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1 Executive summary 

The overall topic of the master thesis is business transfer from one generation to the next, also called suc-

cession. The master thesis describes the theory on succession and relates this theoretical background to the 

following real life problem: “How to minimize taxes and fees related to the succession of the shareholdings 

in the company SRM Clean A/S from father to one of his sons, while taking into account the needs of the 

father and both of his two sons.” Succession can be a long and complex process, which requires both plan-

ning and time, and the thesis is aimed at demonstrating how to make an ideal practice example of this 

transfer. The example is based on a case study using the Danish company SRM Clean A/S, and the transfer 

has been constructed as realistic as possible by using the Danish tax rules. 

Tax rules and restructuring options related to succession have been reviewed in order to identify rules that 

facilitate a smooth transfer of SRM Clean A/S. The company´s shares are unlisted and the value of the 

company´s shares is calculated to DKK 25,802,000 based on the instructions from SKAT. The government 

has recently abolished the wealth tax rate (formueskattekursen) with effect from 5 February 2015. This has 

a major impact on the valuation of unlisted shares in family-owned businesses, such as the one discussed 

in this thesis. The main difference from the old rules is that they prospectively shall determine the market 

value of the shares based on new guidelines. The old guidelines were based on the 1982-circular, whereas 

the new ones are based on the 2000-circular.  

After establishing the value of the company´s shares, three succession models with different strengths and 

limitations were developed. All the models are based on the same premise, which is that the father would 

receive an output of DKK 8,500,000 after tax in connection with the transfer. It is also assumed that some 

of the payments related to the succession are covered by the father as a gift from the father to the son. The 

rest of the payments has been obtained by taking a bank loan. All three models are based on the same 

assumptions, which make them comparable. The assumptions include an interest rate of 4 %, a deferred tax 

price of 75 and that the son uses some of his own savings to pay for the transfer. All three succession models 

also assume full succession, with the sons ending up owning 100 % of the shareholding in SRM Clan A/S. 

Finally, it is assumed that the other son receives a gift from the father as financial compensation because 

he does not want any shares in SRM Clean A/S. 

The results from the three models are compared. Based on the listed assumptions, I conclude that model 1 

is the best model for both father and sons. Model 1 is the most favorable model because it has the lowest 

cost for the son and it still fulfills the father’s economic needs. 
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2 Indledning 

Begrebet generationsskifte anvendes ofte i sammenhæng med erhvervsmæssige forhold, hvor der kan være 

tale om en virksomhedsoverdragelse fra den nuværende ejer til en ny ejer. Et generationsskifte kan foretages 

på mange forskellige måder, men ofte vil der være tale om en overdragelse fra den ældre generation til den 

yngre. Generationsskiftet kan enten ske, mens virksomhedsejeren endnu lever, eller efter at virksomheds-

ejerens er død. 

Et generationsskifte skal være med til at sikre virksomhedens fremtidige drift, og at virksomheden bliver 

videreført efter den nuværende ejers udtræden. Et generationsskifte af en virksomhed kan omfatte såvel 

små personlige virksomheder som store koncerner. 

Virksomheden kan overdrages til interesseforbundne parter, medarbejdere eller en tredjemand. Et genera-

tionsskifte er ofte tidskrævende og omfattende, hvilket medfører, at et generationsskifte er en lang proces, 

som kræver planlægning. Der er mange forhold, der skal tages højde for, før man påbegynder generati-

onsskiftet. Disse forhold er finansiering, likviditet og personlige forhold. Der er også knyttet skattemæs-

sige og afgiftsmæssige forhold til et generationsskifte, som der også skal tages højde for. Der kan anven-

des forskellige generationsskiftemodeller, som kan være med til at optimere de skattemæssige og afgifts-

mæssige forhold. 

Det er ikke alle virksomheder og personer, som er lige likvide, og derfor skal der også tages højde for fi-

nansieringen af et generationsskifte. Der er ingen generationsskifter, der er ens, og derfor vil der altid 

være forskellige og individuelle problemstillinger, som vil spille ind. 

Formueskattekursen er pr. 5. februar 2015 blevet afskaffet, hvilket har medført at punkt 17 og 18 i 1982-

cirkulæret er blevet udfaset. Dette har især påvirket generationsskifter inden for familiekredsen, hvor sel-

skabets handelsværdi ikke længere kan fastsættes efter 1982-cirkulæret. Derfor skal 2000-cirkulæret an-

vendes på denne form for værdiansættelser. Generationsskifte af en familieejet virksomhed er dermed ble-

vet et endnu mere spændende emne, som får meget fokus på politisk plan i Danmark. Der er indgået finans-

lovsaftaler i november 2015, hvor det blev besluttet at formueskattekursen ikke bliver genindført.1 Som 

kompensation for at formueskattekursen ikke blev genindført, har regeringen i stedet for lempet gaveafgif-

ten gradvist frem til år 2020. Dette kan medføre at nogle generationsskifter bliver udskudt for at minimere 

afgiften.2 

Et generationsskifte vil næsten altid være et aktuelt emne, da de fleste virksomheder i løbet af deres levetid 

vil stå over for de problemstillinger, der er ved at lave et generationsskifte. Der kommer løbende ændringer 

i loven, beskatningen og afgifterne, derfor er det vigtigt hele tiden at holde sig ajourført. I den forbindelse 

vil det ofte være en god ide at få tilknyttet en rådgiver, som har kendskab til, hvordan et generationsskifte 

udføres i praksis. 

                                                 
1 http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf 
2 http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/3825/hvor_blev_lettelse_af_generationsskifter_af.html  
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Emnet generationsskifte er valgt, fordi det er et emne, der altid vil være interessant, og hvor der hele tiden 

kommer ny lovgivning. Derfor er det meget relevant at skrive om, så man altid er rustet til at rådgive sine 

kunder om problemstillingerne.  

 

2 Problemformulering  

Kandidatafhandlingen tager udgangspunkt i det fiktive familieejede selskab, SRM Clean A/S. Selskabets 

direktør og eneaktionær, Søren R. Madsen, er ved at være en ældre herre, og derfor ønsker han at foretage 

et generationsskifte af sit selskab. 

Søren er gift med Karen, og de har to sønner, Mads og Peter. Den ældste søn, Mads, har givet udtryk for, 

at han gerne vil overtage selskabet efter sin far. Peter har taget en universitetsuddannelse, og han ønsker at 

benytte sine færdigheder i en anden karrieresammenhæng. Faderen vil ikke gøre forskel på sine to sønner, 

og derfor ønsker han at foretage generationsskiftet således, at sønnerne så vidt muligt ligestilles økonomisk 

i forbindelse med overdragelsen. 

På baggrund af Sørens ønsker er følgende problemstilling opstået, som skal være med til at hjælpe ham 

med at udføre et generationsskifte mest optimalt, samtidig med at der tages højde for hans og familiens 

behov. Hovedproblemstillingen for kandidatafhandlingen er derfor udformet således:     

  

2.1 Hovedproblemstilling  

• Hvordan kan et generationsskifte i det ejerledede selskab SRM Clean A/S foretages mest fordelagtigt, 

så både faderen og sønnerne tilgodeses, samtidig med at skatterne og afgifterne minimeres. 

2.2 Underspørgsmål 

• Hvilke indledende overvejelser bør familien tage med i sine betragtninger i forbindelse med planlæg-

ningen og udførelsen af generationsskiftet? 

• Hvilket lovgrundlag anvendes i forbindelse med et generationsskifte, og hvordan er beskatningsreg-

lerne? 

• Hvilke lovkrav og regler er der ved overdragelse med succession, og hvilken personkreds kan anvende 

skattemæssig succession? 

• Hvilke muligheder eksisterer der for omstruktureringer til forberedelse og udførelse af et generations-

skifte? 

• Hvilke værdiansættelsescirkulærer og -vejledninger kan benyttes ved overdragelse mellem interesse-

forbundne parter? 

• Hvilke generationsskiftemodeller vil der være mulighed for at anvende ved generationsskiftet af SRM 

Clean A/S, således at der tages højde for familiens krav og ønsker? 

• Hvilken af generationsskiftemodellerne vil være den mest optimale for alle parter? 
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3 Afgrænsningen  

Kandidatafhandlingen tager udgangspunkt i hovedproblemstillingen omkring generationsskiftet af det fa-

milieejede selskab SRM Clean A/S. Afhandlingen er afgrænset således, at den målerettet og specifikt fo-

kuserer på de problemstillinger, der er omfattet af et generationsskifte fra en far til en søn. Disse problem-

stillinger vil være indledende overvejelser, planlægning, beskatningsregler, omstrukturering, gaveoverdra-

gelse, værdiansættelse af selskabet og valg af generationsskiftemodel. I opgaven afgrænses der fra over-

dragelse til medarbejdere, uafhængige parter og ægtefæller. Som følge af problemstillingen afgrænses der 

også fra at foretage et generationsskifte for en personligejet virksomhed.  

Der vil også blive afgrænset for generationsskifte ved flere ejere, da SRM Clean A/S er ejet 100 % af Søren 

R. Madsen. Det forudsættes at generationsskiftet foretages, mens hovedaktionæren stadig lever, derfor gen-

nemgås reglerne for generationsskifte ved død ikke, herunder reglerne omkring arv og testamente. SRM 

Clean A/S er et dansk aktieselskab, og alle parterne er fuldt skattepligtige til Danmark, derfor vil det kun 

være dansk lovgivning, som vil blive gennemgået. Herunder vil de relevante paragraffer i ABL, SEL, FUL 

og LL m.fl. blive gennemgået. I problemstillingen er der lagt op til, at det kun er aktierne i SRM Clean A/S, 

der skal overdrages, og derfor vil forhold omkring overdragelse af enkeltaktiver ikke blive gennemgået. 

Der vil primært være fokus på de økonomisk konsekvenser ved generationsskifte, og derfor vil de personlig 

forhold og bløde værdier kun i begrænset omfang indgå i opgaven. Med udgangspunkt i de interessefor-

bundne parters ønsker og forhold, er der valgt tre forslag til generationsskiftemodeller, som vil blive gen-

nemgået. Beregningerne vil blive foretaget med udgangspunkt i SRM Clean A/S' seneste tre regnskaber 

samt budgetterne for de kommende år. Generationsskiftet antages at foretages med udgangspunkt i skatte-

satserne, afgiftssatser og beløbsgrænser, som er gældende i indkomståret 2015. Der afgrænses fra at an-

vende 2016 satser, da alle beløbsgrænserne endnu ikke er offentliggjort.   

Modellerne har det fælles udgangspunkt, at de alle tager højde for Søren og Mads behov. De valgte modeller 

er: 

• Model 1: Der etableres en holdingstruktur ved at foretage en skattefri aktieombytning, hvorefter målet 

er, at faderen sælger aktierne i driftsselskabet fra sit holdingselskab til sønnens holdingselskab. 

• Model 2: Der etableres en holdingstruktur ved at foretage en skattefri aktieombytning, hvorefter akti-

erne opdeles i klasser, hvor driftsselskabet via udbytteudlodninger selv kommer til at finansiere over-

dragelsen.  

• Model 3: Overdragelsen af aktierne sker med skattemæssig succession fra faderen til sønnen. 
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4 Metode  

Opgavens formål er at formidle teorien omkring et generationsskifte, samt at demonstrere hvordan et kon-

kret generationsskifte kan foretages i praksis. Casen, vedrørende det fiktive selskab SRM Clean A/S, tager 

udgangspunkt i den aktuelle danske lovgivning. Afhandlingen benytter sig af den juridiske metode, hvor 

fremgangsmåden er, at der tages stilling til de juridiske og skatteretlige problemstillinger, der er i opgaven. 

Da lovgrundlaget er stort inden for generationsskifter af familieejede selskaber, vil den juridiske metode 

kunne anvendes til at foretage en beskrivelse og en analyse af de retskilder, som benyttes til at foretage et 

generationsskifte i praksis. 

Den røde tråd gennem opgaven er bygget op, således at der startes med at gennemgå de indledende over-

vejelser og planlægningsmæssige forhold. I planlægningsfasen vil hensynet til virksomhedsejeren, den nye 

ejer, virksomheden og fremtidsudsigterne blive beskrevet. 

Dernæst gives en beskrivelse og præsentation af selskabet SRM Clean A/S, herunder historie, fremtidsud-

sigt, regnskabstal og budgetter. 

Efterfølgende vil beskatningsreglerne i relation til generationsskiftet og omstruktureringsmulighederne 

blive gennemgået. Dernæst vil der blive foretaget en gennemgang af værdiansættelsesmulighederne, som 

anvendes til at værdiansætte et selskab. Værdiansættelsen af selskabet vil bliver foretaget på baggrund af 

de gældende cirkulærer og vejledninger, som kan anvendes i forbindelse værdiansættelse af et selskabets 

handelsværdi. De primære cirkulærer i opgaven, vil blive drøftet og gennemgået. Cirkulærerne er 1982-

cirkulæret, 2000-cirkulæret og goodwill-cirkulæret. På baggrund af værdiansættelsen skal den beregnede 

handelsværdi benyttes til at foretage generationsskiftet. I opgaven bliver der anvendt tre forskellige gene-

rationsskiftemodeller. Resultaterne fra generationsskiftemodellerne vil blive analyseret og sammenlignet. 

På baggrund af analyseren og sammenligningen af modellerne, vil der ske en drøftelse af, hvilken af mo-

dellerne, der vil være den mest optimale model at anvende for Søren og Mads. Til sidst kan der foretages 

en konklusion på, hvordan generationsskiftet foretages mest fordelagtigt, så både faderen og sønnernes 

behov bliver opfyldt. 

 

4.1 Målgruppe 

Den primære målgruppe for kandidatafhandlingen vil være personer, som er involveret i en generations-

skifteproces af et familiejet selskab. Strukturen i opgaven er opbygget, således at den vil være relevant både 

for den overdragende og den overtagende part. 

Derudover vil målgruppen også være cand.merc.aud studerende, regnskabskyndige personer, vejledere og 

censorer. Det vil kræve et vist teoretisk og akademisk niveau at kunne forstå og gennemskue problemstil-

lingerne og indholdet i afhandlingen. 
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Formålet med afhandlingen er at informere målgruppen om, hvordan et generationsskifte af et familieejet 

selskab kan foretages fra start til slut. I denne proces tages der højde for de nødvendige forberedelser og 

forholdsregler, der er knyttet til generationsskiftet. 

 

4.2 Teorianvendelse  

Kandidatafhandlingen benytter sig af den teori, der foreligger inden for et generationsskifte af et familieejet 

selskab. De vigtigste teorier bygger på empiri fra andre generationsskifter. Empirien er nedskrevet i lære-

bøger, domme og paragraffer.  

Jeg har derfor taget udgangspunkt i den teori, der foreligger om emnet. På baggrund af denne teori skaber 

jeg min egen empiri ved at udføre et praktisk eksempel på, hvordan et generationsskifte kan foretages. På 

baggrund af min mangeårige praktiske erfaring som revisor, har jeg tilegnet mig viden og forudsætninger, 

der gør det muligt for mig at foretage og udarbejde de korrekte beregninger til generationsskiftemodeller, 

som kan udføres i praksis. 

I forbindelse med udarbejdelsen af det praktiske eksempel, samt analyse af de primære data, som jeg har 

indsamlet i opgaven, kan jeg foretage en operationalisering, hvor der er fokus på at opnå en sammenhæng 

mellem de teoretiske begreber og de empiriske variabler med henblik på at kunne validere de indsamlede 

data i kandidatafhandlingen. Denne operationalisering skal være med til at skabe en sammenhæng mellem 

de primære data, jeg indsamler, og den teori der allerede eksisterer inden for emnet omkring generations-

skifte.  

Ud over validiteten af dataene, jeg har indsamlet, har jeg også været opmærksom på tilstrækkeligheden af 

datamængden, så opgaven kan udarbejdes så korrekt og præcist som muligt i forhold til lovgivningen inden 

for generationsskifte af et familieejet selskab. 

Samlet set skal kandidatafhandlingen være med til at skabe ny teori omkring generationsskifter, da ingen 

generationsskifter er ens. Derfor vil der altid opstå ny viden, hver gang der udføres et generationsskifte.3  

 

4.3 Retskilder og litteratur 

I forbindelse med udarbejdelsen af kandidatafhandlingen er der foretaget en systematisk og grundig litteratur- 

og informationssøgning. Denne søgning har været med til at skabe et fundament for at kunne besvare problem-

stillingen så fyldestgørende som muligt. Som litteratur- og informationssøgningsværktøj har jeg benyttet mig 

af CBS bibliotek, CBS Learn, internettet m.m. 

I opgaven har jeg hovedsageligt benyttet mig af primære kilder. De primære kilder har været den gældende 

lovgivning, herunder afgørelser, domme og kendelser vedrørende generationsskifte. Som supplement til de 

primære kilder har jeg benyttet mig af sekundære kilder i form af lærebøger og artikler.  

                                                 
3 Andersen, Ib (2014) – Den skinbarlige virkelighed, side 65-96 
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Der kommer hele tiden ny lovgivning på området omkring generationsskiftet, og derfor har jeg kontrolleret, at 

jeg anvender de nyeste skattemeddelelser og den gældende lovgivning i opgaven.  

Derudover har jeg været opmærksom på kvaliteten og relevansen af kilden. Validiteten af kilden har også haft 

høj fokus, samtidig med at jeg har være opmærksom på, at de primære- og sekundære kilder lever op til 

Cand.merc.aud niveauet og kan anvendes til at skrive en kandidatafhandling. Jeg har forholdt mig kritisk til 

forfatterne, deres budskab og deres forudsætninger for at skrive bogen. På baggrund af valget af kilder vurderer 

jeg, at de er tilstrækkelige til at udarbejde en faglig stærk kandidatafhandling, som vil være med til at besvare 

min problemstilling fyldestgørende. 

 

5 Generelle overvejelser i forbindelse med et generationsskifte4/5 

I forbindelse med et generationsskifte er der nogle væsentlige overvejelser, der skal tages højde for. Disse 

overvejelser er, hvilken person virksomheden skal overdrages til. Et generationsskifte kan sidestilles med 

et salg, da et generationsskifte i store træk indeholder de sammen elementer, som ved et salg. 

For at generationsskiftet bliver vellykket, skal de indledende overvejelser og forberedelser være på plads. 

Et generationsskifte kan derfor deles op i flere faser, og der er forskellige forhold og personer, der skal 

tages hensyn til. 

I de indledende overvejelser skal der tages hensyn til den ældre generation, den yngre generation, virksom-

heden mv. Da kandidatafhandlingen er rettet mod et generationsskifte inden for familiekredsen, omfatter 

nedenstående en beskrivelse af denne type overdragelse. I nedenstående afsnit beskrives disse forhold og 

de personlige ønsker. 

 

5.1 Den ældre generation 

Den ældre generation vil ofte være virksomhedsejeren, som har drevet virksomheden gennem en længere 

årrække og derved har opnået en stor viden, om hvordan virksomheden drives. Generationsskiftet må tage 

højde for virksomhedsejerens behov. Dennes behov kan være af personlig karakter og af finansiel karakter. 

De personlige faktorer har en stor betydning, da virksomheden betragtes som virksomhedsejerens livsværk, 

og derfor kan denne have et ønske om, at virksomheden forsætter sin drift, også efter at den er blevet solgt. 

Endvidere bør virksomhedsejeren tage stilling til tidshorisonten med henblik på at skulle pensioneres, da 

nogle generationsskiftemodeller medfører at overdragelsen forløber over en længere årrække.  

De finansielle behov skal også være opfyldt, så virksomhedsejeren opnår et tilstrækkeligt kapitalbehov, så 

denne kan leve en fornuftig pensionstilværelse. Derudover skal den ældre person overveje, hvem der skal 

videreføre virksomheden. Der skal tages stilling til, om det skal være et familiemedlem, en medarbejder 

eller en ekstern part. 

                                                 
4 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 29-60 
5 Serup, Michael (2012) – Generationsskifte Omstrukturering, side 29-58 
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5.2 Den yngre generation  

Den yngre generation kan være en søn/datter, en medarbejder eller en tredjemand, som har et ønske om at 

overtage virksomheden. Hvis der er tale om et yngre familiemedlem, vil de ofte have incitament til at drive 

virksomheden videre i den ældre generations ånd. Da den yngre generation formentlig ikke er så likvide, 

vil de have behov for at kunne fremskaffe finansiering via pengeinstitutter eller som en gave fra forældrene.  

For den yngre generation vil det også være essentielt, at de på forhånd har været involveret i virksomhedens 

løbende drift, så de er i stand til at videreføre virksomheden i forældrenes ånd og med deres støtte.  

Kendskabet til virksomhedens daglige drift er noget, der er opbygget over en årrække, og derfor kan det 

være en styrke for virksomhedens fremtid, at generationsskiftet forløber over en vis tid, hvor både den 

ældre- og den yngre generation er involveret i virksomheden. Omvendt kan det også være en bremse for 

nødvendig fremtidig udvikling, fornyelse og modernisering, da forældregenerationen er mere konservative 

end den yngre generation.  

Hvis der er tale om en overdragelse til en tredjemand, vil han måske ikke have den sammen intention om 

at drive virksomheden i virksomhedsejerens ånd, men han vil formentlig sætte sit eget præg på virksomhe-

den.  

 

5.3 Virksomhedens fremtidsudsigter 

I forbindelse med generationsskiftet vil det også være vigtigt at se på fremtidsudsigterne for virksomheden. 

Herunder vil det for den modtagende part være meget relevant at se på, om der er fremgang i selskabet. 

Hvis selskabet har vist negative tendenser i form af svigtende omsætning, skal der fokuseres på disse ten-

denser, så selskabet igen kan opnå en fornuftig indtjening og en sund drift.  Det kan være, at virksomheden 

ikke har fulgt med i den teknologiske udvikling, der stiller krav om, at der skal foretages nye investeringer. 

Alt afhængigt af, hvordan virksomheden præsterer, vil det have indflydelse på virksomhedens værdiansæt-

telse og derved kapitalbehovet i forbindelse med overdragelsen af virksomheden. Det vil være relevant for 

den ældre og yngre generation at se på, hvordan generationsskiftet kan skatte- og afgiftsminimeres.  

 

5.4 Overdragelsesmulighederne 

Der findes mange forskellige overdragelsesmuligheder, der kan anvendes i forbindelse med et generations-

skifte. Disse muligheder bygger på forskellige generationsskiftemodeller, som kan have forskellige tids-

perspektiv. I generationsskiftemodellerne indgår der mange forskellige omstruktureringsmetoder, som ofte 

vil kræve assistance fra revisorer og advokater. 

Overdragelsen af virksomheden vil være forskellig, alt afhængigt af hvilken generationsskiftemodel, der 

anvendes. Ved generationsskiftet er virksomhedsejeren og den overtagende part ofte fokuseret på at mini-

mere beskatningen og afgifterne, så derfor vil de fleste generationsskiftemodeller tage højde for det. SKAT 

kræver dog at generationsskifter ikke må foretages for at lave skatteunddragelse, men skatten må gerne 
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udskydes, og dette vil ofte være relevant ved et generationsskifte. Overdragelsesmulighederne bør gennem-

gås i en tidlig fase, således at generationsskiftet bliver gennemført mest hensigtsmæssigt og optimalt. 

 

 

6 Selskabet SRM Clean A/S 

Selskabet SRM Clean A/S er et familieejet selskab, som blev stiftet af Søren R. Madsen, der også ejer 

selskabet i dag. Selskabets hovedaktivitet er salg af rengøringsmidler og andre hygiejneprodukter til såvel 

industrien som til private forbrugere. Selskabet er beliggende i hovedstadsområdet og er stiftet i 1987.   

Selskabet blev stiftet som et aktieselskab med en nominel kapital på 500 t.kr. til kurs 100. Kapitalen er ikke 

opdelt i klasser, og derfor har alle aktier samme rettigheder. I takt med selskabets positive udvikling valgte 

Søren at foretage en kapitalforhøjelse på 1.500 t.kr. ved en konvertering af frie reserver fra de overførte 

resultater. Efter kapitalforhøjelsen udgør aktiekapitalen nominelt 2.000 t.kr.  

