation eller kapitalnedsættelse. 

Skatterådet har i et bindende svar, SKM2010.210.SR, fastlagt at en konkurs vil blive anset som afståelse og 

at en aktieombytning foretaget inden for tre år før konkursen, dermed vil blive skattepligtig. Det vil ifølge 

samme bindende svar gælde ved en kapitalnedsættelse. 

SKAT understreger dog, at denne betragtning ikke vil gælde såfremt der er ansøgt om tilladelse til 

aktieombytningen efter ABL § 36 stk. 1 eller stk. 3, og dermed vil det ikke udløse skat, så længe der er søgt 

om tilladelse. 

6.2.4 Den selskabsretlige gennemførsel af aktieombytning 

I selskabsretlig forstand sker en aktieombytning ved apportindskud af aktierne. Såfremt apportindskuddet 

sker til et nystiftet selskab, gælder reglerne i selskabslovens kapitel 3. Hvis ombytningen sker til et 
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eksisterende selskab gælder reglerne i selskabslovens kapitel 10, som vedrører kapitalforhøjelser. I henhold 

til SEL § 36 (ved kapitalforhøjelse; SEL § 160 jævnfør §§ 36 og 37) kræver et apportindskud, at der 

udarbejdes en vurderingsberetning af en uvildig, sagkyndig vurderingsmand32. Ved stiftelse af et nyt 

selskab, er der ikke krav om stiftende generalforsamling, men anmeldelsen af selskabsstiftelsen skal senest 

ske to uger efter 

underskriften på stiftelsesdokumentet til Erhvervsstyrelsen. 

6.2.5 Vurdering i MF ApS 

I MF ApS er der 3 muligheder for en aktieombytning; en skattepligtig og en skattefri, henholdsvis med og 

uden tilladelse. 

I den skattepligtige aktieombytning vil transaktionen være at sidestille med afståelse af aktier og Per ville 

dermed skulle beskattes af avancen på anparterne. 

Den skattefrie aktieombytning kan som sagt ske med eller uden tilladelse og hvorvidt det skal være den ene 

eller anden model, afhænger af, hvor kompliceret omstruktureringen er. Foreligger der ikke en 

forretningsmæssig begrundelse eller er ombytningen ukompliceret og uden problemer vil kunne overholde 

de objektive regler, kan ombytningen med fordel foretages uden tilladelse. 

Hvis man tager udgangspunkt i SKM2007.807.DEP, vil MF ApS have en god mulighed for at opfylde det 

subjektive krav om forretningsmæssig begrundelse. Derudover vil MF ApS umiddelbart ikke have problemer 

med at overholde de objektive regler i ABL, hvorfor det kan anbefales at anmode om tilladelse. 

En aktieombytning vil for Per have den fordel, at der bliver skabt en holdingstruktur som giver mulighed for 

at få overført de frie reserver i driftsselskabet til holdingselskabet, som fremover så ville skulle fungere som 

pensionskasse for Per. 

Hvorvidt en aktieombytning skal foretages før eller efter en spaltning af MF ApS er ikke afgørende, da 

ejertidskravet ikke er gældende i forhold til en spaltning jævnfør ABL § 36 stk. 6. På den måde er det altså 

ikke en eventuel aktieombytning der skal styre, hvorvidt driftsselskabet, via en spaltning, skal slankes eller 

ej. Den eneste forskel på dette er, på hvilket niveau driftsselskabet skal succederes, da en aktieombytning 

afskærer Per muligheden for at succedere driftsselskabet på personniveau. 

                                                           
32 SEL § 37 stk. 1 
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I bilag 5 er vist åbningsbalancen for MF Holding ApS. Åbningsbalancen tager udgangspunkt i 

spaltningsbalancen under afsnit 6.4, således at Per har en koncernstruktur, hvor holdingselskabet ejer 

driftsselskabet MF ApS og ejendomsselskabet ejes personligt. 

Kapitalandelen i MF ApS er beregnet som aktiernes indre værdi jævnfør spaltningen i afsnit 6.4 inklusiv en 

goodwill beregning uden indeholdelse af ejendommen i henhold til bilag 4. Der er i situationen flere 

forskellige muligheder, men her har det været hensynet til, at det for Per stadig skulle være muligt at 

succedere holdingselskabet på personniveau og her ville en finansieringsmæssig tung byrde som 

ejendomsselskabet ikke hindre dette. 

6.3 Tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver er defineret i FUL § 15 C stk. 2 og kan bruges som en mulighed for at danne en 

holdingstruktur, som et alternativ til en aktieombytning. Bestemmelsen er som følger: 

”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.” 

Som illustreret i nedenstående Figur 6 vil det nuværende MF ApS indskyde en del eller hele aktiviteten til et 

nyt selskab, MF NY ApS. Det nuværende driftsselskab, MF ApS vil herefter fungere som holdingselskab for 

det nye selskab. Modsat aktieombytningen, vil der ved denne transaktion ikke blive indskudt et selskab 

mellem anpartshaveren og det nuværende driftsselskab, men derimod et selskab under det nuværende 

driftsselskab.  
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Figur 6 - Tilførsel af aktiver (egen tilvirkning) 

6.3.1 Lovgivning 

I modsætning til aktieombytningen, hvor bestemmelserne finder sted i aktieavancebeskatningsloven, ligger 

bestemmelserne omkring tilførsel af aktiver i fusionsskatteloven § 15 c og 15 d. Som ved en aktieombytning 

kan en tilførsel af aktiver foretages skattepligtigt og skattefrit og ved en skattefri tilførsel af aktiver kan den 

foretages med eller uden tilladelse fra skat. 

6.3.2 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Såfremt en tilførsel af aktiver foretages skattepligtigt, vil transaktionen udløse realisationsbeskatning hos 

anpartshaveren. En eventuel avance vil indgå i den skattepligtige indkomst og opgøres som handelsværdier 

fratrukket de skattemæssige værdier. Denne form kan især være ideel, såfremt det indskydende selskab 

har et stort fremførselsberettiget underskud, som det vil kunne udnytte til at modregne i avancen. Med 

tanke på at det indskydende selskab i de fleste situationer primært vil fungere som holdingselskab og 

dermed kan have vanskeligt ved at udnytte underskuddet fremover, kan det være værd at overveje. En 

anden fordel ved den skattepligtige metode er at det modtagne selskab vil opnå højere 

afskrivningsgrundlag, da aktiverne overføres til handelsværdier. 

Da der i vores case ikke er indbygget et fremførselsberettiget underskud, vil det ikke være hensigtsmæssigt 

med en realisationsbeskatning og en deraf følgende skattebetaling. Derfor vil den skattepligtige transaktion 

ikke blive nærmere gennemgået. 

6.3.3 Skattefri tilførsel af aktiver 

Bestemmelserne omkring en skattefri tilførsel af aktiver findes i FUL § 15 d. Ve denne metode vil man 

kunne foretage en skattemæssig succession i det indskydende selskabs værdier og dermed undgå 
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realisationsbeskatning for det indskydende selskab. Det skal dog understreges, at der ikke vil være tale om 

skatteundgåelse, men blot en skatteudskydelse. 

Fusionsskatteloven indeholder en række krav som skal overholdes ved en skattefri tilførsel af aktiver: 

- Tilførslen skal udgøre en selvstændig gren af selskabet. 

- Grenen skal fungere ved egne midler. 

- Tilførslen skal udgøre alle aktiver og passiver i det selskab eller gren af selskabet som tilføres. 

- Bestemmelserne kan ikke anvendes på enkeltaktiver. Bortset fra en fast ejendom. 

- Tilførslen er omfattet at kontantvederlagsforbud, dvs. der skal modtages aktier eller anparter som 

betaling for aktiverne. 

- Tilførselsdatoen skal være den samme som det modtagne selskabs regnskabsår. 

- De tilførte aktiver og passiver skal opgøres til handelsværdi. 

- Det modtagne selskab succederer i skattemæssige værdier, anskaffelsestidspunkter og intention på de 

tilførte aktiver. 

I henhold til FUL § 15 C stk. 2 skal tilførslen bestå af en samlet virksomhed eller en gren heraf, således at 

det modtagne selskab efter transaktionen fungerer som en selvstændig virksomhed. Det er således ikke 

muligt at udelade et aktiv som er en væsentlig del af selskabet eller kun at overføre et enkelt aktiv. Dog 

med den undtagelse af fast ejendom som anses som en selvstændig virksomhed og dermed godt kan 

udgøre en gren af en virksomhed.33 

En anden betingelse for at kunne foretage transaktionen skattefrit er, at den tilførte gren eller virksomhed 

jævnfør FUL § 15 C stk. 2, skal kunne fungere ved egne midler. Denne betingelse forudsætter 

grundlæggende at aktie- eller anpartsselskabet opfylder kapitalkravene i henhold til den selskabsretlige 

lovgivning. Ellers er det udefra set svært at vurdere, hvorvidt det modtagne selskab er uafhængigt af det 

indskydende selskab og derfor er det i sidste ende ligningsrådet og de danske domstole, der ved konkrete 

sager skal tage stilling til dette. Derfor må begrebet ”fungere ved egne midler” primært ses som en modpol 

til, at det modtagne selskabs virksomhed er afhængig af det indskydende selskab for at fungere.34 Som en 

underbygning af dette, ses det af TfS 1996 167 LR, at det modtagne selskab ikke må være finansieret af 

långivning fra det indskydende selskab eller på anden måde få stillet kreditgivning til rådighed.35 Det er 

desuden heller ikke tilladt, at det indskydende selskab kautionerer eller på anden måde stiller 

sikkerhedsstillelser for det modtagne datterselskab. Dog er det efterfølgende blevet praksis, at det 

                                                           
33 SKM2008.924 SR 
34 ”Generationsskifte og omstrukturering”, s. 302 
35 TfS 1996 899 DEP 
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afgørende ikke længere er, om der stilles midler til rådighed fra det indskydende selskab, men derimod om 

det skete på normale markedsvilkår.36 

Kontantvederlagsforbuddet som er stillet op som en betingelse for tilførsel af aktiver og som betyder at 

vederlaget for transaktionen kun må være i aktier eller anparter, burde som udgangspunkt være enkelt at 

afklare. I praksis kan dette krav give anledning til problemer, da perioden, hvor der kan siges at være tale 

om vederlag til det modtagne selskab kan strækkes til også at omfatte perioden efter tilførselstidspunktet. 

Det betyder, at efterfølgende udlodninger af udbytte, kapitalnedsættelser m.m. samt vedtægtsændringer 

kan være på kant med kontantvederlagsforbuddet. En konsekvens af dette vil være, at tilførslen ikke er 

omfattet af FUL § 15 c og dermed ikke er skattefri. 

6.3.4 Tilladelse fra skat 

En skattefri tilførsel af aktiver kan, som ved en aktieombytning, foretages med eller uden en tilladelse fra 

SKAT. En tilladelse kan kun opnås, såfremt transaktionen er forretningsmæssig begrundet og 

skatteundgåelse og -unddragelse ikke er målet. Se i øvrigt afsnit 6.2.2 for en uddybning omkring de 

overvejelser man skal gøre sig i forhold til den forretningsmæssige begrundelse m.v. 

Udover ovenstående skal betingelserne i afsnit 6.3.3 ligeledes være opfyldt. 

Derudover vil holdingkravet også gælde her, hvilket betyder, at det indskydende selskab ikke må sælge 

kapitalandelene i det modtagne selskab inden for tre år fra tilførselstidspunktet, såfremt skattefriheden 

skal bevares. 

6.3.5 Eventualkrav ved tilførsel af aktiver 

En konsekvens ved tilførsel af aktiver er, at der skal tages stilling til de eventualkrav som tilknytter sig den 

tilførte gren eller virksomhed, for eksempel garanti i forhold til de produkter man producerer. 

Udgangspunktet er, at eventualforpligtelserne tilføres sammen med den relaterende virksomhedsgren, da 

det stemmer overens med grenkravet jævnfør TfS 2001 70 LR. Dog vil det formentlig ikke blive godkendt af 

Ligningsrådet, såfremt det aftales mellem selskaberne, at det modtagne selskab hæfter alene for det 

endelige krav, eftersom regresretten ikke bestod forud for tilførslen.37 

Dermed kan en tilførsel af aktiver sammenlignet med en aktieombytning være uhensigtsmæssig at anvende 

i forbindelse med en holdingstruktur, da det indskydende selskab (som nu vil fungere som holdingselskab), 

stadig vil hæfte for garantiforpligtelser, erstatningskrav m.v. som er opstået inden tilførslen. Da ideen med 

                                                           
36 TfS 1997 941 LR 
37 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 343 
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en holdingstruktur er at isolere driftsrisikoen til driftsselskabet, så holdingselskabet kan fungere som 

pengetank, er det ikke optimalt, at der stadig vil kunne gøres krav oppe i holdingselskabet for forhold der er 

sket før tilførslen. 

6.3.6 Den selskabsretlige gennemførsel af tilførsel af aktiver 

I selskabsloven findes der ikke særlige regler omkring tilførsel af aktiver. En tilførsel af aktiver anses som 

apportindskud, uanset om der er tale om en skattepligtig eller skattefri tilførsel. Sker tilførslen til et 

nystiftet selskab, skal det ske efter reglerne i selskabslovens kapitel 3 omkring stiftelse ved apportindskud. 

Sker tilførslen til et eksisterende selskab, skal selskabslovens kapitel 10 omkring kapitalforhøjelse ved 

apportindskud, anvendes. Der henvises i øvrigt til afsnit 6.2.4 for omtale af krav vedrørende apportindskud. 

6.3.7 Vurdering af tilførsel af aktiver i MF ApS 

I MF ApS vil det, at benytte sig af reglerne omkring tilførsel af aktiver være en mulighed for at danne en 

holdingstruktur, hvor man fik tilført produktionen af maskiner til et nyt selskab og driftsrisikoen dermed vil 

blive isoleret i et særskilt selskab. Dermed kunne det nuværende selskabs ejendom blive liggende i det 

indskydende selskab, som fremover vil blive betragtet som holdingselskabet. Det kan lade sig gøre, da fast 

ejendom i praksis bliver anset som en virksomhedsgren i sig selv og dermed kan holdes ude af en tilførsel, 

eller som enkelt aktiv blive genstand for en tilførsel. Dermed er der mulighed for, at Per kan beholde 

ejendommen i sit nye holdingselskab og fremover udleje denne til det nye selskab med 

maskinproduktionen, som så vil køre videre i et nyt selskab, som senere kan blive en del af et 

generationsskifte. 

Tilførslen af aktiver kan enten gøres ved en skattepligtig eller skattefri tilførsel. Ved den skattepligtige 

tilførsel skal der ske realisationsbeskatning på avancen på aktiverne i MF ApS. Avancen skal opgøres som 

forskellen på handelsværdierne og de skattemæssige nedskrevne værdier. Da MF ApS ikke har et uudnyttet 

skattemæssigt underskud at modregne i avancen, vil en skattepligtig tilførsel af aktiver medføre en 

skattebetaling. 

 

For at undgå beskatning nu og her, kan tilførslen foretages som en skattefri transaktion uden 

realisationsbeskatning, men hvor MF NY ApS i stedet indtræder i de skattemæssige anskaffelsessummer, -

tidspunkter og -intentioner. Betingelserne nævnt i afsnit 6.3.3 skal overholdes ved en skattefri tilførsel af 

aktiver. Ejendommen vurderes at kunne udgøre en selvstændig gren i selskabet, hvorfor det vil være muligt 

at udskille maskinproduktionen til det modtagne selskab. Likviderne i selskabet kan frit fordeles mellem det 



51 
 

indskydende og modtagne selskab, blot under hensyntagen til at MF NY ApS skal kunne fungere ved egne 

midler.38 

 

Helt specifikt i forhold til tilførsel af aktiver, skal man i MF ApS og MF NY ApS være opmærksom på, at 

begge selskaber hæfter for eventualkrav, som måtte dukke op vedrørende det arbejde, som er udført før 

tilførselstidspunktet. Dermed vil MF ApS, hvor ejendommen fremover ville skulle ligge og fungere som 

pension for Per, ikke være uden risiko for tab. Som følge heraf, vil pensionen for Per ikke være sikret i 

tilfælde af krav stillet mod selskabet. 

 

I bilag 6 er der vist en åbningsbalance for tilførsel af aktiver, hvor det alene er driften som bliver tilført det 

modtagne selskab og ejendommen forbliver dermed i det indskydende selskab. I åbningsbalancen for det 

modtagne selskab indsættes det under afsnit 5.2.2.1 beregnede goodwill uden indeholdelse af 

ejendommen med deraf følgende regulering af udskudt skat. Derudover vil der i det indskydende selskab 

fremover fremgå en kapitalandel i det modtagne selskab (datterselskab), som svarer til egenkapitalen i 

dette selskab. Den udskudte skat bliver fordelt mellem selskaberne i forhold til fordelingen af aktiverne 

med tillæg af den beregnede udskudte skat af goodwill i det modtagne selskab. 

6.4 Spaltning 

Ved gennemførelse af en spaltning sker der en opdeling af det hidtidige selskabs aktiviteter, hvorefter en 

eller flere af de opsplittede selskabsdele overgår til et eller flere andre selskaber. Ved spaltning vil der 

derfor ikke opstå en holdingstruktur, men derimod være tale om dannelse af et søsterselskab. 

Der findes to former for spaltning – ophørsspaltning og grenspaltning. Fælles for begge er, at der sker 

overførsel af aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det modtagne selskab, samt at kapitalejerne 

i det indskydende selskab modtager vederlag herfor, enten i form af kapitalandele i det modtagne selskab 

eller kontanter. 

FUL § 15a, stk. 2 definerer en spaltning således:  

”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.” 

Transaktionen er illustreret i nedenstående figur: 

                                                           
38 ”Generationsskifte og omstrukturering”, s. 296, 
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Apportindskud af 
aktiver og passiver 

                      
  

 

Figur 7 - Spaltning (egen tilvirkning) 

En ophørsspaltning indebærer at der gennemføres en opløsning af det spaltede selskab, hvor der sker 

overdragelse af det indskydende selskabs tilhørende aktiver til to eller flere selskaber. En grenspaltning 

indebærer derimod ikke, at det spaltede selskab ophører.  

Ved ophørsspaltning stilles der ikke krav om, at der skal være tale om en samlet gren af en virksomhed som 

overdrages. Det står derfor kapitalejerne frit for at overdrage de specifikke aktiver og passiver efter deres 

egne ønsker, så længe begrundelsen er forretningsmæssigt begrundet, og ikke er begrundet som 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Selvom der ikke stilles krav til fordelingen af aktiver og passiver i 

forbindelse med en ophørsspaltning, skal aktionærerne vederlægges i forhold til deres oprindelige 

besiddelse af kapitalandele i det ophørende selskab jævnfør FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Ved en grenspaltning sker der en opdeling af det indskydende selskabs hidtidige aktiviteter. Der indskydes 

en samlet virksomhedsgren af aktiviteter i det modtagne selskab. En samlet virksomhedsgren omfatter 

både de aktiver og passiver som knytter sig til aktivet. Såfremt man ikke overdrager de tilhørende passiver 

til det overdragne aktiv, vil grenspaltningen ikke godkendes af SKAT39. Den virksomhedsgren som 

overdrages, skal således udgøre en selvstændig virksomhed, som er i stand til at fungere ved egne midler. 

Definitionen på en grenspaltning findes i FUL § 15 c, stk. 2. 

Der er mulighed for at gennemføre en spaltning skattepligtig eller skattefri. Den skattefri spaltning bruges 

ofte i praksis, hvor der ligeledes er mulighed for at gennemføre den skattefri spaltning med og uden 

tilladelse. Ved gennemførelse af en skattepligtig spaltning, vil der være tale om en skattepligtig afståelse af 

aktiver, som fører til afståelsesbeskatning for overdrageren. 

                                                           
39 SKM2011.90.SR 
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6.4.1 Lovgivning 

Spaltning af kapitalselskaber, kan gennemføres efter reglerne i selskabslovens kapitel 15. En skattepligtig 

spaltning kan gennemføres i henhold til SEL § 5, stk. 4, og en skattefri spaltning kan gennemføres i henhold 

til FUL §§ 15 a og b. Reglerne som finder anvendelse ved en skattepligtig spaltning er derfor ikke omfattet 

af fusionsskattelovens regler, hvorfor der som udgangspunkt udløses realisationsbeskatning i det 

indskydende selskab, idet en overdragelse sidestilles med en afståelse. 

6.4.2 Skattepligtig spaltning 

Ved ophørsspaltning opløses det indskydende selskab og bliver ophørsbeskattet efter SEL § 5, stk. 4. En 

ophørsspaltning medfører at det indskydende selskab afstår sine aktiver og passiver til handelsværdi, for 

tidspunktet ved overdragelsen. Kapitalejeren modtager ved overdragelsen et likvidationsprovenue i form af 

aktier i det modtagne selskab, som beskattes efter LL § 16 a.  

Ved en grenspaltning fortsætter den indskydende virksomhed, hvorfor der ikke er tale om et ophør af 

selskabet. Den indskydende virksomhed underkastes i stedet de almindelige 

kapitalgevinstbeskatningsregler af den fraspaltede virksomhedsgren. Kapitalejeren vil modtage udlodning i 

form af anparter eller aktier i det modtagne selskab, som beskattes som udbytte efter reglerne i LL § 16 a 

og PSL § 4 a. 

6.4.3 Skattefri spaltning 

Det er muligt at foretage en skattefri spaltning, således at man undgår at blive realisationsbeskattet. 

Reglerne herfor findes i FUL §§ 15 a og b. Ved en skattefri spaltning, vil det modtagne selskab succedere i 

det indskydende selskabs skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessum, -hensigt, og -tidspunkt for 

aktiverne, herunder de skattemæssige af- og nedskrivninger jævnfør FUL § 8, stk. 1. De overtagne 

skattemæssige af- og nedskrivninger skal fordeles i forhold til de overdragne aktiver. Dette kan dog i praksis 

være vanskeligt at opgøre, hvorfor det accepteres, at der sker en forholdsmæssig fordeling af det 

indskydende selskabs samlede afskrivningssaldo på de modtagne aktiver. 

Ved anvendelse om reglerne om skattefri spaltning, er det en betingelse at transaktionen faktisk udgør en 

spaltning. Der er således opstillet tre generelle materielle betingelser: 

1. Det indskydende selskab skal overføre aktiver og pasiver til et andet selskab. 

2. Det modtagne selskab skal yde et vederlag herfor til det indskydende selskabs aktionærer. 

3. Vederlaget skal erlægges uden formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne. 
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Såfremt der er tale om en grenspaltning, skal de overdragne aktiver og passiver, som tidligere skrevet, 

bestå af en selvstændig virksomhedsgren, hvorimod hvis der er tale om ophørsspaltning, stilles der ikke 

nogen egentlige krav til det udspaltede. 

Af betingelse nr. 2 ved gennemførelse af en skattefri spaltning, fremgår det, at der skal ydes et vederlag. 

Dette vederlag kan ydes i form af aktietildeling og kontantvederlag til kapitalejerne i det indskydende 

selskab. Det er dog altid en forudsætning, at der mindst sker vederlæggelse med én aktie eller anpart i det 

modtagne selskab til mindst én kapitalejer. Der kan derfor i de tilfælde, hvor der er to eller flere 

kapitalejere, gives aktier eller anparter til den ene kapitalejer, og fuldt kontantvederlag til den anden, 

således at den kapitalejer som modtager kontantvederlag ikke længere er selskabsdeltager. Det er blot en 

betingelse, at vederlæggelsen sker i samme forhold som hidtil, og dermed uden formueforrykkelse mellem 

selskabsdeltagerne, jævnfør FUL § 15a, stk. 2. Kontantvederlæggelsen vil være skattepligtig i henhold til 

ABL §§ 8/9 og 12. 

6.4.4 Skattefri spaltning med og uden tilladelse 

Der foreligger ingen krav om, at en skattefri spaltning skal anmeldes til SKAT. Dog skal selskaber der har 

deltaget i en skattefri spaltning uden forudgående tilladelse, give oplysning om dette i forbindelse med 

indgivelse af selvangivelsen for det pågældende år jævnfør FUL § 15, stk. 7. Dette er dog ikke en betingelse 

for at spaltningen kan gennemføres skattefrit, og manglende overholdelse medfører ikke at spaltningen 

bliver skattepligtig.  

En skattefri spaltning med tilladelse gennemføres efter samme regler som ved skattefri aktieombytning og 

tilførsel af aktiver, der skal foreligge en konkret forretningsmæssig begrundelse. 

Begrebet forretningsmæssig begrundelse er beskrevet i kapitel 6.2.2 og vil derfor ikke blive beskrevet 

yderligere, da der er tale om samme principper, hvor SKAT kan stille vilkår til tilladelsen mv. 

Ved en skattefri spaltning uden tilladelse kræves der ikke dokumentation for at spaltningen er 

forretningsmæssigt begrundet. Derimod er der opstillet nogle yderligere betingelser, der skal sikre at 

spaltninger uden forudgående tilladelser ikke har til formål at opnå skatteunddragelse eller 

skatteundgåelse. Der er således nedenstående yderligere betingelser for en skattefri spaltning uden 

forudgående tilladelse: 
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- Selskaber der efter spaltningen ejer mindst 10 % af kapitalen i et af de deltagende selskaber, må 

ikke afstå aktier eller anparter i den efterfølgende periode på tre år efter vedtagelsen40 

- Værdien af de tildelte aktier eller anparter, skal svare til handelsværdien af de overdragne aktiver 

og passiver41 

- Forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagne selskab, skal svare til forholdet 

mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab42 

- Der må ikke ydes kontantvederlag til selskaber, der ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende 

selskab   

 

Ligesom ved skattefri spaltning med tilladelse, og de andre omstruktureringsmodeller, gælder det ligeledes, 

at formålet med den skattefrie spaltning uden tilladelse ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse, 

men at spaltningen er forretningsmæssigt begrundet. Endelig er det en betingelse for en skattefri spaltning, 

at der ved transaktionen ikke opstår nye aktiver eller passiver. En spaltning skal derfor bestå af et selskabs 

samlede aktiver og passiver eller en del heraf. Det er således ikke muligt, at etablere en mellemregning 

mellem det indskydende selskab og det modtagne. Det er underordnet om det modtagne selskab er 

nystiftet eller et allerede eksisterende selskab. 

6.4.5 Den selskabsretlige gennemførelse af spaltning 

De selskabsretlige regler for gennemførelse af en spaltning findes i selskabslovens kapitel 15. SEL § 254 

definerer en spaltning i selskabsretlig forstand som følgende: 

”Ved spaltningen overdrages aktiver og forpligtelser som helhed til flere bestående eller nystiftede aktie- 

eller anpartsselskaber mod vederlag til det indskydende kapitalselskabs kapitalejere. Overdragelserne kan 

gennemføres uden kreditorernes samtykke.” 

Da der ikke skal indhentes tilladelse fra kreditorerne, som i tilfælde ved tilførsel af aktiver, skal det 

bemærkes at der sker en universalsuccession i rettigheder og forpligtelser, hvilket medfører en hæftelse for 

alle selskaber for forpligtelsen jævnfør SEL § 254, stk. 2 

Ved spaltning mellem kapitalselskaber, skal der udarbejdes følgende dokumenter i forbindelse med 

spaltningen jævnfør SEL § 237 ff.: 

                                                           
40 Kapitalandele kan dog afstås i forbindelse med en efterfølgende skattefri omstrukturering såfremt der ikke sker vederlæggelse med andet end 

aktier eller anparter og holdingkravet finder anvendelse i sin restløbetid på selskabsdeltageren i den efterfølgende skattefrie omstrukturering jf. FUL 
§ 15 a, stk. 1 pkt. 5-6. 
41 FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. 
42 FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. 



56 
 

- Spaltningsplan og -redegørelse jævnfør § 255 og 256 – spaltningsplanen og -redegørelsen 

udarbejdes af ledelsen i de selskaber som er indblandet i spaltningen, og indeholder jævnfør SEL § 

255, stk. 3, punkt. 1 – 10 en række oplysninger vedr. spaltningen. Spaltningsplanen kan dog 

fravælges, såfremt der kun indgår anpartsselskaber i spaltningen. I disse tilfælde anvendes 

procedurerne i SEL § 266. 

- En sagkyndig udtalelse fra en vurderingsmand, som tager stilling til vederlaget for aktierne og 

kreditorernes fremtidige fyldestgørelse jævnfør SEL § 259 og 260. Denne kan dog udelades i 

henhold SEL § 259, stk. 1, 2. pkt., såfremt alle kapitalejere er enige heri. 

- En vurderingsberetning jævnfør SEL § 258 

Spaltningsplanen og vurderingsmændenes udtalelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, som står for 

offentliggørelsen. 

6.4.6 Vurdering i MF ApS 

Spaltning af MF ApS vil være en relevant transaktion, da Per ikke har nogen stor pensionsopsparing ud over 

sit selskab. Ved en spaltning vil det være muligt at lave en grenspaltning, således at selskabets ejendom 

spaltes ud til sit eget selskab, som Per stadigvæk vil være indehaver af, og driften kan overdrages til enten 

sønnen Tom eller medarbejderen Karl. På den måde slankes driftsselskabet, så Tom eller Karl kan få en 

mindre finansieringsbyrde, og Per beholder ejendommen som sin pensionsopsparing.  

Anmodningen om en skattefri grenspaltning bør som udgangspunkt foretages med tilladelse, da 

generationsskiftet og risikoelementet i at have samlet selskabets aktiviteter i et selskab burde være 

tilstrækkelig som en forretningsmæssig begrundelse for udskillelsen. SKAT foretager i hvert tilfælde en 

konkret vurdering, og der er ingen fast praksis inden for området. Generationsskifte er som udgangspunkt 

en forretningsmæssig begrundelse, medmindre at begrundelsen er at undgå skat ved en aktionærs 

udtræden. I SKM2004.73TSS og SKM2005.26TSS fandtes begrundelsen for et generationsskifte ikke gyldigt, 

da den ene aktionær kort tid efter spaltningen tilbagesolgte de nystiftede aktier til det udstedende selskab, 

hvorfor hovedformålet ansås som at udtræde af selskabet skattefrit i stedet for at tilgodese de 

driftsmæssige aktiviteter43. I SKM2004.147TSS blev der givet tilladelse til en skattefri spaltning, da 

erhververne allerede var erhvervsmæssigt involveret i selskabet, og hovedformålet var at tilgodese de 

driftsmæssige aktiviteter. Afgørelsen i SKM2004.147TSS er sammenlignelig med situationen i MF ApS, 

hvorfor det forventes at en skattefri spaltning med tilladelse vil blive godkendt. 

                                                           
43 ”Generationsskifte og omstrukturering”, s. 345 
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Ved en grenspaltning skal det udspaltede aktiv være i stand til at fungere som en selvstændig enhed, og for 

egne midler. Det er i forlængelse af dette heller ikke tilladt at spalte en pengekasse ud og væk fra den 

aktivitet som har genereret denne likviditet. I praksis accepteres en ejendom som et selvstændigt selskab. 

Dette uagtet om ejendommen udlejes til tredjemand, eller til driftsselskabet. Det er dog et krav at 

ejendommen ikke er specialindrettet, således at den ikke kan benyttes af andre virksomheder. I sådanne 

tilfælde accepterer SKAT ikke ejendommen som et selvstændig selskab, og giver derved ikke tilladelse til at 

udspalte en sådan ejendom. Ejendommen i MF ApS er en almindelig produktionsbygning uden 

specialindretning, hvorfor det ikke vil give anledning til problemer i MF ApS’ tilfælde. 

6.5 Anbefaling af omstruktureringsmodel 

Omstrukturering af selskabet er et redskab som kan benyttes i forbindelse med et generationsskifte, til at 

optimere selskabsstrukturen i forhold til overdrager og erhverver. Omstruktureringen kan gennemføres i 

flere trin, og vil sædvanligvis blive gjort inden selve generationsskiftet gennemføres. De gældende 

omstruktureringsmodeller er spaltning, aktieombytning samt tilførsel af aktiver. 

Afhængig af hvilken form for omstrukturering der vælges, kan der være nogle formkrav efterfølgende som 

kan begrænse et hurtigt generationsskifte, men ligeledes være behjælpeligt til gennemførsel af et 

generationsskifte. Såfremt omstruktureringen skal ske skattefrit, skal der foreligge en forretningsmæssig 

begrundelse. Et forestående generationsskifte er som udgangspunkt en forretningsmæssig begrundelse44, 

hvorfor det forudsættes, at omstruktureringen kan ske skattefrit med tilladelse. Ved en skattefri 

omstrukturering med tilladelse kan SKAT stille vilkår i form af tre års ejer tid, eller anmeldelseskrav. Ved en 

skattefri omstrukturering uden tilladelse stilles der altid krav om tre års ejer tid. 

En skattefri spaltning af driftsselskabet stiller ikke krav om tre års ejer tid, og er derfor anvendelig såfremt 

man ønsker at adskille den oprindelige virksomhed, eksempelvis af hensyn til forretningsmæssige risici eller 

som led i en slankning af selskabet ved udskillelse af en ejendom i sit eget selvstændige selskab som 

forberedelse til generationsskiftet. Når spaltningen er gennemført er det herefter muligt at lave 

eksempelvis en aktieombytning af det nye driftsselskab, således at der dannes en holdingstruktur. 

I MF ApS vil det være meget anvendeligt at foretage en omstrukturering af den nuværende 

selskabsstruktur. Per vil gerne beholde ejendommen som en del af hans pensionsopsparing, og hverken 

Tom eller Karl har eller kan rejse midler til at erhverve selskabet inklusiv ejendommen. Som skrevet ovenfor 

forudsættes det at den forretningsmæssige begrundelse er opfyldt, hvorfor der kan ske en skattefri 

omstrukturering med tilladelse. 

                                                           
44 SKM2007.807 DEP 
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Det foreslås at ejendommen i MF ApS udskilles af selskabet ved brug af en skattefri spaltning med 

tilladelse, således at Per efterfølgende ejer MF ApS og MF Ny ApS, som vist i Figur 7. Hvorledes der 

efterfølgende skal ske omstrukturering i form af aktieombytning vil afhænge af den generationsskiftemodel 

der anvendes. Dette skyldes at en aktieombytning vil forhindre anvendelse af nogle af generationsskifte-

modellerne men i andre tilfælde være det mest hensigtsmæssige. 

Fordelen ved at stifte et holdingselskab er dog at Per kan modtage udbytte skattefrit, og såfremt Per vil 

sælge anparterne i datterselskabet kan dette ske skattefrit, fremfor at sælge ejendommen og derved 

realisere en skattepligtig ejendomsavance.  
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7 Generationsskifte - væsentlige skatteregler 
I dette kapitel, vil generationsskiftemodellerne blive gennemgået en for en. De kan anvendes i forskellige 

situationer og ved nogle af modellerne kan det være nødvendigt at foretage en omstrukturering af 

selskabsstrukturen, før end de kan anvendes. 

I afsnittet vil følgende modeller blive gennemgået: 

- Overdragelse ved gave uden succession 

- Salg af aktier eller anparter 

- Overdragelse af aktier/anparter med succession 

- A/B Modellen 

- Salg til udstedende selskab 

7.1 Overdragelse ved gave uden succession 

7.1.1 Lovgivning 

En overdragelse af hele eller dele af en virksomhed uden at overdrageren opnår nogen form for modydelse, 

skal behandles som en gave. Gaver er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren jævnfør SSL § 4 stk. 

1. litra c, jævnfør PSL § 3. Der er dog visse personer som jævnfør BAL § 22 er omfattet af gaveafgiftskredsen 

og som dermed ikke skal medtage gaven i den skattepligtige indkomst jævnfør SSL § 5 stk. 1. litra b. Det er 

derfor afgørende, hvilket slægtsforhold modtageren har til gavegiveren. 

7.1.2 Gaveafgift 

Det gælder, at man ved en overdragelse af en gave mellem personer som er omfattet af 

gaveafgiftskredsen, ikke skal medtage gaven i den skattepligtige indkomst, men i stedet er pligtig til at 

afregne en nærmere bestemt afgift af gavens værdi. 

Gaveafgiftssatsen afhænger af modtageren. Ifølge BAL § 23 stk. 1. skal personer der er nævnt i BAL § 22 stk. 

1. pkt. a-e pålægges en gaveafgift på 15 %, mens personer omfattet af BAL § 22 stk. 1. pkt. f, jævnfør BAL § 

23 stk. 2. skal pålægges en gaveafgift på 36,25 %. 

Gaveafgiften beregnes på grundlag af gavens værdi, der overstiger bundgrænsen jævnfør BAL § 23. 

Følgende bundgrænser og afgiftssatser er gældende i 201345: 

 

                                                           
45 Revisormanual 2013 s. 54 
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Gavemodtager   Bundgrænse 2013   Afgiftssats 

Ægtefæller   Ubegrænset46   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     
Figur 8 – Satser og bundgrænser 2013, egen tilvirkning 

Bundgrænsen fungerer sådan, at den gælder for gaveoverdragelse fra gavegiver til modtager. Det betyder, 

at forældre kan give hvert barn en afgiftsfri gave svarende til bundgrænsen, i 2013 svarende til en gave på 

kr. 117.400. 

I forhold til et generationsskifte, er det ofte gavegiveren, der er den kapitalstærke part i forhold til 

gavemodtageren. Derfor vil det ofte i forbindelse med et generationsskifte, hvor der overdrages en gave 

udnyttes at BAL § 24 stk. 5 giver mulighed for at gavegiveren betaler gaveafgiften for gavemodtageren, 

uden at denne bliver afgiftspligtig af dette. Dermed kan man sikre, at en overdragelse ved gave kan 

foretages, selvom gavemodtageren ikke ligger inde med likvider til at betale gaveafgiften. 

7.1.3 Vurdering i MF ApS 

7.1.3.1 Konsekvenser for overdrager 

En gaveoverdragelse uden succession af MF ApS vil for Per sidestilles med en afståelse, hvilket vil medføre 

realisationsbeskatning af anparterne i MF ApS. Per vil derfor skulle svare skat af hele værdien af MF ApS. 

Værdien af MF ApS afhænger af hvem som MF ApS overdrages til. Der kan undgås at betales skat af 

gaveoverdragelsen, hvis gaven overdrages med succession. 

Ved en gaveoverdragelse er hovedformålet, at der ikke modtages et vederlag ved overdragelsen. Dette er 

ikke i overensstemmelse med Pers ønske, da selskabet udgør Pers pensionsopsparing. Ved overdragelse af 

gave uden succession, vil nettoprovenuet for Per blive negativt som følge af skattebetalingen, hvorfor 

denne model ikke er gunstig for Per. 

7.1.3.2 Konsekvenser for erhverver - søn 

Da Tom er omfattet af BAL § 22, kan MF ApS værdiansættes efter 1982 cirkulæret. Da der er tale om 

overdragelse ved gave, bliver Tom ikke skattepligtig af overdragelsen, men skal svare en gaveafgift på 15 % 

                                                           
46 Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie, jf. BAL § 22 stk. 3. 
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af værdien af MF ApS af den del som overstiger grundbeløbet. Værdien af MF ApS i henhold til 1982-

cirkulæret er fastsat til kr. 6.890.000 jævnfør bilag 2, og dermed udgør afgiftsgrundlaget som følger: 

Værdi af MF ApS 
 

 6.890.000   

Bundfradrag 
 

-58.700    

Gaveafgiftsgrundlag 
 

 6.831.300    

Gaveafgift (15 %) 
 

 1.024.695  

 

Per har mulighed for at holde Tom helt skadefri ved at betale gaveafgiften i henhold til BAL § 24, stk. 5, 

således at Tom ikke kommer til at betale noget ved overdragelsen af MF ApS ved overdragelse ved gave.  

7.1.3.3 Konsekvenser for erhverver - nærtstående medarbejder 

Karl er omfattet af reglerne om nærtstående medarbejder, og derfor kan MF ApS værdiansættes efter 

2000-9 cirkulæret. 

Såfremt MF ApS overdrages til Karl som en gave uden succession, er Karl indkomstskattepligtig af værdien 

af gaven jævnfør SSL § 4, litra C, jævnfør SSL § 5. Gaven beskattes efter reglerne i PSL § 3, som personlig 

indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af gaven.  

MF ApS er i henhold til 2000-9 cirkulæret værdiansat til kr. 8.199.191 jævnfør bilag 3. Karl vil derfor blive 

beskattet af 8.199.191 som personlig indkomst. 

7.2 Salg af aktier eller anparter 

Ved salg af aktier eller anparter skal der skelnes mellem salg til erhverver ved direkte personligt ejerskab 

eller ved ejerskab gennem holdingselskab. Dette afhænger af hvilken selskabsstruktur der er opbygget. De 

skattemæssige konsekvenser er vidt forskellige og vil derfor blive behandlet separat i dette afsnit. 

7.2.1 Personligt salg 

7.2.1.1 Lovgivning 

Som udgangspunkt vil overdragelse af kapitalandele fra en fysisk person udløse aktieavancebeskatning af 

en eventuel avance for overdrager. Avancen beregnes som forskellen mellem afståelsessum og 

anskaffelsessum. Aktieavancebeskatningslovens gældende regler skal danne grundlag for beskatning af 

unoterede aktier eller anparter og skal medtages i den skattepligtige indkomst som aktieindkomst jævnfør 

PSL § 4a. Aktieindkomst beskattes med 27 % af de første 48.30047 og med 42 % af beløb derudover48. 