Søren R. Madsen har været direktør og eneaktionær i selskabet gennem alle årene. Søren R. Madsen er lige 

fyldt 60 år, og han er begyndt at overveje en tilværelse som pensionist. I forbindelse med dette ønsker han 

at lade sit selskab generationsskifte. Søren har to sønner, som begge har været involveret i driften af sel-

skabet, men især sønnen Mads har vist stor interesse i at overtage selskabet. Søren går derfor med overve-

jelser om at overdrage selskabet til sønnen, Mads. I forbindelse med overdragelsen vil han ikke gøre forskel 

på sine sønner. Han vil derfor også tilgodese sin anden søn Peter, der ikke ønsker at overtage selskabet. 

Dette vil Søren gøre ved at give en gave til Peter i form af et engangsbeløb, som skal kompensere den 

økonomiske fordel, som Mads får ved at overtager SRM Clean A/S.  

Organisationen i selskabet er bygget således op, at Søren er direktør og foretager alle beslutninger på vegne 

af selskabet. Selskabet er delt op i tre forskellige områder, som er lager, økonomi og salg. Hver af områ-

derne har en chef, som har det overordnede ansvar for, at afdelingen fungerer, som den skal. De tre chefer 

rapporterer og rådgiver løbende Søren i hans beslutninger. For at effektivisere salgsafdelingen er denne 

opdelt i tre forskellige forretningsområder. Forretningsområderne er salg af rengøringsartikler og hygiejne-

produkter til private forbrugere, offentlige institutioner og private virksomheder.  

Mads er 32 år og gift med Simone. Han har de seneste 7 år været ansat i salgsafdelingen i SRM Clean A/S. 

Igennem denne årrække har han opnået fine resultater, hvilket har medført, at han er blevet forfremmet til 

ansvarlig for salgsafdelingens forretningsområde inden for salg til private virksomheder. 

Selskabet SRM Clean A/S har i dag 40 fuldtidsansatte og en omsætning på 79-81 mio. kr. i de seneste 3 

regnskabsår. Balancen udgør i gennemsnit 38 mio. kr. de seneste 3 regnskabsår. Som følge af disse regn-

skabstal aflægger selskabet sin årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. 

Selskabet har været overskudsgivende de seneste tre regnskabsår. Regnskabstallene kan illustreres på føl-

gende måde.   
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6.1 Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelse for årene 2013, 2014 og 2015       

t.kr.     2015 2014 2013 

Nettoomsætning    81.244 80.130 78.930 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -58.102 -57.565 -56.793 

Andre eksterne omkostninger   -2.746 -2.524 -2.132 

Bruttofortjeneste    20.396 20.041 20.005 

Personaleomkostninger    -16.745 -16.604 -16.518 

Af- og nedskrivninger    -702 -778 -780 

Resultat før renter    2.949 2.659 2.707 

Finansielle indtægter    6 7 9 

Finansielle omkostninger    -416 -436 -417 

Resultat før skat    2.539 2.230 2.299 

Skat af årets resultat    -782 -732 -794 

Årets resultat     1.757 1.498 1.505 
Tabel 1: Resultatopgørelse for SRM Clean A/S: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Årets resultat før skat har de seneste tre år været på over 2 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende resul-

tater. Overskuddet stammer primært fra salg af rengøringsmidler til private virksomheder, da de ofte har en 

større købekraft. Omsætningen og overskuddet ligger meget stabilt, hvilket primært skyldes at SRM Clean 

A/S har en stor række af faste kunder, som er loyale. Endvidere ses det, at bruttofortjenesten er steget, 

hvilket har forbedret selskabets indtjeningsevne og skabt en mere rentabel drift. Selskabets dækningsgrad 

er også steget fra 39 % i 2013 til 39,8 % i 2015.6 Selskabet forventer et positivt resultat for 2016 på niveau 

med 2015. 

Konkurrencen inden for salg af rengøringsmidler er hård, da der er mange udbydere. Derfor er SRM Clean 

A/S altid opmærksomme på at sælge de nyeste produkter, som er miljøvenlige, da mange forbrugere har 

stor fokus på at være miljøbevidste.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Beregning af dækningsgrad for 2015 svarende til (23.142 t.kr. / 81.244) x 100 = 39,8 %. 
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6.2 Balancen 

Balancetallene for SRM Clean A/S for regnskabsåret 2015 ser således ud:       

Regnskabsmæssig balance pr. 31.12.15   

t.kr. 
 
Aktiver 

  
 
Passiver  

  

       
Anlægsaktiver   Egenkapital   
       
Grunde og bygninger 22.520 Virksomhedskapital 2.000 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.205 Overført resultat 19.266 

Materielle anlægsaktiver i alt 23.725 Egenkapital i alt 21.266 

       
Anlægsaktiver i alt 23.725 Hensatte forpligtelser   

    Hensættelse til udskudt skat 303 

Omsætningsaktiver   Hensatte forpligtelser i alt 303 

       
Fremstillede varer og handelsvarer 5.420 Gældsforpligtelser   

Varebeholdninger i alt 5.420    

    Gæld til realkreditinstitutter 5.327 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydel-
ser 

6.433 
Langfristede gældsforpligtelser i 
alt 

5.327 

Andre tilgodehavender 436    

Periodeafgrænsningsposter 329 
Kortfristet del af den langfristet 
gæld 

1.167 

Tilgodehavender i alt 7.198 Leverandørgæld 5.130 

    Anden gæld 5.200 

Likvide beholdninger 2.050 
Kortfristede gældsforpligtelser i 
alt 

11.497 

       
Omsætningsaktiver i alt 14.668 Gældsforpligtelser i alt 16.824 

       
Aktiver i alt 38.393 Passiver i alt 38.393 

Tabel 2: Balance pr. 31.12.2015 for SRM Clean A/S: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Selskabets aktiver 

Af ovenstående balance fremgår det, at selskabet ejer bygningerne, hvorfra de driver deres forretning. Da 

selskabet selv ejer bygningerne, medfører det, at de ikke har omkostninger til husleje, og derved har sel-

skabet bedre forudsætninger for at generere overskud. Grundene og bygningerne har en offentlig ejendoms-
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vurdering på 24.700 t.kr. Selskabet har på aktivsiden også et varelager af hygiejneprodukter og rengørings-

artikler. Selskabet anvender FIFO-princippet og måler varerne til kostpris. Varerne er let omsættelige, og 

derfor er der ikke behov for store nedskrivninger på varelageret. Selskabets aktiver består endvidere af 

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, hvor der er mange faste debitorer, som har betalings-

betingelser på 30 dage + løbende måned. Selskabets debitorer er generelt gode til betale deres fakturaer, og 

derfor er der ikke behov for at hensætte til tab på debitorerne. Derudover har selskabet en likvid beholdning 

på 2 mio.kr, hvilket medfører at selskabet har kapital til løbende at kunne betale kreditorerne og de øvrige 

udgifter. 

 

Selskabets passiver  

På passivsiden har selskabet en aktiekapital på 2.000 t.kr., som er blevet forhøjet med 1.500 t.kr. ved en 

konvertering af det overførte resultat til kurs 100. Selskabet har endvidere store overførte resultater, hvilket 

primært skyldes, at selskabets eneaktionær Søren R. Madsen ikke har trukket udbytte ud til sig selv i de 

seneste regnskabsår. Dette har medført at soliditetsgraden i selskabet er steget. Selskabet har også gæld til 

et realkreditinstitut. Denne gæld er optaget i forbindelse med købet af bygningerne og grunden. Det er aftalt 

med realkreditinstituttet, at lånet afdrages over en 20-årig periode. Ud over lånet har selskabet en gæld til 

deres leverandører. Selskabet har mange faste leverandører, hvor der har været et længere samarbejde, som 

medfører, at SRM Clean A/S kan opnå rabatter ved køb at større partier af varer. Selskabets omsætnings-

aktiver overstiger selskabets kortfristede gældsforpligtelser med cirka 3.000 t.kr., hvilket betyder at SRM 

Clean A/S er i stand til betale sine gældsforpligtelser. Selskabets anden gæld består primært af skyldig 

moms, skyldige lønrelaterede poster og anden gæld.  

 

Selskabets skattepligtige indkomster 

På grund af selskabets sunde drift og positive resultater har selskabet genereret følgende skattepligtige ind-

komster: 

t.kr.     
     

Indkomstår  Skattepligtige indkomst 
2013  3.342 
2014  3.152 
2015   3.356 

Tabel 3: Skattepligtig indkomst for SRM Clean A/S: Kilde: Egen tilvirkning 
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6.3 Selskabets fremtid og budgetter 

Selskabet har stor fokus på at udarbejdede budgetter, da Søren altid ønsker at være forberedt på selskabets 

fremtid. Selskabet økonomichef har udarbejdet budgetter for en 5-årige periode. Budgetterne udviser posi-

tive resultater uden at være for optimistiske.  

Hver måned laves der en månedsrapportering, som sammenholdes med budgettet. Hvis der har været væ-

sentlige afvigelser i forhold til budgettet, laves der en årsagsforklaring, som skal være med til at sikre, at 

selskabet hele tiden er på rettet spor. 

I budgetterne er der stor fokus på omkostningsminimering, der skal være med til at gør driften rentabel og 

skabe en konkurrencemæssig fordel. 

På baggrund af disse budgetter vurderer Søren, at selskabet går en fornuftig fremtid i møde, også efter at 

der bliver foretaget et generationsskifte af selskabet.   

 

6.4 Delkonklusion og opsummering 

I ovenstående afsnit er SRM Clean A/S´ regnskabsmæssig stilling pr. 31. december 2015 gennemgået. Sel-

skabet er et velkonsolideret selskab, som har eksisteret i mange år. Derfor er der et godt udgangspunkt for 

Mads at bygge videre på. Mads har endvidere været ansat i selskabet i en 7-årig periode, hvilket gør, at han 

har kendskab til selskabets forretningsgange. Med udgangspunkt i SRM Clean A/S´ resultater og forvent-

ninger til fremtiden kan generationsskiftet af selskabet begynde at blive planlagt. 
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7 Planlægningen af generationsskiftet i SRM Clean A/S 

SRM Clean A/S står over for et generationsskifte fra den nuværende ejer, Søren R. Madsen, til sønnen, 

Mads. Sørens anden søn, Peter, har som tidligere nævnt ikke noget ønske om at overtage selskabet, da han 

har taget en akademisk uddannelse og derfor ønsker at anvende sine kompetencer et andet sted. Mads har 

altid været interesseret i driften af selskabet, og han vil derfor gladeligt videreføre sin fars virksomhed og 

påtage sig ansvaret og de økonomiske forpligtelser, der er i forbindelse med at drive et selskab.  

Søren har observeret, at Mads har været meget engageret i at drive virksomheden gennem den 7-årige 

periode, han har været ansat i selskabet. Ud over hans engagement er han også meget vellidt blandt kolle-

gaerne. Med baggrund i disse observationer er Søren ikke særlig nervøs for at overdrage selskabet til sin 

søn. Søren har det også bedst med, at selskabet bliver videreført i familien, så han stadig kan komme på 

besøg i virksomhedens lokaler og følge selskabets fremtidige udvikling.  

Søren har gennem sin tid som direktør opbygget en levestandard, som kræver en vis form for kapitalbehov. 

Søren har estimeret sit kapitalbehov til at være på 450 t.kr. efter skat om året. Han forventer at gå på pension 

som 65-årig, og kapitalbehovet skal række de næste 20 år. I beregningen af privatforbruget på 450 t.kr. i 20 

år tages der ikke højde for fremdiskonteringen af forbrugerindekspriserne. Søren vil derfor have et kapital-

behov på 9.000 t.kr., efter skat, som skal dække de næste 20 års forbrug. 
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7.1 Beregning af kapitalbehov  

Søren har nogle private aktiver, som medtages i forbindelse med opgørelsen af hans kapitalbehov ved salget 

af selskabet SRM Clean A/S.  

Privatøkonomisk balance for Søren pr. 31. december 2015 
 
t.kr.   
 
AKTIVER   
Ejendomme 3.600 
Biler  400 

Anlægsaktiver i alt 4.000 

    
Likvide beholdninger 600 
Pensionsopsparing 600 
Indre værdi af SRM Clean A/S, jf. tabel 2 21.266 
Værdipapirer 350 

Omsætningsaktiver i alt  22.816 

    
Aktiver i alt  26.816 

    
PASSIVER   

Egenkapital i alt 17.469 

    

Udskudt skat 7.7477 

    

Prioritetsgæld 1.600 

    
Passiver i alt 26.816 

    
Tabel 4: Sørens privatøkonomiske balance 31.12.2015: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

                                                 
 
 
7 Beregnet udskudt skat af aktier i SRM Clean A/S. Ejertidsnedslag på 1 % pr. år siden 1987 frem til 1998. Svarende til ejertids-

nedslag på 11 % (1987 – 1998) (21.266 – 500 = 20.766 * 0,89) svarende til 18.482 t.kr. skat heraf 42 % med et nedslag på 27 

t.kr. svarende til 27 % af 99,8 (Søren er gift). I alt 7.747 t.kr.   
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7.2 Sørens formue udgør  

Sørens formue pr. 31.12.2015       
      

t.kr.  
Formue pr. 31.12.15 jf. tabel 4  
Formue uden kapitalandelen i SRM Clean A/S (17.469 + 7.747 -21.266) 
  
Penge til privat forbrug 
Privat formue ekskl. værdi af SRM Clean A/S 
Sørens kapitalbehov 

   
  17.469     
  3.950     
   
  9.000     
 -3.950     
   5.050     

Tabel 5: Sørens formue pr. 31.12.2015: Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at Søren kan opnå det ønskede kapitalbehov på 9.000 t.kr., så skal han have 5.050 t.kr. efter skat ved 

salget af SRM Clean A/S. Beløbet er beregnet på baggrund af, at Søren realiserer alle sine private aktiver i 

løbet af sin pensionstilværelse. Beløbet er endvidere beregnet uden at tage højde for eventuelle værdistig-

ninger af Sørens private formue. I forbindelse med salget vil han have et yderligere kapitalbehov på 3.500 

t.kr., som skal gives i gave til sønnen Peter. Samlet set vil Sørens kapitalbehov være på 8.550 t.kr. efter 

skat. Gaven til Peter skal være med til at ligestille ham i forhold til broderen, Mads. Overdragelsen af 

virksomheden vil aldrig bliver ligeligt fordelt, da Mads overtager en risiko, samtidig med at han opnår en 

økonomisk fordel på baggrund af den fremtidige indtjening i selskabet. Alligevel vurderes de 3.500 t.kr. at 

være nogenlunde passende beløb, der gør, at Peter ikke bliver stillet ringere end Mads. 

Mads har på grund af sin unge alder ikke haft så lang tid til at spare penge op til at købe selskabet, og derfor 

er han nødt til at finde ekstern likviditet ved at optage et lån i banken eller ved at få en del af selskabet som 

gave fra sin far.  

 

 

8 Generationsskiftets beskatningsregler  

8.1 Aktieavance ved salg af aktier  

I forbindelse med et generationsskifte skal der tages højde for den gældende lovgivning. Da aktierne i SRM 

Clean A/S skal overdrages til en interesseforbunden part, vil det være relevant at gennemgå de skattemæs-

sige konsekvenser. Der vil være skattemæssige problemstillinger for Søren i forbindelse med salget af ak-

tierne i SRM Clean A/S. Når aktierne i SRM Clean A/S realiseres, vil dette medføre en gevinst eller et tab, 

som skal medtages i den skattepligtige indkomst.  

Denne gevinst eller dette tab vil være en aktieavance eller et aktietab, som er omfattet af ABL.  

Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. En aktie 

er først anskaffet eller afstået i det øjeblik, der foreligger en bindende aftale jf. ABL § 30, stk. 1. Aktierne 
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beskattes efter to principper. Principperne er lagerbeskatningsprincippet og realisationsprincippet. Lager-

beskatningsprincippet skal som udgangspunkt anvendes af selskaber, men kan også tilvælges af fysiske 

personer. Avancen ved lagerbeskatningsprincippet opgøres for hvert indkomstår som forskellen mellem 

primo- og ultimoværdien af aktierne, uanset om de er afstået eller ej. Ved realisationsprincippet sker be-

skatningen i det indkomstår, hvor aktierne realiseres. Avancen ved brug af realisationsprincippet skal op-

gøres efter gennemsnitsmetoden.  

Der skelnes mellem forskellige typer af aktier. Disse aktier er noterede- og unoterede aktier. Noterede aktier 

er børsnoterede aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked. Unoterede aktier er ikke børsnote-

rede og derved ikke optaget til handel på et reguleret marked. Ved et salg af noterede aktier vil det være 

nemt at finde handelsværdien, da aktierne er optaget til handel på et reguleret marked. Ved et salg af uno-

terede aktierne vil det være svært at finde handelsværdien, da de ikke er reguleret på et marked, og derfor 

skal der foretages en værdiansættelse af aktierne.8   

 

8.2 Aktieindkomstbeskatning for fysiske personer   

Der er forskel i beskatningsreglerne af aktieindkomst alt afhængigt af, om den skattepligtige er en fysisk 

eller en juridisk person (selskab). Fysiske personer anvender som udgangspunkt realisationsprincippet. Når 

realisationsprincippet anvendes, skal avancen opgøres efter gennemsnitsmetoden. Jf. ABL § 23, stk. 1, § 

24, stk. 1, og § 26. Gennemsnitsmetoden tager udgangspunkt i gennemsnitsanskaffelsessummen for en 

aktie, som modregnes i afståelsessummen ved et salg. Hvis salget medfører en gevinst, skal denne medtages 

i den skattepligtige indkomst som aktieindkomst. Jf. ABL § 12. Gevinster under 49,9 t.kr. i 2015 beskattes 

med 27 %, og gevinster større end dette beløb beskattes med 42 %. Hvis den fysiske person er gift, har 

ægtefællerne tilsammen mulighed for kun at blive beskattet med 27 % op til beløbsgrænsen på 99,8 t.kr. I 

beløbet indgår også udbytteudlodning mv. Gevinsten medtages i den fysiske persons aktieindkomst jf. PSL 

§ 4A stk. 1 nr. 4.  

Ved et tab på noterede- og unoterede aktier er der forskel på, hvordan de kan fradrages. Et tab ved salg af 

noterede aktier kan fradrages i aktieindkomsten med mindre aktieindkomsten bliver negativ jf. ABL § 13. 

Hvis aktieindkomsten bliver negativ, vil dette medføre, at der bliver beregnet negativ aktieindkomst, der 

kan modregnes i den skattepligtiges slutskat jf. PSL § 8A. Hvis der efterfølgende er et resterende beløb, 

kan dette overføres som fradrag i ægtefællens slutskat for de efterfølgende indkomstår, jf. PSL § 8 a, stk. 

6. 

Ved et tab på unoterede aktier, er tabet kildeartsbegrænset, hvilket medfører, at tabet kun kan modregnes i 

fremtidige gevinster på unoterede aktier. Dette tab kan endvidere overføres som modregning i ægtefællens 

positive aktieindkomst på unoterede aktier eller fradrages i efterfølgende indkomstår.9 

                                                 
8 Hemmingsen, Kjeld m.fl. (2015) – Grundlæggende skatteret, side 349-364 
9 Hemmingsen, Kjeld m.fl. (2015) – Grundlæggende skatteret, side 207-214 
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8.3 Hovedaktionærens salg af aktier med nedslag 

Der er særlige beskatningsregler for en hovedaktionær i et selskab, hvis personen vælger at afstå sine aktier 

i selskabet. Reglerne gælder for fysiske personer, som var hovedaktionærer i et selskab den. 18. maj 1993. 

Hvis dette er tilfældet kan overgangreglerne anvendes jf. ABL § 47. Nedslaget gives ikke for aktier, som 

er erhvervet den 19. maj 1993 eller senere. 

En hovedaktionær er en fysisk person, som inden for de seneste 5 regnskabsår har ejet minimum 25 % af 

kapitalen i selskabet og har haft bestemmende indflydelse i selskabet, hvilket medfører at personen har haft 

mere end 50 % af stemmerettighederne i selskabet.  

Jævnfør ABL § 47 kan hovedaktionæren få et nedslag i den skattepligtige fortjeneste. Nedslaget opgøres 

som 1 procent pr. år, i de år hvor hovedaktionæren har ejet aktierne indtil indkomståret 1998. Nedslaget 

kan dog højest udgør 25 %.10  

 

8.4 Aktionærens anvendelse af kapitalafkastordning 

 Ifølge VSL § 22 c har aktionærer mulighed for at anvende kapitalafkastordningen. Denne særlige ordning 

skal være med til at lette finansieringen for privatpersoner ved aktiekøb. Fordelen ved anvendelse af kapi-

talafkastordningen er, at en del af den personlige indkomst kan flyttes til kapitalindkomst. Den del af den 

personlige indkomst, som kan flyttes, skal svare til det beregnede kapitalafkast. Derved kan der spares 8 % 

i AM-bidrag af det beregnede beløb.  

Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, før kapitalafkastordningen kan anvendes. Personen 

skal være fuld skattepligtig til Danmark jf. KSL § 1. Det kontant omregnede vederlag for aktierne må ikke 

overstige 647,7 t.kr. i 2015. Derudover skal den skattepligtige eje minimum 25 % af aktiekapitalen eller 

råde over mere end 50 % af stemmerettighederne. 

Hvis der ejes aktier i selskaber, som har hovedaktivitet inden for udlejning af fast ejendom eller har en 

passiv investeringsstrategi, hvor der besiddes værdipapirer, kontanter eller lignede, kan kapitalafkastord-

ningen ikke anvendes. Aktierne må heller ikke være omfattet af ABL § 19, og de må endvidere ikke være 

anskaffet i forbindelse med omdannelse af en personlig ejet virksomhed til et selskabet efter lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse.11  

 

8.5 Aktieindkomstsbeskatning for juridiske personer   

Selskaber kan eje forskellige typer at aktier. Disse aktier er egne aktier, porteføljeaktier, datterselskabsak-

tier og koncernselskabsaktier. Der er forskellig beskatning alt afhængigt af, hvilken aktie der er tale om.  

Porteføljeaktier er aktier, som ikke kan kategoriseres som egne aktier, næringsaktier, datterselskabsaktier 

eller koncernselskabsaktier. Selskabers gevinster på porteføljeaktier er skattepligtig jf. ABL § 9, stk. 1. og 

                                                 
10 Aagesen, Ole m.fl. (2015) –Skattevejledning, side 494-503 
11 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_4_2.htm  
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tabet kan fradrages jf. ABL § 9, stk. 2. Selskaber benytter sig som udgangspunkt af lagerbeskatningsprin-

cippet til at opgøre gevinst/tab ved salg af porteføljeaktier. Ved lagerbeskatning anvendes FIFO-princippet, 

som bygger på, at de først anskaffede aktier betragtes som først solgte aktier. Når selskabet har valgt at 

benytte sig af lagerbeskatningsprincippet, skal dette anvendes på alle porteføljeaktierne. Hvis lagerbeskat-

ningsprincippet ikke er valgt, har selskabet stadig mulighed for at anvende realisationsprincippet, hvor ak-

tierne opgøres efter gennemsnitsmetoden.  

Datterselskabsaktier er aktier, hvor selskabet ejer mindst 10 procent af aktiekapitalen i datterselskabet. Jf. 

ABL § 4 A, stk. 1. Fortjeneste ved salg af datterselskabsaktier, samt udbytte er skattefrit for moderselskabet 

jf. SEL § 13 stk. 1 nr. 2.  

Koncernselskabsaktier er aktier i et selskab, hvor dette er sambeskattet med ejerselskabet eller opfylder 

forudsætningerne for at være sambeskattet med ejeren jf. SEL §31a.  

Gevinst og tab ved salg datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier skal ikke medtages i den skatteplig-

tige indkomst jf. ABL 8. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er tale om næringsaktier, da denne gevinst 

eller dette tab skal medregnes i den skattepligtige indkomst jf. ABL § 17. 

Ved et salg af egne aktier med gevinst eller tab skal dette ikke medtages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst jf. ABL § 10.12  

 

8.6 National sambeskatning af selskaber  

Der er i Danmark tvungen national sambeskatning af selskaber, hvis et moderselskab, også kaldet admini-

strationsselskabet, har bestemmende indflydelse i et datterselskab. Jf. SEL 31 C. Stemmerettighederne er 

afgørende for, om moderselskabet har bestemmende indflydelse over datterselskabet. Stemmerettighederne 

skal udgøre mere end 50 %, før moderselskabet har bestemmende indflydelse, og selskaberne derved skal 

sambeskattes. 

Datterselskabet skal jf. SEL § 10 stk. 5. have samme indkomstår, som det sambeskattede moderselskab. 

Når den skattepligtige indkomst opgøres for hvert selskab, lægges de sammen til en sambeskatningsind-

komst jf. SEL § 31 stk. 2. Sambeskatningsindkomsten indberettes på moderselskabets selvangivelse. Mo-

derselskabet har pligt til at afregne skatten af sambeskatningsindkomsten til SKAT og efterfølgende om-

fordele skatten mellem de enkelte selskaber, ud fra deres andel af skatten. Ved et eventuelt underskud af et 

af de sambeskattede selskaber kan de øvrige selskaber udnytte underskuddet og derved reducere deres skat-

tepligtige indkomst. Hvis der er flere selskaber, der er overskudsgivende, skal underskuddet fordeles for-

holdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber.  

Hvis sambeskatningsindkomsten er negativ, kan dette underskud anvendes i fremtidige positive indkom-

ster. Egne underskud, som er opstået før indtræden i sambeskatningen, kan kun anvendes af det selskab, 

hvor underskuddet er opstået. Dette underskud kaldes også for et særunderskud. Når et selskab indtræder i 

                                                 
12 Hemmingsen, Kjeld m.fl. (2015) – Grundlæggende skatteret, side 361-364  
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en sambeskatning, skal der opgøres en særindkomst for det indtrædende selskab vedrørende den del af året, 

hvor selskaberne ikke har været sambeskattet.13  

 

8.7 Delkonklusion og opsummering  

Der er en række beskatningsregler, der skal tages højde for i forbindelse med et generationsskifte. Afståel-

sestidspunktet af aktierne/anparterne er afgørende for, i hvilket indkomstår beskatningen finder sted. Ved 

et generationsskifte af et familieejet selskab vil aktierne være unoterede og derved ikke optaget til handel 

på et reguleret marked.  

Når en hovedaktionær afstår sine aktier, som er ejet personligt, udløser det beskatning. Denne beskatning 

skal beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes som udgangspunkt med 42 %. Dog er der lavere 

beskatningsprocent på 27 % op til 49,9 t.kr. pr. person. Uudnyttet aktieindkomst kan anvendes af ægtefæl-

ler. Dette vil være aktuelt for Søren, da han er gift og derved kan anvende sin kones aktieindkomst.  

Da Søren har været hovedaktionær i SRM Clean A/S siden 1987, kan han anvende nedslaget for hovedak-

tionærer. Ejertidsnedslaget opgøres som 1 % årligt i perioden frem til indkomståret 1998. Derfor kan Søren 

få ejertidsnedslag på 11 % af fortjenesten ved salg af aktierne i SRM Clean A/S.  

Hvis Søren opretter et holdingselskab, der erhverver aktierne i SRM Clean A/S, kan der skattefrit udloddes 

udbytte fra datterselskabet til moderselskabet. 

Beskatningsreglerne er gennemgået i ovenstående afsnit, fordi de senere i opgaven skal anvendes til at 

beregne, hvordan de forskellige generationsskiftemodeller kan skatteoptimeres. 

 

 

9 Successionsmuligheder og overdragelse af gave 

9.1 Succession af aktier 

Når der foretages et generationsskifte, og selskabet overdrages fra en ejer til en ny ejer, vil dette udløse en 

almindelig generationsskiftebeskatning. Parterne kan dog benytte sig af reglerne om succession og derved 

undgå de skattemæssige konsekvenser ved generationsskiftet, som vil være beskatning af kapitalgevinster 

og genvundne afskrivninger, da erhververen overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser. Af-

gifter i forbindelse med generationsskiftet skal dog stadig afholdes. Skatten bliver derved udskudt, men den 

bortfalder ikke. Den skattemæssige succession forudsætter, at erhververen er omfattet af den successions-

berettigede personkreds.  

 

 

 

                                                 
13 Aagesen, Ole m.fl. (2015) –Skattevejledning, side 494-503 
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Jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 1 er følgende omfattet af den successionsberettigede personkreds inden for familien: 

• Børn og børnebørn 

• Søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn 

• Adoptivbørn og stedbørn 

• Samlever (skal opfylde betingelserne i BAL § 22 stk. 1 litra d) 

  

Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at aktierne kan overdrages med skattemæssig succession. 

Generationsskiftet skal foretages i levende live jf. ABL § 11, og erhververen skal være underlagt dansk 

beskatningsret jf. KSL § 1. Alle selskaber, der er omfattet af ABL, kan som udgangspunkt overdrages med 

succession jf. ABL § 34. Derudover er der følgende krav til selskabets indtægter og selskabets aktiviteter 

jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 2-4 og KSL § 33 C: 

 

• Selskabets aktiviteter må ikke i overvejende grad bestå af udlejning af fast ejendom, besiddelse af 

likvider, værdipapirer mv. Sådan et selskab vil betragtes som en pengetank. 

• Ved overdragelsen må der ikke konstateres et tab. 

• Aktieoverdragelserne skal minimum udgøre 1 procent af kapitalen.  

• Aktier omfattet af ABL § 19 kan ikke overdrages.  

ABL § 19 omfatter aktier og investeringsbeviser m.v., som er udstedt af et investeringsselskab. Denne type 

aktier må ikke overdrages med skattemæssig succession. 

Der kan også foretages overdragelse med skattemæssig succession til medarbejdere jf. ABL § 35, men dette 

vil ikke blive belyst som følge af afgrænsningen i opgaven. 

Ved senere salg af de aktier, der er blevet overdraget med succession, vil gevinsten blive skattepligtig efter 

dansk lovgivning. Gevinsten skal beskattes efter reglerne i ABL. 

Ved brug af ABL § 35A er der mulighed for at overdrage aktierne tilbage til den tidligere ejer. Der er dog 

nogle betingelser, som skal være opfyldt. Disse betingeler er, at overdragelsen fra den nye ejer til den tid-

ligere ejer sker inden for en 5-årig periode efter den første overdragelse. Derudover er det også et krav, at 

den første overdragelse skal være sket med skattemæssig succession, hvor den indtrædende ejer har over-

taget den skattemæssig stilling. I praksis betyder det, at en søn kan tilbagelevere aktierne til faderen, hvis 

generationsskiftet ikke forløber som planlagt.14 

 

 

 

                                                 
14 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 29-60 
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9.2 Pengetanksreglen  

Et selskab betragtes som en pengetank, hvis selskabets aktiviteter primært består af udlejning af fast ejen-

dom, besiddelse af likvider, værdipapirer mv. jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 3. Et sådan selskab anses som et 

selskab med en passiv investeringsstrategi. Hvis selskabet betragtes som en pengetank, vil det ikke være 

muligt at overdrage selskabet med skattemæssig succession. Det er som udgangspunkt på baggrund af en 

objektiv vurdering om selskabet betragtes som en pengetank jf. ABL § 34 stk. 6. Der er endvidere nogle 

vejledende kriterierne, for at vurdere om et selskab er en pengetank, som er selskabets indtægter (indtægts-

kriteriet) og selskabets aktivmasse (aktivkriteriet). Såfremt mindst 50 % af indtægterne består af oven-

nævnte aktiviteter vil selskabet anses som en pengetank. Det samme gør sig gældende for aktivsummen, at 

hvis mindst 50 % vedrører disse aktiviteter, vil selskabet være omfattet. De 50 % vedrørende indtægtskri-

teriet skal opgøres som et gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår.  

Disse pengetanksselskaber vil ofte være holdingselskaber til et driftsselskab, hvor der udloddes udbytte fra 

datterselskabet til holdingselskabet, så likviderne kan anvendes som passiv investeringsstrategi.15 

 

9.3 Konsekvenser ved overdragelse med succession   

I forbindelse med overdragelse af aktier med skattemæssig succession er der en række konsekvenser for 

overdrageren og for erhververen. Disse konsekvenser er, at erhververen indtræder i overdragerens skatte-

mæssige stilling. Erhververen anses for at have anskaffet aktierne til samme købspris og på samme anskaf-

felsesdato som overdrageren jf. ABL § 34 stk. 2. Derved udskydes skatten og erhververen overtager en 

latent skatteforpligtelse, som først skal betales den dag, erhververen afstår sine aktier.  

Når der foretages skattemæssig succession, er det en betingelse, at SKAT får meddelelse herom senest i 

forbindelse med indberetningen af selskabets selvangivelse jf. ABL § 34 stk. 4 og KSL § 33 C stk. 7. Hvis 

ikke SKAT bliver oplyst rettidigt, vil dette medføre, at den skattemæssige succession vil blive skattepligtig. 

Dermed vil der udløses beskatning hos overdrageren. Erhververen vil heller ikke indtræde i overdragerens 

skattemæssige stilling, og aktierne anses som anskaffet, på det tidspunkt overdragelsen finder sted og til 

handelsværdien af aktierne på det givne tidspunkt.16 

 

9.4 Gaveafgift ved overdragelse med succession    

En overdragelse af aktier ved succession kræver en form for vederlag. Dette vederlag kan ske ved, at er-

hververen betaler fuldt vederlag, eller at en del af vederlaget gives som gave. Hvis erhververen skal betale 

fuldt vederlag, kan dette ske ved kontant betaling, eller der kan oprettes et gældsbrev. Ved overdragelse til 

en interesseforbunden part bliver gaveelementet ofte brugt for derved at mindske kapitalbehovet for erhver-

veren, som ofte vil være den yngre generation, som ikke er lige så likvide.  

                                                 
15 http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_2_13_1.htm  
16 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 29-60 
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Da erhververen overtager en latent skatteforpligtelse, skal der også tages højde for denne forpligtelse, når 

det gaveafgiftspligtige beløb fastsættes, som det er beskrevet i SKM 2008.876 LSR (Tfs 2008.1429).  

Skatteretligt defineres en gave som en vederlagsfri overdragelse af et formuegode, der gives som et gave-

element, uden at der sker opfyldelse af en retspligt. Det vil sige, at erhververen ikke skal bidrage med nogen 

modydelse. Hvis der i forbindelse med overdragelsen ydes en gave til erhververen, vil denne gave som 

udgangspunkt være afgifts- eller skattepligtig for modtageren jf. SL § 4 litra c. Gaver, der er skattepligtige, 

skal beskattes som personlig indkomst, uden at der betales AM-bidrag jf. PSL § 3. Der skelnes mellem om 

gaven er afgifts- eller skattepligtig alt afhængig af, hvilken personkreds gaven gives til. Følgende person-

kreds er omfattet BAL § 22: 

• Børn, stedbørn og deres børn 

• Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle 

• Forældre, bedsteforældre og stedforældre  

• Person, som har haft den samme bopæl med gavegiver i de seneste 2 år før overdragelsen af gaven, 

og personer, der tidligere har haft den samme bopæl som gavegiveren i en sammenhængende peri-

ode på minimum 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt som følge af institutionsanbringelse, 

herunder i en ældrebolig. 

• Plejebørn, der har haft samme bopælsadresse som gavegiveren i en sammenhængende periode på 

minimum 5 år, når opholdet er begyndt inden barnet var fyldt 15 år og højest en af plejebarnets 

forældre har haft den samme bopæl som gavegiveren sammen med plejebarnet. 

 

Ovenstående slægtsrelationer kan modtage en skattefri gave i hvert kalenderår jf. BAL § 22. Det skattefrie 

gavebeløb er i 2015 på 60,7 t.kr. Barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn) kan dog kun modtage et 

skattefrit gavebeløb på 21,2 t.kr. om året. Hvis gaven overstiger de skattefri beløb, pålægges der arveafgift 

på 15 % i 2015. Denne arveafgift er dog højere for stedforældre og bedsteforældre. For dem udgør den 

36,25 %. Gavegiveren har ikke fradrag for gaveydelsen jf. SL § 6 stk. 2. 

Der kan frit vælges, om det skal være gavegiver eller gavemodtager, som betaler gaveafgiften jf. BAL § 

25. På den måde bliver gaven afgiftsfri for gavemodtageren. Den gaveafgift, der bliver betalt af gavegiver, 

betragtes ikke som en ny gave. På baggrund af denne bestemmelse er det en oplagt mulighed at anvende 

ved et generationsskifte. Dette baseres på, at sønnen kan spare afgiften, samtidig med at der opnås en af-

giftsbesparelse. Den effektive gaveafgiftssats vil blive lavere, ved at det er faderen som betaler gaveafgif-

ten. Ved at faderen betaler gaveafgiften bliver beløbet uændret. Hvis sønnen derimod betaler gaveafgiften 

er faderen nødsaget til at give en endnu større gave som kompensation for gaveafgiften. I nedenstående 

tabel ses eksempel på, hvordan der kan opnås en besparelse i gaveafgiften, ved at faderen betaler gaveaf-

giften. 
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Faderens betaling af gaveafgiften     
     
t.kr. Faderen betaler gaveafgiften Sønnen betaler gaveafgiften 
Gavebeløbet 10.000 11.825 
Bundfradrag -60,7 -60,7 
Afgiftspligtigt gavebeløb 9.939 11.764 
Gaveafgift 15 %                                    1.491                                           1.765     
Gave provenu 10.000                                     10.000     
Effektiv gaveafgiftssats 14,91% 14,92% 
     
   Besparelse gaveafgift 
Faderen betaler                                        1.491     
Sønnen betaler                                        1.765     
Samlet besparelse                                           274     
      

Tabel 6: Faderens betaling af gaveafgiften: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Alternativt til en gaveoverdragelse kan der ydes et rentefrit lån inden for familiekredsen. Her er der ingen 

begrænsning på, hvor stort lånet må være. Der er dog alligevel nogle krav til lånet, som skal overholdes. 

Det vil være mest fordelagtigt at lånet bliver indgået som et anfordringslån, hvor der oprettes et gældsbrev. 

Dette gældsbrev skal være underskrevet af begge parter. I gældsbrevet er der ikke krav om, at der skal 

afdrages på gælden, og derved kan långiver vælge at nedskrive gælden årligt med et beløb svarende til den 

skattefri bundgrænse, hvis låntager er omfattet af BAL § 22. Der er dog krav om, at formålet, med indgåelse 

af gældsbrevet, ikke må være at nedbringe gælden med det skattefri bundgrænsebeløb hvert år. Der et intet 

krav om, at lånet skal tinglyses, og derfor er der heller ikke nogen afgifter i forbindelse med lånet.  

Søskende og søskendes børn er ikke omfattet af BAL § 22, og derfor vil en gave til disse være skattepligtig 

for modtageren.  

Ved modtagelsen af gaven indtræder gaveafgiftspligten. Dette medfører, at gavegiver og gavemodtager 

senest den 1. maj i det efterfølgende år skal indgive anmeldelsen om gaven, samt den afgiftspligtige værdi 

til SKAT jf. BAL § 26. Derudover skal gaveafgiften også være betalt på dette tidspunkt.17 

 

9.5 Formueskattekursen  

Regeringen har vedtaget at ophæve reglerne omkring værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. 

Ophævelsen af reglerne er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Overdragelser før denne dato vil ikke 

være påvirket af, at formueskattekursreglen er bliver ophævet. Reglerne omkring formueskattekursen er 

blevet brugt i forbindelse med overdragelse af unoterede aktier ved gave og arv. Årsagen, til at reglerne 

omkring formueskattekursen er ophævet, skyldes, at der har været tale om et skattehul.  

                                                 
17 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 29-60 
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Skattehullet har især været fordelagtig på værdiansættelser efter 1982-cirkulærets pkt. 17 og 18. Dette skyl-

des, at den fastsatte handelsværdi blev beregnet lavere end ved brug af 2000-cirkulæret. De lavere handels-

værdier medførte derved en lavere beskatning.  

Formueskattekursen var også fordelagtig for udlandsdanskere, da dansk beskatning kunne undgås, hvis 

modtageren af arven eller gaven er bosiddende i udlandet. Derudover var formueskattekursen særlig for-

delagtig ved overdragelse af arv og gaver vedrørende unoterede aktier. Formueskattekursen gjorde, at sel-

skaber, der havde store immaterielle anlægsaktiver i deres balance, blev værdiansat væsentligt lavere end 

selskaber med materielle anlægsaktiver. Dette medførte, at der var en stor skattebesparelse på selskaber, 

der ejede immaterielle anlægsaktiver. 

Efter formueskattens ophævelse vil de mere retvisende værdiansættelsesmetoder kunne anvendes, som det 

fremgår af SKM2015.96.SKAT. Disse metoder er aktie- og goodwillcirkulærerne, som har været gældende 

siden 2000. Cirkulærerne kan være med til at opgøre selskabets værdi. Effekten af ophævelsen af formues-

kattekursen forventes at have en provenuvirkning på 0,5 mia. kr. på årsbasis. 18  

Det var den tidligere regering, som afskaffede formueskattekursen, men da Venstre fik regeringsmagten i 

sommeren 2015, kom der igen drøftelser omkring genindførelse af formueskattekursen.  

Ved finanslovsaftalen, som er indgået i november 2015, blev det vedtaget, at formueskattekursen ikke gen-

indføres på aktier og anparter ved overdragelse til børn m.fl. I stedet er der blevet enighed om, at der afsæt-

tes 3,1 mia. kr. til at lempe bo- og gaveafgiften ved overdragelse af familieejede selskaber. Reglerne er ikke 

udformet endnu, men lovforslaget forventes fremsat i folketinget i 1. halvår af 2016.   

Beløbet der er afsat til at lempe bo- og gaveafgiften medfører, at afgiftssatserne forventes at falde til 13 % 

i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og efterfølgende 5 %.19  

Da der hersker en del usikkerhed omkring reglerne ved et generationsskifte af familieejede virksomheder, 

kan det medføre, at mange vælger at udskyde generationsskiftet, fordi man ønsker at minimere gaveafgif-

terne, med en forhåbning om at reglerne vil blive ændret til det bedre for de involverede parter. Den tidligere 

regering har også afskaffet formueskattekursen med henblik på at få flere penge i statskassen og derved 

skabe mere vækst i Danmark. Denne afskaffelse kan have den modsatte virkning, hvis generationsskifterne 

bliver udskudt.20  

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf  
19 Revifax nr. 1218 http://www.revitax.dk/files/manager/revifax/nr.%201218.pdf 
20 http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/3825/hvor_blev_lettelse_af_generationsskifter_af.html  
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9.6 Beregning af passivposten ved overdragelse af gave  

Når der overdrages en gave, er der mulighed for at beregne en passivpost jf. KSL § 33 D. En passivpost er 

med til at give fradrag for den gaveafgiftspligtige værdi. Årsag, til at der er fradrag, skyldes at erhververen 

overtager den latente skatteforpligtelse, og derfor skal han kompenseres. Det er dog en betingelse, at der 

skal overdrages en gave før passivposten kan beregnes, og derved er det ikke muligt, hvis overdragelsen 

sker med fuldt vederlag. Passivposten indregnes med det fulde beløb, uanset om det kun er en del af veder-

laget, som er givet i gave. Jf. afgørelsen TfS 2001 174 LSR. 

Passivposten beregnes på grundlag af den laveste skattepligtige fortjeneste, der ville være fremkommet ved 

et salg på overdragelsestidspunktet Jf. KSL § 33 D stk. 2. Da fortjenesten ved salget af aktierne vil være 

aktieindkomst, beregnes passivposten med 22 % jf. ABL § 34 stk. 2.21   

 

9.7 Nedslag for en latente skatteforpligtelse  

Der er mulighed for at få nedslag for den latente skatteforpligtelse. I praksis foregår det ved, at handelsvær-

dien af et aktiv nedsættes med den udskudte skatteforpligtelse, som erhververen overtager ved overdragelse 

med succession. Nedslag for den latente skatteforpligtelse vil primært have indflydelse på generationsskif-

ter, hvor hele handelsværdien erlægges kontant. I disse tilfælde kan der beregnes en passivpost efter KSL 

§ 33 D. Førhen blev nedslag i handelsværdien med den latente skatteforpligtelse betragtet som en afgifts-

pligtig gave af SKAT. I SKM.2008.876 LSR slog landskatteretten fast, at handelsværdien gerne må ned-

sættes med den udskudte skatteforpligtelse, som overtages med succession.  

SKAT udsendte et styresignal af 15/6 2011 i SKM2011.406.LSR. Dette styresignal blev udsendt, fordi der 

var tvivl om, der både kunne gives nedslag for passivposten jf. KSL § 33 D og den udskudte skatteforplig-

telse jf. KSL § C. I styresignalet blev det præciseret, at der kun kan gives nedslag for enten passivposten 

eller den udskudte skatteforpligtelsen. Der kan med fordel vælges den metode, der giver det største nedslag 

i handelsværdien. Den udskudte skat fastsættes ud fra kriterierne i SKM.2008.876 LSR. Dette medfører at 

overdragelsessummen skal afspejle handelsværdien i en fri handel af aktierne. En kursværdi til pari vil ikke 

afspejle den udskudte skatteforpligtelse af handelsværdien, og derfor må kursen på den udskudte skattefor-

pligtelse antages at ligge under kurs 100. Dette bygger på, at det er usikkert, hvornår den udskudte skatte-

forpligtelse kommer til beskatning.22  

 

 

 

 

                                                 
21 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 58-60 
22 Aagesen, Ole m.fl. –Skattevejledning (2015), side 433-440 



27  
 

9.8 Delkonklusion og opsummering 

Der er mange måder at udskyde beskatningen på ved et generationsskifte. Primært kan succession anvendes, 

hvor erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Beskatningen vil blive udskudt indtil 

aktierne/anparterne afstås. Vederlaget, i forbindelse med generationsskifte, kan enten erlægges kontant, 

som gave eller ved en kombination af begge.  

Når der foretages succession af aktier, er der en række krav, der skal være opfyldt. SRM Clean A/S over-

holder disse krav, da selskabet er et dansk aktieselskab, som ikke vurderes at være omfattet af pengetanks-

reglen. Som følge at problemstillingen skal alle aktierne overdrages med succession, og der forventes ikke 

at være tab i forbindelse med overdragelsen. Søren og Mads er begge inden for den successionsberettigede 

personkreds. Derfor kan SRM Clean A/S´ aktier overdrages med succession fra Søren til Mads. 

I forbindelse med det kommende generationsskifte af SRM Clean A/S vil formueskattekursens ophævelse 

påvirke dette generationsskifte, da selskabet skal værdiansættes efter 2000-cirkulæret. 

Når Søren ønsker at overdrager selskabet til sin søn, vil han have fokus på, at det bliver så billigt som muligt 

for sønnen, samtidig med han at får sit kapitalbehov dækket. Derfor vil en del af købesummen i forbindelse 

med generationsskiftet bliver berigtiget som gave.  

I forbindelse med overdragelsen af gaven opstår der en gaveafgift. Denne gaveafgift beregnes med 15 %. 

Derudover kompenseres Mads for den overtagne skatteforpligtelse ved, at der gives nedslag i det gaveaf-

giftspligtige beløb med enten passivposten eller den udskudte skat. Da Søren og Mads er inden for gave-

kredsen, kan der årligt gives en skattefri gave på 60,7 t.kr.  

Succession og overdragelse af gaver skaber mange muligheder for at optimere et generationsskifte. Skatte-

mæssig succession og overdragelse af gaver vil blive anvendt senere i opgaven til at beregne de mest for-

delagtige generationsskiftemodeller.   

 

 

10 Omstruktureringsmuligheder ved generationsskifte 

10.1 Aktieombytning med efterfølgende salg fra et holdingselskab 

I forbindelse med et generationsskifte er der forskellige omstruktureringsmodeller, som kan anvendes. Alle 

generationsskifter er forskellige, og derfor vil det være individuelt, hvilken model der passer bedst til den 

enkelte situation. En af de mest populære omstruktureringsmodeller er aktieombytning. Ved brug af aktie-

ombytning er formålet at etablere en koncernstruktur med et moderselskab og et datterselskab. Et holding-

selskab stiftes ofte med det formål, at selskabet skal være en pengetank for driftsselskabet. Når der genere-

res overskud i driftsselskabet og den likvide beholdning stiger, kan den frie likviditet overføres som udbytte 

til holdingselskabet. Dette udbytte er skattefrit jf. SEL § 13 stk. 1 nr. 2.   

Når der udloddes udbytte fra datterselskabet, bliver balancesummen også slanket, og derved vil handels-

værdien af virksomheden blive mindre. Datterselskabet vil nu kunne frasælges billigere. Dette vil være en 
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fordel for den yngre generation, som ofte ikke er så likvide, og de har derfor ikke behov for at fremskaffe 

så meget finansiering. 