                                                           
47 Bundgrænsen er 96.600 for ægtefæller 
48 PSL § 8a 
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Hvis der er tale om hovedaktionæraktier anskaffet før 18. maj 1993, skal der beregnes et ejertidsnedslag i 

henhold til ABL § 47. Ejertidsnedslaget udgør 1 % pr. ejerår, frem til og med 1998 og kan maksimalt udgøre 

25 %. 

Hvorvidt der er tale om hovedaktionæraktier bestemmes af ABL § 4, hvor det fremgår, at der er tale om at 

hovedaktionæren inden for de seneste 5 år har ejet mindst 25 % af selskabskapitalen eller har haft mere 

end 50 % af stemmeværdien. 

 

Personer som afstår kapitalandele i et selskab, har i henhold til PBL § 15 A, mulighed for at udskyde 

beskatningen fra salget, ved at indskyde midler på en særlig pensionsordning. Den skattepligtige fortjeneste 

kan således helt eller delvist indskydes på pensionsordningen, hvilket medfører at beskatningen udskydes 

til pensionens udbetalingsdato. 

7.2.1.2 Vurdering i MF ApS 

7.2.1.2.1 Konsekvenser for overdrager 

MF ApS blev stiftet i 1990, og har i hele sit virke kun været ejet at Per. Anparterne i MF ApS falder derfor 

under reglerne om hovedaktionæraktier jævnfør ABL § 4.  

Såfremt Per sælger aktierne til sønnen Tom, vil MF ApS kunne værdiansættes efter 1982-cirkulæret. 

Såfremt salget sker til medarbejderen Karl, kan værdiansættelsen ske efter 2000-9 cirkulæret. 

Avancen skal for Per beskattes som aktieindkomst jævnfør PSL § 4a. Da Per har ejet anparterne siden 1990, 

skal der beregnes et ejertidsnedslag for perioden 1990 til 1998 med 1 % for hvert år i perioden. Der skal 

derfor beregnes et ejertidsnedslag på 8 % af den skattepligtige gevinst. 

Per anskaffede i sin tid anparterne til kurs 100 for kr. 200.000. 

Handelsværdien efter 1982 cirkulæret ved salg til sønnen Tom er fastsat til kr. 6.890.000. Handelsværdien 

efter 2000-9 cirkulæret ved salg til medarbejderen Karl er fastsat til kr. 8.199.191. 

Et salg af anparterne vil derfor medføre følgende skattebetaling og nettoprovenu for henholdsvis Tom og 

Karl: 
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7.2.1.2.2 Ophørspension 

Der er for Per mulighed for at indbetale den del af den skattepligtige avance som ikke overstiger 2.507.900 

kr. på en pensionsordning efter reglerne om ophørspension jævnfør PBL § 15 A. På den måde kan Per 

undgå at blive skattepligtig af hele avancen på en gang, og vil have fradrag for foretagne indbetalinger på 

Afståelse til sønnen Tom

Handelsværdi JF. 1982-cirkulæret 6.890.000

Anskaffelsessum -200.000

Avance før ejertidsnedslag 6.690.000

Ejertidsnedslag, 1990-1998, 8 % -535.200

Avance 6.154.800

Beskatning:

27 % af 96.600 26.082

42 % af (6.154.800 - 96.600) 2.544.444

Samlet beskatning ved salg til Tom 2.570.526

Handelsværdi JF. 1982-cirkulæret 6.890.000

Samlet beskatning ved salg til Tom 2.570.526

Nettoprovenue ved salg til Tom 4.319.474

Afståelse til medarbejder Karl

Handelsværdi JF. 2009-cirkulæret 8.199.191

Anskaffelsessum -200.000

Avance før ejertidsnedslag 7.999.191

Ejertidsnedslag, 1990-1998, 8 % -639.935

Avance 7.359.256

Beskatning:

27 % af 96.600 26.082

42 % af (7.359.256 - 96.600) 3.050.316

Samlet beskatning ved salg til Karl 3.076.398

Handelsværdi JF. 2009-cirkulæret 8.199.191

Samlet beskatning ved salg til Karl 3.076.398

Nettoprovenue ved salg til Karl 5.122.794
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sin ophørspension i den personlige indkomst, eller i sin aktieindkomst, og først blive skattepligtig ved 

udbetaling af pensionen. 

En ophørspension er en særlig pensionsordning for virksomhedsejere og hovedaktionærer. 

Oftest prioriterer virksomhedsejere og hovedaktionærer deres investeringer i deres selskab højere end 

deres pensionsordning. Selskabet bliver derfor deres primære pensionsopsparing. Egenkapitalen i selskabet 

kan derfor sammenlignes med indeståendet i en almindelig pensionsordning. Dette medfører dog at den 

dag selskabet sælges, beskattes hele avancen, det vil sige opsparingen, i stedet for, som ved en 

pensionsopsparing, hvor der først sker beskatning ved udbetalingstidspunktet, som oftest sker i rater over 

en årrække.  

Ved anvendelse af reglerne om ophørspension, er det muligt at undgå realisationsbeskatning af hele 

avancen på en gang. Reglerne giver mulighed for at indbetale 2.507.900 kr. ind på enten en livrente eller på 

en ratepension. Indbetalingen skal være foretaget senest 1. juli i året efter det år, hvor selskabet sælges, for 

at få fradrag i salgsåret. Det skal dog bemærkes at indskuddet ikke kan overstige fortjenesten af salget af 

selskabet, men kan højst udgøre 2.507.900 kr. Reglerne giver mulighed for at fordele indbetalingerne over 

ti år. Dog vil det oftest være mest fordelagtigt at foretage indskuddet i det år, hvori selskabet sælges, og 

hvor avancen fra salget af selskabet skal medregnes ved indkomstopgørelsen. 

Der er opstillet nogle specifikke krav, som skal være opfyldt for at anvende reglerne om ophørspension. 

Indskyderen skal være fyldt 55 år inden salget af selskabet, og være fuldt skattepligtig til Danmark. 

Derudover skal indskyderen have drevet virksomhed i mindst ti år inden for de sidste 15 år forud for 

indskuddet. Det er ikke et krav, at de ti år er en sammenhængende periode, ligesom det ikke behøver være 

samme virksomhed. 

Reglerne om ophørspension gælder ikke pengetanke. Selskabet skal have været et aktivt selskab. Dog må 

selskabet godt besidde en udlejningsejendom, såfremt denne udlejes/anvendes af selskabet selv. 

Såfremt der indbetales på en ratepension, er der krav om en bindingsperiode på 5 år før udbetaling til 

hovedaktionæren kan ske. Hvis der indbetales på en livrente, er der ikke nogen bindingsperiode, dog skal 

hovedaktionæren have nået efterlønsalderen før udbetaling kan ske. 

Alle betingelserne for at anvende ordningen for Per er opfyldt, hvorfor beskatningen af avancen op til kr. 

2.507.900 kan indbetales på en pensionsordning, hvorved beskatningen udskydes til udbetalingstidspunktet 

for pensionsudbetalingerne. Udbetalinger beskattes som personlig indkomst. Dog skal der ikke betales 

arbejdsmarkedsbidrag. Marginalskatten vil derfor være ca. 52 %. 
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Såfremt Per måtte afgå ved døden inden generationsskiftet af selskabet er gennemført, afskærer det ikke 

muligheden for at indbetale på en ophørspension, såfremt Kirsten kommer til at sidde i uskiftet bo. Det 

gælder, at når ægtefællen som har ejet og drevet virksomheden/selskabet dør, kan den længstlevende 

ægtefælle overtage virksomhed/selskabet med succession. Hvis den afdøde ægtefælle har været 

hovedaktionær, kan den længstlevende ægtefælle overtage aktierne/anparterne med succession. De 

situationer hvor der kan ske succession er: 

- Den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo eller er eneste arving, jævnfør DBSL § 58 og § 59, 

eller 

- Dødsboet er skattepligtigt, og aktierne/anparterne udloddes til den længstlevende ægtefælle, 

jævnfør DBSL § 36 og § 43 

PBL § 15a, stk. 2 går på at det er muligt for den længstlevende ægtefælle, som ikke tidligere eller kun i 

kortere tid har drevet selvstændig virksomhed, at succedere i den periode, hvor den afdøde har drevet 

selvstændig virksomhed eller været hovedaktionær i et selskab. Den længstlevende ægtefælle overtager 

derved den periode, som den afdøde har optjent med hensyn til at opfylde 10-års kravet i PBL § 15A, stk. 2, 

og kan derfor på samme vis som den afdøde indbetale på en ophørspension. Som ved kravet for 

hovedaktionæren, er det ligeledes et krav for den længstlevende ægtefælle at denne er fyldt 55 år, før der 

kan indbetales på en ophørspension. 

7.2.1.2.3 Konsekvenser for erhverver – søn og nærtstående medarbejder 

Købesummen som for Tom udgør kr. 6.890.000 og for Karl udgør kr. 8.199.191, skal finansieres kontant 

eller ved optagelse af lån. Ved optagelse af lån, skal Tom eller Karl sikre at MF ApS kan finansiere de 

fremtidige lånebetalinger i form af afdrag og renter. Disse skal betales med beskattede midler i form af løn 

eller udbytte fra MF ApS. Marginalskatten ved henholdsvis løn og udbytte er stort set ens, hvorfor det ikke 

har den store indflydelse, om betalingerne bliver foretaget fra den ene eller anden indkomst. Det skal 

derfor overvejes fra Tom eller Karls side, om hvorvidt driften i MF ApS vil kunne finansiere købet. 

Da Tom er indenfor gaveafgiftskredsen, skal han overtage en del af anskaffelsessummen som gave, hvilket 

letter finansieringsbyrden.  

Såfremt Tom eller Karl erhverver anparterne via et holdingselskab, er konsekvenserne herfor beskrevet i 

afsnit 7.2.2.2.2. 
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7.2.2 Salg fra Holding selskab 

7.2.2.1 Lovgivning 

En anden måde at overdrage anparter på, er ved at sælge dem fra et Holding selskab til erhverver, såfremt 

selskabsstrukturen tillader dette. Aktieavance er som udgangspunkt skattepligtig for selskaber, ligesom det 

var det for fysiske personer. Dog kan beskatning udskydes, såfremt selskabsstrukturen er opbygget således 

at et holdingselskab ejer 10 % af driftsselskabet, da datterselskabsaktier i henhold til ABL § 8 jævnfør ABL § 

4a er skattefrie. 

Hvis stiftelsen af holdingselskabet er gennemført ved en af omstruktureringsmodellerne i kapitel 6, skal 

man dog være opmærksom på, at få dette gjort rettidigt i forhold til at sælge datterselskabsaktierne. 

7.2.2.2 Vurdering i MF ApS 

7.2.2.2.1 Konsekvenser for overdrager 

Et salg via holdingselskab vil have den konsekvens for Per, at den salgssum som MF Holding ApS opnår, vil 

være høj, da det vil være 2000-cirkulærerne, der skal benyttes ved værdiansættelsen af anparterne. Dette 

skyldes, at overdragelsen ikke længere sker mellem fysiske personer. Handelsværdien vil jævnfør bilag 3 

udgør kr. 8.199.191. 

Pers skattepligtige indkomst vil som udgangspunkt ikke blive påvirket, da han ikke modtager et personligt 

vederlag for anparterne. Der vil dog være mulighed for, at modtage udbytte til 27 % i beskatning op til kr. 

96.600 og 42 % i beskatning for beløb derover, såfremt det antages, at Per kan udnytte Kirstens 

bundgrænse. Dermed har Per muligheden for, igennem en årrække, at udlodde avancen på salget af MF 

ApS til en lav beskatning på 27 %. 

Afståelsen af anparterne i MF ApS vil være skattefri i henhold til ABL § 8 jævnfør § 4a. Dog med det krav, at 

anparterne skal være ejet i mindst 3 år, alt efter om omstruktureringen er foretaget med eller uden 

tilladelse. 

Omstruktureringen giver dog den mulighed, at balancen i MF ApS bliver slanket og som følge heraf 

mindskes købesummen på selskabet samtidig med, at Per kan beholde ejendommen som en del af sin 

pensionskasse. 

7.2.2.2.2 Konsekvenser for erhverver – søn og nærtstående medarbejder 

Tom og Karl har ved stiftelse af et holdingselskab mulighed for at købe anparterne i MF ApS gennem et 

selskab. Finansieringsbyrden ligger derfor ikke hos dem privat, men hos selskabet. I praksis vil det dog 

formentlig være sådan, at Tom og Karl skal kautionere personligt overfor et eventuelt lån i banken. 
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Tom/Karl

MF ApS

Da Per har valgt at salget af anparter skal ske fra et holdingselskab, kan 1982-cirkulæret ikke anvendes, 

men i stedet er det 2000-cirkulærerne der skal tages i brug. Det medfører, at finansieringsbyrden bliver 

større, da 2000-cirkulæret indregner værdien af det oparbejdede goodwill i selskabet. Til gengæld har Per 

sørget for en slankning af balancen i MF ApS, således at ejendommen tages ud af selskabet og dermed ikke 

kommer til at påvirke størrelsen af finansieringen. 

Som nævnt tidligere, vil der dog gå 3 år før de via deres holdingselskab vil kunne erhverve anparterne i MF 

ApS.  

Når anparterne er erhvervet, vil MF ApS skattefrit kunne udlodde udbytte op til Tom eller Karls 

holdingselskab, som vil kunne benyttes til finansiering af købet. 

Vælger Tom eller Karl at erhverve anparterne personligt i stedet for via et holdingselskab, er der de samme 

økonomiske konsekvenser som i afsnit 7.2.1.2.3. Hvis anparterne derimod bliver erhvervet gennem et 

holdingselskab vil betaling af renter og afdrag ske via indtjeningen i MF ApS. Indtjeningen vil blive beskattet 

med 25 %, hvorefter udlodning af det resterende overskud, kan ske til Tom eller Karls holdingselskab 

skattefrit, og på den måde anvendes til afdrag på gælden. 

7.3 Overdragelse af anparter med succession 

Ved overdragelse af anparter med succession indebærer det, at man overdrager et personligt ejet selskab 

til en anden fysisk person (erhverver), som indtræder i overdragerens skattemæssige position, hvilket vil 

sige anskaffelsessum og -tidspunkt. Dermed sker der ingen realisationsbeskatning ved overdragelsen og 

beskatningen udskydes herved til det tidspunkt, hvor anparterne anses som skattemæssigt afstået. På 

dette tidspunkt, vil erhververen blive beskattet af avancen som er beregnet ud fra den oprindelige 

anskaffelsessum som er overtaget fra overdrageren. 

 

 

Per

MF ApS
Successions-

overdragelse 

Figur 9 - Eksempel på successionsoverdragelse af anparter i MF ApS (egen tilvirkning) 
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7.3.1 Lovgivning 

Reglerne omkring succession af aktier i levende live findes i ABL § 34, 35 og 35 A. 

Den personkreds man kan overdrage anparter eller aktier til med succession er bestemt i 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.” 

Udover denne bestemmelse, er det ligeledes i ABL § 35 stk. 1 bestemt, at der er mulighed for at overdrage 

med succession til en nærtstående medarbejder, såfremt denne lever op til nogle nærmere bestemte 

kriterier: 

”§ 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...” 

Da beskatningen ved overdragelse med succession først indtræder, når erhververen sælger anparterne 

kræves det, at denne er bosat i Danmark og er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til KSL § 1 jævnfør 

ABL § 34 stk. 3. Herudover er det en betingelse, at den enkelte overdragelse af aktier eller anparter udgør 

mindst 1 % af selskabskapitalen jævnfør ABL § 34 stk. 1 pkt. 2. 

En anden vigtig betingelse er, at der jævnfør ABL § 34 stk. 1. nr. 3 jævnfør stk. 6, skal være tale om 

erhvervsmæssig virksomhed, hvilket vil sige, at selskabet ikke i overvejende grad må bestå i udlejning af fast 

ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. - også kaldet passiv pengeanbringelse.  

I de tilfælde hvor et selskab ejer mindre end 25 % af et datterselskab, betragtes dette som et finansielt aktiv 

som skal indregnes i beregningen af den passive pengeanbringelse. Såfremt et selskab ejer mindst 25 % af 

et datterselskab skal, afkastet og værdien af denne kapitalandel ikke medregnes i moderselskabets 

indtægter eller aktiver. I stedet skal medregnes den del af datterselskabets indtægter og aktiver, som 

svarer til ejerforholdet, jævnfør ABL § 34 stk. 6. 

Bestemmelsen i ABL § 34 stk. 1. nr. 3 jævnfør stk. 6, blev i 2011 skærpet, således at mindst 50 % af 

selskabets balancesum skal bestå af erhvervsmæssige aktiver eller mindst 50 % af selskabets indtjening 
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genereres af disse aktiver pr. 1. januar 2012. Tidligere var grænsen 75 %, og denne skærpelse medførte, at 

man indførte en overgangsregel, som skal ses som en form for lempelse. Normalt skal målingen af 

erhvervsmæssige aktiver ske på overtagelsestidspunktet og være et gennemsnit af de seneste 3 

regnskabsår. Denne overgangsregel giver dog frem til 31. december 2014 mulighed for, at 

virksomhedsejere kan vælge, hvorvidt de vil vurderes over 3 år eller kun det seneste år.  

Denne skærpelse af ”pengetankreglen” som den populært kaldes, skal formentlig ses i lyset af at lovgiverne 

har haft som mål at få en del af den passive kapitalanbringelse investeret i arbejdspladser, 

produktionsapparater m.v. for på den måde at få øget væksten i samfundet. Virkningen af dette er endnu 

ikke målbart, men det der har været målbart er den megen kritik som denne skærpelse har mødt, både fra 

erhvervsorganisationer og virksomheder. 

Konsekvenserne for et selskab der ikke overholder kravene i ABL § 34 stk. 1. nr. 3 jævnfør stk. 6, er at man 

dermed ikke kan overdrage sit selskab med succession, men derimod skal beskattes efter 

aktieavancelovens regler med 42 % for dernæst betale en gaveafgift på 15 %. 

Ved en overdragelse af et selskab med skattemæssig succession kan overdrager og erhverver aftale at, 

- der skal afregnes fuldt vederlag for aktierne eller anparterne. 

- erhverver modtager aktierne eller anparterne som gave. 

- det skal være en kombination af vederlag og gave. 

Såfremt gavemuligheden skal udnyttes kræves det, at erhververen er inden for gaveafgiftskredsen som 

omtalt i afsnit 7.1.2. Såfremt dette er tilfældet, er der jævnfør KSL § 33D mulighed for at beregne en 

passivpost som der skal tages hensyn til ved beregning af gaveafgiften eller indkomstbeskatningen. 

Passivposten skal jævnfør KSL § 33 D stk. 2 beregnes ud fra den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, 

som overdrageren ville være blevet beskattet af ved salg, og skal ses som en kompensation til erhververen 

for at overtage en udskudt skattebyrde. Jævnfør KSL § 33 D, stk. 3 udgør passivposten 22 % ved 

aktieavance. Passivposten fratrækkes direkte i gaveafgiftsberegningen, og det er underordnet i 

beregningen af passivposten, hvorvidt overdragelsen sker ved hel eller delvis gave. 

Sker overdragelse uden et gaveelement, da gavemodtageren ikke er omfattet af BAL § 22, og erhververen 

dermed indkomstbeskattes jævnfør SSL § 4 litra c, skal passivposten modregnes i gavens værdi jævnfør KSL 

§ 33D stk. 1. 
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7.3.2 Vurdering i MF ApS 

MF ApS bliver ikke ramt at den såkaldte pengetanksregel i henhold til ABL § 34 stk. 1 nr. 3, da selskabets 

ikke-erhvervsmæssige aktiver ligger på et niveau under 50 %. Dermed er MF ApS egnet til at kunne foretage 

en overdragelse med succession. 

7.3.2.1 Konsekvenser for overdrager 

Der vil ingen skattemæssige konsekvenser være for Per ved en overdragelse med skattemæssig succession. 

Dette skyldes, at selvom der er en skattepligtig avance på anparterne, så vil der ikke ske beskatning ved 

overdragelsen, da Tom eller Karl indtræder i Pers skattemæssige anskaffelsessum- og tidspunkt. 

Per har i forbindelse med overdragelsen mulighed for at overdrage anparterne helt eller delvist som gave 

eller vederlag, der kan være i form af kontanter eller et gældsbrev. Pers nettoprovenu afhænger af 

sammensætningen af gave og vederlag samt om overdragelsen sker til Tom eller Karl. 

7.3.2.2 Konsekvenser for erhverver - søn 

Ved at Tom får overdraget anparterne med succession, indtræder han i den skattemæssige stilling som Per 

oprindeligt havde, hvad angår anskaffelsessum og -tidspunkt. Dette medfører at der ved et fremtidigt salg 

af anparterne, vil ske beskatning hos Tom. 

I henhold til afsnit 7.2.1.2.1 vil der realiseres en avance ved salg til Tom på kr. 6.154.800. Af denne avance 

beregnes passivposten som 22 %, hvilket giver en passivpost på kr. 1.354.056, som reducerer 

gaveafgiftsgrundlaget. 