Salget af driftsselskabet vil ikke være skattepligt, hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af kapitalen jf. 

ABL § 8. Der vil først blive udløst skat i det øjeblik, hvor holdingselskabets ejer afstår sine aktier i hol-

dingselskabet jf. ABL § 12. 

En aktieombytning kan både foretages skattepligtigt eller skattefrit. I de fleste tilfælde benytter generati-

onsskiftets involverede personer sig af skattefri aktieombytning, da de har et ønske om at udskyde beskat-

ningen. Der er en række krav, som skal overholdes jf. ABL § 36. Den skattefri aktieombytning kan ske med 

eller uden tilladelse fra SKAT. De grundlæggende betingelser vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.23 

 

10.2 Grundlæggende betingelser ved skattefri aktieombytning  

For at der kan foretages en skattefri aktieombytning, så skal selskaberne være defineret som et af de omtalte 

selskaber jf. ABL § 36 stk. 1. Selskaber, som er defineret i denne paragraf, er alle danske selskaber, som 

drives i A/S- og ApS-form. Derudover er det en grundlæggende betingelse, at der opnås bestemmende 

indflydelse i det erhvervede selskab jf. ABL § 36 stk. 2.    

Der er en række frister, som også skal overholdes, for at den skattefrie aktieombytning foretages rettidigt. 

Den skattefri aktieombytning skal være gennemført inden for en periode på 6 måneder fra den første om-

bytningsdag jf. ABL § 36, stk. 4. Derudover skal vederlaget også være betalt inden for de 6 måneder. Hvis 

ikke disse frister overholdes, ender aktieombytningen med at blive skattepligtig. Der er dog mulighed for 

at forlænge fristen hos SKAT. Dette kræver, at der fremsendes en ansøgning til SKAT.24  

 

10.3 Skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT 

Det primære formål med en skattefri aktieombytning er, at der ikke udløses skat på ombytningstidspunktet, 

og skatten derved bliver udskudt. En skattefri aktieombytningen med tilladelse er en ombytning, hvor der 

er søgt om tilladelse fra SKAT via en ansøgning. 

I ansøgningen skal der være en forretningsmæssig begrundelse for, at aktieombytningen skal foretages 

skattefrit. Denne begrundelse skal være velbegrundet og svare til de reelle forhold. Omstrukturering inden 

for koncernen vil være en forretningsmæssig begrundelse. Hvis ansøgningen indeholder forhold omkring 

skatteunddragelse, vil ansøgningen blive afvist med det samme. 

Hvis SKAT godkender denne ansøgning, kan aktieombytningen foretages skattefrit. Afslag på tilladelsen 

kan indbringes til landsskatteretten, dette skal dog seneste gøres 3 måneder efter afslaget jf. ABL § 36, stk. 

1.   

 

                                                 
23 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 191-247 
24 K. Bille, Jane m.fl. – Omstrukturering (2015) – Skatteregler i praksis, side 59-80 
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I de tilfælde, hvor der opnås tilladelse fra SKAT, er tilladelsen gældende i en 3-årig periode fra den dato, 

hvor tilladelsen er givet. Ved eventuelle ændringer i ansøgningen skal disse ændringer indgives til SKAT 

senest 3 måneder fra tilladelsesdatoen.25  

 

10.4 Skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT 

En skattefri aktieombytning kan også foretages uden tilladelse fra SKAT jf. ABL § 36 stk. 6. og stk. 7. Da 

den skattefri aktieombytning er uden tilladelse fra SKAT, er der ikke noget krav til at udarbejdede en an-

søgning til SKAT. Derved undgås en redegørelse for den forretningsmæssige begrundelse, men alligevel 

skal der tages højde for de generelle betingelser ved en skattefri aktieombytning. 

I forbindelse med en skattefri aktieombytning uden tilladelse er der et holdingkrav. Holdingkravet indebæ-

rer, at det erhvervende selskab ikke må sælge sine aktier i datterselskabet inden for en 3-årig periode. Dette 

krav er indført for at ABL ikke omgås. I det tilfælde, hvor holdingselskabet har afstået sine aktier inden for 

den 3-årige periode, vil aktieombytningen blive skattepligtig.  

Efterfølgende vil der være mulighed for at gennemføre en skattefri omstrukturering. Denne omstrukturering 

kan godt foretages, selv om der er et holdingkrav, blot vederlaget sker i aktier.26  

 

10.5 Tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver er en transaktion, hvor selskabet tilfører den samlede virksomhed eller en del af selska-

bet til et andet selskab jf. FUL § 15 c. Vederlaget for denne transaktion vil bestå af aktier i det modtagende 

selskab. Tilførsel af aktiver kan ske til nystiftet selskab eller til et eksisterende selskab. 

Som udgangspunkt vil denne handel medføre en afståelsesbeskatning i det indskydende selskab, men der 

vil være mulighed for at udskyde beskatningen, hvis det modtagne selskab succederer i det indskydende 

selskabs skattemæssige position for de aktiver, der tilføres. Dette medfører, at det erhvervende selskab 

overtager aktiverne og forpligtelserne til den oprindelige anskaffelsessum og på det oprindelige anskaffel-

sestidspunkt.  

Skatteretligt anses tilførsel af aktiver som et apportindskud ved nystiftelse jf. SL § 35 eller som en kapital-

forhøjelse ved tilførsel af aktiverne til et eksisterende selskab jf. SL § 160. 

Tilførsel af aktiver minder på mange områder om en aktieombytning, da der i begge tilfælde bliver tilført 

aktiver til et holdingselskab. Fordelen ved tilførsel af aktiver er, at der er mulighed for at lade aktiver blive 

tilbage i selskabet. Tilførsel af aktiver kan ske med og uden tilladelse fra SKAT.27 

 

 

                                                 
25 K. Bille, Jane m.fl. – Omstrukturering (2015) – Skatteregler i praksis, side 59-80 
26 K. Bille, Jane m.fl. – Omstrukturering (2015) – Skatteregler i praksis, side 59-80 
27 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 283-328 
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10.6 Skattefri tilførsel af aktiver med og uden tilladelse 

En tilførsel af aktiver kan foretages skattefrit med og uden tilladelse fra SKAT. Der er nogle betingelser, 

som skal være opfyldt, for at der kan opnås tilladelse fra SKAT. Både indskydende selskab og modtagende 

selskab skal være omfattet af begrebet ”selskab i en medlemsstat i fusionsdirektivets artikel 3.” Dette begreb 

omfatter primært danske aktieselskaber og anpartsselskaber. 

Når der foretages en tilførsel af aktiver, hvor kun en del af aktiverne tilføres, kaldes det en gren. Denne 

gren skal kunne fungere som et selvstændigt selskab jf. FUL § 15 C stk. 2.  

Når man indhenter tilladelse fra SKAT, foregår det i store træk på samme måde som ved aktieombytning. 

Der skal argumenteres for den forretningsmæssige begrundelse, og formålet med den skattefrie tilførsel må 

ikke være skatteunddragelse. 

Hvis den skattefrie tilførsel sker uden tilladelse, er der ikke nogle krav om en forretningsmæssig begrun-

delse, men der er et krav om, at de aktier, som det indskydende selskab modtager, ikke afstås inden for en 

3-årig perioden fra den dag, hvor tilførslen sker. Hvis aktierne afstås, vil det medføre at tilførslen af akti-

verne bliver skattepligtig. Tilførsel af aktiver kan, på samme måde som aktieombytning, anvendes i forbin-

delse med skabelse af en holdingstruktur, og vil derfor være relevant i forbindelse med et generations-

skifte.28 

 

10.7 Tilbagesalg til udstedende selskab  

Tilbagesalg til udstedende selskab er, når en aktionær sælger sin aktiepost tilbage til selskabet, som har 

udstedt aktierne. Det er en metode, som ofte anvendes i forbindelse med et generationsskifte til familie-

kredsen. Fordelen ved modellen er, at selskaber af lavt beskattede midler selv finansierer en stor del af 

vederlaget til den udtrædende aktionær. Et krav, for at metoden kan anvendes, er, at der er minimum to 

ejere i selskabet, og at den ene af aktionærerne ønsker at udtræde.   

Ved anvendelse af denne metode kan der ikke ske skattemæssig succession. Det medfører, at der udløses 

aktieavancebeskatning ved aktionærens udtræden. Selv om der udløses beskatning, er der stadig nogle for-

retningsmæssige fordele ved anvendelse af denne metode inden for et generationsskifte.   

Et tilbagesalg af aktier kan gennemføres ved at aktionæren sælger sine aktier tilbage til det udstedende 

selskab, eller ved at selskabet opkøber sine egne aktier. Ved et tilbagesalg fra en aktionær betragtes dette 

som en kapitalnedsættelse og beskattes som udbytte hos aktionæren jf. LL § 16 A og B. Da provenuet består 

af udbytte, vil det ikke være muligt at fratrække anskaffelsessummen på de tilbagesolgte aktier. Der er dog 

mulighed for en afståelsesbeskatning af aktierne jf. LL § 16 B stk. 2. Det medfører, at beskatningen vil 

være omfattet af ABL.  

I de tilfælde, hvor et selskab tilbagesælger aktier til det udstedende selskab, vil tilbagesalget også som 

                                                 
28 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 283-328 
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udgangspunkt beskattes som udbytte jf. LL § 16 b stk. 1. Afståelsen vil være skattefri, såfremt det afstående 

selskab ejer minimum 10 % af kapitalen i det udstedende selskab. Hvis ejerandelen er mindre end 10 %, 

vil transaktionen blive skattepligtig.  

Ved en kapitalnedsættelse kræver det, at der opnås stemmeflertal på generalforsamlingen, og at nedsættel-

sen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Når disse formaliteter er på plads, vil kapitalnedsættelsen kunne gen-

nemføres, og aktionæren kan udtræde.  

Ved denne kapitalnedsættelse skal man være opmærksom på kapitalkravene i selskabsloven. Disse krav 

kræver, at der er en minimumskapital i aktie- og anpartsselskaber. Kapitalkravet for et aktieselskab er på 

500 t.kr., hvoraf 25 % af kapitalen skal være indbetalt og 50 t.kr. for et anpartsselskab. Hvis kapitalen når 

under disse beløbsgrænser, skal kapitalen forhøjes ved et kontantindskud eller ved udstedelse af fondsak-

tier.29  

 

10.8 Spaltning  

Når en spaltning gennemføres, sker det med henblik på at opdele det hidtidige selskab i flere aktiviteter. 

Dette medfører, at aktiviteterne kan opdeles i flere selskaber. Efterfølgende kan selskabsdelene overgå til 

andre selskaber. Som vederlag for dette modtager aktionærerne aktier eller kontanter. Lovgrundlaget om-

kring spaltning findes i FUL § 15 A og B.  

Spaltning anvendes ofte i forbindelse med et generationsskifte, hvor hele aktiviteten ikke ønskes at blive 

overdraget. Det kan være i situationer, hvor selskabet skal forenkles for at nedsætte handelsværdien. Hvis 

selskabet ejer en bygning, kan denne spaltes over i andet selskab.  

En spaltning kan enten foretages skattefrit eller skattepligtigt. Den skattefrie spaltning kan ske med eller 

uden tilladelse fra SKAT. Spaltning kan også opdeles i forskellige typer af spaltninger. Disse typer er op-

hørsspaltning og grenspaltning.  

En ophørsspaltning kaldes også en egentlig spaltning. Denne form for spaltning anvendes, når alle selska-

bets aktiver og forpligtelser overføres til et andet selskab. Efterfølgende bliver det indskydende selskab 

opløst ved spaltningen. Der behøver ikke at være nogen nærmere begrundelse for den egentlige spaltning, 

blot at den ikke udføres med henblik på skatteundgåelse. Når grundbetingelserne er opfyldt, kan den udføres 

i praksis.  

Denne form for spaltning vil være relevant i de tilfælde, hvor der f.eks. opstår et krav mod det indskydende 

selskab, som kan påvirke selskabets fremtidige drift. Når det indskydende selskab ophører, vil det pågæl-

dende krav bortfalde.  

Ved grenspaltning kan en del af selskabet spaltes som en gren. Når der foretages en grenspaltning, fortsætter 

det indskydende selskab med at eksistere, også efter at spaltningen er afsluttet. Til grenspaltning er der et 

krav om, at grenen skal kunne fungere som et selvstændigt selskab med egne likvider og uden støtte fra det 

                                                 
29 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering, side 181-189  
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indskydende selskab. Denne form for spaltning vil være mest oplagt for selskaber, hvor der er flere forret-

ningsområder, der kan drives uafhængigt af hinanden.  

Ved skattefri spaltning indtræder det modtagende selskab i det indskydende selskabs stilling ved anvendelse 

af skattemæssig succession. Det medfører at selskabet overtager den skatteretlige og civilretlige stilling for 

aktiverne og forpligtelserne, som bliver overdraget. Anskaffelsessummer, tidspunkter mv. bliver overtaget 

i forbindelse med denne spaltning.  

For aktionæren, der ejer aktier i det spaltede selskab og erhverver aktier i det modtagende selskab, sker 

dette med skattemæssig succession. Det medfører, at aktionæren ikke skal opgøre en aktieavance, hvis 

vederlaget kun er aktier. Den oprindelige anskaffelsessum og anskaffelsestidspunktet bevares på aktierne. 

Hvis der modtages en udligningssum i forbindelse med overdragelsen, skal denne opgøres, og der skal 

betales skat heraf.30 

 

10.9 Delkonklusion og opsummering 

Omstruktureringsmetoder er en stor del af et generationsskifte. Der findes mange forskellige metoder og 

modeller til at tilpasse en koncernstruktur og ejerkredsen. Der er i ovenstående afsnit gennemgået forskel-

lige omstruktureringsmodeller, og hvordan de kan være med til at optimere skatten i et generationsskifte.  

Skattefri aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og tilbagesalg til udstedende selskab er alle om-

struktureringsmodeller, som har til formål at udskyde beskatningen. Den største fordel ved at udskyde be-

skatningen er, at aktiverne og likviditeten bibeholdes i selskabet. Omstruktureringsmodellerne vil blive 

anvendt senere i opgaven til foretage generationsskiftet af SRM Clean A/S i praksis.   

 

 

11 Værdiansættelse  

11.1 Indledning til værdiansættelse31  

Når der skal foretages et generationsskifte af et selskab, så er det nødvendigt at selskabet værdiansættes, og 

handelsværdien fastsættes. Selskabet værdiansættes på det givne tidspunkt, hvor generationsskiftet skal 

foretages. Når selskabets værdi fastsættes, skal dette ske til handelsværdier. Jf. BAL § 27, stk. 1, og SL § 4 

stk. 1, litra c. 

Hvis et generationsskifte skal foretages til en interesseforbunden part, vil det ofte være svært at værdian-

sætte selskabet, da parterne ikke er uafhængige af hinanden. Værdiansættelsen kan være påvirket af deres 

ønske om at undgå eller minimere gaveafgiften. Værdiansættelsen af selskabet skal ske efter armslængde-

princippet. Det vil sige, at værdiansættelsen fastsættes på baggrund af den værdi to uafhængige parter vil 

blive enige om. SKAT vil have særlig fokus på overdragelser mellem interesseforbundne parter, og derfor 

                                                 
30 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering 329-370 
31 Halling-Overgaard, Søren & Sølvkær Olesen, Birgitte (2013) – Generationsskifte og omstrukturering kapitel 3.9 
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har SKAT mulighed for at komme med korrektioner til den fastsatte værdi jf. LL § 2, stk. 4.  

Ved et generationsskifte mellem to uafhængige parter er det ofte nemmere at fastsætte handelsværdien. Den 

sælgende part har et ønske om at opnå en så høj pris for selskabet som muligt, og køberen vil betale den 

lavest mulige pris. Derved har de modstridende interesser, som vil være med til at påvirke udbuddet og 

efterspørgslen.   

Til at fastsætte værdien af unoterede aktier har SKAT udstedt nogle retningslinjer, der bygger på cirkulærer 

og vejledninger. Disse cirkulærer er 1982-cirkulæret og 2000-cirkulæret.  

Før 5. februar 2015 kunne personer inden for gaveafgiftskredsen benytte sig af 1982-cirkuleræret til at 

fastsætte selskabets handelsværdi. Dette er dog ikke praksis længere jf. SKM2015.96.SKAT, hvor det frem-

går, at 1982-cirkulærets punkt 17 og 18 er ophævet. Det medfører at formueskattekursen ikke fremadrettet 

kan anvendes i forbindelse med værdiansættelse af unoterede aktier, der skal overdrages inden for familie-

kredsen. 

Årsagen, til at formueskattekursen er blevet ophævet, skyldes at den skabte et skattehul, der medførte, at 

overdragelser af selskaber inden for familiekredsen blev beskattet lavere end andre overdragelser. Ved brug 

af formueskattekursen blev handelsværdien af selskabet beregnet lavere end ved brug af 2000-cirkulæret. 

Dette skattehul har regeringen lukket den 5. februar 2015, og derfor skal 2000-cirkulæret fremadrettet an-

vendes til at værdiansætte handelsværdien af unoterede aktier. Det fremgår af cirkulæret, at SKAT ikke er 

bundet af resultatet af beregningen på baggrund af cirkulærets hjælperegler.32 

For at undgå at værdiansættelsen bliver ændret, kan selskabet søge bindende svar fra SKAT. Hvis SKAT 

bekræfter handelsværdien kan SKAT ikke efterfølgende foretage korrektion. 

 

 

11.2 Værdiansættelsesmetoder  

Når værdien skal fastsættes for et selskab, er der forskellige metoder, der kan anvendes. Der er nogle krav, 

som skal være opfyldt, før de enkelte metoder kan benyttes. Personkredsen, som er involveret i generati-

onsskiftet, har indflydelse på, hvilken metode der kan anvendes.  

Hvis overdragelsen finder sted til en person inden for gaveafgiftskredsen skal 1982-cirkulæret anvendes 

frem til 5. februar 2015. Efter denne dato skal 2000-cirkulæret anvendes på alle de overdragelser, som var 

omfattet af 1982-cirkulæret.  

I de situationer, hvor overdrageren og erhververen er interesseforbundne, men ikke omfattet af gaveafgifts-

kredsen, skal værdiansættelsen ske efter 2000-cirkulæret inkl. goodwill-cirkulæret eller efter 2009-vejled-

ningen.   

2009-vejledningen anvendes på koncerninterne transaktioner, der er omfattet af LL § 2 og af uafhængige 

                                                 
32 http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf  
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parter, som ikke har modsatrettede interesser. Beskrivelsen af uafhængige parter er defineret i 2009-vejled-

ningen afsnit 1.1. Denne vejledning vil derfor omfatte mange forskellige typer af transaktioner. 

2000-cirkulæret finder anvendelse i de tilfælde, hvor 1982-cirkulæret ikke kan benyttes. Der er ikke nogen 

klar afgrænsning for, hvornår 2000-cirkulæret eller 2009-vejledningen skal anvendes. Der er dog anført at 

2000-cirkulæret alene finder anvendelse ved stabilt afkast og en stabil vækst samtidig med, at der ikke 

skabes væsentlige immaterielle aktiver. Mange familieejede selskaber har ofte et stabilt afkast og vækst 

uden særligt store immaterielle aktiver, og derfor vil 2000-cirkulæret være mest anvendelig for SRM Clean 

A/S. 

 

11.3 Værdiansættelsesmetoder for SRM Clean A/S   

For at der kan foretages et generationsskifte af SRM Clean A/S, så skal selskabets handelsværdi fastsættes. 

Værdien fastsættes på baggrund af ovenstående cirkulærer og vejledninger. Selskabets eneaktionær, Søren, 

ønsker at overdrage selskabet til sønnen, Mads. Begge personer er inden for gaveafgiftskredsen. 

Cirkulæret anvendes ved generationsskifte i levende live, og en del af købesummen overdrages som en 

gave. I cirkulæret bliver aktiver og forpligtelser værdiansat. I dette tilfælde er det kun SRM Clean A/S 

aktiekapital, der skal værdiansættes. I cirkulæret skelnes der mellem, hvordan unoterede og noterede aktier 

værdiansættes. De noterede aktier værdiansættes på datoen for afgiftsberegningen ud fra den givne børs-

kurs.  

De unoterede aktier fastsættes til handelsværdien. Det er ofte svært i praksis at finde denne værdi, hvis der 

ikke har været handel med dem imellem uafhængige parter inden for en kortere periode. Da SRM Clean 

A/S aldrig har været handlet, medfører det, at der ikke er nogle transaktioner, som selskabets værdi kan 

blive værdiansat på baggrund af. Derfor skal ligningsvejledningerne og cirkulærerne anvendes til at værdi-

ansætte handelsværdien i SRM Clean A/S.  

Da pkt. 17 og 18 i 1982-cirkulæret vedrørende formueskattekursen er udfaset den 5. februar 2015, og da 

den ikke blev genindført ved finanslovsaftalen i november 2015, medfører dette, at handelsværdien af ak-

tierne i SRM Clean A/S skal fastsættes efter 2000-cirkulæret, som vil blive gennemgået i nedenstående 

afsnit. 33  

 

12 Værdiansættelse efter 2000-cirkulæret 

2000-cirkulæret trådte i kraft den 14. april 2000. 2000-cirkulæret finder anvendelse på alle overdragelser 

af unoterede aktier, også dem der førhen var omfattet at 1982-cirkulærets punkt 17 og 18. Børsnoterede 

værdipapirer skal værdiansættes til børskursen. De unoterede værdipapirer skal værdiansættes til handels-

værdien. I de tilfælde, hvor handelsværdien på unoterede aktier ikke kendes, kan handelsværdien opgøres 

                                                 
33 Revifax nr. 1218 http://www.revitax.dk/files/manager/revifax/nr.%201218.pdf  
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efter hjælpereglen i 2000-cirkulærets punkt 2. Hjælpereglen tager udgangspunkt i selskabets seneste regn-

skab til fastsættelse af værdiansættelsen. Der anvendes derfor ikke skattemæssige værdi, men kun regn-

skabsmæssige værdier. Der skal foretages nogle korrektioner til de regnskabsmæssige værdier, der fremgår 

af nedenstående skema. 

 

Hjælpereglens punkt 2 i 2000-cirkulæret  

Aktiver og forpligtelser Den medtagende værdi 

Fast ejendom Medtages til den seneste offentlige ejendoms-

vurdering 

Associerede og tilknyttede selskaber Værdien ansættes og opgøres efter hjælpereg-

len  

Goodwill og andre immaterielle aktiver Fastlægges efter reglerne i goodwill-cirkulæ-

ret 

Udskudt skat Medtages og reguleres med udgangspunkt i 

ovenstående korrektioner 

Andre forhold 

 

En eventuel bogført værdi af egne aktier med-

tages ikke i beregningen af den indre værdi.  

Tabel 7: Værdiansættelse ved brug af 2000-cirkulæret: Kilde: Egen tilvirkning 

 

I 2000-cirkulærets punkt 3 fremgår det, at resultatet af hjælpereglen kan fraviges vedrørende enkelte poster 

eller i sin helhed. Det medfører, at der kan foretages korrektioner til forhold, der er oplyst i ovenstående 

tabel, hvis de er med til at give et mere retvisende billede af selskabets handelsværdi.34  

 

13 Goodwill-cirkulæret 

Ifølge 2000-cirkulæret skal goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver værdiansættes efter goodwill-

cirkulæret. I goodwill-cirkulærets punkt 1 fremgår det, at goodwill skal værdiansættes på baggrund af en 

skønnet handelsværdi for selskaber ved handel mellem interesseforbundne parter. Hvis der findes en ku-

tyme i en branche for værdiansættelse af goodwill mellem uafhængige parter, kan denne kutyme også danne 

grundlag for beregning af goodwill ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. I situationer, hvor 

der ikke findes en branchekutyme, kan den vejledende beregningsmodel i goodwill-cirkulærets punkt 2 

anvendes.  

Denne beregningsmodel er vejledende, hvilket betyder, at den beregnede goodwill kan korrigeres, hvis det 

                                                 
34 TSS-cirkulæret 2000-09 Værdiansættelse af aktier og anparter 
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kan påvises, at korrektionen af goodwillen vil være mere retvisende. 

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 3 

regnskabsår, som er opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis selskabet ikke udarbejder et årsregn-

skab efter årsregnskabsloven, kan der i stedet tages udgangspunkt i selskabets skattepligtige indkomster for 

de seneste 3 indkomstår. Reguleringerne til de skattepligtige indkomster findes i goodwill-cirkulærets punkt 

3.2, og vil ikke blive gennemgået, som følge af afhandlingens afgrænsning. 

Reguleringerne til de regnskabsmæssige resultater vil blive gennemgået. De regnskabsmæssige resultater 

skal korrigeres på følgende måde jf. goodwill-cirkulærets punkt 3.2. 

 

 Korrektion/regulering 

- Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefæller 

- Finansielle indtægter 

- Finansielle udgifter 

+/- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Tabel 8: Korrektioner i goodwill-cirkulæret: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Resultaterne for de seneste 3 regnskabsår opgøres som et vægtet gennemsnit. Det seneste årsregnskab væg-

ter med 3 gang, andensidste regnskabsår vægter med 2 gange, og det ældste regnskab vægter med 1 gang. 

Herefter divideres resultaterne med 6 for at finde den vægtede gennemsnitsindtjening. 

Derudover korrigeres der også for udviklingstendensen fra det ældste regnskab til det seneste regnskab. 

Derved tages der højde for den positive/negative udvikling, som har været i perioden. Udviklingstendensen 

korrigerer med 50 % af den samlede udvikling fra det ældste regnskabsår til det seneste regnskabsår. For 

at udviklingstendens kommer til at påvirke beregningen af goodwillen er det et krav at den regnskabsmæs-

sige udvikling har været konstant i alle tre regnskabsår.  

I resultatet heraf korrigeres der for forrentningen af selskabets driftsskabende aktiver. Der skal derfor kor-

rigeres for forrentningen af værdien af tilkøbt goodwill, likvide beholdninger og værdipapirer. Forrent-

ningsprocenten fastsættes på overdragelsestidspunktet til den gældende kapitalafkastsats plus 3 % jf. virk-

somhedsskatteloven § 9. Kapitalafkastsatsen for 2015 udgør 1 %. Den samlede forrentningssats af de drifts-

fremmende aktiver udgør derfor 4 %. 

Det tilbageværende beløb efter ovenstående tillæg/fradrag skal herefter kapitaliseres over den forventede 

levetid på den oparbejdede goodwill. Kapitaliseringsfaktorens formål er at vise forholdet mellem den for-

ventede levetid for goodwill og det forventede årlige afkast, betegnet som en forrentningsprocent. Kapita-

liseringssatsen fastsættes med gældende kapitalafkastsats på 1 % plus 8 % jf. virksomhedsskatteloven § 9, 

svarende til samlet 9 % for 2015.  
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Kapitaliseringsfaktoren er en vurdering af, hvor længe virksomheden vil kunne drage nytte af den erhver-

vede goodwill. Kapitaliseringsfaktoren beregnes ud fra følgende formel:35 

 

 

Et eksempel på beregning af kapitaliseringsfaktoren kan gøres på følgende måde. I eksemplet er ”n” good-

willens levetid på 7 år og kapitaliseringssatsen ”r” er på 9 %. Ved brug af oplysningerne udregnes kapita-

liseringsfaktoren til 2,76.  

 

		�
�1 � � � 17 � 	 �7 � �7 �
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Ved at ændre på goodwillens forventede levetid ændres kapitaliseringsfaktoren. Denne ændring fremgår af 

nedenstående skema. Kapitaliseringssatsen i skemaet er på 9 %  

 

Goodwillens levetid/rente 9% 

1 år 0,46 

2 år 0,90 

3 år 1,31 

4 år 1,71 

5 år 1,85 

6 år 2,38 

7 år 2,76 

Tabel 9: Kapitaliseringsfaktoren: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som eksemplet viser vil en levetid ”n” på goodwillen på 7 år og en kapitalafkast på 1 % plus de obligatorisk 

8 %, blive beregnet til en kapitaliseringsfaktor på 2,76. I beregningsmodellen tages der højde for den øko-

nomiske levetid af den oparbejdede goodwill. Levetiden kan fastsættes ud fra selskabets produkters kom-

pleksitet og type. For selskaber, der har unikke produkter, vil dette ofte medføre, at goodwillens levetid 

bliver længere.  

 

                                                 
35 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732  
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Hvis det er nemt at etablere en tilsvarende virksomhed, der sælger de samme produkter eller yder de samme 

tjenesteydelser, vil dette medføre, at goodwillen har en kortere levetid. Denne slags virksomheder kunne 

eksempelvis være håndværkervirksomheder. 

 

 

13.1 Beregning af goodwillen i SRM Clean A/S 

SRM Clean A/S opererer i en branche inden for salg af rengøringsmidler. Der er ikke nogen særlig kutyme 

i denne branche til at fastsætte goodwill. Derfor skal den oparbejdede goodwill beregnes ud fra goodwill-

cirkulærets vejledende beregningsmodel. Med udgangspunkt i SRM Clean A/S seneste 3 års regnskabs-

mæssige resultater før skat kan goodwillen opgøres: 

 

Beregning af Goodwill       
      
t.kr. 2013 2014 2015 

Årets resultat før skat, jf. tabel 1 2.299 2.230 2.539 
Finansielle indtægter, jf. tabel 1 -9 -7 -6 
Finansielle udgifter, jf. tabel 1 417 436 416 
Ekstraordinære indtægter, jf. tabel 1 0 0 0 

  2.707 2.659 2.949 
Vægtning 1 2 3 

Vægtet resultat 2.707 5.318 8.847 

       
Gennemsnitligt resultat (2.707 + 5.318 + 8.847) / 6  2.812 
      
Ingen udviklingstendens 0 %     
      
Forretning af aktiver:     
Aktivsum, jf. tabel 2 38.393    
Likvide beholdninger, jf. tabel 2 -2.050    

  36.343    
      
Forrentning 4 % af 36.343   -1.454 

      
Resultat til kapitalisering   1.358 
      

Goodwill ved kapitaliseringsfaktor 2,7636   3.749 

        
Tabel 10: Beregning af goodwill-cirkulæret: Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
36 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm 
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I ovenstående beregning fremgår det, at resultaterne ikke har været konstant stigende i de 3 regnskabsår, 

hvilket medfører, at der ikke skal tillægges en udviklingstendens på 50 % af forskellen mellem det nyeste 

resultat og det ældste resultat. I beregningen af goodwill er der anvendt en kapitaliseringsfaktor på 2,76 og 

derved bliver goodwillen beregnet til 3.749 t.kr. for SRM Clean A/S. Kapitaliseringsfaktoren på 2,76 er 

fastsat på baggrund af en forrentningsprocent på 9 og en forventet levetid på goodwillen på 7 år. Den for-

ventede levetid er fastsat, fordi selskabets produkter nærmest har karakter af standardprodukter, og derfor 

vil en skønnet levetid på 7 år være passende. Endvidere vil det være forholdsvis nemt at etablere et lignende 

selskab svarende til SRM Clean A/S. Goodwillen fastsættes derfor til 3.749 t.kr., hvilket vurderes at være 

et passende niveau i forhold til selskabets seneste 3 års resultater.  

For at være sikker på, at SKAT ikke efterfølgende korrigerer værdiansættelsen af goodwillen, vil det være 

en god ide for SRM Clean A/S at søge om bindende svar fra SKAT. Efterfølgende kan handelsværdien for 

SRM Clean A/S nu opgøres. Handelsværdien for SRM Clean A/S fastsættes på følgende måde ud fra 2000-

cirkulæret: 

 

 

13.2 Den beregnede handelsværdien af SRM Clean A/S  

Beregning af handelsværdien efter 2000-cirkulæret  

  
 
t.kr. 
 
Egenkapital jf. tabel 2 21.266 
    
Bogført værdi af grunde og bygninger tilbageføres, jf. tabel 2 -22.520 
Offentlig ejendomsvurdering 24.700 
Regulering af udskudt skat: -(24.700 -22.520) x 23,5 % -512 
    
Beregnet goodwill, jf. tabel 10 3.749 
Udskudt skat heraf 23,5 % -881 
    

Handelsværdi for SRM Clean A/S 25.802 

    
Tabel 11: Beregning af handelsværdien efter 2000-cirkulæret: Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående beregning bliver aktierne i SRM Clean A/S værdiansat ud fra korrektionerne i 2000-cirku-

læret. Der bliver korrigeret for den bogførte værdi af ejendommene. Dette skyldes at ejendommene, som 

selskabet ejer, har en offentlig ejendomsvurdering på 24.700 t.kr. Den offentlige ejendomsejendomsvurde-

ring bliver tillagt handelsværdien i stedet for den bogførte værdi på 22.520 t.kr. På forskellen mellem den 
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offentlige ejendomsvurdering og den bogførte værdi bliver der også korrigeret for den udskudte skat. Sam-

let set giver det en positiv påvirkning af handelsværdi på 1.668 t.kr. 

Goodwillen, som er opgjort efter goodwill-cirkulæret, bliver tillagt handelsværdien og har en positiv virk-

ning på 3.749 t.kr. På goodwillen er der også tilknyttet en udskudt skat på 881 t.kr., som påvirker handels-

værdi negativt. Samlet set har goodwillen inkl. den udskudte skat en positiv indvirkning på handelsværdien 

på 2.868 t.kr. 

De samlede korrektioner i beregningsmodellen i 2000-cirkulæret medfører, at handelsværdien for SRM 

Clean A/S bliver fastsat til t.kr. 25.802. 

 

13.3 Delkonklusion og opsummering 

Der er forskellige metoder at værdiansætte aktierne i et selskab på. De forskellige værdiansættelsesmetoder 

er gennemgået i ovenstående afsnit. Den 5. februar 2015 er formueskattekursen afskaffet, og det har med-

ført, at punkt 17 og 18 i 1982-cirkulæret er blevet ophævet. Efter denne dato er der ikke længere mulighed 

for at værdiansætte unoterede aktier efter 1982-cirkulæret. De værdiansættelser, som førhen var omfattet 

af 1982-cirkulæret, er nu omfattet af 2000-cirkulæret. I ovenstående afsnit er handelsværdien af SRM Clean 

A/S fastsat på baggrund af 2000-cirkulæret med beregningen af goodwillen ud fra goodwill-cirkulæret. 

Dette medfører at handelsværdien for SRM Clean A/S er beregnet til 25.802 t.kr. Denne handelsværdi skal 

bruges senere hen i opgaven til at udføre de tre generationsskiftemodeller i praksis. 

 

14 Generationsskifte af SRM Clean A/S 

Der er mange forskellige generationsskiftemodeller og endnu flere omstruktureringsmodeller. For at finde 

den mest optimale generationsskiftemodel for SRM Clean A/S vil det være relevant at tage højde for Søren 

og hans søn, Mads´, behov.  

Hovedproblemstillingen i opgaven er, hvordan generationsskiftet skatte- og afgiftsminimeres samtidig med 

at Mads køber selskabet til lavest mulig værdi, og at Søren opnår sit kapitalbehov. Søren har et kapitalbehov 

på 8.550 t.kr. efter skat, hvoraf 3.500 t.kr. gives som gave til sønnen Peter. Alle generationsskiftemodeller 

vil tage højde for Sørens ønskede kapitalbehov. Da gaveafgiften gradvist bliver nedsat frem til år 2020, 

kunne det have været en fordel for Søren og de to sønner at udskyde generationsskiftet, da de derved kunne 

minimere gaveafgiften. Endnu en faktor, som kunne tale for at udskyde generationsskiftet af SRM Clean 

A/S, er, at der hersker en del usikkerhed omkring det fremtidige lovgrundlag inden for generationsskifte af 

familieejede selskaber. Da generationsskiftet foretages på baggrund af de regnskabsmæssige tal, som er 

offentliggjort frem til den 31. december 2015, vil disse alternative løsningsforslag ikke indgå generations-

skiftemodellerne. 
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Generationsskiftemodellerne tager kun højde for den nuværende kapital i selskabet SRM Clean A/S. Der 

bliver derfor ikke taget højde for den fremtidige indtjening. For at sikre, at modellerne er sammenlignelige, 

er der fastsat de samme kriterier i alle modellerne. Sørens provenu kan opgøres på følgende måde: 

 

Beregning af Sørens kapitalbehov 
   
t.kr. 
 

  
 

Provenu før skat 13.520     
Anslået anskaffelsessum efter overdragelse med succession -184     
   13.336     
Ejertidsnedslag 11 % -1.467     
Skattepligtig avance  11.869     
    
Skat af aktieindkomst 27 % af 99,8 t.kr. -27     
Skat af aktieindkomst 42 % af 11.769 t.kr. -4.943     
Skat i alt: -4.970     
    

Nettoprovenu (13.520 - 4.970)  8.550     

    
Tabel 12: Beregning af Sørens kapitalbehov: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående beregning fremgår det, at Søren skal have et kapitalbehov før skat er på 13.520 t.kr. Søren 

har et ejertidsnedslag på 11 %, hvilket gør, at den skattepligtige avance bliver nedsat.  Ovenstående bereg-

ning tager udgangspunkt i, at Søren udlodder hele kapitalbehovet i et regnskabsår.   

Der er en årlig bundgrænse på 49,9 t.kr. pr. ægtefælle i 2015 for aktieindkomst. Da Søren er gift, og hans 

kone ikke anvender aktieindkomsten, skal han kun beskattes med 27 % af de først 99,8 t.kr. Det vil derfor 

være en fordel for Søren at udlodde 99,8 t.kr. i udbytte hvert år i stedet for at udlodde hele beløbet i et 

regnskabsår. Den resterende aktieavance på 11.769 t.kr. skal beskattes med 42 %, hvilket giver en samlet 

skat på 4.970 t.kr. Ud fra ovenstående beregning får Søren sit kapitalbehov dækket. 

 

14.1  Forudsætningerne i generationsskiftemodellerne 

I generationsskiftemodellerne antages det, at det er Søren, der betaler gaveafgiften. Formålet med at Søren 

betaler gaveafgiften er, at Mads ikke skal optage et endnu større lån for at kunne finansiere Sørens kapital-

behov. Samtidig med kan der opnås en besparelse, hvis det er faderen der betaler gaveafgiften. Sønnen 

Mads antages at have en opsparet formue på 700 t.kr., som han er villig til at indskyde i forbindelse med 

overdragelsen af selskabet. Da Mads er nødsagtet til at fremskaffe ekstern likviditet i forbindelse med ge-

nerationsskiftet, antages det, at banken er villig til at stille tilstrækkeligt med likviditet til rådighed for Mads. 
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Renten, som Mads skal betale i banken, vil være fast på 4 %. Lånet, som optages i alle modellerne, skal 

betales tilbage over en 10-årig periode som et annuitetslån med årlig termin. I modellerne tages der ikke 

højde for omkostninger i forbindelse med etablering af lånene og rådgivning i forbindelse med generati-

onsskiftet. Der tages heller ikke højde for revisorassistance i forbindelse med revision af holdingselska-

berne.  

Den udskudte skat ansættes til kurs 75. Denne kurs er baseret på, at Mads forventer at beholde aktierne i 

SRM Clean A/S i mange år, derfor bliver der en usikkerhed omkring den udskudte skatteforpligtelses stør-

relse. Når usikkerheden bliver større, taler dette for en lavere kurs. I de kommende regnskabsår forventes 

der at blive udloddet udbytte fra SRM Clean A/S. Disse udbytteudlodninger medfører, at en del af den 

udskudte skat vil komme til beskatning i de kommende regnskabsår. Udbytteudlodningerne taler for en 

højere kurs, da den udskudte skat kommer til beskatning inden for en overskuelig fremtid. På baggrund af 

disse forudsætninger vurderes kurs 75 at være på et passende niveau.  

Alle modellerne benytter sig af udbytteudlodning fra SRM Clean A/S til at kunne finansiere generations-

skiftet, og derfor vil kapitalgrundlaget i selskabet blive belastet. På grund af selskabets aktiekapital på 2.000 

t.kr. og den positive udvikling i SRM Clean A/S vurderes kapitalen efter udbytteudlodninger at være til-

strækkeligt til at fortsætte driften.  

 

Forudsætningerne i generationsskiftemodellerne kan oplistes på følgende måde: 

• Søren betaler gaveafgiften 

• Mads anvender sin private opsparing på 700 t.kr. som indskud i selskabet 

• Banken stiller nødvendig likviditet til rådighed 

• Lånet forrentes med en fast rente på 4 %, som afdrages over 10 år som et annuitetslån 

• Der tages ikke højde for omkostninger til rådgivere og låneomkostninger 

• Den udskudte skatteforpligtelse sættes til kurs 75 

• At 100 % af aktierne i SRM Clean A/S overdrages til Mads 

• At det er forsvarligt at udlodde tilstrækkeligt med udbytte fra SRM Clean A/S 

 

14.2 Generationsskiftemodeller for SRM Clean A/S        

Jeg har valgt at demonstrere tre forskellige generationsskiftemodeller. Modellerne er valgt ud fra det formål, 

at de opfylder både Søren og Mads´ behov og ønsker. Derudover har modellerne tre forskellige niveauer af 

kompleksitet, tidshorisont og fremgangsmåde. Forskelligheden gør, at Søren og Mads får flere valgmulig-

heder. Derved har de et bedre sammenligningsgrundlag til at vurdere omkostningerne og omfanget af mo-

dellerne. 
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Generel beskrivelse af de tre generationsskiftemodeller 

Den første model er aktieombytning med efterfølgende salg fra holdingselskabet. Derefter vil A/B modellen 

blive gennemgået, og til sidst vil modellen omkring overdragelse med succession bliver anvendt. 

 

Generationsskiftemodel 1  

Denne model går ud på at stifte et holdingselskab. Holdingselskabet erhverver aktierne i datterselskabet 

ved en skattefri aktieombytning. Efterfølgende overdrages en del af anparterne i holdingselskabet med suc-

cession fra den nuværende ejer til den nye ejer. Når dette er foretaget, kan der ske en ophørsspaltning af 

holdingselskabet, hvorved der opstår to nye holdingselskaber, som ejers af henholdsvis den gamle og nye 

aktionær.  

 

Generationsskiftemodel 2  

Model 2 er en udvidelse af model 1, hvor driftsselskabets aktier bliver opdelt i klasser. Den primære forskel 

er, at driftsselskabet kommer til at finansiere generationsskiftet i stedet for den nye ejers holdingselskab. I 

modellen indgår spaltning, aktieombytning, et tilbagesalg til det udstedende selskab samt en overdragelse 

med succession. 

 

Generationsskiftemodel 3  

I model 3 vil der ske en overdragelse med skattemæssig succession. Fordelen ved den skattemæssige suc-

cession er, at skatten udskydes til senere, og derfor kan generationsskiftet foretages med det samme.  

 

Alle tre modeller tager højde for Sørens og Mads´ behov, og alle modellerne beregnes ud fra de samme 

forudsætninger, så de kan sammenlignes. På den måde vil det være lettere at overskue for Søren og Mads, 

hvilken model de ønsker at benytte. 

 

15 Aktieombytning og salg fra et holdingselskab – Model 1 

Fremgangsmåden i model 1 starter med, at der stiftes et holdingselskab, som registreres med navnet SRM 

Clean Holding ApS. Formålet med holdingstrukturen er, at der sker en skattefri aktieombytning, hvor SRM 

Clean Holding ApS erhverver hele kapitalen i SRM Clean A/S. Den skattefrie aktieombytning bliver fore-

taget uden tilladelse fra SKAT. Den skattefrie aktieombytning har til formål at udskyde skattebetalingen. I 

forbindelse med skatteudskydelsen vil der normalt ikke blive udarbejdet en ansøgning om tilladelse fra 

SKAT. Når den skattefri aktieombytning foretages, opstår der et holdingkrav. Holdingkravet betyder, at 

aktierne i SRM Clean A/S ikke kan afstås inden for en 3-årig periode. Hvis dette holdingkrav ikke bliver 

overholdt, vil det medføre, at aktieombytningen bliver skattepligtig.  
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Efterfølgende er det planen, at SRM Clean Holding ApS skal overdrages til Mads ved skattemæssig suc-

cession. Det er kun en del af aktierne i selskabet, der skal overdrages, da handelsværdien skal svare til 

Sørens kapitalbehov. Den del af aktierne, som ligger ud over Sørens kapitalbehov, vil blive overdraget med 

skattemæssig succession til Mads. Efter at en andel af aktierne er blevet overført til Mads, vil der blive 

foretaget en skattefri ophørsspaltning af SRM Clean Holding ApS, der medfører, at der opstår to nye hol-

dingselskaber. De to nye holdingselskaber er registeret med følgende navne hos erhvervsstyrelsen SRM 

Holding ApS og MRM Holding ApS. Søren ejer SRM Holding ApS 100 %, og Mads ejer MRM Holding 

ApS 100 %. Holdingselskaberne er stiftet med en anpartskapital på 50 t.kr. Den skattefrie aktieombytning 

og stiftelsen af holdingselskaberne sker i løbet af 2016. Efter udløbet af det 3-årige holdingkrav er det 

planen, at MRM Holding ApS køber de resterende aktier i SRM Clean A/S. Efterfølgende vil MRM Hol-

ding ApS eje 100 % af aktiekapitalen i SRM Clean A/S.  

 

15.1 Stiftelse af holdingselskabet SRM Clean Holding A/S  

I modellen startes der ud med at stifte holdingselskabet SRM Clean Holding ApS. Fordelene ved hol-

dingstrukturen er, at der kan udloddes skattefrit udbytte fra datterselskabet til moderselskabet. Derudover 

kan holdingselskabet sælge sine aktier i SRM Clean A/S skattefrit. Det er først, når likviderne udloddes til 

Søren privat, at der opstår beskatning. Holdingselskaberne har også den funktion, at de kan fungere som 

pengetank, så datterselskabets balance kan blive slanket i forbindelse med udbytteudlodninger. Nedsættelse 

og slankning af SRM Clean A/S´ balancesum vil især være en fordel i forbindelse med generationsskiftet 

fra Søren til Mads. Når SRM Clean A/S´ balancesum bliver mindre, vil handelsværdien af aktierne også 

blive mindre. Derved kan SRM Clean A/S overdrages til en lavere værdi, så Mads får lettere ved at finan-

siere købesummen. 

I forbindelse med stiftelsen af SRM Clean Holding ApS er der et krav om, at der skal indskydes 50 t.kr. i 

anpartskapital. Dette kan enten gøres kontant eller ved apportindskud. I dette tilfælde vil det ske som ap-

portindskud, da aktierne i SRM Clean A/S kan indskydes. I forbindelse med stiftelse af holdingselskabet er 

der endvidere omkostning forbundet med stiftelsen. Der vil formentlig også være årlige revisoromkostnin-

ger til udarbejdelsen af årsrapporten.  

Når SRM Clean Holding ApS stiftes, og det erhverver 100 % af aktiekapitalen i SRM Clean A/S, opstår 

der tvungen national sambeskatning. Dette medfører, at sambeskatningsindkomsten skal opgøres på mo-

derselskabets selvangivelse.  

Generelt vurderes det at være en fornuftig disposition at stifte et holdingselskab, så generationsskiftet kan 

udføres mest optimalt. 
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15.2 Skattefri aktieombytning og overdragelse med succession 

Den skattefrie aktieombytning er planlagt til at blive udført den 1. januar 2016. I forbindelse med den 

skattefrie aktieombytning erhverver SRM Clean Holding ApS aktierne i SRM Clean A/S. Overdragelsen 

af aktierne sker til handelsværdien. Handelsværdien, jf. 2000-cirkulæret, er tidligere beregnet til 25.802 

t.kr. Primobalancen for SRM Clean Holding ApS kan illustreres på følgende måde: 

 

SRM Clean Holding ApS   
    
Primobalance pr. 01.01.2016   
    
t.kr.   
    
Aktiver   
Aktierne i SRM Clean A/S, jf. tabel 11               25.802     
Aktiver i alt               25.802     
    
    
Passiver   
Virksomhedskapital                     50     
Overkurs ved emission               25.752     
Passiver i alt               25.802     
    

Tabel 13: Åbningsbalance SRM Clean Holding ApS: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Af ovenstående tabel og figur fremgår det, at SRM Clean Holding ApS erhverver aktierne i SRM Clean 

A/S for 25.802 t.kr. Dette sker ved et apportindskud af aktierne i SRM Clean A/S på virksomhedskapitalen 

Figur 1 
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med 50 t.kr. og en overkurs ved emission på 25.752 t.kr. Registreringen af aktieombytningen skal ske på 

den elektroniske selskabsselvangivelse, som skal indberettes på SKATs hjemmeside. 