Det maksimale gaveafgiftsgrundlag vil herefter kunne opgøres som følger: 

Handelsværdi jævnfør 1982-cirkulæret ........................ kr. 6.890.000 

Passivposten .................................................................. kr. - 1.354.056 

Bundfradrag ................................................................... kr. -58.700 

Gaveafgiftsgrundlag....................................................... kr. 5.477.244 

Gaveafgift, 15 % ............................................................. kr. 821.587 

Det er op til Per og Tom, hvem der skal betale gaveafgiften og gaveafgiftsgrundlaget forøges ikke, såfremt 

det skulle være Per, der betaler gaveafgiften. 

Hvordan fordelingen mellem gave og vederlag skal være, er som tidligere nævnt op til parterne at finde ud 

af sammen. Såfremt der bliver et element af vederlag i forbindelse med overdragelsen, kan det blive 

aktuelt for Tom at skulle søge om finansiering af dette. Som et alternativ til fremmedfinansiering, er der 

mulighed for at finansieringen sker gennem MF ApS som selvfinansiering i henhold til SEL § 206-209. 
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Dermed kan MF ApS være med til at finansiere overdragelsen ved, direkte eller indirekte, at stille midler til 

rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for lån som Tom optager. Betingelserne for tilladelse til 

selvfinansiering er følgende: 

 

- Selskabets generalforsamling skal godkende finansieringen og det centrale ledelsesorgan skal 

udarbejde en skriftlig redegørelse, der omhandler baggrunden og vilkårene for lånet. 

- Selskabet må kun yde finansiering for, hvad der svarer til selskabets frie reserver. Derudover skal 

finansieringen være forsvarlig under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling. 

- Finansieringen skal ske på sædvanlige markedsvilkår og det er i øvrigt det centrale ledelsesorgans 

ansvar at foretage en kreditvurdering af dem, der modtager økonomisk bistand. 

7.3.2.3 Konsekvenser for erhverver - nærtstående medarbejder 

Som ved overdragelsen til Tom, vil en overdragelse til Karl ligeledes betyde, at han indtræder i den 

skattemæssige stilling som Per oprindeligt havde, hvad angår anskaffelsessum og -tidspunkt. 

Modsat Tom, skal der ved overdragelse til Karl ikke beregnes passivpost, da Karl ikke er omfattet af 

gaveafgiftsreglerne. Overdragelsen skal i stedet handles til værdien i beregning i forhold til 2000-

cirkulærerne. Det kan så vælges, at denne handelsværdi skal nedsættes med den skattebetaling, som Per 

skulle have foretaget, såfremt der var sket et personligt salg af anparterne, svarende til kr. 3.076.398.49 

Dermed vil overdragelsessummen for anparterne ved en overdragelse til Karl kunne beregnes til 

8.199.19150 - 3.076.398 = 5.122.793. 

Karl vil ligeledes have mulighed for selvfinansiering som omtalt i forrige afsnit. 

7.4 A/B modellen 

Denne generationsskiftemodel er mere kompleks sammenlignet med de andre. Modellen kombinerer 

overdragers ønske om en høj pris, og erhververens ønske om en lempelig finansiering. Dette gøres ved, at 

erhverver tegner aktier eller anparter i det selskab, der skal overdrages, til en lavere tegningskurs, 

hvorimod overdrager sikrer sig en forlods udbytteret i en nærmere bestemt periode herefter. 

Modellen kræver at generationsskiftet er planlagt i god tid, da tidshorisonten på overdragelsen er længere, 

hvilket skyldes at overdragers modtagne betaling for anparterne sker ved den forlods udbytteudlodning 

som skal ske i takt med selskabets indtjening. 

                                                           
49 Jf. afsnit 7.2.1.2.1 
50 Jf. bilag 3 
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Per

MF Holding ApS

MF ApS

Tom/Karl

Ny Holding ApS

Før modellen kan anvendes, skal der ske en vedtægtsændring i selskabet i form af en opdeling af selskabets 

aktieklasser, således at der fremover vil være A- og B-aktier. A-aktierne skal tildeles forlods udbytteret på et 

i forvejen fastsat beløb, samtidig med, at det skal fremgå af vedtægterne, at denne aktieopdeling skal 

bortfalde når A-aktierne har udnyttet denne forlods udbytteret. 

I henhold til den juridiske vejledning C.B.2.1.4.8 anses en vedtægtsændring, hvor aktierne efterfølgende 

anses for at have en anden identitet, som afståelse. I praksis gælder dette dog kun, når der sker en ændring 

af de økonomiske rettigheder mellem kapitalejerne. I dette tilfælde, hvor der er tale om et 

hovedaktionærselskab, vil der på tidpunktet for vedtægtsændringen ofte kun være en kapitalejer, hvorfor 

der ikke kan ske nogen ændring af de økonomiske rettigheder, jævnfør SKM2004.416.LR. Dermed vil 

ændringen i vedtægterne ikke sidestilles med afståelse af aktier, og der skal derfor ikke ske 

afståelsesbeskatning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter denne vedtægtsændring, skal der ske en nytegning af B-aktier, hvorved erhververen kan indtræde i 

selskabet. Erhververen kan tegne de nye B-aktier til en forholdsvis lav kurs, som er bestemt ud fra værdien 

af den forlods udbytteret som A-aktierne skal have. 

Den forlods udbytteret vil i den efterfølgende periode blive udnyttet af den oprindelige kapitalejer, således 

at selskabet drænes for den del af formuen som erhververen af B-aktierne ikke skal have del i. 

  

Figur 10 - Eksemplificering af A/B Modellen (egen tilvirkning) 
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Per

MF Holding ApS

MF ApS

Tom/Karl

Ny Holding ApS

På den måde bliver anskaffelsessummen for B-aktierne betalt af driftsselskabet i form af udbytte, mens 

finansieringen for erhverver, bliver en del lettere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når den forlods udbytteret er udnyttet eller en eventuel tidbegrænsning på denne ret er nået, ophører 

opdelingen af A- og B-aktier. Dermed vil begge kapitalejere være ligestillet og den endelige overdragelse 

kan derfor begynde. 

Erhververen kan vælge at købe overdragerens kapitalandel direkte eller overdrageren kan vælge, at sælge 

sin kapitalandel tilbage til driftsselskabet og dermed blive omfattet af reglerne om ”Salg til udstedende 

selskab”, som vil blive gennemgået i næste afsnit. 

7.4.1 Salg til udstedende selskab 

7.4.1.1 Lovgivning 

”Salg til udstedende selskab” er en model der ofte bliver anvendt i forbindelse med et generationsskifte. 

Der er her tale om at der sker et tilbagesalg af en aktie- eller anpartspost, når en kapitalejer ønsker at 

udtræde af selskabets ejerkreds. Modellen kan stå alene, men bruges også ofte, som tidligere nævnt, i 

forbindelse med A/B modellen, da fordelen er, at størstedelen af vederlaget til den udtrædende aktionær 

eller anpartshaver finansieres ved lavt beskattede midler fra selskabet selv.51 

Selskabsretligt gennemføres et tilbagesalg til udstedende selskab ved en kapitalnedsættelse i selskabet 

med udbetaling til aktionæren i henhold til SEL § 188, stk. 1, nr. 2. Det er et krav, at minimumsgrænsen for 

                                                           
51 ”Generationsskifte og omstrukturering”, s. 172, afsnit 2, linje 5 
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Figur 11 - Tilbagesalg til udstedende selskab (egen tilvirkning) 
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den nominelle kapital er til stede efter nedsættelsen samt at kapitalnedsættelsen skal vedtages med 2/3-

deles flertal på selskabets generalforsamling, da der vil være tale om en vedtægtsændring. I de fleste 

hovedaktionær selskaber er denne vedtagelse dog en formalitet, da ejerkredsen ofte består af få personer, 

som har samme hensigt og interesse. 

I henhold til LL §§ 16 A og B, vil en udbetaling til en kapitalejer efter en kapitalnedsættelse skulle beskattes 

som udbytte. Det betyder, at en beskatning vil foretages af hele udbetalingen uden nogen fradragsret for 

anskaffelsessummen. Derfor kan man efter LL § 16B stk. 2 nr. 6 ansøge om dispensation, således at 

beskatning vil ske efter ABLs almindelige regler. 

Såfremt der forud for benyttelse af A/B modellen er foretaget en skattefri omstrukturering, således at det 

er et holdingselskab der sælger aktierne eller anparterne i driftsselskabet, vil denne afståelse være 

skattefri, såfremt holdingselskabet ejer over 10 %.52 Dog under hensyntagen til et ejertidskrav på 3 år. 

7.4.2 Vurdering i MF ApS 

En forudsætning for at A/B modellen, med efterfølgende salg til udstedende selskab, kan anvendes i MF 

ApS er, at der skal udarbejdes en anpartshaveroverenskomst mellem Per og enten Tom eller Karl. I denne 

anpartshaveroverenskomst, skal det fremgå klart og tydeligt, hvad aftalen der er indgået, indeholder. Det 

skal fremgå hvor stort et udbytte Per, ved ejerskab af A-anparterne, er berettiget til og hvordan værdien af 

selskabet opgøres ved et fremtidigt salg. 

7.4.2.1 Konsekvenser for overdrager 

Ved brug af A/B modellen vil Per modtage betaling for sine anparter over en årrække i form af forlods 

udbytte som forfalder i takt med selskabets indtjening. Når den forlods udbytteret kommer til udbetaling 

over en længere periode, er der også en risiko for, at MF ApS ikke vil genere den positive indtjening som 

gør at udbytteretten kan udnyttes. Alt efter hvad parterne aftaler omkring blandt andet længden på den 

forlods udbytteret kan det påvirke risikoen for, at Per ikke vil få udnyttet den fulde udbytteret, som følge af 

dårligere indtjening. Risikoen herved påvirker kursen på A-anparterne, ligesom det ligeledes kan overvejes, 

om der skal ske en rentekorrektion af udbytteretten. 

Hvis der foretages en skattefri omstrukturering, således at der opnås en holding struktur, vil Per have den 

mulighed at sælge anparterne i MF ApS skattefrit efter 3 år, når der skal ske tilbagesalg til udstedende 

selskab eller erhververs holdingselskab køber anparterne af Pers holdingselskab. 

                                                           
52 Der henvises til afsnit 6.1 
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I bilag 8 fremgår det at handelsværdien af anparterne i MF ApS er sat til kr. 6.012.102, som resulterer i en 

forlods udbytteret på kr. 5.932.102, som effektueres med udlodning af kr. 700.000 hvert år de første 9 år 

og derefter en rest i år 10. 

7.4.2.2 Konsekvenser for erhverver – søn og nærtstående medarbejder 

Finansieringsbyrden for både Tom og Karl vil lettes ved at benytte A/B modellen. Modellen giver mulighed 

for, at Tom og Karl kan tegne anparter til en lavere værdi, mod at Per modtager forlods udbytteret i en 

nærmere aftalt årrække eller til udbytteretten er udbetalt. Dermed giver det mulighed for erhververen til at 

være en del af ledelsen meget tidligere i forløbet samtidig med, at man ikke skal finde fremmed finansiering 

til køb af anparter til selskabets indre værdi. 

Det er ikke nødvendigvis et krav, at erhververen skal erhverve anparterne i MF ApS gennem et 

holdingselskab. Det giver dog den fordel, at eventuelle renteomkostninger vil kunne fradrages 100 % i den 

skattepligtige indkomst som holdingselskabet måtte have, samtidig med at holdingselskabet kan modtage 

skattefrit udbytte fra MF ApS, så snart den forlods udbytteret er udløbet. 
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8 Sammenligning af generationsskiftemodeller 

8.1 Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet for de respektive generationsskiftemodeller er stort set ens, bortset fra A/B-modellen med 

forlods udbytte, som udbetales over en årrække.  

For overdragelse med og uden succession og salg af anparter på henholdsvis person- eller selskabsplan, 

forfalder betalingen og overdragelsen af hele selskabet umiddelbart med det samme. At der i den 

forbindelse kan aftales en afdragsordning for betaling af hele eller dele af overdragelsessummen er et 

andet perspektiv, som kan komme i betragtning, eksempelvis kunne der optages et anfordringslån som en 

del af betalingen for selskabet. Der er ligeledes mulighed for, at overdragelsen sker over en årrække med 

en andel af selskabet hvert år, dog minimum 10 %, men da denne ordning ikke er behandlet i vores opgave, 

vil dette ikke blive beskrevet yderligere. 

Såfremt man benytter sig af A/B modellen, skal overdrager og erhverver være opmærksom på, at 

tidsperspektivet for betaling af overdragelsessummen løber over en lang periode. Erhverver vil, som 

udgangspunkt, få ejerskab i selskabet, men vil ikke erhverve 100 % af selskabet med det samme. Hvis 

værdien af selskabet er af en anseelig størrelse, er det ikke altid muligt at afvikle overdragelsessummen via 

forlods udbytte over en kort årrække på eksempelvis 3-5 år, med mindre selskabet genererer store 

overskud, som dog vil have indflydelse på overdragelsessummen. Normalvis vil en overdragelsesperiode 

løbe over 7 – 10 år, hvorfor ejerskabet mellem overdrager og erhverver skal føres sammen i denne periode. 

Erhverver vil ikke modtage udbytte af overskuddet, før betalingen af forlods udbytte er opfyldt, hvorfor der 

kan være en lang periode uden at få udbytte, såfremt selskabet ikke er i stand til at udlodde mere end aftalt 

forlods udbytte. Hvis selskabet ikke er i stand til at udbetale aftalt forlods udbytte, kan 

overdragelsesperioden blive endnu længere. Når den forlods udbytteret er opfyldt, kan opdelingen af A- og 

B-anparter ophæves, og erhverver kan erhverve de sidste af overdragers anparter, og vil først på dette 

tidspunkt have fuldt ejerskab over selskabet. 

Det kan derudover gøre sig gældende, hvilke omstruktureringsmodeller der har været anvendt som 

forberedelse til overdragelsen. Hvis overdragelsen skal ske efter de skattefrie principper, kan der være krav 

om 3 års ejertid, som kan forlænge processen, inden den faktiske overdragelse af selskabet kan finde sted. 

Tidsperspektivet kan derfor være langt, når man planlægger et generationsskifte, hvorfor det altid er en 

god ide at starte så tidligt som muligt med overvejelser om, hvordan selskabsstrukturen skal være, når en 

overdragelse måtte blive relevant. 
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8.2 Beskatning 

Alt afhængig af hvilken generationsskiftemodel som benyttes, er der forskellige beskatningsformer og -

tidspunkter. 

Såfremt selskabet overdrages som gave uden succession, vil overdrager blive realisationsbeskattet af 

anparterne, da overdragelse ved gave anses som en afståelse. Erhverver vil, afhængig af om det er Tom, 

som er omfattet af BAL § 22, eller om det er Karl, som ikke er omfattet af BAL § 22, blive afgiftspligtig af 

gave indenfor gaveafgiftskredsen eller uden for gaveafgiftskredsen. Tom, som er omfattet af 

gaveafgiftskredsen, vil blive afgiftspligtig af overdragelsessummen med 15 %, såfremt selskabet overdrages 

som gave. Per har dog mulighed for at betale gaveafgiften for Tom, uden Tom bliver afgiftspligtig af dette. 

For Karl vil hele overdragelsessummen blive beskattet som personlig indkomst.  

Ved overdragelse med succession vil der ikke ske beskatning hos Per, da selskabet overdrages til Tom eller 

Karl i den skattemæssige stilling, som Per havde. Tom og Karl vil derved overtage den latente 

skatteforpligtelse, som Per havde ved overdragelsen af den avance, som måtte være opnået. Hvis der ved 

overdragelsen til Tom indgår et gaveelement i overdragelsen med succession, skal der svares gaveafgift af 

dette på 15 % ved overdragelsestidspunktet. Fordelen ved at overdrage med succession til Tom er dog, at 

selskabet kan værdiansættes efter 1982-cirkulæret, hvilket giver en mere lempelig værdiansættelse. 

Overdragelsen vil komme til beskatning, når avancen af anparterne realiseres. For Karl vil der først ske 

beskatning, når avancen af anparter realiseres. 

Hvis der sker et salg af anparterne, er beskatningen afhængig af, om det sker i personligt regi, eller om det 

sker i selskabsregi. Hvis Per sælger anparterne i personligt regi, vil avancen skulle realisationsbeskattes 

efter aktieavancebeskatningslovens regler om aktieindkomst. Avancen vil derfor blive skattepligtig med 

henholdsvis 27 og 42 %. Hvis anparterne sælges fra et holdingselskab, hvor holdingselskabet har ejet over 

10 % af anparterne, kan dette ske skattefrit. Hele avancen kan derfor akkumuleres i holdingselskabet til 

fremtidige investeringer uden at skulle svare skat af avancen. Beskatningen af avancen vil først ske, når der 

udloddes udbytte til Per, som deraf skal svare almindelig skat af aktieindkomst, som beskrevet ovenfor. 

Tom og Karl skal købe aktierne for beskattede midler, og deres anskaffelsessum vil derfor svare til prisen på 

købstidspunktet. Der overtages derfor ikke en latent skattebyrde, og der skal kun svares skat af avancen på 

anparterne i forhold til købsprisen på overdragelsestidspunktet. 

Hvis der ændres i vedtægterne, således at der oprettes A- og B-anparter, og der derefter foretages en 

kapitaludvidelse, vil dette ikke udløse beskatning. Beskatningen forekommer, når der udloddes udbytte, 

såfremt udbyttemodtageren er Per, Tom eller Karl personligt. Hvis der er sket en aktieombytning, hvor en 
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holdingstruktur er oprettet, vil udbyttet udloddes skattefrit, når modtageren har en ejerandel på over 10 %. 

Når forpligtelsen om forlods udbytte er opfyldt, kan erhverver købe Pers ejerandel til pari. Hvis der er sket 

aktieombytning, således at Pers holdingselskab ejer anparterne i driftsselskabet, kan disse sælges skattefrit 

for holdingselskabet. 

Generationsskiftemodellerne uden succession og salg af anparter er meget likviditetskrævende, hvilket 

stiller store krav til erhververen og sælger. Beskatningen kommer som udgangspunkt til forfald med det 

samme, og der er ikke mulighed for at udskyde skattebetalingen, med mindre reglerne om ophørspension 

kan anvendes. Ved overdragelse ved succession, eller ved A/B-modellen, vil betalingen først ske ved 

realisationen af enten salget eller ved udlodning af udbytte. Disse modeller er ikke likviditetskrævende i 

samme omfang, men kan dog ligeledes kræve en stor overdragelsessum, da der kun vil opnås en 

udskydelse af skatten, således at provenuet stadigvæk skal betales, enten ved overdragelsen eller i rater. 

Beskatningsformen og -tidspunktet ved de forskellige generationsskiftemodeller kan derfor have stor 

betydning for, hvilken model der vælges. 

8.3 Fremtidsudsigter 

Ved de mindre hovedaktionærselskaber, er selskabets drift ofte afhængig af ejeren, da de ofte selv er 

meget involveret i den daglige drift. Det er ejeren, som tegner selskabet udadtil overfor interessenter og 

indadtil i forhold til medarbejderne. Modsat ved større selskaber, hvor ejerne ikke nødvendigvis i samme 

grad er involveret i den daglige drift, og måske kun sjældent viser sig for medarbejderne. 

Ved et generationsskifte i mindre hovedaktionærselskaber vurderes det derfor, at det ofte vil være en 

fordel med et glidende generationsskifte over nogle år, således at man så vidt muligt, optimerer selskabets 

overlevelsesmuligheder. På den måde vil erhververen have mulighed for stille og roligt at blive en del af 

selskabets ledelse samtidig med, at der stadig vil være mulighed for sparring med den oprindelige ejer. 

Netop et sådant forløb, taler for brugen af A/B modellen, da denne model vil sikre, at overdrageren stadig 

vil have et engagement og en tilstedeværelse i selskabet, da finansieringen af vederlaget er afhængigt af 

den fremtidige indtjening i selskabet. 

Et glidende generationsskifte vil ikke på samme måde kunne foretages ved en overdragelse med 

skattemæssig succession, da overdragelsen af anparterne vil finde sted på en gang. Dermed vil 

overdrageren ikke på samme måde have et engagement i den fremtidige drift af selskabet, selvom 

muligheden for en ansættelse af overdrageren i selskabet foreligger. Det skal dog nøje overvejes om 

overdrageren vil have den rigtige motivation for en sådan aftale, da han er ude af selskabet og dermed ikke 

er afhængig af selskabets indtjening længere. 
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Et salg af aktier, enten personligt eller via et holdingselskab, vil godt kunne arrangeres, således at man 

lavede et glidende generationsskifte, da man ville kunne sælge anparterne i portioner over en årrække i 

stedet for på en gang. På den måde vil man, som ved A/B modellen, i en overgang have flere ejere, hvor 

begge havde et incitament til at optimere selskabets indtjening.   

I forlængelse af selskabets afhængighed af overdrageren, ligger der også det parameter, at erhververen 

skal være kompetent inden for branchen.  Dette ville ligeledes kunne optimeres, hvis der blev foretaget et 

glidende generationsskifte, hvor erhververen ville kunne sparre med overdrageren omkring det faglige. 

Et sidste aspekt man skal have med i vurderingen af selskabets fremtidsudsigter er, at det ofte er 

driftsselskabet der skal være med til, på den ene eller anden måde, at finansiere overdragelsen. Jo mere 

kapital der skal trækkes ud af selskabet desto mindre er muligheden også for at selskabet kan overleve. Så 

det fremtidige kapitalkrav til finansieringen af overdragelsen skal også overvejes. 

8.4 Finansiering 

Finansieringsbyrden for erhverver, afhænger af hvilken værdiansættelse der sker af selskabet samt hvilken 

generationsskiftemodel der anvendes. Værdiansættelsen af selskabet er afhængig af overdragers 

privatøkonomi, kapitalbehov samt om erhververen er nærtstående til overdrager. Overdrageren vil som 

udgangspunkt altid sætte værdien af selskabet til højst muligt, men kan i en situation ved 

familieoverdragelse have en interesse i at sætte en lav værdi på selskabet, forudsat at kapitalbehovet til 

pensionen stadig kan opnås. På den måde kan finansieringsbyrden for en søn eller lignende mindskes og 

selskabet kan dermed blive i familien. 

Erhververen vil som udgangspunkt altid have en så lav værdi på selskabet som muligt, da 

finansieringsbyrden dermed holdes så lav som muligt. 

Jo hurtigere et generationsskifte skal gennemføres, desto større er finansieringsbyrden for erhverver, da 

vederlaget skal betales kontant eller i form af gældsbrev. A/B modellen, med tilbagesalg til udstedende 

selskab, er et eksempel på en model, hvor finansieringsbyrden for erhverver vil være overkommelig, da 

finansieringen sker ved driftsselskabets egne midler.  

En model hvor salg af anparter i driftsselskabet sker via overdragerens holdingselskab til erhververens 

holdingselskab, kan også være en løsning på en tung finansieringsbyrde. Her vil erhververen løbende købe 

andele i driftsselskabet, hvor det løbende udloddede udbytte i driftsselskabet til de to holdingselskaber vil 

være med til at afdrage på den gæld, der er opstået mellem overdragerens holdingselskab og erhververens 

holdingselskab, på erhververens køb af anparter. 
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Finansieringen vil ligeledes kunne afhjælpes ved reglerne omkring selvfinansiering, som er omtalt under 

afsnit 7.3.2.2. 

8.5 Løsningsforslag 

Som beskrevet i afsnit 6.5 blev der foretaget en skattefri grenspaltning af ejendommen, således at MF ApS 

blev slanket. Resten af omstruktureringen afhænger af, hvilken generationsskiftemodel der vælges 

anvendt. 

Da hverken Tom eller Karl har de store likvide midler, og Per kun har en alder af 60 år, og ikke har i sinde at 

lade sig pensionere inden for de nærmeste år, vurderes det, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en 

aktieombytning af MF ApS, således at Per får et holdingselskab mod at indskyde aktierne MF ApS i sit nye 

holdingselskab. Samtidig vurderes det at Tom og Karl har lige store muligheder for at kunne overtage 

selskabet, både set i forhold til det finansielle aspekt samt det erfaringsmæssige aspekt, hvorfor det i vores 

løsningsforslag vil være Tom der overtager selskabet, da det vil være mest nærliggende at gøre det indenfor 

familien. 

Værdien af MF ApS efter der er foretaget en grenspaltning, hvor MF ApS’ ejendom er udskilt, er kr. 

6.012.102. Derved skal Tom kun finansiere købet af det reelle selskab, samtidig med at Per stadigvæk har 

en del af sin pensionsopsparing i behold i form af ejendommen. Per kan ligeledes vælge at lave en 

aktieombytning af ejendomsselskabet, således at han fremtidigt, hvis han vil sælge ejendomsselskabet, kan 

gøre dette skattefrit, uden at der skal ske realisationsbeskatning ved salget. 

Når aktieombytningen af MF ApS er gennemført, vil der blive foretaget en kapitaludvidelse og 

vedtægtsændring, hvor der indføres A- og B-anparter, og Tom vil foretage en kapitaludvidelse med 

nominelt 200.000 B-anparter til kurs 100, således at Tom nu ejer 50 % af selskabet. Der vil normalvis være 

krav om 3 års ejertid ved en skattefri aktieombytning, førend der kan ske ændring i ejerforhold, men da en 

kapitaludvidelse ikke anses som en afståelse, er dette muligt uden at betingelserne for den skattefrie 

aktieombytning brydes. 

Anparterne fra nummer 1 til 200.000 kategoriseret som A-anparter og tildeles en forlods udbytteret på kr. 

5.932.102, som skal udbetales over en ti årig periode. Anparterne fra nummer 200.001 til 400.000 

kategoriseres som B-anparter og har ikke ret til udbytte, før det forlods aftalte udbytte er udbetalt. Da Per 

er i besiddelse af de oprindelige anparter, ejer han derfor A-anparterne og har ret til forlods udbytte. Tom 

ejer B-anparterne og har kun ret til udbytte, såfremt der udbetales mere i udbytte, end der er aftalt i 

forlods udbytte per år. 
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Per har ret til forlods udbytte på kr. 5.932.102 som skal udbetales over en ti årig periode. Såfremt der i et år 

bliver udbetalt kr. 1.000.000 i udbytte et år, vil Per modtage sit forlods udbytte. Resten vil skulle fordeles 

forholdsmæssigt mellem Per og Tom med 50/50, da de hver især ejer 50 % af selskabet. Som kompensation 

for at modtage overdragelsessummen over ti år i form af forlods udbytte, er overdragelsessummen tillagt 

en rente på 3 % pr. år, hvorfor den samlede udbetaling til Per over ti år vil være kr. 6.947.533. Per vil derfor 

modtage en kompensation over ti år på kr. 1.015.431. i forrentning. Aftalen om forlods udbytte vil se 

således ud:   

 

Der vil de første ni år ske en forlods udbytteudbetaling på kr. 700.000 og sidste år, vil der ske en forlods 

udbytteudbetaling på kr. 647.533. 

Udbyttet tilfalder Pers holdingselskab, hvorfor udbyttet vil være skattefrit, da holding ejer mere end 10 % af 

MF ApS. Såfremt Per udlodder udbytte til sig selv fra sit holdingselskab, er dette aktieindkomst som 

beskattes med henholdsvis 27 og 42 %. 
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Der vil blive foretaget et glidende generationsskifte, da Per vil blive ved med at arbejde i MF ApS indtil han 

bliver 65 år. Når Per går på pension, vil han beholde sin ejerandel, men blot have ret til forlods udbytte fra 

MF ApS, og kan modtage løn fra sit holdingselskab, enten i form af løn eller udbytte. 

Når det forlods udbytte er betalt, vil A- og B-klassen ophæves, og Per vil sælge sine anparter til Tom for kurs 

100, således at Tom nu ejer alle anparter i MF ApS. 

Ved denne ordning har Tom kun skulle stille kr. 200.000 til rådighed ved indtrædelse af ejerskab i MF ApS, 

og efter ti år stille yderligere kr. 200.000 til overtagelse af resten af anparterne i MF ApS, såfremt reglerne 

om tilbagesalg til udstedende selskab ikke benyttes. 
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9 Generationsskifte ved død 

Et generationsskifte er vigtigt at få planlagt i god tid, således at man undgår at manglende planlægning af 

generationsskiftet kan give eksempelvis ledelsesmæssige problemer, problemer omkring overdragelsen og 

udløse uhensigtsmæssige skattebetalinger. 

Såfremt generationsskiftet ikke nås gennemført i levende live, men fremkaldes af et dødsfald, vil 

generationsskiftet skifte fra de almindelige skattemæssige regler vedrørende generationsskifte, til reglerne 

om arve- og dødsbobeskatning. Disse beskatningsformer er anderledes end dem, som man kan planlægge 

sig ud af i levende live gennem gaver mv. Ligeledes kan det være en udfordring, hvis et generationsskifte er 

i gang, og dødsfaldet resulterer i at den/de efterlevende arvinger økonomisk er nødsaget til at handle 

anerledes end først tiltænkt, da der ved generationsskifter, alt afhængig af hvordan det er udført, kan være 

krav til ejertid, for at omstruktureringen gennemføres skattefrit med videre. Hvis dette brydes, kan det 

resultere i skattebetaling, hvorfor man kan være nødsaget til at sælge til anden hånd end først tiltænkt, da 

dem der skulle overtage, muligvis ikke har de tilstrækkelige likvider til at købe selskabet 

Generationsskifte ved død vil blive behandlet i generel form, blot for at belyse situationen ved 

gennemførelse af et generationsskifte ved død. 

9.1 Generelt om dødsboer 

Når en person afgår ved døden, må vedkommendes ejendele primært anvendes til fyldestgørelse af 

vedkommendes kreditorer. Hvad der derefter er til rest, falder i arv. 

Der findes to former for arv. Legalarv og testementalarv. Den legale arv er styret ved lov, og der ligger 

derfor nogle faste principper for, hvem der skal tvangsarve jævnfør arveloven. En afdødes nærmeste 

arvinger er livsarvinger (børn, børnebørn mv.) samt en eventuel ægtefælle. Testementalarv er hvor den 

afdøde ønsker, at der skal forholdes anerledes med de efterladte ejendele, end det følger af de legale 

arveregler. Dette sker via testamente. 

Reglerne om hvorvidt et dødsbo er skattepligtigt til Danmark, er anderledes end reglerne efter 

kildeskatteloven og selskabsskatteloven. Den danske arvelov finder kun anvendelse for personer, der har 

bopæl i Danmark ved dødsfaldet. Danske dødsboer beskattes efter dødsboskatteloven (DSKL). 

Beskatningen er forskellig afhængig af, om boet er et selvstændigt skattesubjekt, eller om det ikke er et 

selvstændigt skattesubjekt. Sondringen mellem selvstændige- og ikke selvstændige skattesubjekter vil blive 

beskrevet senere i kapitlet. 
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9.1.1 Forholdet mellem ægtefæller 

Per er gift med Kirsten, hvilket har betydning for formuen. 

Ved indgåelse af ægteskab træder reglerne i retsvirkningsloven i kraft. Retsvirkningslovens § 15 lyder 

således: ”Alt, hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, indgår i almindeligt 

formuefællesskab mellem dem, for så vidt ikke er gjort til særeje, jfr. § 28”. 

Da hverken Per eller Kirsten har særeje, betyder det, at alle aktiverne vil indgå i fællesboet der i tilfælde af 

bosondring bliver delt, jævnfør retsvirkningslovens § 16, stk. 2. 

At ægtefællernes ejendele i forbindelse med ægteskabet bliver en del af fællesboet, er ikke ensbetydende 

med, at ægtefællerne sammen ejer alle aktiver i ægteskabet. I levende live har begge ægtefæller særråden 

over alt, hvad de hver især har bragt ind i fællesboet53, dog med enkelte undtagelser, som ikke vil blive 

nærmere behandlet. 

Ejendele som ægtefællerne senere erhverver sig gennem løn, arv og gaver med videre, bliver ligeledes en 

del af formuefællesskabet. Arvelader og gavegiver har, for så vidt angår arv og gave, mulighed for at gøre 

sin arv (herunder tvangsarv)/gave til særeje, såfremt vedkommende måtte ønske det54. Dette kan dog kun 

berigtiges ved indarbejdelse i et testamente. 

Det er muligt at fravige hovedreglen om formuefællesskab ved at parterne indgår en ægtepagt jævnfør 

retsvirkningslovens § 28. En ægtepagt kan indeholde forskellige former for særeje. De mest sædvanlige, og 

dem som kort vil blive beskrevet, er, skilsmissesæreje, fuldstændig særeje og kombinationssæreje. Ved 

skilsmissesæreje gælder det, at der opretholdes særeje ved bodeling efter separation eller skilsmisse, men 

at der er formuefællesskab ved dødsskifte. Ved fuldstændig særeje opretholdes særejet også ved død. Det 

kan aftales, at særejet kun omhandler enkelte eller specifikke ejendele, og behøver ikke omhandle begge 

parter55. Ved kombinationssæreje bliver afdødes særeje til fælleseje, mens efterlevende ægtefælles særeje 

bliver fuldstændig særeje. 

9.1.2 Skiftet eller uskiftet bo 

Såfremt den ene ægtefælle afgår ved døden, er der to overordnede muligheder for behandling af 

dødsboet. Der sondres mellem skiftet og uskiftet bo. Under disse begreber findes der forskellige 

muligheder. Der vil nedenfor blive redegjort for de relevante. 

                                                           
53 ”Retsvirkningslovens § 16” 
54 ”Retsvirkningslovens § 28” 
55 ”Retsvirkningslovens § 28, stk. 1”  
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Den skattemæssige behandling af et dødsbo afgøres af, hvorvidt der er tale om skiftet eller uskiftet bo. I 

udskiftede boer foretages der ingen skattemæssig behandling, mens skiftede boer er selvstændige 

skattesubjekter. 

9.1.2.1 Dødsbo uden skiftebehandling 

Når en ægtefælle dør, kan den efterlevende ægtefælle under visse betingelser vælge at sidde i uskiftet bo. 

Et uskiftet bo er ikke et selvstændigt skattesubjekt jævnfør DSKL §§ 1, stk. 2 og 58. Der er forskellige former 

for behandling af boet, hvor der ikke sker skifte. Dødsboskifteloven fastsætter tre former for behandling af 

dødsboer, uden et egentlig skifte. Disse bobehandlingsformer er: 

- Boudlæg uden skiftebehandling 

- Udlæg til efterlevende ægtefælle 

- Uskiftet bo 

Boudlæg uden skiftebehandling anvendes ved mindre boer, med samlede værdier under kr. 40.00056 

jævnfør DSL § 21, jævnfør DSL § 18, stk. 1. Ved et boudlæg sker der ikke et skifte. Boet udleveres blot til 

nærmeste pårørende. Skifteretten vurderer, hvem der er nærmeste pårørende jævnfør DSL § 19. Eventuelt 

andre arvinger i dødsboet, end den/de boet udleveres til inddrages ikke i bobehandlingen. Dette uanset, at 

der er tale om tvangsarvinger. Modtageren får således hele formuen i dødsboet, og skal ikke betale noget 

til andre arvinger eller dødsboets kreditorer. 

Udlæg til efterlevende ægtefælle kan anvendes i de tilfælde hvor den samlede formue er under kr. 

690.00057 jævnfør DSL § 22. Dog forudsætter det jævnfør AVL § 11, stk. 1 – 3 samt RVL § 23 at der intet 

bliver at udlodde til andre arvinger og, at ægtefællen påtager sig ansvaret for den afdødes 

gældsforpligtelser jævnfør DSL § 22. I beregningen af formuen skal de livsforsikringer og pensioner, som 

efterlevende ægtefælle får udbetalt, medregnes til den samlede formue. Den efterlevende ægtefælles egne 

livsforsikringer og pensioner skal ikke medregnes i formuen. Ved udlæg til efterlevende ægtefælle, er det 

vigtigt at være opmærksom på, at den længstlevende overtager den afdødes gæld. Gældens omfang skal 

derfor undersøges, og dette gøres ved indrykning af et proklama i statstidende. Kreditorerne har derefter 

otte uger til at anmelde deres krav. 

Såfremt boets størrelse ikke kan omfattes af enten boudlæg uden skiftebehandling eller udlæg til 

efterlevende ægtefælle, er der mulighed for at sidde i uskiftet bo. For at sidde i uskiftet bo gælder der en 

række betingelser: 

                                                           
56 2013 tal 
57 2013 tal 
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- Efterlevende ægtefælle kan kun sidde i uskiftet bo med afdødes fælleseje, altså med de ejendele 

afdøde efterlader sig som ikke er gjort til særeje58. Eventuelt særeje uanset om det er bestemt af 

tredjemand, eksempelvis ved testamente eller om det er bestemt ved ægtepagt mellem 

ægtefællerne, skal skiftes 

- Efterlevende ægtefælle har alene en egentlig ret til at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger 

(fælles børn). Afdødes særbørn skal samtykke59 

- Efterlevende ægtefælle må ikke være under konkurs, og skal kunne opfylde sine forpligtelser 

efterhånden som de forfalder (solvenskrav)60, ligesom efterlevende ægtefælle ikke må være 

umyndig 

Uskiftet bo indebærer, at skiftet af fællesboet udskydes til et senere tidspunkt, oftest til den efterlevende 

ægtefælles død. Den efterlevende ægtefælle overtager rådigheden over hele fællesboet, og derved 

ligeledes ansvaret for afdødes gæld. Afdødes fuldstændige særeje skal skiftes med arvinger. Dette krav kan 

ikke fraviges gennem samtykke fra afdødes arvinger. 

At sidde i uskiftet bo indebærer at: 

- Efterlevende ægtefælle bliver personligt ansvarlig for alle afdøde ægtefælles forpligtelser 

- Efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling 

- Efterlevende ægtefælle har en begrænset råderet over midlerne i boet. Efterlevende ægtefælle må 

ikke ”misbruge” det uskiftede bo ved at eksempelvis give gaver for midlerne, ud over sædvanlige 

gaver 

- Efterlevende ægtefælle har en begrænset testationskompetence, idet efterlevende ægtefælle ved 

testamente kan råde over halvdelen af boet 

- Hvis efterlevende ægtefælle ønsker at indgå nyt ægteskab, vil boet skulle skiftes 

Det at sidde i uskiftet bo betyder, at efterlevende ægtefælle indtræder i alle afdødes rettigheder og 

forpligtelser. Der sker således ikke noget egentligt skifte, og efterlevende ægtefælle overtager blot afdødes 

”position”. Der skal således ikke udredes nogen arv til livarvinger med videre. Efterlevende ægtefælle kan 

til hver en tid kræve boet skiftet. 

Beskatning af uskiftet bo sker i henhold til reglerne i dødsboskattelovens kapitel 1061. Såfremt der i dødboet 

både indgår fælleseje og særeje, er der tale om to dødsboer. Hvis efterlevende ægtefælle ligeledes skal 

                                                           
58 ”Arvelovens § 17” 
59 ”Arvelovens § 18” 
60 ”Arvelovens § 19” 
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modtage særejet, anses de to boer for ét bo, og beskattes efter reglerne ved uskiftet bo. Hvis andre end 

efterlevende ægtefælle skal modtage særejet, vil dette skulle behandles efter reglerne om skifte af dødsbo, 

dette vil blive beskrevet i afsnit 9.1.2.2. 

Efterlevende ægtefælle, som sidder i uskiftet bo, indtræder i afdødes skattemæssige stilling vedrørende de 

aktiver og passiver, som afdøde efterlod sig. Den skattemæssige situation succederer. Efterlevende 

ægtefælle overtager derved afdødes aktiver og passiver med anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. 

Afdødes indkomst i mellemperioden62 beskattes hos efterlevende ægtefælle efter de almindelige 

skattemæssige regler63, idet der dog foretages en særskilt skatteansættelse for henholdsvis afdøde og 

efterlevende ægtefælle. 

9.1.2.2 Skiftet bo 

Et skiftet bo er et selvstændigt skattesubjekt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at boet er 

skattepligtigt. Ved skifte af dødsboet bliver afdødes positive formue fordelt mellem arvingerne, jævnfør 

reglerne om arverækkefølgen. Arverækkefølgen angiver, hvilke af afdødes slægtninge der er eller kan være 

arveberettigede efter afdøde, og i så fald i hvilken rækkefølge der skal arves. 

Arverækkefølgen kan i stort omfang bestemmes af afdøde selv via testamente. Dog indeholder arveloven 

nogle regler, der sikrer visse arvinger tvangsarv, hvilket medfører, at det ikke er hele arven, der kan 

testamenteres væk. Dog kan en stor del af arven testamenteres væk, således at livsarvinger ikke arver en 

særlig stor del af formuen. Arverækkefølgen og mulighederne for testamente vil ikke blive beskrevet 

yderligere, da Per og Kirsten ikke har oprettet et testamente. 

9.1.2.3 Skifteformer 

Der er forskellige måder, hvorpå der kan ske skifte af et dødsbo. De tre metoder lovgivningen giver 

mulighed for er: 

- Privat skifte 

- Forenklet privat skifte 

- Skifte ved bobestyrer 

Skifte ved bobestyrer finder sted, hvis boet ikke kan behandles på andre måder. Dette vil sige at det ikke er 

muligt at skifte boet privat, eller foretage et forenklet privat skifte. Privat skifte og forenklet privat skifte 

                                                                                                                                                                                                 
61 ”Dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 1” 
62 Se afsnit 9.1.4.1 
63 ”Dødsboskattelovens § 62” 
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afhænger af boets størrelse, kompleksitet med videre. Arvingernes enighed har ligeledes betydning for valg 

af skifte. Hvis arvingerne ikke kan blive enige, bliver boet behandlet ved bobestyrer. 