Efter at der er foretaget skattefri aktieombytning, overdrages en del af anparterne i SRM Clean Holding 

ApS til sønnen Mads. Denne overdragelse sker med skattemæssig succession. Den resterende del af anpar-

terne, som Søren skal blive ved med at eje, skal svare til hans kapitalbehov. 

Overdragelsen af anparterne i SRM Clean Holding ApS fra Søren til Mads kan illustreres på følgende måde: 

 

Overdragelse af anparter i SRM Clean Holding ApS fra Søren til Mads   
    
t.kr.    
    
Sørens andel (kapitalbehov)   
Sørens salgspris for aktierne i SRM Clean A/S, svarende til 59,88 % af værdien               15.449     
Omkostninger til gaveafgift -1.929     
I alt              13.520     
    
Omkostninger i forbindelse med udlodning til gaveafgift   
Gaveafgift, jf. tabel 15                 1.119     
Udbytteskat til udlodning af gaveafgift 42 % af 1.929                    810     
I alt                1.929     
    
Efter overdragelsen   
Sørens anparter i % (15.449 / 25.802) * 100  59,88% 
Mads anparter i % (10.353 / 25.802) * 100 40,12% 
  100,00% 
    

Tabel 14: Overdragelse af anparter i SRM Clean Holding ApS: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2 
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I tabellen og figuren ovenfor fremgår det, at Søren skal beholde aktier i SRM Clean A/S svarende til en 

værdi på 15.449 t.kr. og en ejerandel i SRM Clean Holding ApS på 59,88 %. Denne værdi er beregnet på 

baggrund af Sørens ønske om et kapitalbehov på 13.520 t.kr. før skat. Desuden påtager Søren sig forplig-

telsen omkring betalingen af gaven og afgiften hertil på i alt 1.929 t.kr. Ved denne overdragelse erhverver 

Mads de resterende 40,12 % af anparterne i SRM Clean A/S. De 40,12 % svarer til den overskydende værdi 

af anparterne, som overstiger Sørens kapitalbehov. De 40,12 % af anparterne vil blive givet som gave, og 

derfor opstår der et gaveafgiftspligtigt beløb, som fremgår af nedenstående tabel: 

 

Beregning af gaveafgiften   
    
t.kr.   
    
Værdi af holdingselskab efter 2000-cirkulæret               25.802     
Anparterne der skal overdrages til Mads 40,12 % af handelsværdien               10.353     
    
Udskudt skat, jf. tabel 16 -2.835     
Beløb efter udskudt skat                 7.518     
    
Bundfradrag jf. BAL § 22                     61     
    
Gaveafgiftspligtigt beløb                 7.457     
    
Gaveafgift 15 % af 7.457                 1.119     

Tabel 15: Beregning af gaveafgiften: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses i tabellen, så bliver 40,12 % af anparterne i SRM Clean Holding ApS overdraget til Mads. 

Dette medfører, at Mads også overtager en udskudt skatteforpligtelse. Når han overtager en udskudt skat-

teforpligtelse, så skal han kompenseres for denne, ved at der gives et nedslag i det gaveafgiftspligtige beløb. 

Nedslaget gives med udgangspunkt i passivposten eller den udskudte skat. Der kan frit vælges mellem, om 

der skal gives nedslag i det gaveafgiftspligtige beløb med den udskudte skatteforpligtelse eller med passiv-

posten. I dette tilfælde vælges den udskudt skatteforpligtelse, da denne giver det største nedslag i det af-

giftspligtige beløb og derved en lavere gaveafgift. Beregning af passivposten og den udskudte skattefor-

pligtelse fremgår af nedstående tabel: 
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Beregning af passivposten og den udskudte skat   
    
t.kr.   
    
Andel af anskaffelsessum overdraget til Mads 40,12 % af aktiekapital på 500 -201     
Den kontante salgssum, jf. tabel 15               10.353     
Nettosalgssum               10.152     
    
Ejertidsnedslag 11 % -1.117     
Skattepligtig avance (aktieindkomst)                 9.035     
    
Passivpost 22 %                 1.988     
    
Udskudt skatteforpligtelse   
27 % 99,8                     27     
42 % af det resterende beløb                 3.753     
Den udskudte skatteforpligtelse                 3.780     
    

Udskudt skatteforpligtelse til kurs 75                 2.835     

    
Tabel 16: Beregning af passivposen og den udskudte skat: Kilde: Egen tilvirkning 

 

15.3 Ophørsspaltning af SRM Clean Holding ApS  

Efterfølgende foretages der en ophørsspaltning af SRM Clean Holding ApS. I den forbindelse stiftes der to 

nye holdingselskaber. Holdingselskaberne er SRM Holding ApS, som ejes 100 % af Søren og MRM Hol-

ding, som ejes 100 % af Mads. I stedet for at eje aktier i SRM Clean A/S igennem SRM Clean Holding 

ApS kommer de nu til at eje aktierne igennem hver deres holdingselskaber. Dette kan illustreres i neden-

stående tabel: 
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Fordeling efter ophørsspaltning af SRM Clean Hol-
ding ApS       
      

t.kr. 
SRM Holding 

ApS 
MRM Holding 

ApS I alt 
      
Ejerandel 59,88% 40,12% 100% 
      
Aktiver     

Værdi af aktier i SRM Clean A/S               15.449                     10.353     
         

25.802     

Aktiver i alt               15.449                     10.353     
         

25.802     
      
Passiver     
Virksomhedskapital 50 50 100 

Overkurs ved emission               15.399                     10.303     
         

25.702     

Passiver i alt               15.449                     10.353     
         

25.802     
        

Tabel 17: Fordeling efter ophørsspaltning af SRM Clean Holding ApS: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er 40,12 % af aktiekapitalen i SRM Clean A/S overført til Mads´ holdingselskab. De resterende 59,88 

% af kapitalen kan først overføres, når det 3-årige holdingkrav er udløbet.  

Det antages i opgaven, at værdien af SRM Clean A/S forbliver den samme i den 3-årige periode, og derfor 

skal MRM Holding ApS betale 15.449 t.kr for de resterende 59,88 % af kapitalen i SRM Clean A/S. I 

Figur 3 
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tilfælde af værdiændringer i selskabet, vil dette medføre, at der skal foretages en ny beregning af handels-

værdien i SRM Clean A/S. I denne opgave er der ikke taget højde for værdiændringen, da dette vil gøre 

generationsskiftemodellerne mindre sammenlignelige. 

 

15.4 Økonomiske konsekvenserne for Søren  

Der opstår en række konsekvenser for både Søren og Mads i forbindelse med anvendelse af denne genera-

tionsskiftemodel. Konsekvenserne for Søren vil primært være, at han kommer til at eje holdingselskabet 

SRM Holding ApS, som efter salget af aktierne i SRM Clean A/S vil have en likvid beholdning på 13.520 

t.kr. Den likvide beholdning vil først komme til beskatning, når Søren vælger at udlodde beløbet til sig selv 

privat. Han kan vælge at udlodde 99,8 t.kr. årligt til den lave beskatning, som kun beskattes med 27 % i 

2015. Derudover kan Søren også vælge at investere sine likvider i værdipapirer for at få dem til at yngle 

yderligere. Ulempen ved denne model er, at generationsskiftet vil forløbe over minimum en 3-årig periode. 

De økonomiske konsekvenser for Søren kan afspejles således: 

 

Sørens ønskede kapitalbehov   
t.kr.   
    
Likvider modtaget i forbindelse med salg af SRM Clean A/S, jf. tabel 14               15.449     
Omkostninger i forbindelse med gaveafgiften, jf. tabel 14 -1.929     
Provenu før udbytteskat               13.520     
    
Udbytteskat i forbindelse med udlodning, jf. tabel 12 -4.970     
    

Det ønskede kapitalbehov efter skat                 8.550     

    
Tabel 18: Sørens kapitalbehov: Kilde: Egen tilvirkning 

 

15.5 Økonomiske konsekvenserne for Mads  

Mads´ holdingselskab MRM Holding ApS kommer efterfølgende til at eje 100 % af kapitalen i SRM Clean 

A/S. Der opstår hermed en national tvungen sambeskatning mellem MRM Holding ApS og SRM Clean 

A/S. Der kan endvidere udloddes skattefrit udbytte fra SRM Clean A/S op til MRM Holding ApS. MRM 

Holding ApS har ikke haft frie likvider til at kunne købe aktierne i SRM Clean A/S, og derfor har Mads 

været nødsaget til at fremskaffe ekstern likviditet i banken. MRM Holding ApS har derfor optaget et lån i 

banken på 14.749 t.kr., som skal afdrages over en 10-årig periode som et annuitetslån med en fast rente på 

4 %. 
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Det er planen, at gælden skal blive afdraget ved skattefri udlodning af udbytte fra SRM Clean A/S. For at 

mindske den eksterne finansiering har Mads valgt at indskyde sin opsparing på 700 t.kr. i holdingselskabet. 

Finansiering af købet af aktierne fremgår af nedenstående tabel. 

 

Salg af de resterende 59,88 % af aktierne i SRM Clean A/S   
    
t.kr.   
    
Købspris for aktierne, jf. tabel 14               15.449     
Kontant betalt -700     
Behov for ekstern finansiering               14.749     
    
Lånet afdrages over 10 år, som et annuitetslån med 4 % i rente pr. år   
    
Årlig ydelse                 1.818     
Ydelser i alt (1.818 * 10)               18.180     
    
Renter af ydelse (18.180 - 14.749)                 3.431     
Skatteværdi heraf 23,5 % -806     
    

Renter efter skatteværdi                 2.625     

    
Tabel 19: Salg af resterende andel af aktierne: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at MRM Holding ApS skal betale en årlig ydelse i 10 år på 1.818 t.kr., 

hvoraf 343 t.kr. udgør renter. I forbindelse med overdragelsen af de 40,12 % af aktierne ved skattemæssig 

succession overtager Mads en udskudt skatteforpligtelse. Denne udskudte skatteforpligtelse vil først 

komme til beskatningen ved udlodning af udbytte fra MRM Holding ApS, eller hvis selskabet bliver likvi-

deret. Den udskudte skatteforpligtelse kan opgøres på følgende måde: 
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Udskudt skatteforpligtelse   
    
t.kr.   
    
Handelsværdi jf. 2000-cirkulæret, jf. tabel 11               25.802     
Udlodning af udbytte til finansiering af gæld, jf. tabel 19 -18.180     
Fradrag for skat af renter 23,5 %, jf. tabel 19                    806     
Fradrag for anskaffelsessum, jf. tabel 16 -201     
Anskaffelsessum i alt                 8.227     
    
Ejertidsnedslag 11 %                    905     
Efter ejertidsnedslag                 7.322     
    
Udbytteskat   
27 % af 99,8                      27     
42 % af resten                 3.033     

Udskudt skat i alt                 3.060     

    
Tabel 20: Udskudt skatteforpligtelse: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående beregning fremgår det, at Mads overtager en udskudt skatteforpligtelse på 3.060 t.kr. som 

først kommer til beskatning ved udlodning af udbytte eller likvidation af selskabet. 

De samlede økonomiske konsekvenser for Mads kan opsummeres på følgende måde. 

 

De samlede omkostninger for Mads    
    
t.kr.   
    
    
Betalt købspris for aktierne i SRM Clean A/S, jf. tabel 19 -14.749     
Renter på annuitetslånet, jf. tabel 19 -3.431     
Skattebesparelse på renteomkostningerne, jf. tabel 19                    806     
Den overtagne udskudte skatteforpligtelse, jf. tabel 20 -3.060     

Samlede overtagne forpligtelser -20.434     

    
Tabel 21: De samlede økonomiske konsekvenser for Mads: Kilde: Egen tilvirkning 
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I forbindelse med købet af aktierne i SRM Clean A/S overtager Mads 20.434 t.kr. i samlede forpligtelser 

og omkostninger. Af ovenstående figur fremgår det, at Mads kommer til at eje 100 % af kapitalen i SRM 

Clean A/S gennem sit holdingselskabet. Generationsskiftet er nu gennemført. 

SRM Clean A/S bliver ikke direkte økonomisk påvirket af generationsskiftet. Selskabet bliver først påvirket 

fremadrettet i forbindelse med udlodning af udbytte til MRM Holding ApS, som skal bruges til at afdrage 

på gælden. 

 

15.6 Delkonklusion og opsummering  

Formålet med generationsskiftemodellen er, at Mads får fuldt ejerskab over SRM Clean A/S, og Søren får 

sit ønskede kapitalbehov dækket. Ved anvendelse af denne model bliver begge krav opfyldt. Søren får et 

holdingselskab, hvor han modtager sit kapitalbehov før skat på 13.520 t.kr.  

Mads kommer til at eje SRM Clean A/S 100 % gennem sit holdingselskab og overdragelsen medfører 

samlede omkostninger for ham på 20.434 t.kr. 

Ulempen ved at anvende denne model er, at generationsskiftet strækker sig over en 3-årig periode, og hvis 

Søren gerne vil ud af selskabet hurtigst mulig, vil denne generationsskiftemodel ikke være fordelagtig. Da 

Søren tidligere har oplyst, at han ønsker at fortsætte med at arbejde til han bliver 65 år, så vil denne model 

alligevel være en god mulighed for dem begge.  

 

 

 

 

Figur 4 
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16 Generationsskifte med A/B modellen – Model 2 

Formålet med A/B modellen er at opdele aktiekapitalen i A- og B aktier. Derved får aktierne forskellige 

rettigheder. A-aktierne tillægges en forlodsudbytteret, som gør, at A-aktionærerne har ret til at få udbetalt 

udbytte før B-aktionærerne. Dette medfører, at der kan være forskel i kursen på A og B aktier. A-aktier vil 

ofte have en højere kurs end B-aktier. Denne kursforskel kan være baseret på størrelsen af forlodsudbytte-

retten. Opdelingen af aktiekapitalen i A- og B-aktier kan ske ved en vedtægtsændring. Herefter kan der 

tegnes nye B-aktier, hvor der sker en kapitaludvidelse. A/B modellen anvendes ofte i sammenhæng med et 

generationsskifte. Dette foregår i praksis ved, at den eksisterende aktionær beholder sine A-aktier, og den 

indtrædende aktionær tegner nye B-aktier. Derved sker der en kapitalforhøjelse. 

Modellen er effektiv ved overdragelser, hvor den yngre generation ikke er så likvide. Dette skyldes, at B-

aktier kan tegnes til kurs 100, og derfor vil det være billigt for den yngre generation at få aktier i selskabet. 

Modellen gør det muligt at anvende virksomhedens indtjening og frie reserver til betaling i forbindelse med 

generationsskiftet. Derved kommer aktionærerne ikke til at bruge deres private midler til at finansiere ge-

nerationsskiftet. Modellen vil endvidere kunne tilgodese både den ældre og yngre generations behov.  

Når der sker en opdeling af aktierne, skal dette gøres gennem en vedtægtsændring. I praksis vil dette med-

føre, at aktierne skattemæssigt anses for afstået. I tilfælde, hvor der kun er én aktionær, vil der ikke ske 

nogen formueforskydning. Da der ikke opstår nogen forskydning, vil det heller ikke have nogen skatte-

mæssig effekt. Opdelingen af aktierne skal være sket inden en ny aktionær indtræder.  

Tegningsbeløbet for de nye B-aktier er et udtryk for prisen, som den nye aktionær skal betale for at tegne 

aktierne. Aktierne skal som minimum anskaffes til kurs pari jf. SEL § 31. Der er ikke nogen begrænsninger 

til kursfastsættelsen ud over denne.  

I tilfælde, hvor transaktionerne af aktierne sker mellem interesseforbundne parter, skal kursværdien fast-

sættes på baggrund af 2000-cirkulæret. Forlodsudbytteretten, som fremgår af tabel 28, skal beregnes ud fra 

formlen, der er fastsat i SKM.2004.416.LR og SKM 2008.697-SR. Det er muligt at få godkendt forlodsud-

bytteretten hos SKAT ved at søge om bindende svar. At søge om bindende svar vil være meget relevant, da 

ændring i udbytteretten kan medføre, at klasseopdelingen af aktierne bliver skattepligtig. Når forlodsudbyt-

teretten er udnyttet eller udløbet, bliver A- og B-aktierne ligestillet. Dette medfører at aktierne får ens ret-

tigheder. Derfor vil det være nemt at lave en glidende overdragelse af ejerskabet fra den eksisterende akti-

onær til den indtrædende aktionær.37 

 

 

 

 

                                                 
37 Ramskov, Bent ”Generationsskifte af selskaber ved opdeling i aktieklasser – en status, TFS 2011, 714 
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16.1 A/B modellens fremgangsmåde for SRM Clean A/S 

A/B modellen er en videreudvikling af model 1 omkring skattefri aktieombytning med efterfølgende salg 

fra holdingselskabet. Når A/B modellen anvendes, er den første fase at stifte holdingselskabet SRM Clean 

Holding ApS pr. 1. januar 2016. Holdingselskabet erhverver derefter aktierne i SRM Clean A/S ved en 

skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT. Aktierne i SRM Clean A/S skal fastsættes efter 2000-

cirkulæret. 

Efterfølgende bliver en del af anparterne i holdingselskabet SRM Clean Holding ApS overdraget til sønnen, 

Mads, ved brug af skattemæssig succession. Søren beholder en andel af anparterne, svarende til hans kapi-

talbehov.  

Derefter sker der en ophørsspaltning af SRM Clean Holding ApS, og det medfører, at der opstår to nye 

holdingselskaber, hvor Søren får ejerandelene i det ene holdingselskab SRM Holding ApS, og Mads får 

ejerandelene i det andet holdingselskab MRM Holding ApS. 

Når ophørsspaltningen er foretaget, sker der udbytteudlodning fra SRM Clean A/S til de to nye holdingsel-

skaber. Efter udbytteudlodning vil det være muligt at lave en vedtægtsændring, der gør, at aktiekapitalen i 

SRM Clean A/S opdeles i klasser. Dette medfører, at A-aktierne får tildelt en forlodsudbytteret. Når ved-

tægterne er ændret, tegner Mads nye B-aktier, som skal svare til den ønskede ejerandel i SRM Clean A/S. 

Når forlodsudbytteretten på A-aktierne er anvendt eller udløbet, kan B-aktierne ligestilles med A-aktierne. 

Til sidst kan Søren sælge A-aktierne til Mads, hvorved Mads kommer til at eje SRM Clean A/S 100 % 

gennem sit MRM Holding ApS. Derefter ophæves aktieklasserne ved en vedtægtsændring. 

Den væsentligste forskel mellem model 1 og 2 er, at det er SRM Clean A/S, der kommer til at finansiere 

generationsskiftet i stedet for holdingselskabet MRM Holding ApS.   
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16.2 Stiftelsen af holdingselskabet SRM Clean Holding ApS 

SRM Clean Holding ApS stiftes den 1. januar 2016, hvor der sker en skattefri aktieombytning. Derved kan 

SRM Clean Holding ApS åbningsbalance opstilles på følgende måde: 

 

SRM Clean Holding ApS   
    
Primobalance pr. 01.01.2016   
    
t.kr.   
    
Aktiver   
Aktierne i SRM Clean A/S jf. tabel 11               25.802     
Aktiver i alt               25.802     
    
    
Passiver   
Virksomhedskapital                     50     
Overkurs ved emission               25.752     
Passiver i alt               25.802     
    

Tabel 22: SRM Clean Holding ApS åbningsbalance: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående model og figur fremgår det, at SRM Clean Holding ApS har erhvervet aktierne i SRM 

Clean A/S ved en skattefri aktieombytning. Efterfølgende vil der være mulighed for at overdrage en del af 

anparterne i SRM Clean Holding ApS til Mads. Ejerandelene, som Søren skal beholde, svarer til t.kr. 

13.520, hvilket er hans ønskede kapitalbehov før skat. Det fastsatte provenu bliver fremskaffet ved, at der 

Figur 5 
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udloddes udbytte fra SRM Clean A/S og ved en indløsningssum i forbindelse med tilbagesalg til det udste-

dende selskab. Den overskydende del af udbyttet bliver udloddet til Mads´ holdingselskab.  

 

Beregningerne af dette kan illustreres på følgende måde: 

Fordeling af udbytteudlodning     
     
t.kr.  SRM Clean A/S SRM Holding ApS 
     
Udbytteudlodning af frie reserver, ejerandel 53,50 %               19.266                         10.308     
Tilbagesalg til udstedende selskab, jf. tabel 30                 6.536                          2.590     
Forlodsudbytteret, jf. tabel 28                 4.536                          2.427     
Renter af forlodsudbytteret, jf. tabel 28                 1.054                             564     
Skatteeffekten heraf 23,5 %  -132     

                       15.757     

Gaveafgiften og skatten hertil    
Gaveafgift, jf. tabel 24                       1.297     
Skat ved udtræk af gaveafgift med 42 %  939 
I alt                       2.237     
     

Sørens kapitalbehov                    13.520     
     
Opgørelse for tegning af B-aktier    
Sørens ejerandel  53,50 %38   
Mads ejerandel          46,50 %    
      

Tabel 23: Fordeling af udbytteudlodning: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Fundet ved brug af målsøgning i excel 

Figur 6 
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Af ovenstående figur ses fordelingen af A-aktierne i procent. Søren skal beholde 53,50 % af A-aktierne i 

SRM Clean A/S for at kunne opnå sit kapitalbehov på 13.520 t.kr. De resterende 46,50 % kan overdrages 

til Mads. Det fremgår af beregningen, at Søren betaler for gaveafgiften, da overdragelsen af de 46,50 % 

bliver givet som gave. Søren beholder endvidere stadig den bestemmende indflydelse, da han stadig ejer 

over 50 % af kapitalen. Derfor vil SRM Holding ApS være sambeskattet med SRM Clean A/S frem til den 

dag, hvor aktierne afstås. Beregningen af gaveafgiften fremgår af den næste tabel. 

 

Beregning af gaveafgift   
    
t.kr.   
    
Handelsværdi af SRM Clean Holding ApS jf. 2000-cirkulæret               25.802     
Overdraget andel tll Mads svarende til 46,50 %               11.997     
    
De 46,50 % bliver overdraget som gave til Mads              11.997     
    
Beregning af gaveafgiften   
Handelsværdi af SRM Clean Holding ApS               11.997     
Udskudt skat, jf. tabel 25 -3.287     

I alt                8.710     
    
Bundfradrag, jf. BAL § 22 -61     
Afgiftspligtigt beløb                 8.649     

Gaveafgift 15 %                1.297     
    

Tabel 24: Beregning af gaveafgift: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af tabellen, at der skal betales 1.297 t.kr. i gaveafgift i forbindelse med gaveoverdragelsen på 

11.997 t.kr. I beregningen er der givet nedslag for den udskudte skatteforpligtelse, da denne er større end 

passivposten. Den udskudte skatteforpligtelse og passivpost er beregnet i nedenstående tabel. 
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Beregning passivpost og udskudt skat   
    
t.kr.   
    
Kontant salgssum, jf. tabel 24               11.997     
Overdraget andel af anskaffelsessummen 46,50 % af 500 -232     
Beløb efter modregning af anskaffelsessum               11.764     
    
Ejertidsnedslag 11 % -1.294     
Avance aktieindkomst               10.470     
    

Passivpost 22 %                2.303     
    
Udskudt skatteforpligtelse   
27 % af 99,8 t.kr.                     27     
42 % det resterende beløb                 4.356     
I alt                 4.383     
    
    

Udskudt skatteforpligtelse ved kurs 75                3.287     
    

Tabel 25: Beregning af passivposten og udskudt skat: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efter overdragelsen af anparterne i SRM Clean Holding ApS til Mads med skattemæssig succession kan 

der nu foretages en ophørsspaltning af holdingselskabet. Derefter opstår der to nye holdingselskaber, som 

ejes 100 % af henholdsvis Søren og Mads. Åbningsbalancerne for de to holdingselskaber kan illustreres på 

følgende måde: 
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Åbningsbalance i SRM Holding ApS og MRM Holding 
ApS     
     
t.kr.    