Et privat skifte betyder, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding af en, af skifteretten 

udpeget, bobestyrer. Dette indebærer dog ikke, at arvingerne skal behandle boet alene. Behandlingen vil 

typisk blive behandlet med bistand fra en dødsboadvokat. 

For at boet kan skiftes privat, er der en række betingelser, som skal være opfyldt jævnfør DSL § 25: 

1. Arvingerne skal være enige – ønsker blot én arving at boet skal behandles af en bobestyrer, er det 

ikke muligt at skifte privat 

2. Boet skal være solvent – arvingerne skal i forbindelse med udleveringen af boet til privat skifte 

erklære, at boets aktiver antages for at være tilstrækkelige til at dække boets 

passiver/gældsforpligtelser 

3. Mindst én arving er myndig og solvent 

4. Afdøde har ikke udelukket muligheden for privat skifte via sit testamente 

5. Afgørende hensyn taler ikke imod et privat skifte – hvis skifteretten f.eks. vurderer, at der er 

væsentlig risiko for, at boets legatarer (en person, som skal arve en bestemt ting fx et maleri) eller 

kreditorer ikke vil blive dækket, at arvingerne ikke vil fordele arven korrekt, eller at der ikke vil blive 

betalt skat og afgift i boet eller lignende 

Senest i forbindelse med udleveringen til privat skifte skal arvingerne udstede proklama, hvis indkaldelsen 

ikke tidligere er sket, jævnfør DSL § 25, stk. 4. 

Arvingerne skal senest seks måneder efter boets udlevering indlevere en åbningsstatus i boet, en opgørelse 

over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Ved afslutning af boet skal der indleveres en boopgørelse. 

Boet skal være afsluttet senest et år efter dødsfaldet. Hvis dette ikke er sket, vil boet som hovedregel 

overgå til bobestyrerbehandling. 

Et forenklet privat skifte, er et bo der skiftes privat, men hvor boets forhold gør, at dette kan ske på en 

hurtigere og mere simpel måde64.  

Et forenklet privat skifte kan finde sted i de situationer, hvor der ikke skal betales afgift. Det vil sige, hvor 

ægtefællen er enearving, og hvor boets størrelse er over boudlægsgrænsen (kr. 40.000), men stadigvæk så 

lav, at der ikke skal betales bo- og tillægsafgift. Den afgiftspligtige nettobeholdning skal derved per 

                                                           
64 ”Dødsboskattelovens § 33” 
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dødsdagen være mindre end bundfradraget65. Boet må ligeledes ikke være skattepligtigt. Derudover skal de 

almindelige betingelser for et privat skifte være opfyldt. 

Ved forenklet privat skifte, skal der alene udarbejdes en åbningsstatus, og ikke en boopgørelse. Dette fordi 

boet lukkes per dødsdagen. Når boet skiftes som forenklet privat skifte, med ægtefællen som eneste 

arving, indtræder ægtefællen i afdødes skattemæssige stilling, på samme måde som ved det uskiftede bo. 

Længstlevende ægtefælle har derfor ikke mulighed for, at lade boet beskatte som selvstændigt 

skattesubjekt. 

Såfremt det ikke er muligt at benytte reglerne om privat skifte, eller forenklet privat skifte, udleveres boet 

til behandling ved bobestyrer. Jævnfør DSL § 36 gælder det, at boet udleveres til behandling ved 

bobestyrer, hvis en arving anmoder om det, hvis boet må antages at være insolvent, hvis alle arvinger er 

repræsenteret ved værge eller er under konkurs, hvis arvelader ved testamente har bestemt, at boet skal 

behandles af en bobestyrer, hvis der ikke findes arvinger i boet, hvis det er usikkert, hvem der er arvinger, 

eller hvis der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal skiftes på anden 

måde. 

Skifteretten udpeger en autoriseret bobestyrer66, men arvingerne har dog i vid udstrækning mulighed for at 

komme med ønsker til bobestyrer, hvilket skifteretten i almindelighed efterkommer67. Bobestyreren har 

ansvar for at indrykke proklama68, og i øvrigt udarbejde og indlevere de krævede dokumenter til 

skifteretten inden for de i lovgivningen fastsatte tidsrammer. Det er desuden bobestyrerens pligt at sikre 

boets aktiver mod uberettigede dispositioner69, således at boets aktiver kan udleveres til de rette personer, 

og boets kreditorer kan få dækket deres tilgodehavender. 

Denne skiftemåde benyttes ofte på større eller komplekse dødsboer. Skiftemåden benyttes desuden i 

tilfælde, hvor arvingerne ikke kan blive enige om, hvorledes der skal disponeres over boet. 

Hvis et bo skiftes, vil det få status af et selvstændigt skattesubjekt. Dog er det, at boet har status som 

selvstændigt skattesubjekt ikke ensbetydende med, at boet er skattepligtigt. Dødsboer bliver skattefritaget, 

såfremt dødsboets aktiver og nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen ikke 

overstiger kr. 2.595.10070. Hvis en enkelt af disse grænser bliver overskredet, bliver dødsboet skattepligtigt. 

                                                           
65 2013 = kr. 264.100  
66 ”Dødsboskiftelovens § 37” 
67 ”Dødsboskiftelovens § 37, stk. 2.” 
68 ”Dødsboskiftelovens § 46” 
69 ”Dødsboskiftelovens § 44” 
70 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1816838 
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I opgørelse af dødsboets aktiver, indgår værdien af fast ejendom omfattet af parcelhusreglen ikke. Værdien 

heraf indgår dog i nettoformuen. 

9.1.3 Dødsbo som selvstændigt skattesubjekt 

Det afgørende for om et dødsbo er et selvstændigt skattesubjekt eller ej er, hvorvidt der skatteretligt 

foreligger et skiftet dødsbo jævnfør DSKL §§ 2, stk. 1 og 58, stk. 2.  

Dødsboer der er selvstændige skattesubjekter er jævnfør DSKL § 2, stk. 1, defineret således: 

1. dødsboer, der skiftes i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, bortset fra dødsboer i § 58, stk. 1, 

nr. 2-4, eller stk. 2, 1. pkt. 

2. dødsboer, der delvist udleveres til en efterlevende ægtefælle til uskiftet bo, efter at der er skiftet 

med en eller flere livsarvinger efter førstafdøde (partiel skifte), 

3. uskiftede boer, hvor den efterlevende ægtefælle i levende live skifter med alle arvinger og 

legatarer efter førstafdøde (fuldstændigt skifte), i det i § 71, stk. 3, angivne omfang, 

4. dødsboer, der udleveres til en efterlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 2-4, når den 

efterlevende ægtefælle har valgt beskatning efter dette afsnit jævnfør § 58, stk. 5, 

5. dødsboer, der behandles i udlandet, og som er skattepligtige efter § 1, stk. 3 eller 4 (begrænset 

skattepligtige boer), og 

6. genoptagelsesboer, der ikke afsluttes ved boudlæg eller ved, at boet overtages af en efterlevende 

ægtefælle efter § 58, stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., i det i §§ 81-83 angivne omfang. 

Såfremt der ikke sker et skifte, og boet overdrages til efterlevende ægtefælle, er der ikke tale om et 

selvstændigt skattesubjekt, medmindre dette er aktivt valgt jævnfør DSKL § 58, stk. 5. Hvis der sker et 

skifte, vil boet blive et selvstændigt skattesubjekt. Hvis der ikke er en efterlevende ægtefælle, vil der under 

alle omstændigheder være tale om et selvstændigt skattesubjekt. Dette skyldes, at de tilfælde DSKL oplister 

under ”uskiftet bo m.v.” alle forudsætter, at der er en efterlevende ægtefælle, jævnfør DSKL § 58, stk. 1: 

1. Udlevering af fælleseje og skilsmissesæreje til uskiftet bo, 

2. Udlevering af dødsbo til ægtefælleudlæg efter DSL § 22, 

3. Udlevering af dødsbo til forenklet privat skifte efter DSL § 34 

4. Efterlevende ægtefælle er eneste legale arving efter førstafdøde. 
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Pkt. 4 indebærer automatisk, at boet omfattes af DSKL afsnit III om uskiftet bo m.v., medmindre ægtefællen 

træffer valg om særskilt beskatning af dødsboet. jævnfør DSKL § 58 stk. 5. 

Det er vigtigt at huske på, at den omstændighed at et dødsbo er et selvstændigt skattesubjekt ikke er 

ensbetydende med, at boet er skattepligtigt (ikke-skattefritaget)! Omvendt er det kun dødsboer, der er 

selvstændige skattesubjekter, der kan være skattepligtige. 

Hvorvidt et dødsbo, der er selvstændigt skattesubjekt, er skattefritaget eller ikke-skattefritaget, afgøres 

efter DSKL § 6. 

Opfylder et dødsbo betingelserne for at være et selvstændigt skattesubjekt, skal det herefter afgøres, om 

dødsboet er skattefritaget eller ikke-skattefritaget. Terminologien ”skattefritaget” og ”ikke-skattefritaget” 

skyldes, at dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter, i DSKL formelt set er skattepligtige, jævnfør 

ordlyden af § 6, stk. 1, ”…et dødsbo er fritaget for at betale indkomstskat (…), hvis…”. 

Det har betydning i en række henseender, om et dødsbo er skattefritaget eller ikke-skattefritaget, f.eks.: 

- beskatning af dødsboets indkomst i boperioden, 

- beskatning af dødsboets avancer og tab, 

- lodtageres mulighed for skattemæssig succession. 

9.1.3.1 Skattefritagne dødsboer 

Betingelser for skattefritagelse af dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter, findes i DSKL § 6, stk. 1: 

Skattefritagelse forudsætter, at dødsboets aktiver (bruttoformue) og dets nettoformue efter 

handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen ikke overstiger henholdsvis kr. 2.595.100 kr. og kr. 

2.595.100 kr. (2010-13 beløb). 

Det er således en betingelse for skattefritagelse, at dødsboet aktivmasse i den endelige boopgørelse og 

dødsboets nettoformue i den endelige boopgørelse på skæringsdagen, holder sig under begge 

beløbsgrænser. 

Ved opgørelsen af dødsboets bruttoaktiver på dødsdagen medregnes ikke værdien af fast ejendom der er 

omfattet af EBL § 8, for blandet benyttet ejendom en andel svarende til værdien af stuehus med tilhørende 

grund og have, eller værdien af ejerboligen, jævnfør EBL § 9. Det vil sige, at værdien af egen bolig 

medregnes ved opgørelsen af boets nettoformue, men ikke ved opgørelsen af boets aktiver. Herved 

skattefritages en lang række boer. 
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9.1.3.2 Ikke skattefritagne dødsboer 

Såfremt dødsboets brutto- og nettoformue ikke er under beløbsgrænserne, vil dødsboet ikke være 

skattefritaget. 

Er et dødsbo ikke skattefritaget, indtræder dødsboet i afdødes skattemæssige stilling for så vidt angår 

aktiver og passiver tilhørende afdøde. 

I ikke skattefritagne dødsboer er dødsboet skattepligtigt i hele perioden fra udløbet af afdødes sidste 

indkomstår, og frem til skæringsdagen for dødsboet. Denne periode benævnes bobeskatningsperioden. 

9.1.4 Boskatningsperiode og bobeskatningsindkomst 

9.1.4.1 Bobeskatningsperiode 

Når der sker en oprettelse af et dødsbo skal den skattepligtige indkomst inddeles i 2 perioder. Jævnfør DSKL 

§ 96 stk. 3, vil der være en såkaldt mellemperiode som løber fra den 1. januar i dødsåret til og med 

dødsdagen, samt en boperiode som løber fra dødsdagen til og med skæringsdagen i boopgørelsen i 

henhold til DSKL § 96 stk. 4. Samlet set kaldes disse 2 periode for bobeskatningsperioden jævnfør DSKL § 19 

stk. 2. 

 

Såfremt dødsboet er skattefritaget i henhold til DSKL § 6, betyder det at dødsboet er skattefritaget i 

boperioden men ikke i mellemperioden. Det vil sige at indtægter og omkostninger i mellemperioden, samt 

eventuelle avancer ved salg af aktier og aktiver der udloddes til arvinger vil være skattepligtige. 

Skattepligten i dødsboet vil ophøre på skæringsdagen for boopgørelsen. Herefter vil aktiverne blive 

beskattet hos arvingerne af de udloddede aktiver jævnfør DSKL § 35 stk. 1. I praksis vil det for et eksempel 

betyde, at såfremt den afdødes ejendom blev udloddet til en arving for herefter at blive solgt uden at 

arvingen har beboet ejendommen, så vil dette salg være skattepligtigt. Havde man derimod solgt 

ejendommen i dødsboet til tredje mand ville afståelsen være skattefri, da parcelhusreglen ville være 

opfyldt. Dette ses også af SKM2002.650.LSR hvor skæringsdagen var bestemt til dødsdagen. Afdødes bolig 

blev udloddet til arvingerne, for 4 måneder efter, at blive solgt til tredjemand uden at arvingerne havde 

beboet ejendommen. Dermed blev arvingerne skattepligtig af avancen ved salg af ejendommen efter DSKL 

§ 35 samt EBL § 8. 

1. januar Dødsdag Skæringsdag 

Mellemperioden Boperioden 

tid 
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Det er derfor helt essentielt at få fastsat en skæringsdato, så alle skattefrie avancer m.v. kan blive 

realiseret. Dog er der en begrænsning på hvor langt tid fra dødsdagen skæringsdagen kan ligge. Dette er 

afhængigt af, om der er tale om et privat skifte eller ved bobestyrer. Ved et privat skifte er denne frist på 1 

år fra dødsdagen jævnfør DSL § 31, stk. 1, mens den seneste skæringsdag ved skifte ved bobestyrer er 2 år 

fra dødsdagen jævnfør DSL § 66 stk. 2. 

9.1.4.2 Bobeskatningsindkomst 

Dødsboets indkomst omfatter alle indtægter og omkostninger knyttet til den formue der tilhører dødsboet, 

og som er indeholdt i skiftet. 

Opgørelsen af bobeskatningsindkomsten skal ske efter skattelovgivningens almindelige regler for personer, 

medmindre andet er angivet i DSKL kapital 5, jævnfør DSKL § 21 stk.1. 

Hvis et aktiv bliver overdraget med succession til en arving eller legatar, skal en eventuel gevinst ikke 

medregnes til bobeskatningsindkomsten i henhold til DSKL § 28. Ved andre udlodninger, som anses for 

afstået i dødsboet, skal en eventuel avance medregnes i bobeskatningsindkomsten jævnfør DSKL § 29. 

Bobeskatningsindkomsten beskattes med 50 %71 i dødsboskat af alt indkomst, bortset fra aktieindkomst 

som beskattes med 27 % af aktieindkomst op til kr. 48.300, mens aktieindkomst derudover beskattes med 

42 % jævnfør DSKL § 32. Ved negativ aktieindkomst modregnes den negative skat i dødsboskatten. 

Jævnfør DSKL § 30 stk. 2 gives der et bofradrag på kr. 5.200, i den beregnede dødsboskat, for hver måned 

efter dødsfaldet er sket, dog højst i 12 måneder. Derudover gives der et mellemperiodefradrag, i 

dødsboskatten, på kr. 1.900 pr. måned jævnfør DSKL § 30 stk. 3. 

9.1.5 Generelle betingelser for udlodning med succession 

Hvis et dødsbo indeholder en virksomhed, og en arving eller legatar derfor står til at skulle arve denne, kan 

det ofte med fordel gøres ved skattemæssige succession. Definitionen af en skattemæssig succession er 

beskrevet i afsnit 7.3. 

 I forhold til succession ved et dødsbo er der i DSKL § 36-38 oplistet en række betingelser: 

- Dødsboet må ikke være skattefritaget jævnfør DSKL § 6 stk. 1. 

- Der kan kun succederes hvis der er en gevinst på aktivet. 

- Der kan kun ske skattemæssige succession ved udlodning. 

- Der kan kun ske succession til fysiske personer, dvs. at en arvings selskab ikke kan succedere. 

                                                           
71 DSKL § 30 stk. 1 
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I henhold til DSKL § 37 stk. 1 kan der såfremt de udloddede værdier overstiger modtagerens andel i boet, 

kun ske udlodning i forhold til aktivets fulde værdi, hvis modtageren er arveladerens længstlevende 

ægtefælle, samlever, børn, adoptivbørn, stedbørn, barnebarn, bror eller søster, brors ellers søsters børn 

eller barnebarn, nær medarbejder eller tidligere nær medarbejder (i forhold til definitionen af nær 

medarbejder og tidligere nær medarbejder, skal de opfylde kravene i ABL§ 35 samt KSL § 33 C stk. 12 som 

blandt andet omhandler reglerne omkring fuldtidsbeskæftigelse), samt tidligere ejer (Definitionen af 

tidligere ejer fremgår af KSL § 33 C stk. 13). 

Det betyder altså at det stadig vil anses som en udlodning, selvom en arving eller legatar yder et helt eller 

delvis vederlag for aktivet. Det kunne for et eksempel være hvis en arving ønsker at overtage afdødes 

unoterede aktier/anparter i et selskab, men ifølge testamentet eller arveloven kun var berettiget til en del 

af denne, så kunne han/hun yde et vederlag for den resterende del til boet, og stadig succedere i afdødes 

skattemæssige stilling. 

 

Som tidligere nævnt kan der kun ske skattemæssige succession ved udlodning. En udlodning fra et bo skal 

forstås som alle de afståelser der sker fra boet til arveladerens efterlevende ægtefælle, arvinger eller 

legatarer. Såfremt afdøde var gift ved dødsfaldet, skal udlodning fra boet ligeledes forstås som afståelser 

fra afdødes efterlevende ægtefælle til andre arvinger eller legatarer i boperioden jævnfør DSKL § 96 stk. 1. 

Ved almindelig salg og andre afståelser fra dødsboet gælder skattelovgivningens almindelige regler i 

henhold til DSKL § 27 stk. 1. Det betyder med andre ord, at et hvert salg, uanset om det er til arvinger eller 

tredje mand, ikke kan ske med succession. 

9.1.6 Retsvirkning for udlodning med succession 

9.1.6.1 Retsvirkning for dødsboet 

Dødsboet indtræder i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til aktiver og passiver, der tilhørte afdøde, 

og som er inddraget under skiftet, jævnfør DSKL § 20 stk. 1. 

 

Som hovedregel skal gevinst ved udlodning med succession ikke beskattes i dødsboet, jævnfør DSKL § 28 

stk. 1. Det er dog muligt for dødsboet at vælge, om der skal ske hel eller delvis beskatning af disse gevinster 

i dødsboet som ved salg jævnfør DSKL § 28 stk. 3. Det betyder, at det vil være muligt for arvingerne, at lade 

en avance ved for eksempel overdragelse af aktierne i et aktieselskab beskattes i dødsboet, såfremt dette 

kan svare sig skattemæssigt i stedet for at succedere i afdødes skattemæssige stilling. 
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9.1.6.2 Retsvirkning for udlodningsmodtager 

En udlodning af aktiver fra dødsboet sker med succession, hvilket betyder at modtageren indtræder i den 

afdødes skattemæssige anskaffelsessum og -tid samt med den intention aktivet i sin tid er erhvervet. Er der 

i afdødes, boets eller ægtefællens ejertid sket skattemæssigt relevante ændringer i et aktivs status, 

overtages aktivet af modtagerne med hensyntagen til sådanne ændringer, jævnfør DSKL § 36 stk. 2. 

I det omfang en arving eller legatar indtræder i dødsboets skattemæssige stilling, skal der i boopgørelsen 

beregnes en passivpost til udligning af skattetilsvaret. Passivposten fratrækkes ved opgørelsen af den 

afgiftspligtige arvebeholdning, jævnfør BAL § 13 A stk. 1. 

9.1.7 Dødsboets afståelse af aktier med succession 

Som tidligere nævnt, skal salg og andre afståelser behandles efter skattelovens almindelige regler jævnfør 

DSKL § 27 stk. 1. Det vil sige, at sker der afståelse af aktierne i et aktieselskab skal beskatningen ske efter 

aktieavancebeskatningslovens regler. Dette træder dog kun i kraft, hvis dødsboet sælger til tredje mand 

eller udlodder til de personer der ikke er omfattet af DSKL § 37 stk. 1. 

Sker der udlodning med succession i henhold til DSKL § 36 stk. 1, skal betingelserne i DSKL § 29 for aktierne 

være opfyldt. 

En udlodning af aktier kan kun ske, såfremt der kan konstateres en gevinst jævnfør DSKL § 36 stk. 1. 

Derudover skal der være tale om aktier i et selskab, hvis aktivitet ikke i overvejende grad består i udlejning 

af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Dog kan man stadig succedere ved 

udlodning, såfremt selskabet udøver næring ved køb og salg af værdipapirer. 

Hvis udlodning af aktier udgør mindre end 1 % af aktiekapitalen i det pågældende selskab, er det ikke 

muligt at succedere. 

Selskabets aktivitet anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af 

kontanter, værdipapirer og lignende såfremt 50 % af selskabets indtægter, opgjort som gennemsnittet af 

de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan en aktivitet. Ligeledes må handelsværdien af selskabets 

ejendomme, kontanter, værdipapirer og lignende, enten på overdragelsestidspunktet eller som et 

gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår, ikke udgøre 50 % eller mere af handelsværdien på selskabets 

samlede aktiver. 

9.1.8 Værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboet ved succession 

Aktiver og passiver i dødsboet værdiansættes i boopgørelsen til deres handelsværdi, på den i boopgørelsen 

fastsatte opgørelsesdag jævnfør BAL § 12, stk. 1. 
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Da det ved hovedaktionær selskaber oftest er svært at vurdere en handelsværdi, da der ikke er noget 

givent marked, kan man ved værdiansættelse af unoterede aktier i dødsbo, anvende 1982- cirkulæret samt 

2000-cirkulærerne, nøjagtigt som ved værdiansættelse i levende live. 

Forskellen mellem værdiansættelse af unoterede aktier ved succession i levende live og ved død er, at ved 

dødsbo kan arvinger og legatarer anvende 1982-cirkulæret, hvor det ved succession i levende live kun er, 

muligt for personer omfattet af BAL § 22. 

Selve værdiansættelsen har betydning for hvor stor boafgiftsgrundlaget vil være, og dermed hvor meget 

modtageren skal betale i boafgift. Derudover har det betydning for arvens fordeling, som dog ikke vil blive 

gennemgået nærmere i denne opgave. 

9.2 Vurdering i MF ApS 

Hvis Per afgår ved døden inden et generationsskifte bliver gennemført, vil boet ikke være et selvstændigt 

skattesubjekt, såfremt Kirsten vælger at sidde i uskiftet bo. Hvis børnene ikke giver Kirsten tilladelse til at 

sidde i uskiftet bo, skal der ske et skifte, og boet vil derved blive et selvstændigt skattesubjekt. Det vil 

administrativt være nemt at sidde i uskiftet bo, da Kirsten vil succedere i Pers skattemæssige 

anskaffelsessum og -tid, således at selskabets stilling ikke ændrer sig, ej heller i forbindelse med et 

forestående generationsskifte. Det har dog både sine fordele og ulemper at sidde i uskiftet bo. 

En fordel, udover det administrative aspekt, er at den efterlevende ægtefælle, i dette tilfælde Kirsten, ikke 

skal betale arv til børnene med det samme, men kan udskyde arven til et senere tidpunkt. Kirsten vil 

dermed have rådighed over hele fællesejet, og kan råde over dette som hun vil, dog under hensyntagen til 

AVL § 29-31. 

En væsentlig ulempe, hvilket er relevant i forhold til MF ApS, er de stridigheder der kan opstå i familien, 

hvis parrets børn ikke mener at Kirsten administrerer boet bedst muligt. Såfremt Kirsten vælger uskiftet bo, 

vil hun indtræde som ejer af MF ApS, uanset hvor langt man er nået i processen omkring generationsskiftet 

til Tom. Kirsten har ingen interesse i at drive selskabet, og vil derfor være passiv kapitalejer som kan 

resultere i mulige konflikter med Tom, som naturligt vil overtage driften af selskabet. Alt afhængig af hvor 

langt man er nået i processen omkring generationsskiftet, jævnfør vores løsningsforslag i afsnit 8.5, kunne 

det for Kirsten være værd at overveje en udlodning af MF ApS fra dødsboet med skattemæssige succession 

til Tom, således at man undgår konflikter fremadrettet. 

Vælger Kirsten derimod at sidde i skiftet bo efter dødsfaldet, vil det betyde at arvingerne skal svare boafgift 

af deres arv, for den andel der overstiger bundfradraget på kr. 264.100. Et skifte af dødsboet vil også være 
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mere administrativt krævende end uskiftet bo, hvilket man dog kan få en advokat eller lignende til at tage 

sig af. Hvis der vælges at sidde i skiftet bo, vil boet være et selvstændigt skattesubjekt, som ikke er 

skattefritaget, da både nettoformuen og aktivmassen overstiger grænsen på kr. 2.595.100. Dette medfører, 

at dødsboet er skattepligtigt fra den dag Per er afgået ved døden til skæringsdatoen for dødsboet, også 

kaldet bobeskatningsperioden. 

Ud fra et skattemæssigt synspunkt, hvor der ikke skeles til personlige præferencer, er det vores vurdering, 

at det vil være mest fordelagtigt at lade Kirsten sidde i uskiftet bo, og gennemføre det i forvejen planlagte 

generationsskifte, da Pers død ikke ændrer på mulighederne afvikling af dette. Såfremt Per måtte dø inden 

for tre år efter at aktieombytningen af MF ApS er gennemført, vil Kirsten via MF Holding ApS være sikret en 

likvid indtægt hvert år på kr. 700.000 i forlods udbytte i op til ti år, hvorfor hun ikke er nødsaget til at sælge 

selskabet for at være sikret økonomisk, og derved ophæve den skattefri aktieombytning. Hvis Per afgår ved 

døden efter ejertidskravet er udløbet, vil Kirsten kunne udnytte den resterende del af den forlods 

udbytteret, med en deraf følgende indtægt, og vil ligeledes være sikret økonomisk. Ved en gennemførsel af 

det oprindelige generationsskifte, kan Kirsten udlodde udbytte til den lave beskatning, samtidig med at hun 

eventuelt kan lade sig aflønne i MF Holding ApS, såfremt der skulle være behov for en yderligere indtægt 

som erstatning for Pers. Konsekvenserne for Tom, i forhold til at generationsskifte MF ApS ved Pers død, vil 

være de samme som ved vores forslag om generationsskifte i levende live. 

 

 

  



98 
 

10 Konklusion 

Et generationsskifte er en lang proces hvor der skal gøres grundige overvejelser, således at man får truffet 

de rigtige valg for selskabet, ejeren og erhververen, da et forhastet generationsskifte kan resultere i 

uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til skat, overdragelse, finansiering og selskabets fremtid. Det er 

derfor vigtig både at gøre sig overvejelser omkring de bløde og hårde dele af et generationsskifte. 

Først og fremmest skal ejeren gøre sig overvejelser omkring hvornår han vil gå på pension, hvorvidt han vil 

være en del af selskabets drift efter et generationsskifte, samt om generationsskiftet skal ske løbende over 

tid, eller om det skal være fra den ene dag til den anden. Tidspunktet for hvornår ejeren vil gå på pension 

skal afstemmes med den generationsskiftemodel der vælges samt hvornår denne skal igangsættes. Derfor 

handler det også om at få gjort sig disse overvejelser i god tid, således at man får det forløb som man selv 

ønsker. I forhold til om ejeren skal være en del af selskabets fremtidige drift, afhænger dette af hvem der 

skal foretages et generationsskifte til, da det kan være nødvendigt i en overgangsperiode at udnytte den 

erfaring som ejeren har, for at sikre selskabets fremtidige drift. Det skal ligeledes vurderes om tidspunktet 

er strategisk rigtigt, i forhold til den erhverver man gerne vil have. Findes erhververen inden for familien 

eller medarbejderstaben, og ønskes så lav en værdiansættelse som muligt, kan det være en ide at vente til 

en periode med lavkonjunktur, således at prisen bliver så lav som muligt, eller omvendt fremskynde 

processen inden en periode med højkonjunktur træder ind og øger værdien af selskabet.  

Det skal identificeres hvem som kunne være en eventuel køber eller arvtager, da der kan være forhold som 

taler for og imod, at arvtageren findes inden for familien eller i medarbejderstaben, eller om selskabsejeren 

skal sælge til en helt uafhængig tredjepart. 

Det mest nærliggende vil ofte være at foretage et generationsskifte indenfor familien eller til nærtstående 

medarbejdere, såfremt at der er mulige arvtagere. Man skal dog være opmærksom på at arvtager skal have 

de rette kvalifikationer, erfaring og kendskab til selskabets økonomi og branche, samt lysten til at drive 

selskabet videre. I den forbindelse vil ejeren være indforstået med ikke at få den højeste pris for sit selskab. 

Hvis generationsskiftet derimod skal foretages til tredjemand, er det værdien af selskabet som skal være i 

fokus, og hvis det er betydningsfuldt for ejeren, sikre sig at selskabet bliver drevet videre, således at 

arbejdspladserne for medarbejderne er sikret. 

Hvor den bløde del af de indledende overvejelser går på, hvem som skal være arvtager, om ejeren vil 

fortsætte i selskabet med videre, handler den hårde del omkring værdiansættelsen af selskabet samt om 

det vil være nødvendigt at foretage omstruktureringer af selskabsstrukturen, således at den er optimal for 

både ejeren og erhververen. 
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For at finde ud af om selskabsstrukturen er optimal i forhold til et forestående generationsskifte, er man 

nødt til indledningsvis at værdiansætte selskabet i sin nuværende form, for at identificere om det er 

nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage omstruktureringer. 

Værdiansættelsesmetoden på selskabet er afhængig af om erhververen er at finde inden for familien, er en 

nærtstående medarbejder eller en uafhængig tredjemand. Hvis overdragelsen ikke sker til en uafhængig 

tredjemand, findes der to værdiansættelsescirkulærer og en vejledning, 1982-cirkulæret, 2000-

cirkulærerne samt værdiansættelsesvejledningen. Ved overdragelse til en uafhængig tredjemand er der 

derimod tale om salg ved handel og vandel. Den aftalte pris er gældende, og vil sjældent kunne anfægtes af 

SKAT.  

SKAT har udarbejdet de to værdiansættelsescirkulærer, da der som udgangspunkt skal benyttes 

uafhængige sammenlignelige transaktioner til brug for værdiansættelsen af selskabet, som ofte ikke er 

tilgængelig. Værdiansættelsesmetoderne træder derfor i stedet for uafhængige handler af samme type 

selskab. 

1982-cirkulæret anvendes af interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen omfattet af BAL § 22. 

Metoden anvender en beregning af en skattekurs uden indregning af goodwill, og medfører en gunstig 

værdi ved en overdragelse, som kan være fordelagtig ved et generationsskifte inden for familien. 

Ved værdiansættelse uden for gaveafgiftskredsen mellem interesseforbundne parter anvendes, som 

hovedregel værdiansættelsesvejledningen. Værdiansættelsesvejledningen baserer sig på beregnings-

modeller som vurderer de fremtidige indtjeningsmuligheder, og dermed foretager en værdiansættelse af 

selskabet på baggrund af dette. Dog har det i praksis vist sig at 2000-cirkulærerne i høj grad stadig benyttes 

ved værdiansættelse af små og mellemstore selskaber. 2000-cirkulærerne baserer sig på historiske tal, 

hvilket for størstedelen af de små og mellemstore selskaber kan bruges som en god indikation på den 

fremtidige indtjening. I dette cirkulære indregnes goodwill i henhold til 2000-10-cirkulæret, hvilket oftest 

medfører en forholdsmæssig højere værdi for selskabet, sammenlignet med 1982-cirkulæret. I MF ApS vil 

værdiansættelsen, jævnfør 1982-cirkulæret være kr. 6.890.000, mens værdiansættelsen jævnfør 2000 

cirkulærerne vil udgøre kr. 8.199.191, hvilket giver en forskel mellem de to værdiansættelsesmetoder på kr. 

1.309.191. Dette viser at der er forskel på værdiansættelsen, hvorfor en overdragelse af ejerens formue til 

et familiemedlem allerede starter ved valget af værdiansættelsesprincip. 

Når værdien af selskabet er kendt, er det muligt at vurdere om det er nødvendigt at foretage 

omstruktureringer, for at optimere selskabsstrukturen i forhold til overdrager og erhverver. En 

omstrukturering kan gennemføres i flere trin, og vil sædvanligvis blive gjort inden generationsskiftet 
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gennemføres. En omstrukturering kan både være behjælpelig til gennemførelse af et generationsskifte, 

men kan ligeledes begrænse et hurtigt generationsskifte. En omstrukturering kan foretages skattepligtigt og 

skattefrit med eller uden tilladelse. Såfremt at omstruktureringen skal ske skattefrit, skal der foreligge en 

forretningsmæssig begrundelse, hvilket et generationsskifte oftest anses som værende. Ved en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse er man underlagt et ejertidskrav på tre år, mens SKAT ved en skattefri 

omstrukturering med tilladelse oftest vil stille et vilkår i form af tre års ejertid. 

En skattepligtig omstrukturering vil medføre en realisationsbeskatning, hvilket sjældent er formålet med et 

generationsskifte, hvorfor dette ikke anvendes særlig ofte. 

Der er ved omstrukturering mulighed for tre typer af modeller, i form af aktieombytning, tilførsel af aktiver 

samt spaltning. Den ene model udelukker ikke altid anvendelsen af en anden umiddelbart i forlængelse af 

hinanden. Dette kan illustreres ved at en spaltning kan foretages umiddelbart før eller efter en 

aktieombytning, da en spaltning ikke anses som en afståelse, og dermed ikke er underlagt ejertidskrav på 

tre år, når den gennemføres skattefrit. 

En aktieombytning kan anvendes såfremt man ønsker at etablere en holdingstruktur. En aktieombytning 

fungerer på den måde, at en kapitalejer indskyder sine anparter i driftsselskabet ind i et nystiftet eller 

etableret holdingselskab som apportindskud, for til gengæld at modtage anparter i holdingselskabet som 

vederlag.  Den oprindelige kapitalejer i driftsselskabet bliver således kapitalejer i moderselskabet som til 

gengæld bliver kapitalejer i driftsselskabet. 

Tilførsel af aktiver kan som alternativ til en aktieombytning, bruges som en mulighed for at danne en 

holdingstruktur. Dette gøres ved at et selskab eksempelvis tilfører en gren af sit selskab til et andet selskab, 

mod at få tildelt anparter i det modtagne selskabs kapital. Ved en gren af et selskab forstås alle aktiver og 

passiver i en selvstændig afdeling af et selskab. Ved gennemførsel af tilførsel af aktiver, kan der være nogle 

eventualkrav som kan være uhensigtsmæssige, da det indskydende selskab, som nu fungerer som 

holdingselskab, stadigvæk vil hæfte for eventuelle garantiforpligtelser og erstatningskrav som er opstået 

inden tilførslen. 

Ved gennemførelse af en spaltning sker der en opdeling af det hidtidige selskabs aktiviteter, hvorefter en 

eller flere af de opsplittede selskabsdele overgår til et eller flere andre selskaber. Ved spaltning vil der 

derfor ikke opstå en holdingstruktur, men derimod være tale om dannelse af et søsterselskab. 

Der findes to former for spaltning – ophørsspaltning og grenspaltning. Fælles for begge er, at der sker 

overførsel af aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det modtagne selskab, samt at kapitalejerne 
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i det indskydende selskab modtager vederlag herfor, enten i form af kapitalandele i det modtagne selskab 

eller kontanter. 

En ophørsspaltning indebærer at der gennemføres en opløsning af det spaltede selskab, hvor der sker 

overdragelse af det indskydende selskabs tilhørende aktiver til to eller flere selskaber. En grenspaltning 

indebærer ikke at det spaltede selskab ophører, der vil derimod ske en opdeling af det indskydende 

selskabs hidtidige aktiviteter. Der indskydes en samlet virksomhedsgren af aktiviteter i det modtagne 

selskab. Som ved tilførsel af aktiver omfatter en samlet virksomhedsgren både de aktiver og passiver som 

knytter sig til aktivet. 

Når den rette selskabsstruktur er dannet, er det muligt at foretage det endelige generationsskifte. De oftest 

anvendte generationsskiftemodeller er: 

- Overdragelse ved gave uden succession 

- Salg af aktier eller anparter 

- Overdragelse af aktier/anparter med succession 

- A/B Modellen 

En overdragelse af hele eller dele af et selskab uden, at overdrageren opnår nogen form for modydelse skal 

behandles som en gave. Gaver er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren, men ved en 

overdragelse af gave mellem personer som er omfattet af gaveafgiftskredsen, skal modtageren ikke 

medtage gaven i den skattepligtige indkomst, men i stedet afregne en afgift af gavens værdi. 

Ved salg af aktier eller anparter skal der skelnes mellem salg til erhverver ved direkte personligt ejerskab, 

eller ved ejerskab gennem holdingselskab. En overdragelse af kapitalandele fra en fysisk person, vil udløse 

aktieavancebeskatning af en eventuel avance for overdrager. Hvis der er tale om hovedaktionæraktier 

anskaffet før 18. maj 1993 skal der beregnes et ejertidsnedslag. Ejertidsnedslaget udgør 1 % pr. ejerår, frem 

til og med 1998 og kan maksimalt udgøre 25 %. En anden måde at overdrage anparter på, er ved at sælge 

dem fra et Holding selskab til erhverver såfremt selskabsstrukturen tillader dette. Aktieavance er som 

udgangspunkt skattepligtig for selskaber, ligesom det er det for fysiske personer. Dog kan beskatning 

udskydes såfremt selskabsstrukturen er opbygget således, at et holdingselskab ejer 10 % af driftsselskabet, 

da datterselskabsaktier, da salg af disse er skattefrie. 

Ved overdragelse af anparter med succession indebærer det, at man overdrager et personligt ejet selskab 

til en anden fysisk person (erhverver), som så indtræder i overdragerens skattemæssige position, hvilket vil 

sige anskaffelsessum og -tidspunkt. Dermed sker der ingen realisationsbeskatning ved overdragelsen, og 
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beskatningen udskydes herved til det tidspunkt hvor anparterne anses som skattemæssigt afstået. På dette 

tidspunkt vil erhververen så blive beskattet af avancen, som er beregnet ud fra den oprindelige 

anskaffelsessum som er overtaget fra overdrageren. 

A/B-modellen kræver at generationsskiftet er planlagt i god tid da tidshorisonten på overdragelsen er 

længere, hvilket skyldes, at overdragers modtagne betaling for anparterne sker ved den forlods 

udbytteudlodning, som skal ske i takt med selskabets indtjening. Dette gøres ved, at erhverver tegner aktier 

eller anparter i det selskab der skal overdrages, til en lavere tegningskurs hvorimod overdrager så sikrer sig 

en forlods udbytteret i en nærmere bestemt periode herefter. Der skal ske en opdeling af selskabets 

aktieklasser således, at der fremover vil være A- og B-aktier. Det er meningen at A-aktierne skal tildeles 

forlods udbytteret på et i forvejen fastsat beløb, samtidig med at det skal fremgå af vedtægterne, at denne 

aktieopdeling skal bortfalde så snart A-aktierne har udnyttet denne forlods udbytteret. Når den forlods 

udbytteret er udnyttet, eller en eventuel tidbegrænsning på denne ret er nået, ophører opdelingen af A- og 

B-aktier. Dermed vil begge kapitalejere være ligestillet, og den endelige overdragelse kan derfor begynde. 

Dette kan enten ske ved tilbagesalg til udstedende selskab, eller salg til erhverver. 

Valget af generationsskiftemodel har betydning for, hvor lang en årrække generationsskiftet skal foretages 

over. Ved overdragelse med succession og salg af anparter/aktier vil betalingen og overdragelsen kunne 

finde sted umiddelbart med det samme, mens der ved brug af A/B modellen må forventes en længere 

overdragelsesperiode. Ligeledes er der ved generationsskiftemodellerne forskellige beskatningsformer og-

tidspunkter. Ved overdragelse som gave uden succession vil overdrager blive realisationsbeskattet af 

anparterne/aktierne, da overdragelse ved gave anses som en afståelse. Til gengæld vil der ved overdragelse 

med succession ikke ske beskatning ved overdragelsen, men derimod vil beskatningen blive udskudt til 

senere, da erhververen vil indtræde i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum, -tid, og -sted. Hvis der 

sker et salg af anparterne, er beskatningen afhængig af om det sker i personligt regi, eller om det sker i 

selskabsregi. Hvis Per sælger anparterne i personligt regi, vil avancen skulle realisationsbeskattes efter 

aktieavancebeskatningslovens regler om aktieindkomst. Hvis anparterne sælges fra et holdingselskab, hvor 

holdingselskabet har ejet over 10 % af anparterne, kan dette ske skattefrit. Beskatningen af avancen vil 

først ske, når der udloddes udbytte til ejeren, som deraf skal svare almindelig skat af aktieindkomst. 

Ved brug af A/B modellen vil beskatningen ske når der udloddes udbytte, såfremt udbyttemodtageren er 

en fysisk person, hvorimod at såfremt udbyttemodtageren er et selskab vil udbyttet kunne udloddes 

skattefrit når modtageren har en ejerandel på over 10 %. 
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I forhold til finansieringsbyrden ved de enkelte generationsskiftemodeller, vil denne variere mellem 

modellerne. Generelt vil det være sådan, at jo længere tid generationsskiftet gennemføres over, desto 

mindre er finansieringsbyrden for erhverver. Derfor vil finansieringsbyrden ofte være tungere ved brug af 

overdragelse uden succession sammenlignet med brug af A/B modellen. 