  
SRM Holding 

ApS 
MRM Holding 

ApS 
Ejerandel i SRM Clean A/S 53,50% 46,50% 
     

Kapitlandel i SRM Clean A/S                   13.805  
                        

11.997  

Aktiver i alt                  13.805  
                      

11.997  
     
     

Virksomhedskapital                         50  
                              

50  

Overkurs ved emission                   13.755  
                        

11.947  

Passiver i alt                  13.805  
                      

11.997  
      

Tabel 26: Åbningsbalance i SRM Holding ApS og MRM Holding ApS: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ophørsspaltningen ejes aktierne i SRM Clean A/S nu gennem de to holdingselskaber SRM Holding 

ApS og MRM Holding ApS. Sørens holdingselskab har stadig bestemmende indflydelse og er derfor stadig 

Figur 7 
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omfattet af den tvungne nationale sambeskatning med SRM Clean A/S. Sørens ejerandel på 53,50 % skal 

sælges til Mads, men det kan først gøres efter en 3-årig periode, da overdragelse af aktierne i SRM Clean 

A/S er sket ved skattefri aktieombytning. Derfor skal holdingkravet respekteres, ellers vil transaktionen 

udløse beskatning.  

Da ophørsspaltningen nu er gennemført, er det muligt at foretage en vedtægtsændring i SRM Clean A/S, 

der gør, at aktierne bliver opdelt i klasser. Før vedtægtsændringen er det besluttet at udlodde alle de frie 

reserver i SRM Clean A/S svarende til 19.266 t.kr. Formålet med udlodningen er at formindske balance-

summen i selskabet og derved gøre handelsværdien af selskabet lavere. Udbyttet vil blive fordelt mellem 

de to holdingselskaber ud fra deres ejerandel. Udbyttet vil være skattefrit for begge selskaber, da begge 

selskabers aktieandel betegnes som datterselskabsaktier jf. ABL § 4 A, stk. 1. Udbytteudlodning medfører 

følgende konsekvenser, som fremgår af nedenstående tabel: 

  

Udbytteudlodning fra SRM Clean A/S     
     
t.kr.    
     
De frie reserver udloddes, jf. tabel 2                      19.266     
Likvide beholdninger i selskabet, jf. tabel 2  -2.050     
Optagelse af lån                      17.216     
     
Tilbage betaling af lånet over 10 år med årlig ydelse                       2.122     
Samlet ydelse i alt (2.122 * 10)                      21.220     

Renterne af ydelsen (21.220 - 17.216)                       4.004     

     
     
     
Fordeling af udbytte mellem A-aktierne SRM Holding ApS MRM Holding ApS 
Ejerandel  53,50% 46,50% 
Udbytte                   10.308                           8.958  
      

Tabel 27: Udlodning fra SRM Clean A/S: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da selskabet SRM Clean A/S ikke har bundet de frie reserver i likvide beholdninger, er selskabet nødsaget 

til at optage et lån for at kunne udbetale udbyttet. I selskabet er der en likvid beholdning på 2.050 t.kr. og 

de frie reserver udgør 19.266 t.kr. Derfor skal der optages et lån på 17.216 t.kr. Lånet forventes at blive 

tilbagebetalt over en 10-årig periode med en årlig ydelse på 2.122 t.kr. På lånet er der en fast rente på 4 %, 

og den samlede rente på lånet bliver 4.004 t.kr. Efter udbytteudlodningen er selskabets handelsværdi nedsat 

til 6.536 t.kr, som er forskellen mellem handelsværdien på 25.802 t.kr. og udlodningen af de frie reserver 

på 19.266 t.kr.   
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Herefter vil det være muligt at foretage vedtægtsændringen, der gør, at aktierne i selskabet bliver opdelt i 

klasser, men før der kan tegnes nye B-aktier, skal forlodsudbytteretten beregnes for A-aktierne. Beregnin-

gen af forlodsudbytteretten tager udgangspunkt i SKM.2008.697.SR og SKM.2003.66.LR.  

 

Beregning af forlodsudbytteret       
      
Formlen til beregningen af forlodsudbytteret kan opgøres på følgende 
måde:    
      
Ny ejers andel i % af (selskabets handelsværdi + tegningsbeløbet) - teg-
ningsbeløbet    

Den nye ejers andel i %     
      

(25,93 % x (6.536 + 700)) - 700  =                      4.536       
25,93%     

      
      
Tilbage betaling af beløbet ved optagelse af lån     

Ydelse pr. år  
                        

559       

Samlet ydelse over 10 år  
                     

5.590       

Renter af ydelsen (5.590 - 4.536)  
                     

1.054       
      
      
Fordeling A-aktionærernes forlodsudbytteret     
  Ejerandel Udbytteret Renter 

SRM Holding ApS 53,50% 
                         

2.427  
              

564  

MRM Holding ApS 46,50% 
                         

2.109  
              

490  

   
                         

4.536  
            

1.054  
        

Tabel 28: Beregning af forlodsudbytteret: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår beregningen af forlodsudbytteretten. Forlodsudbytteretten er beregnet til 

4.536 t.kr. I beregningen er der taget højde for Mads´ opsparing på 700 t.kr, som han ønsker at indskyde i 

forbindelse med tegning af de nye B-aktier. SRM Clean A/S´ nuværende aktiekapital er på 2.000 t.kr., og 

Mads ønsker at forhøje den med 2.700 t.kr ved at tegne B-aktier for 700 t.kr. til kurs 100. Kapitalforhøjelsen 
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skal registret hos Erhvervsstyrelsen. Ved denne transaktion kommer ejerandelene på A-aktierne til at for-

skyde sig, da 25,93 % af aktierne i SRM Clean A/S vil være B-aktier. Forskydningen i aktiekapitalen kan 

illustreres på følgende måde: 

Aktiekapitalen i SRM Clean A/S      
     
t.kr.    
  Nom. Ejerandel 
SRM Holding ApS - A-aktier                  1.070     39,63% 
MRM Holding ApS - A-aktier                    930     34,44% 
MRM Holding ApS - B-aktier                    700     25,93% 
                  2.700     100,00% 
      

Tabel 29: Aktiekapitalen i SRM Clean A/S: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel og figur, så har ejerandelene i % forrykket sig i forbindelse med 

Mads´ tegning af B-aktier. SRM Holding ApS ejer kun 39,63 % af aktiekapitalen i SRM Clean A/S, men 

selskabet har stadig nominelt det samme antal A-aktier. Derudover har A-aktierne en samlet forlodsudbyt-

teret på 4.536 t.kr. 

 

 

 

Figur 8 
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16.3 Tilbagesalg til det udstedende selskab 

Udbytteretten skal nu anvendes, og når den er blevet anvendt, eller den er udløbet, vil der reelt set ikke 

være nogen forskel på A-aktierne og B-aktierne. Efterfølgende kan der foretages en vedtægtsændring, der 

gør, at aktieklasserne ophæves. Derved bliver aktierne ligestillede. Da alle aktierne i SRM Clean A/S er 

datterselskabsaktier, vil denne vedtægtsændring ikke have nogen skattemæssige konsekvenser. Efter det 3-

årige holdingkrav kan SRM Holding ApS sælge sin resterende aktiepost på 39,63 % til MRM Holding ApS. 

Ved salget antages det, at SRM Clean A/S stadig har den samme handelsværdi, som tidligere beregnet. Der 

vil formentlig være sket værdireguleringer, men det tages der ikke højde for i opgaven, da dette vil gøre 

modellerne mindre sammenlignelige. Indløsning af aktierne vil have følgende konsekvenser: 

 

Tilbagesalg til det udstedende selskab   
    
t.kr.   
    
Handelsværdien efter udlodning af frie reserver (25.802 - 19.266)                 6.536     
    
Salg af aktierne 39,63 % af 6.536                 2.590     
    

Tabel 30: Tilbagesalg til det udstedende selskab: Kilde: Egen tilvirkning 

 

16.4 Økonomiske konsekvenser for Søren 

Ved anvendelse af modellen opstår der nogle skattemæssige og økonomiske konsekvenser både for Søren 

og for Mads. Disse konsekvenser vil blive gennemgået i nedenstående tabeller. Modellen tager højde for 

Sørens kapitalbehov på 13.520 t.kr. før skat. Denne generationsskiftemodel strækker sig over minimum 3 

år, da der laves en skattefri aktieombytning, og forlodsudbytteretten skal være anvendt før generationsskif-

tet endeligt kan gennemføres. Modellen er noget mere omfattende end model 1, og modellen vil formentlig 

kræve mere rådgivningsmæssig assistance undervejes, som ofte kan være dyrt. De økonomiske konsekven-

ser for Søren kan skitseres på følgende måde: 
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Sørens kapitalbehov ved anvendelse af modellen   
    
t.kr.   
    
Kontante beløb   
Søren af de frie reserver før vedtægtsændringer, jf. tabel 23               10.308     
Indløsning ved tilbagesalg til udstedende selskab, jf. tabel 30                 2.590     
Forlodsudbytteret, jf. tabel 28                 2.427     
Renter ved forlodsudbytteret, jf. tabel 28                    564     
Selskabsskat af renter 23,5 % af 564 -132     
I alt               15.757     
    
Betaling af gaveafgift   
Gaveafgift, jf. tabel 24                 1.297     
Skat ved udtræk af gaveafgift med 42 % af 2.237 939 
I alt                 2.237     
    

Sørens kapital behov før skat              13.520     
    

Tabel 31: Sørens kapitalbehov: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående skema ses, hvordan Søren kommer frem til kapitalbehovet før skat på 13.520 t.kr. Likvi-

derne kommer dels fra udlodning af frie reserver, indløsning af aktier ved tilbagesalg og ved forlodsudbyt-

teret. 

Efter transaktionerne er gennemført vil Søren eje SRM Holding ApS, som ikke længere ejer nogle aktier i 

SRM Clean A/S, men derimod har en likvid beholdning på 13.520 t.kr. Likviderne vil først komme til 

beskatning, i det øjeblik de bliver udloddet til Søren privat. Hvis Søren udlodder 99,8 t.kr. hvert år til den 

lave beskatning, vil han kunne spare nogle penge i skat.  

 

16.5 Økonomiske konsekvenser for Mads 

Modellen medfører en række økonomiske konsekvenser og forpligtelser for Mads. Den største konsekvens 

for Mads er, at han erhverver 100 % af kapitalen i SRM Clean A/S gennem sit holdingselskab MRM Hol-

ding ApS. Kapitalen bliver overdraget dels som gave, og dels ved at SRM Clean A/S optager et lån. Der-

udover overtager Mads også en udskudt skatteforpligtelse, som først vil komme til beskatning, når alle 

likviderne udloddes, eller hvis MRM Holding ApS likvideres. Den udskudte skatteforpligtelse kan opgøres 

på følgende måde: 
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Den overtagne udskudte skatteforpligtelse   
    
t.kr.   
    
Handelsværdien ifølge 2000-cirkulæret, jf. tabel 11               25.802     
Udlodning af frie reserver, jf. tabel 23 -19.266     
Den overdragne andel til Mads, jf. tabel 24               11.997     
Renter på lånet til udlodning, jf. tabel 27 -4.004     
Skattefradrag 23,5 % af 4.004                    941     
Indløsningssum ved køb af aktier fra SRM Holding ApS, jf. tabel 30 -2.590     
Skattefradrag af renter på udbytteret 23,5 % af 564                    132     
Fradrag for anskaffelsessummen, jf. tabel 25 -232     

I alt               12.779     

    
Ejertidsnedslag på 11 % -1.406     
Aktieavancen               11.373     
    
Beregning af skatten   
Skat 27 % af 99,8 t.kr.                     27     
Skat 42 % af resten                 4.735     

Den udskudte skatteforpligtelse                4.762     
    

Tabel 32: Den udskudte skatteforpligtelse: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den udskudte skatteforpligtelse, som Mads overtager, er beregnet til 4.762 t.kr. Ud over disse forpligtelser 

overtager Mads SRM Clean A/S, som er inde i en positiv udvikling. Han kan derved fremadrettet opnå 

nogle fine resultater og derved få forrentet sin investering. Efter at alle de frie reserver er blevet udloddet 

fra SRM Clean A/S op til holdingselskaberne, er selskabets balance blevet slanket. De samlede økonomiske 

konsekvenser, for Mads, kan præsenteres på følgende måde: 
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De økonomiske konsekvenser for Mads   
    
t.kr.    
    
Udlodning frie reserver    
Udlodning af frie reserver i SRM Clean A/S              -19.266     
MRM Holding ApS Andel, 46,50 %                 8.958     
SRM Holding ApS Andel, 53,50 % -10.308     
    
Udbetalt indløsningssum betalt til SRM Holding ApS, jf. tabel 30 -2.590     
    
Optagelse af lån i SRM Clean A/S   
Renter ved udbytte udlodning, jf. tabel 27 -4.004     
Skattefradrag på 23,5 % af 4.004                    941     
Renter på forlodsudbytteret, jf. tabel 28                    -1.054  
Modtagne renter af udbyttefordel, jf. tabel 28                        490  
Skattefradrag af renter på 23,5 % af 564 132 
Renter i alt  -3.494     
    
Forlodsudbytteret   
Udbetalt forlodsudbytteret, jf. tabel 28 -4.536     
MRM Holding ApS Andel, jf. tabel 28                     2.109  
SRM Holding ApS Andel, jf. tabel 28 -2.427     
    
Udskudt skat / Likvidationsskat, jf. tabel 32 -4.762     
    

Samlet formuetræk -23.582     
    

Tabel 33: De økonomiske konsekvenser for Mads: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 



68  
 

Af ovenstående tabel fremgår det, at Mads kommer til at eje SRM Clean A/S 100 % gennem sit holding-

selskaber, derudover medfører modellen, at der sker et formuetræk hos Mads på 23.582 t.kr. Dette formue-

tab vil primært blive finansieret af SRM Clean A/S, og derfor vil Mads ikke kunne mærke pengestrømmene 

på sin personlige økonomi. SRM Clean A/S soliditetsgrad vil være svækket, og denne forventes at bliver 

forbedret på baggrund af de fremtidige positive resultater. 

 

16.6 Delkonklusion og opsummering  

A/B Modellen er nu gennemgået og udført i praksis. Modellen har taget udgangspunkt i de fastsatte forud-

sætninger, samt i Sørens og Mads´ ønsker og behov. Fordelen ved modellen er, at der bliver oprettet en 

holdingstruktur, der gør, at Søren og Mads får hver deres holdingselskab. Når generationsskiftet er gen-

nemført, har Søren et holdingselskab med en likvid beholdning på 13.520 t.kr., som frit kan udloddes efter 

behov. Derudover kan han også vælge at geninvestere pengene, for at opnå et større afkast. Mads har er-

hvervet hele kapitalen i SRM Clean A/S gennem sit holdingselskab, og det er SRM Clean A/S, der står for 

finansieringen af generationsskiftet. Derfor kommer Mads´ privatøkonomi ikke til at være påvirket af ge-

nerationsskiftet. Ulempen ved denne model er, at generationsskiftet skal forløbe over minimum 3 år, da 

holdingkravet og forlodsudbytteretten skal respekteres. Tidsperioden kan også udnyttes som en fordel, da 

Mads derved kan støtte sig op af sin far og komme til kende forretningen endnu bedre, inden han selv skal 

overtage hele styringen. Modellen er endvidere forholdsvis kompliceret, og derfor må det formodes, at der 

skal anvendes en del ekstern assistance, som kan være omkostningsfuldt. Overordnet set vurderes modellen 

at være fordelagtig for både Søren og Mads. 
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17 Successionsoverdragelse af SRM Clean A/S – Model 3 

I model 3 overdrager Søren hele sin ejerandel i SRM Clean A/S til sønnen, Mads, ved brug af skattemæssig 

succession. Vederlaget i forbindelse med overdragelsen vil blive erlagt delvist som gave, og delvist ved at 

Mads optager et lån. Efterfølgende vil Mads eje 100 % af aktiekapitalen i SRM Clean A/S og derved blive 

hovedaktionær. I denne model foretages der ikke omstrukturering, hvilket medfører, at denne overdragelse 

kan foretages med kort varsel. I dette tilfælde foretages den skattemæssige succession på baggrund af 2015 

regnskabet, som er muligt at foretage indtil udgangen af november 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 Beregning i forbindelse med modellen 

I de tidligere afsnit er reglerne for succession gennemgået, herunder hvilke personer, der kan ske skatte-

mæssig succession til. Både Søren og Mads opfylder kravene til personkredsen. Derfor kan der foretages 

skattemæssig succession, såfremt de øvrige krav også overholdes. 

I reglerne omkring succession fremgår det, at der er et krav om, at minimum 1 % af kapitalen skal overdra-

ges. I dette tilfælde overdrages 100 % af aktiekapitalen, hvilket gør at forudsætningen bliver overholdt. 

Derudover må der ikke succederes med tab, hvilket heller ikke anses for at være et problem i forbindelse 

med overdragelsen af aktiekapitalen i SRM Clean A/S. SRM Clean A/S er ikke omfattet af pengetanksreg-

len, og derfor er kriterierne for skattemæssig succession opfyldt.  

Til værdiansættelsen af SRM Clean A/S skal anvendes den beregnede handelsværdi fra 2000-cirkulæret. 

Handelsværdien kan fordeles på følgende måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 
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Opgørelse af handelsværdi af SRM Clean A/S   
    
t.kr.    
    
Handelsværdi SRM Clean A/S, jf. tabel 11                 25.802     
    
Fordeling af handelsværdi:   
Mads´ kontant betaling                      700     
Lånefinansiering                   9.168     
Gave                 15.934     

I alt                 25.802     

    
Tabel 34: Fordeling af handelsværdi: Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående tabel ses en fordeling af handelsværdien. Mads er i stand til at betale 700 t.kr. af egen lomme 

i forbindelse med overdragelse af aktiekapitalen i SRM Clean A/S. Derudover skal han optage et lån 9.168 

t.kr., som optages ved ekstern finansiering. Dette lån skal betale Sørens kapitalbehov. De 9.868 t.kr, der 

skal betales til Søren, er fastsat på baggrund af det tidligere beregnede kapitalbehov på 8.550 t.kr. og en 

gaveafgift på 1.318 t.kr., som det er aftalt, at Søren skal betale. Denne gaveafgift er beregnet i nedenstående 

tabel. Den resterende del af handelsværdi på 15.934 t.kr. bliver givet som gave til Mads. 

 

Beregning af gaveafgiften   
    
t.kr.   
    
Handelsværdi SRM Clean A/S                 25.802     
Heraf betalt kontant -9.869     
Nedslag for udskudt skat -7.083     
I alt inden bundfradrag                   8.850     
    
Bundfradrag -61     
Gaveafgiftspligtigt beløb                   8.789     

Gaveafgift 15 %                   1.318     

    
Tabel 35: Beregning af gaveafgiften: Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående tabel ses beregningen af gaveafgiften, som skal betales i forbindelse overdragelsen af gaven. 

I beregningen af gaveafgiften får Søren og Mads nedslag for den udskudte skatteforpligtelse, som er bereg-

net i nedenstående tabel. Søren og Mads kan enten vælge at få nedslag for den udskudte skat eller for 

passivposten. For at minimere gaveafgiften har de valgt at anvende nedslaget for den udskudte skat, da den 
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giver det største nedslag. Derudover er der også et årligt bundfradrag på 60,7 t.kr., hvor der ikke skal betales 

gaveafgift af beløbet. Den samlede gaveafgift er derfor beregnet til 1.318 t.kr.  

 

Beregning af udskudt skat og passivposten   
    
t.kr.   
    
Kontant anskaffelsessum -500     
Kontant salgssum                 25.802     
I alt                 25.302     
    
Ejertidsnedslag 11 % -2.783     
Skattepligtig avance                 22.518     
    
Passivpost 22 % heraf                   4.954     
    
    
Udskudt skatteforpligtelse   
Aktieindkomst 27 % af 99,8                        27     
Aktieindomst 42 % af restbeløbet                   9.416     
I alt                   9.443     
    
Udskudt skatteforpligtelse kurs 75                   7.082     
    

Tabel 36: Beregning af udskudt skat og passivposten: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår beregningen af passivposten og den udskudte skatteforpligtelse. Passivposten 

er beregnet til 4.954 t.kr., og den udskudte skatteforpligtelse er beregnet til 7.082 t.kr. Da den udskudte 

skatteforpligtelse giver det største nedslag i det gaveafgiftspligtige beløb, vælges denne. 
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Beregning af lån og udskudt skat   
    
t.kr.   
    
Låneoptagelse i alt, jf. tabel 34                   9.168     
    
Gælden afdrages over 10 år, som et annuitetslån med en rente på 4 % p.a.   
    
Årlig ydelse                   1.130     
Ydelser i alt                 11.300     
    
Renter af ydelsen (11.300 - 9.168)                   2.132     
    
Udlodning af udbytte for at betale gælden før skat                 11.300     
Skat 42 % af bruttobeløbet (42 % af 19.483)                   8.183     

Udlodning af udbyttet i alt                 19.483     

    
Udskudt skat bundet til aktiebeholdning i SRM Clean A/S   
Handelsværdien jf. 2000-cirkulæret                 25.802     
Udlodning af udbytte til at betale gæld -19.483     
Anskaffelsessum -500     
                    5.819     
Ejertidsnedslag 11 % -640     
Til beskatning                   5.179     
    
Skaf heraf:   
27 % af 99,8                        27     
42 % af resten                   2.133     

Udskudt skat i alt                   2.160     

    
Tabel 37: Beregning af lån og udskudt skat: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at Mads skal optage et lån på 9.168 t.kr., som skal afdrages som et 

annuitetslån over en 10-årig periode med 4 % i rente pr. år. Dette giver en årlig ydelse på 1.130 t.kr. og en 

samlet ydelse på 11.300 t.kr. For at kunne finansiere denne gæld udlodder han 19.483 t.kr. fra SRM Clean 

A/S. Heraf går 8.183 t.kr. i udbytteskat. Efter udbytteudlodningen vil der være udskudt skat tilbage på 2.160 

t.kr., som Mads overtager. Renterne på annuitetslånet kan Mads fradrage på sin personlige selvangivelse. 

Alternativt til udbytteudlodning kunne Mads hæve sin løn i selskabet, det vil dog medføre, at han skal betale 

mere indkomstskat. Da Mads allerede betaler topskat, vil det ikke være en fordel for ham at øge sin lønind-

komst, og derfor vil udbytteudlodningen være den mest fornuftige løsning.  

SRM Clean A/S vil blive påvirket økonomisk i forbindelse med generationsskiftet, da der skal udloddes 
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19.483 t.kr. for at kunne finansiere overdragelsen. Hele beløbet skal ikke udloddes på samme tidspunkt, da 

Mads afdrager annuitetslånet over en 10-årig periode. Hvis hele beløbet skulle udloddes med det samme, 

kunne det godt give problem med selskabets soliditetsgrad. Et andet problem er at udlodningen overstiger 

de frie reserver i selskabet, og derfor vil det ikke være forsvarligt at udlodde mere end de frie reserver i et 

regnskabsår.  

 

17.2 Økonomiske konsekvenser for Søren 

De økonomiske konsekvenser for Søren ved anvendelse af modellen vil være, at han får sit ønskede kapi-

talbehov, efter skat på 8.550 t.kr., udbetalt til privatkontoen. Modsat de andre generationsskiftemodeller vil 

Søren være ude af SRM Clean A/S fra den ene dag til anden. Dette vil være mod hans ønske om at fortsætte 

i selskabet indtil han fylder 65 år. Generelt vil modellen være effektiv og nem at gennemføre. 

 

Sørens kapitalbehov    
    
t.kr.   
    
Låneoptagelse fra Mads, jf. tabel 34                   9.168     
Kontant betaling fra Mads, jf. tabel 34                      700     
Gaveafgift betalt af Søren -1.318     

Kapitalbehov efter gaveafgift                  8.550     

    
Tabel 38: Sørens kapitalbehov: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at Søren modtager sit ønskede kapitalbehov på 8.550 t.kr. Dette sker ved 

en kontant betaling fra Mads på 700 t.kr., og ved at Mads optager et lån til at indfri det resterende beløb. 

Efterfølgende vil Søren ikke længere være ejer af SRM Clean A/S, og successionen vil være gennemført. 

Mads ejer nu SRM Clean A/S 100 %. I forbindelse med successionen overtager Mads Sørens skattemæssige 

stilling. Det vil sige, at han overtager anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt for aktierne i SRM Clean 

A/S, og derved overtager han også den udskudte skatteforpligtelse. 
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17.3 Økonomiske konsekvenser for Mads 

De samlede økonomiske omkostninger for Mads ved brug af modellen udgør 21.448 t.kr. Da der 

ikke stiftes noget holdingselskab i denne model, vil Mads skulle optage gælden privat. Derudover 

skal der også betales en stor udbytteskat på 8.183 t.kr. i forbindelse udbytteudlodningen. Bereg-

ningen af de samlede omkostninger fremgår af nedenstående tabel. 