Såfremt generationsskiftet ikke nås gennemført i levende live, men fremkaldes af et dødsfald, vil 

generationsskiftet skifte fra de almindelige skattemæssige regler vedrørerene generationsskifte til reglerne 

om arve- og dødsbobeskatning.  

Der er to overordnede muligheder for behandling af dødsboet. Der sondres mellem skiftet og uskiftet bo. 

Uskiftet bo indebærer, at skiftet af fællesboet udskydes til et senere tidspunkt. Oftest til den efterlevende 

ægtefælles død. Den efterlevende ægtefælle overtager rådigheden over hele fællesboet, og derved 

ligeledes ansvaret for afdødes gæld. Det at sidde i uskiftet bo betyder, at efterlevende ægtefælle indtræder 

i alle afdødes rettigheder og forpligtelser. Der sker således ikke noget egentligt skifte, og efterlevende 

ægtefælle overtager blot afdødes ”position”. 

Ved skifte af dødsboet bliver afdødes positive formue fordelt mellem arvingerne, jævnfør reglerne om 

arverækkefølgen. Det afgørende for om et dødsbo er et selvstændigt skattesubjekt eller ej er, hvorvidt der 

skatteretligt foreligger et skiftet dødsbo. Såfremt der ikke sker et skifte, og boet overdrages til efterlevende 

ægtefælle, er der ikke tale om et selvstændigt skattesubjekt. 

Man skal dog være opmærksom på, at den omstændighed at et dødsbo er et selvstændigt skattesubjekt 

ikke er ensbetydende med, at boet er skattepligtigt (ikke-skattefritaget). Omvendt er det kun dødsboer, der 

er selvstændige skattesubjekter, der kan være skattepligtige. Grænsen for om et dødsbo er skattefritaget 

eller ej er, at dødsboets aktiver og dets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i 

boopgørelsen ikke må overstige henholdsvis kr. 2.595.100 kr. og kr. 2.595.100 kr. 

Såfremt at der fra de efterlevendes side er et ønske om at sidde i uskiftet bo, er der muligheden for at 

fortsætte det planlagte generationsskifte som hidtil, dog med den efterlevende ægtefælle som kapitalejer. 

Dermed vil de skattemæssige og økonomiske konsekvenser være de samme som ved generationsskiftet i 

levende live. 

Vælges der derimod at boet skiftes, er det ikke længere muligt at fortsætte det planlagte generationsskifte 

som hidtil. Der skal derimod enten ske en afståelse af selskabet fra dødsboet, eller en udlodning fra 

dødsboet med skattemæssige succession. Ved en afståelse i dødsboet vil der, såfremt dødsboet er 

skattepligtigt ske en aktieavancebeskatning ved salg af anparterne i selskabet. Ved en udlodning med 
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skattemæssig succession vil erhververen indtræde i boets skattemæssige stilling, og vil skulle betale en 

boafgift af den afgiftspligtige arvebeholdning. 

Det kan konkluderes at de fra myndighedernes side udstukket værktøjer, giver mulighed for at gennemføre 

et generationsskifte i levende live og ved død ud fra nogle fastsatte regler, således at myndighederne som 

udgangspunkt ikke kan anfægte de fastsatte værdier. Det er derfor op til selskabsejeren i samråd med sine 

rådgivere at planlægge generationsskiftet således, at det bliver mest optimalt for både erhverver og 

overdrager. 

 

  



105 
 

11 Perspektivering 

Der har i løbet af forsommeren 2013, i forbindelse med forhandlingerne om en fremtidig vækstpakke, 

været en offentlig debat omkring familieejede virksomheders mulighed for generationsskifte. Det har af 

flere fremtrædende erhvervsledere i familieejede virksomheder været anfægtet, at et generationsskifte 

indenfor familien kræver en uforholdsmæssig høj betaling af afgift/skat i selskabet72. Ved generationsskiftet 

skal der svares en gaveafgift eller boafgift på 15 % af handelsværdien på selskabet fratrukket en passivpost. 

Da det ofte vil være gavegiver eller boet der afholder betalingen af denne, vil det betyde et stort træk på de 

likvide midler, da en finansiering af dette ofte vil være via udlodning af udbytte fra selskabet til 

hovedaktionæren. Dermed vil betalingen af denne afgift blive beskattet med yderligere 27/42 %, hvilket 

giver en yderligere beskatning udover bo-/ gaveafgiften. 

Dette likviditetsdræn i selskabet argumenteres der fra erhvervsledernes side, for værende hæmmende for 

væksten i de enkelte selskaber, da de frie midler derved ikke kan benyttes til at investeres yderligere.73 

Erhvervslederne påpeger, at det ikke er hensigtsmæssigt at påføre det enkelte selskab en afgift/skat, for 

blot at have ønsket om at videreføre selskabet i familiens eje, uden at der realiseres en reel avance. 

Forhandlingerne omkring en fremtidig vækstpakke, resulterede ikke i en afskaffelse af boafgiften på 15 %, 

da forligsparterne ikke kunne blive enige. I stedet blev det besluttet at udskyde en stillingtagen til efter 

næste folketingsvalg. 

 

  

                                                           
72 http://www.b.dk/kronikker/hoej-arveafgift-koster-jobs 
73 http://www.business.dk/oekonomi/familieejede-virksomheder-risikerer-beskatning-paa-76-pct 
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13 Anvendte forkortelser i afhandlingen 

SSL = Statsskatteloven 

SEL = Selskabsskattelovem 

PSL = Personskatteloven 

BAL = Boafgiftsloven 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

KSL = Kildeskatteloven 

FUL = Fusionsskatteloven 

VSL = Virksomhedsloven 

DSKL = Dødsboskatteloven 

DSL = Dødsboskifteloven 

RVL = Retvirkningsloven 

AVL = Arveloven 

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven  
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Bilag 1 – Nøgletal for Maskinfabrik ApS 

Økonomiske nøgletal for Maskinfabrikken A/S

2008 2009 2010 2011 2012

kr. kr. kr. kr. kr.

Oms ætning 15.536.241     16.850.598     17.189.441    19.385.474     17.358.550       

Res ultat før skat 652.897          893.975          1.197.589      1.689.974       1.271.616         

Res ultat efter s kat 475.642          580.662          847.770         1.256.920       1.004.443         

Samlede omsætnings aktiver 5.593.719       5.932.223       5.258.002      4.942.064       4.975.432         

Aktiver i  a l t 11.846.695     12.262.281     11.369.619    11.024.922     10.730.316       

Kortfri s tet gæld 3.590.377       5.355.698       4.181.985      2.980.528       1.915.136         

Egenkapita l 5.205.351       4.286.013       4.633.783      4.940.703       5.845.146         

Sol iditetsgrad 43,94% 34,95% 40,76% 44,81% 54,47%

(Egenkapital / Aktiver i alt)

Afkastnings grad 5,51% 7,29% 10,53% 15,33% 11,85%

(Resultat før skat / Aktiver i alt)

Likvidi tets grad 155,80% 110,76% 125,73% 165,81% 259,80%

(Samlede omsætningsaktiver / Kortfristet gæld)

Egenkapita lens  forrentning 18,28% 12,24% 19,01% 26,26% 18,63%

(Resultat efter skat / Gns. egenkapital)  
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Bilag 2 - Værdiansættelse efter 1982-cirkulæret 

  Skattekursberegning af MF ApS       
          

  Kapitaliseringsfaktorer 2013     

          

  Indtjeningsevne 11,50     

  Indtjeningsevne, modificerende 5,75     

  Udbytte 92,00     

  Indre værdi 80 %     

          

  Selskabsskatteprocent 2012 2011 2010 

          

  I pct. 25 % 25 % 25 % 

          

  Skattemæssig egenkapital:       

          

  Regnskabsmæssig egenkapital 5.845.146     

+ Udskudt skat 443.466     

- Materielle anlægsaktiver, regnskab 
-

5.754.884     

+ Driftsmidler, skat (ej fradrag hvis negativ) 363.976     

+ Ejendomsværdi 6.000.000     

          

  Skattemæssig egenkapital 6.897.704     

          

1. Beregning af indtjeningsevnen       
          

  Regnskabsår 2012 2011 2010 

          
  Skattepligtig indkomst 954.221 1.194.074 805.382 
          

= Nettooverskud før skat 954.221 1.194.074 805.382 

          

- 
Skat af skattepligtig indkomst nedrundet til et med 100 
deleligt resultat 238.550 298.500 201.325 

          

= Nettooverskud efter skat 715.671 895.574 604.057 

          

  Kapital 200.000 200.000 200.000 

          

  

Indtjeningsevnen (Skal angives med en decimal) 
Beregnes som nettooverskud efter skat / 
aktiekapitalen * 100 357,8 447,8 302 
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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 

369     

          

  Kapitaliseringsfaktor, jf. 2013 11,50     

          

  Indtjeningsevnen * kapitaliseringsfaktor  4.243,5     

          

3. Beregning af aktiernes indre værdi       
          

  Skattemæssig egenkapital 6.897.704     

          

  Selskabskapital 200.000     

          

  Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. 2013 80 %     

  

Indre værdi (Tallet angives i et helt tal. Brøkdele 
bortkastes). Bliver indre værdi negativ, ansættes denne 
til nul. Beregnet som egenkapital divideret med 
anpartskapital og ganget med 100 3.448     

          

  Indre værdi * kapitaliseringsfaktor  2.758     

          

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 
deklarerede udbytte og indre værdi, nedrundet til 
delelig med 5.  3.865,00     

  

Skattekursen for hovedaktionær. Beregnet som et 
gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen og indre værdi, nedrundet til 
deleligt med 5. 3.500,00     

          

          

  MF ApS 7.000.000     

          

          

          

5. En modificeret beregning af skattekursen       
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Hvis skattekursen, som beregnet under punkt 4, 
overstiger selskabets FULDE indre værdi, som beregnet 
under punkt 3, fortages en modificeret beregning af 
kursen       

          

  Indre værdi som beregnet ovenfor 3.448,00     

          

  Kapitaliseringsfaktor for indre værdi op til 10 11,50     

  Kapitaliseringsfaktor for indre værdi over 10 5,75     

          

  Indtjeningsevne op til 10 * kapitaliseringsfaktor 115,00     

  Indtjeningsevne over 10 * kapitaliseringsfaktor 2.064,25     

          

  Samlet indtjeningsevne 2.179,25     

          

  

Skattekurs, jf. modificeret beregning. Beregnet som et 
gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen, det deklarerede udbytte og indre 
værdi, nedrundet til delelig med 5. 3.175,00     

  

Skattekurs for hovedaktionærer, jf. modificeret 
beregning. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen og indre 
værdi, nedrundet til delelig med 5. 2.465,00     

          

  

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 3.445,00     

          

  Skattekursen for hovedaktionær 3.445,00     

          

        
   MF ApS 6.890.000     
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Bilag 3 – Værdiansættelse af MF ApS efter 2000-9 cirkulæret 
 

  

Cirkulære 2000-9 anvendt på MF ApS

Regnskabsmæssig egenkapital 2012 5.845.146

Regulering af ejendom 453.201

Påvirkning udskudt skat heraf -113.300 339.901

Beregnet goodwill 2.685.526

Påvirkning udskudt skat heraf -671.381 2.014.144

Værdi beregnet efter hjælpereglen 8.199.191
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Bilag 4 – Goodwill beregning uden ejendom 

 

Goodwill beregning
Beregning til værdiansættelse af goodwill

Note

debet kredit debet kredit debet kredit

Resultat 1.197.589 1.689.974 1.271.616

Reguleringer:

Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel 

medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter 0 0 0

Finansielle udgifter 89.385 96.557 88.430

Afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0

Investeringsfondhenlæggelser 0 0 0

Forskudsafskrivninger 0 0 0

Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 0 0 0

0 1.286.974 0 1.786.531 0 1.360.046

Resultat 1.286.974 1.786.531 1.360.046

Vægtning 1 2 3

1.286.974 3.573.062 4.080.138

8.940.173

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 1.490.029

Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2 0

1.490.029

Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) 0

1.490.029

Note 1 Forretning af aktiver aktiver: 4.341.611 rente: 5 -217.081

Rest til forrentning af goodwill 1.272.948

Kapitaliseringsfaktor 2,70 3.433.615

Den beregnede goodwill 3.433.615

Udskudt skat heraf, 25 % -858.404

Note 1 Aktiver

I alt 10.730.316

- Likvider -841.906

- Ejendom -5.546.799

4.341.611

3. sidste år 2. sidste år Sidste år
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Bilag 5 – Aktieombytning, åbningsbalance MF Holding ApS 
 

 

Note

Anlægsaktiver :

Finansielle anlægsaktiver :

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.. 6.012.102

Finansielle anlægsaktiver i alt.................. 6.012.102

Anlægsaktiver i alt.................................... 6.012.102

AKTIVER I ALT......................................... 6.012.102

Egenkapital :

Selskabskapital........................................ 80.000

Overkurs ved stiftelse.............................. 5.932.102

2 Egenkapital i alt........................................ 6.012.102

PASSIVER I ALT ..................................... 6.012.102

Note 1 3.436.891

Goodwill ................................................... 3.433.615

Udskudt skat heraf, 25 % ........................ -858.404 2.575.211

6.012.102

Note 2 6.012.102

80.000

5.932.102

6.012.102

Aktiernes handelsværdi ..........................................

Selskabskapital i MF Holding ApS...........................

Overkurs i MF Holding ApS.....................................

Egenkapital i alt........................................................

Åbningsbalance pr. 1. januar 2013

AKTIVER

PASSIVER

Aktiernes indre værdi ..............................................

Handelsværdi ..........................................................
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Bilag 6 - åbningsbalance ved tilførsel af aktiver 

 

 

Åbningsbalance pr. 1 januar 2013 ved tilførsel af aktiver

 MF ApS 

Aktiver

Goodwill............................................................................ -                 3.433.615  -                3.433.615  

Immaterielle anlægsaktiver.......................................... -                 3.433.615  -                3.433.615  

Grunde og bygninger ...................................................... 5.546.799     -              5.546.799    -              

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................... 208.085        -              -                208.085     

Materielle anlægsaktiver ............................................. 5.754.884     -              5.546.799    208.085     

Kapitalandele i  ti lknyttede virksomhed...................... -                 5.980.729  5.980.729    -              

Finansielle anlægsaktiver............................................. -                 5.980.729  5.980.729    -              

Anlægsaktiver................................................................... 5.754.884     9.414.344  11.527.528  3.641.700  

Fremstil lede varer og handelsvarer ........................... 1.724.578     -              -                1.724.578  

Varebeholdninger ........................................................... 1.724.578     -              -                1.724.578  

Tilgodehavender fra salg .............................................. 2.380.734     -              -                2.380.734  

Andre ti lgodehavender .................................................. 28.214           -              -                28.214        

Periodeafgrænsningsposter ......................................... -                 -              -                -              

Ti lgodehavender i  alt ..................................................... 2.408.948     -              -                2.408.948  

Likvide beholdninger ..................................................... 841.906        -              200.000       641.906     

Likvide beholdninger i  alt ............................................. 841.906        -              200.000       641.906     

Omsætningsaktiver ........................................................ 4.975.432     -              200.000       4.775.432  

Aktiver .............................................................................. 10.730.316   9.414.344  11.727.528  8.417.132  

Passiver

Aktiekapital ..................................................................... 200.000        80.000       200.000       80.000        

Overkurs ved ti lførsel af aktiver.................................. 5.900.729  -                5.900.729  

Overført resultat ............................................................. 5.545.146     2.575.211  8.120.357    -              

Forslået udbytte fra regnskabsåret ............................ 100.000        -              100.000       -              

Egenkapital ...................................................................... 5.845.146     8.555.940  8.420.357    5.980.729  

Hensættelse ti l  udskudt skat ........................................ 443.466        858.404     482.439       819.431     

Hensatte forpligtelser .................................................... 443.466        858.404     482.439       819.431     

Realkreditinstitutter ...................................................... 2.526.568     -              2.526.568    -              

Langfristede gældsforpligtelser .................................. 2.526.568     -              2.526.568    -              

Kortfristet del af langfristet gæld ............................... 129.537        -              129.537       -              

Leverandører af varer og tjenesteydelser .................. 756.985        -              -                756.985     

Selskabsskat .................................................................... 168.627        -              168.627       -              

Anden gæld ...................................................................... 859.987        -              -                859.987     

Kortfristede gældsforpligtelser ................................... 1.915.136     -              298.164       1.616.972  

Gældsforpligtelser.......................................................... 4.441.704     -              2.824.732    1.616.972  

Passiver i alt ..................................................................... 10.730.316   9.414.344  11.727.528  8.417.132  

 Seneste               

årsregnskab  Regulering  MF NY ApS 
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Bilag 7 – Spaltningsbalance 

 

MF MF Ejendom
MF ApS Reguleringer ApS ApS

ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver:

5.546.799 453.201 0 6.000.000

208.085 0 208.085 0

5.754.884 453.201 208.085 6.000.000

5.754.884 453.201 208.085 6.000.000

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger:

1.724.578 0 1.724.578 0

Varebeholdninger: 1.724.578 0 1.724.578 0

Tilgodehavender:

2.380.734 0 2.380.734 0

28.214 0 28.214 0

2.408.948 0 2.408.948 0

841.906 0 841.906 0

841.906 0 841.906 0

4.975.432 0 4.975.432 0

10.730.316 453.201 5.183.517 6.000.000

MF MF Ejendom
MF ApS Regulering ApS ApS

EGENKAPITAL:

200.000 -40.000 80.000 80.000

0 0 0 0

5.545.146 379.901 3.256.891 2.668.156

100.000 0 100.000 0

5.845.146 339.901 3.436.891 2.748.156

HENSATTE FORPLIGTELSER:

443.466 113.300 -38.973 595.739

443.466 113.300 -38.973 595.739

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Langfristede gældsforpligtelser

2.526.568 0 0 2.526.568

2.526.568 0 0 2.526.568

Kortfristede gældsforpligtelser:

129.537 0 0 129.537

756.985 0 756.985 0

168.627 0 168.627 0

859.987 0 859.987 0

1.915.136 0 1.785.599 129.537

4.441.704 0 1.785.599 2.656.105

10.730.316 453.201 5.183.517 6.000.000

Selskabsskat .........................................................

Anden gæld ............................................................

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .........................

PASSIVER I ALT ....................................................

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ...................

Realkreditinstitutter.................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt .......................

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser ....

Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............

Udskudt skat ..........................................................

Likvide beholdninger i alt ........................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  ............................

AKTIVER I ALT ......................................................

Fælles åbningbalance pr. 1. januar 2013

PASSIVER

Aktiekapital .............................................................

Opskrivningshenlæggelser ....................................

Overført resultat .....................................................

Foreslået udbytte ...................................................

EGENKAPITAL I ALT .............................................

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........

Andre tilgodehavender ...........................................

Likvide beholdninger...............................................

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.............

Fælles åbningbalance pr. 1. januar 2013

AKTIVER

Grunde og bygninger .............................................

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................

Materielle anlægsaktiver i alt ............................

ANLÆGSAKTIVER I ALT  ...................................
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Bilag 8 Forlods udbytteret 

 

 

Beregning af handelsværdi for MF ApS

Egenkapital ifølge åbningsbalance 3.436.891    

Beregnet goodwill 3.433.615 

Udskudt skat heraf, 25 % -858.404   2.575.211    

6.012.102    

Beregning af forlods udbytteret

Handelsværdi for MF ApS 6.012.102    

+ nytegning, nom. 80.000 kr à kurs 100 80.000          

6.092.102    

MF Holding ApS' ejerandel, 50% 3.046.051    

- nytegning, nom. 80.000 à kurs 100 80.000          

2.966.051    

Forlods udbytteret, kr. 2.966.051/0,5 5.932.102    

Forlodsudbytteret eksklusiv forrentning 5.932.102    

Forrentning, 1. år: 3 % 177.963       

Udlodning, 1. år -700.000      

Forrentning, 2. år: 3 % 162.302       

Udlodning, 2. år -700.000      

Forrentning, 3. år: 3 % 146.171       

Udlodning, 3. år -700.000      

Forrentning, 4. år: 3 % 129.556       

Udlodning, 4. år -700.000      

Forrentning, 5. år: 3 % 112.443       

Udlodning, 5. år -700.000      

Forrentning, 6. år: 3 % 94.816          

Udlodning, 6. år -700.000      

Forrentning, 7. år: 3 % 76.661          

Udlodning, 7. år -700.000      

Forrentning, 8. år: 3 % 57.960          

Udlodning, 8. år -700.000      

Forrentning, 9. år: 3 % 38.699          

Udlodning, 9. år -700.000      

Forrentning, 10. år: 3 % 18.860          

Udlodning, 10. år -647.533      -5.932.102  

Forlods udbytteret incl. Forrentning 0                    