 

De samlede omkostninger for Mads    
    
t.kr.   
    
    
Betalt købspris for aktierne i SRM Clean A/S, jf. tabel 35 -9.868     
Renter på annuitetslånet, jf. tabel 37 -2.132     
Skattebesparelse på renteomkostningerne 42 % kapitalindkomst                      895     
Udbytteskat ved udlodning til privat, jf. tabel 37 -8.183     
Den overtagne udskudte skatteforpligtelse, jf. tabel 37 -2.160     

Samlede overtagne forpligtelser -21.448     

    
Tabel 39: De samlede omkostninger for Mads: Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 Delkonklusion og opsummering 

Den primære fordel ved skattemæssig succession er, at modellen er simpel at anvende, og generationsskiftet 

kan foretages fra dag til dag. Derudover vil der ikke være behov for at inddrage så meget ekstern assistance, 

som ofte kan være omkostningsfuldt i forbindelse med et generationsskifte. I modellen bruger Mads sine 

700 t.kr. til at betale for en del af overdragelsen. Den resterende del af handelsværdien for SRM Clean A/S 

bliver finansieret ved, at Mads optager et lån i banken på 9.168 t.kr. og derudover modtager Mads en gave 

på 15.934 t.kr. På baggrund af alle disse dispositioner får Søren sit kapitalbehov på 8.550 t.kr.  

 

 

 

Figur 11 
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18 Sammenligning af de tre modeller  

For at Søren og Mads kan vælge, hvilken model der passer bedst til deres ønsker og behov, vil det være 

relevant at sammenligne de tre løsningsmodeller.  

 

Sammenligning af de tre modeller       
      
t.kr. Metode 1 Metode 2 Metode 3 
      
Søren kapitalbehov     
Kontant betaling             15.449                 15.757                   9.869     
Betaling gaveafgift -1.119     -1.297     -1.318     
Udtræk til betaling af gaveafgift -810     -939                       0       
Skat ved udlodning/likvidation -4.970     -4.970                       0       

Netto kapitalbehov               8.550                   8.550                   8.550     

      
      
Mads omkostninger     
Betalt købesum -14.749                        0       -9.869     
Nettorenter af gælden -2.625     -3.494     -1.237     
Udlodning udbytte SRM Holding ApS 0 -10.308     0  
Forlodsudbytteret SRM Holding ApS 0 -2.427     0  
Indløsningssum til SRM Holding ApS 0 -2.590     0  
Skat ved udlodning privat 0 0 -8.183     
Overtaget udskudt skatteforpligtelse -3.060     -4.762     -2.160     

Samlet omkostninger for Mads -20.434     -23.582     -21.448     

        
Tabel 40: Sammenligning af modellerne: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående model fremgår det, at alle modeller opfylder Sørens kapitalbehov efter skat på 8.550. Der 

er dog forskel på, hvor omkostningsfulde modellerne er for Mads. Model 1 er den mindst omkostningsfulde 

model, da de samlede omkostninger for Mads bliver 20.434 t.kr. Den mest omkostningsfulde model for 

Mads er model 2, som medfører omkostninger på 23.582 t.kr. 

Modellerne er beregnet ud fra de tidligere fastsatte forudsætninger. Hvis forudsætningerne ændres, vil det 

have betydning for omkostningerne i modellerne, og det kan medføre, at den ene model bliver mere rentabel 

end den anden. 

Hvis man skal se på generationsskiftet ud fra en økonomisk synsvinkel, vil det være mest fornuftigt for 

Mads at benytte sig af model 1.  
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18.1 Gaven fra faderen til sønnerne 

I alle tre generationsskiftemodeller bliver en del af aktierne i SRM Clean A/S overdraget til sønnen, Mads, 

som en gave. For ikke at skabe alt for stor ulighed mellem brødrene Mads og Peter har faderen også valgt 

at give en gave til Peter. Gaveoverdragelsen i de enkelte modeller kan præsenteres på følgende måde: 

 

Gaveoverdragelse til brøderene        
      
t.kr. Metode 1 Metode 2 Metode 3 
      
Gave til Mads     
Gave overdraget til Mads             10.353                 11.997                 15.934     
Gaveafgift 15 % -1.119     -1.297     -1.318     
Gaveafgift betalt af Søren               1.119                   1.297                   1.318     
Samlet gave             10.353                 11.997                 15.934     
      
Overtaget udskudt skatteforpligtelse -3.060     -4.762     -2.236     
Gave efter overtaget forpligtelse               7.292                   7.235                 13.698     
      
Gave til Peter     
Gave overdraget til Peter               3.500                   3.500                   3.500     
Gaveafgift 15 % -525     -525     -525     
I alt               2.975                   2.975                   2.975     
        

Tabel 41: Gaveoverdragelse til brøderene: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår at ovenstående tabel, så modtager Mads en langt større gave end sin bror, Peter. Dette 

skyldes primært, at Mads også overtager en række forpligtelser i forbindelse med overtagelsen af SRM 

Clean A/S. Disse forpligtelser er den udskudte skatteforpligtelse, derudover skal han også optage et lån for 

at kunne finansiere faderens kapitalbehov.  

Af tabellen fremgår det også, at faderen betaler for Mads´ gaveafgift, men ikke for Peters gaveafgift. Dette 

skyldes at Mads ikke skal optage en endnu større gæld for at kunne betale gaveafgiften. 

Gaven er endvidere noget større i model 3 end den er model 1 og 2, hvilket primært skyldes, at Søren 

modtager sit kapitalbehov efter skat. 

Det er endvidere uvist, hvordan fremtiden kommer til at se ud i SRM Clean A/S, selv om de fleste faktorer 

peger mod en positiv udvikling. På grund af denne usikkerhed vurderes det, at det er rimeligt, at Mads 

modtager en større gave end Peter. Ved Peters gave er der ikke tilknyttet nogen usikkerhed, og han kan 

bruge sin gave på private investeringer og interesser.  

Det er ikke muligt at ligestille brødrene fuldstændigt, da der er mange usikkerhedsfaktorer. For at kunne 

ligestille dem 100 %, vil det være nødvendigt enten at overdrage SRM Clean A/S til en tredjemand, eller 



77  
 

at give brødrene en lige stor del af selskabet. Denne løsning indgår ikke i problemstillingen og vil derfor 

ikke være en mulighed, som de involverede parter ville benytte sig af i praksis.  

Overordnet set vurderes denne ulighed i gaveoverdragelsen at være udjævnet, som følge af at Mads over-

tager forpligtelserne og omkostningerne i forbindelse med generationsskiftet, samtidig med er der en usik-

kerhed forbundet med selskabets fremtidige drift. 

 

 

18.2 Generationsskiftemodellernes indflydelse på SRM Clean A/S 

Ved valg af generationsskiftemodel er det relevant at se på den fremtidige udvikling i SRM Clean A/S. 

Dette er især relevant, da Mads skal anvende overskudslikviditeten fra selskabet til at afdrage på den gæld, 

som han har stiftet. I alle modellerne optages der et lån for at kunne finansiere Sørens kapitalbehov. Derfor 

er det yderst vigtigt, at SRM Clean A/S fortsætter den positive udvikling, som også er præsenteret i bud-

getterne. 

Både model 1 og 2 er generationsskiftemodeller, som løber over en længere periode. Begge modeller inde-

holder en skattefri aktieombytning, hvor der er et holdingkrav, som skal overholdes. Derfor kan generati-

onsskiftet først endeligt afsluttes efter tre år. I løbet af de tre år vil handelsværdien i SRM Clean A/S for-

mentlig have ændret sig, og det vil påvirke købesummen. Mads kan enten komme til at betale en højere 

eller en lavere pris for selskabet. I opgaven er der ikke taget højde for denne værdiregulering, da det ville 

medføre at generationsskiftemodellerne ville være mindre sammenlignelige. 

Ud over økonomiske forpligtelser og konsekvenser overtager Mads også ansvaret for driften af SRM Clean 

A/S. Det kan være svært for Mads at overtage hele ansvaret for SRM Clean A/S fra den ene dag til den 

anden. Da Mads formentlig ikke har det samme fulde overblik og den samme kendskab til selskabet som 

sin far. Derfor vil generationsskiftemodellerne, der forløber over en årrække, hvor både faderen og sønnen 

er involveret i driften samtidigt, formentlig være en fornuftig løsning. Derved kan Mads støtte sig op af sin 

fars beslutninger og lære at tage ansvar for hele selskabet.  

De fremtidige resultater i SRM Clean A/S afhænger ikke kun af Mads´ kompetencer og lederegenskaber. 

Der kan ligeså godt være eksterne faktorer, som påvirker selskabets overskud. Disse faktorer kan være 

miljømæssige begrænsninger, der gør, at nogle af selskabets produkter ikke længere må sælges. 

Generelt vurderes SRM Clean A/S at gå en positiv fremtid i møde som følge af den professionelle organi-

sation, de lovende budgetter og de miljøvenlige produkter. Derfor forventes det, at selskabet realiserer nogle 

positive resultater, som kan være med til at finansiere generationsskiftet.  
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18.3 Sørens og Mads´ behov og ønsker  

Den væsentligste faktor i alle generationsskiftemodellerne er, at Søren får sit ønskede kapitalbehov. I model 

1 og 2 modtager han kapitalbehovet før skat på 13.520 t.kr som en likvid beholdning i sit holdingselskab 

SRM Holding ApS. I model 3 modtager han kapitalbehovet på 8.550 t.kr. efter skat på en personlig konto. 

Hvis kapitalbehovet ændres, vil det påvirke alle beregningerne i generationsskiftemodellerne. Derved kan 

den ene generationsskiftemodel blive mere fordelagtig end den anden. En ændring i kapitalbehovet kunne 

være, hvis Søren konstaterer, at gaven til Peter er for lille i forhold til Mads. Dette har været diskuteret 

tidligere i afhandlingen og forholdet mellem gaverne vurderes ikke at skulle ændres. 

I generationsskiftemodellerne er der også fokus på, at skatterne og afgifterne minimeres, så Mads kan ind-

træde som eneaktionær i SRM Clean A/S med mindst mulige økonomiske forpligtelser. Mads optager et 

lån i alle generationsskiftemodellerne. I model 1 er det hans holdingselskab MRM Holding ApS, der opta-

ger lånet. I model 2 er det SRM Clean A/S, der optager lånet, og i model 3 er det Mads personligt, der 

optager lånet. Generationsskiftets finansiering afhænger af SRM Clean A/S´ fremtidige drift og positive 

pengestrømme. 

 

18.4 Generationsskiftet finansiering 

Gælden, der optages i forbindelse med generationsskiftet, kan enten optages internt eller eksternt. I alle 

generationsskiftemodellerne er det forudsat, at finansieringen kommer fra eksterne kilder. De eksterne kil-

der er banken, hvor der optages et lån med en fast rente på 4 %. Søren kunne også låne Mads pengene 

internt, men det vil dog fastlåse nogle af de likvider, han skal bruge på sin pensionstilværelse. Der er både 

fordele og ulemper ved henholdsvis at optage et lån internt såvel som eksternt. Den primære fordel ved at 

låne likviditeten internt er, at renterne ikke forlader koncernen, men i denne opgave vil det ikke være muligt 

for Mads at låne alle pengene internt, da Søren skal bruge likviderne til sin pensionstilværelse. Ulempen 

ved at låne penge eksternt er, at der skal betales 4 % i rente til banken, og derved forsvinder en del af 

likviditeten fra selskabet. Banken vil formentlig kræve noget sikkerhed for at stille likviditeten til rådighed. 

I hver generationsskiftemodel kræves der forskellige finansieringsbehov, som kan præsenteres på følgende 

måde:  
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Likviditetsbehov       
      
t.kr. Metode 1 Metode 2 Metode 3 
      
Låneoptagelse -14.749     -17.216     -9.868     
Udbetalt likvide beholdning 0 -2.050     0  
Likviditet der bliver i MRM Holding ApS 0               8.958     0  
Udbetalt indløsningssum 0 -2.590     0  
Udbetalt forlodsudbytteret 0 -2.427     0  
Skat vedrørende privat udlodning 0 0 -8.183     
Renter -3.431     -5.058     -2.132     
Rentefradrag                  806                   1.563                     895     

Samlet likviditetsbehov -17.374     -18.820     -19.287     
Tabel 42: Likviditetsbehov: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at model 3 kræver det største likviditetsbehov, som skal finansieres. 

Dette skyldes, at en stor del af de frie reserver er udloddet fra SRM Clean A/S til Søren og Mads privat, 

hvilket medfører en udbytteskat på 8.183 t.kr.  

Model 1 kræver det mindste likviditetsbehov, da likviderne ikke skal udloddes privat, samtidig med at der 

ikke skal betales en indløsningssum og forlodsudbytteret til Søren. Der optages endvidere et større lån i 

model 2, som bevirker at der kommer flere renteudgifter.  I model 2 bliver 8.958 t.kr. af likviditeten udlod-

det til Mads´ holdingselskab MRM Holding ApS. Derved er der en gæld i SRM Clean A/S på 17.216 t.kr. 

og et positivt indestående i MRM Holding ApS på 8.958 t.kr.  Model 1 og 2 har den fordel, at Mads ikke 

kommer til at optage gælden privat, men via selskaberne.  

 

18.5 Fastsatte forudsætninger i modellerne 

I modellerne er der fastsat nogle forudsætninger, som alle er overholdt. Hvis der bliver skruet på disse 

forudsætninger, medfører det, at resultaterne i generationsskiftemodellerne ændres. Dette kan gøre, at den 

ene generationsskiftemodel bliver mere fordelagtig end den anden.  

I generationsskiftemodellerne er der flere forudsætninger, som går igen. Den vigtigste er, som tidligere 

nævnt, Sørens kapitalbehov på 13.520 t.kr. før skat. Derudover er al bankgælden fastsat til en rente på 4 %. 

Handelsværdien for SRM Clean A/S vurderes ikke at ændre sig under generationsskiftes forløb. Derudover 

er den overtagne udskudte skatteforpligtelse fastsat til kurs 75 i alle modellerne.  

Alle disse forudsætningerne er fastlagt for at kunne lave et sammenligneligt billede af modellerne. 
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18.6 Delkonklusion og opsummering   

Ud fra sammenligningen af de forskellige generationsskiftemodeller kan jeg nu konkludere, hvilken gene-

rationsskiftemodel der vil være mest fordelagtig for Søren og Mads. Model 1 vurderes at være den bedste 

model at anvende. Dette begrundes med, at modellen har de laveste omkostninger for Mads. Derudover vil 

generationsskiftet strække sig over en 3-årig periode, hvor både Søren og Mads er involveret i driften. Søren 

har heller ikke noget behov for at skynde sig med at gå på pension. I de 3 år kan Mads støtte sig op af sin 

far og udnytte hans viden, så han efterfølgende er klar til at stå på egne ben. 

Søren modtager i modellen endvidere sit kapitalbehov før skat i sit holdingselskab og kan derved få mere 

ud af pengene, end hvis de allerede var udloddet til ham privat.    

Model 2 vil ikke være den bedste mulighed for Søren og Mads, da den er mere omkostningsfuld for Mads, 

samtidig med at modellen er forholdsvis kompliceret. Dette kan formentlig medføre store eksterne rådgi-

veromkostninger.  

Model 3 vurderes heller ikke at være den bedste model for Søren og Mads. Selv om omkostningerne og 

forpligtelserne i modellen er næsten lige så lave som i model 1. Årsagen, til at denne model ikke vurderes 

at være så fordelagtig, skyldes at generationsskiftet sker fra dag til dag, og derved kan Mads ikke benytte 

sig af sin faders kompetencer og erfaring. Derudover bliver faderens kapital blive udloddet til ham privat, 

hvilket gør, at Søren ikke har den fordel, at han kan beholde sine likvider skattefrie i et holdingselskab. 

På baggrund af disse forhold kan det fastslås, at model 1 vil være den bedste model for Søren og Mads i 

den givne situation. 

 

 

19  Konklusion  

Kandidatafhandlingen har taget udgangspunkt i reglerne omkring et generationsskifte, og hvordan et gene-

rationsskifte kan foretages i praksis. Et generationsskifte kan være en lang og omfattende proces, som både 

kræver tid og planlægning. Der er ingen generationsskifter, der er ens, og derfor vil der altid være forskel-

lige problemstillinger, der skal tages højde for. Disse problemstillinger kan både være bløde og personlige 

værdier eller økonomiske forhold. 

I denne kandidatafhandling er der taget udgangspunkt i det fiktive selskab SRM Clean A/S. Hvor formålet 

har været at skabe ny empiri og viden omkring, hvordan et generationsskifte kan foretages mest effektivt, 

og hvor der samtidig tages højde for faderens og sønnens ønsker og behov.  

Der er skabt en rød tråd gennem opgaven ved at starte ud med at beskrive de væsentligste forhold og over-

vejelser, der er i forbindelse med et generationsskifte. Dernæst bliver SRM Clean A/S historie beskrevet 

og selskabets regnskabsmæssige stilling pr. 31.12.2015 bliver gennemgået.  

For at kunne foretage et generationsskifte i Danmark er det også vigtigt at kende til lovgivningen på områ-
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det, herunder beskatningsregler og omstruktureringsmuligheder. Derfor er reglerne og mulighederne gen-

nemgået for at kunne foretage generationsskiftet i praksis med udgangspunkt i disse regler. Derudover an-

vendes reglerne til at skatte- og afgiftsoptimere, så overdragelsen medfører færrest omkostninger for Mads.   

Efterfølgende er der blevet foretaget en værdiansættelse af selskabet SRM Clean A/S med udgangspunkt i 

2000-cirkulæret. Fra 5. februar 2015 er formueskattekursen blevet afskaffet, hvilket har medført, at punkt 

17 og 18 i 1982-cirkulæret er blevet udfaset, og derfor kan selskaber, der skal overdrages inden for fami-

liekredsen ikke længere anvende 1982-cirkulæret. Dette har i praksis den betydning, at selskabernes han-

delsværdi skal fastsættes efter 2000-cirkulæret. Denne ændring har gjort, at de fleste selskaber vil blive 

værdiansat til en højere handelsværdi, hvilket har medført højere beskatning ved denne type af generati-

onsskifter. Handelsværdien af aktierne i SRM Clean A/S er beregnet til 25.802 t.kr. Efter at handelsværdien 

i SRM Clean A/S er blevet fastsat, var det nu muligt at foretage et praktisk eksempel på, hvordan et gene-

rationsskifte kan udføres. Dette er blevet gjort på baggrund af tre forskellige generationsskiftemodeller. Før 

udarbejdelsen af modellerne er der fastsat nogle forudsætninger, der gør, at modellerne er så sammenligne-

lige som muligt. 

Model 1 indeholder en skattefri aktieombytning og en ophørsspaltning. Modellen tager udgangspunkt i, at 

der etableres en holdingsstruktur, der medfører, at Søren og Mads får hvert deres holdingselskab. På grund 

af holdingkravet løber modellens tidshorisont over en 3-årig periode. Modellen er endvidere den mindst 

omkostningsfulde model for Mads. Samlet set medfører generationsskiftemodellen omkostninger og for-

pligtelser for Mads på 20.434 t.kr.  

Model 2 er den mest komplicerede af generationsskiftemodellerne. Dette indebærer, at tidshorisonten for 

denne model er lang. Overdragelsen er en videreudvikling af model 1. Den væsentligste forskel på model-

lerne er, at det er SRM Clean A/S, der selv kommer til at finansiere generationsskiftet i stedet for Mads´ 

holdingselskab. Model 2 vil også medføre de største omkostning for Mads på 23.582 t.kr.  

I Model 3 overdrages alle aktierne i SRM Clean A/S til Mads ved brug af skattemæssig succession. Købe-

summen bliver delvist finansieret som gave, og ved at Mads optager et privat lån til at kunne betale Sørens 

kapitalbehov. Samlet kommer modellen til at medføre omkostninger på 21.448 t.kr. for Mads, hvoraf 9.168 

t.kr. er optaget som ekstern gæld i banken. Fordelen ved denne model er, at den er simpel og kan foretages 

fra den ene dag til anden. Derudover vil overdragelsen heller ikke kræve særlig stor ekstern assistance fra 

rådgiver, som ofte kan være dyrt.  

Hvis nogle af de fastsatte forudsætninger ændres, vil det kunne medføre, at den ene generationsskiftemodel 

kan blive mere effektiv og rentabel end den anden.  

I afhandlingen er der en problemstilling omkring gaverne fra faderen til de to brødre. Faderen prøver så 

vidt muligt at give en gave, som ligestiller brøderene økonomisk. Det vil ikke være muligt at give lige store 

gaver, da Mads overtager forpligtelser som kan være usikre. Ud fra disse overvejelser vurderes brøderene 

at være ligestillede. 
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Efter at have gennemgået teorien omkring generationsskiftemodellerne og lavet praktiske eksempler på, 

hvordan de kan udføres, vil det nu være muligt at sammenholde dem for at kunne vurdere, hvilken af ge-

nerationsskiftemodellerne, som vil passe bedst til Søren og Mads´ ønsker og behov.  

Samlet set vurderes model 1 at være den mest optimale model for Søren og Mads. Dette bygger på, at Søren 

får udfyldt sit kapitalbehov, samtidig med at kapitalbehovet bliver udbetalt til hans holdingselskab før skat, 

så han enten kan vælge at reinvestere dem eller udbetale dem over en overrække og derved spare noget 

skat. Søren vil endvidere være involveret i driften i SRM Clean A/S i minimum en 3-årige periode indtil 

holdingkravet udløber, og derved passer det fint med hans ønske om at gå på pension som 65-årig. Det vil 

være mest optimalt for Mads at vælge denne model, idet den medfører de færreste omkostninger for ham. 

Derudover skal han ikke optage et privat lån for at kunne betale faderens kapitalbehov, da lånet bliver 

finansieret i hans holdingselskab. Samlet set kan det konkluderes at både hovedproblemstillingen og un-

derproblemstillingerne er blevet besvaret i kandidatafhandlingen.  

 

 

20 Perspektivering 

Kandidatafhandlingen har taget udgangspunkt i emnet generationsskifte af et familieejet selskab fra en fa-

der til en søn. Emnet generationsskifte er meget bredt, da et selskab kan overdrages til mange forskellige 

parter. Afhandlingen belyser kun en lille del af de muligheder, der er for at lave et generationsskifte. Der 

er lavet en afgrænsning i afhandlingen, som der vil være i ethvert konkret generationsskifte. Der er ingen 

generationsskifter, som er ens. Der vil derfor være en udfordring hver gang et generationsskifte skal fore-

tages. Der er ikke nogen facitliste, da både personlige og økonomiske forhold spiller ind.  

Det kunne også have været interessant at foretage et generationsskifte, hvor begge sønner var involveret i 

overdragelsen. Da dette ville give nogle anderledes problemstillinger og resultater. 

Derudover kunne det også have været spændende at foretage et generationsskifte af en personligejet virk-

somhed. Det vil ofte være sværere at foretage et generationsskifte af personligejede virksomheder, især 

hvis overdragelsen skal ske med succession, da en successionsoverdragelse af en personlig virksomhed 

kræver, at der oprettes et I/S. Derfor vælger de fleste at omdanne den personligejede virksomhed til et 

selskab.  

Det kunne også have været interessant vælge nogle andre generationsskiftemodeller og se på, hvilke resul-

tater de ville have givet. Samtidig kunne det være spændende at fastsatte nogle andre forudsætninger og 

derved se på, hvad disse vil medføre. 

I de gennemgåede modeller er det forudsat, at der sker overdragelse af hele aktiekapitalen i SRM Clean 

A/S. Det kunne endvidere være spændende at have lavet en generationsskiftemodel, hvor en forretningsgren 

af selskabet blev overdraget. Dette kunne for eksempel være ved at undlade at overdrage selskabets ejen-

domme. På den måde kunne Søren stadig eje ejendommene og udleje dem til Mads. Derved kunne Søren 
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få lejeindtægter fra ejendommene, som han kunne bruge i forbindelse med sin pensionstilværelse. Samtidig 

ville det også have den fordel for Mads, at handelsværdien af selskabet ville blive lavere. 

Generelt er et generationsskifte en kompleks transaktion, der gør, at man ofte har behov for ekstern assi-

stance i form af rådgivere og eksperter på området.  
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