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1 Executive summary
The objective of our thesis is to identify the ways in which Danish companies can reorganise their group

structure in relation to Danish tax legislation, to identify possible related issues and consequences, and to

suggest solutions to these identified issues. The thesis consists of both a theoretical review of current

Danish tax rules for company restructuring and an analytical review of current practice in the form of

verdicts, connection to EU legislation, examples of use of existing restructuring models etc.

To understand the background of the modifications made to the Merger Tax Act, the thesis gives a brief

summary of the historical development.

The thesis describes the four types of company restructuring which exist according to Danish tax legislation.

These are demerger, merger, injection of assets, and share exchange. The Danish Merger Tax Act has been

adjusted, to a great extent, to the EU legislation in force, i.a. with the merger directive. As a consequence of

the implementation of the merger directive 90/434, the Danish tax system concerning restructuring is a

two-tier system – restructuring with or without permission. There are two ”parallel” sets of rules. The first

branch is a result of this directive and requires permission, adequate commercial justification as well as

compliance with subjective requirements. The second branch deals with restructuring without permission.

As indicated by the name, it requires no permission, and there are no requirements for commercial

justification – merely compliance with objective requirements.

It is possible for companies to restructure in numerous ways. Besides the four restructuring methods

mentioned above, the companies also have the option to carry through taxable or non-taxable

restructurings. Thus, there are many tax rules for restructuring, and one choice will always involve a

number of limitations, problems and consequences compared to another choice. The choice of

restructuring method therefore has to be considered carefully, and all factors have to be taken into account

to secure success.

The objective sets of rules were implemented in Danish tax legislation to simplify the field of restructuring

and to facilitate the processes of restructuring. The primary argument was that permission was no longer

necessary. But instead of just eliminating this requirement, a whole extra set of rules was implemented in

the legislation. The legislation has been ”mended” many times since it was adopted in the attempt to

prevent tax evasion or tax avoidance. However, this has also made the system stiffer and far less

transparent. The adoption of Act No. 274 of 26 March 2014 (L81) was no exception. The act was introduced

to prevent shareholders with ownership shares under 10% from receiving tax-free cash compensatory

amounts. This was done by introducing withholding tax on cash compensatory amounts instead of the
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previous profit tax. Reality is, however, that the act has wide impact and makes it even more ”expensive”

for companies with few owners and ownership shares under 10% to restructure their companies. This is

considered problematic, as small and medium-sized companies with few owners are expected to have a

higher restructuring frequency to be able to adjust to the market, to carry though a generational succession

process etc. In addition, there is no longer the same clear similarity between the definition of profit and

dividend in Danish legislation and EU legislation.

In the thesis we have examined if it is possible to make tax optimisation to avoid payment of increased tax

on compensatory amounts. We found that with thorough examination and preparatory work it is possible

to optimise.

The increased complexity and the fact that a non-taxable restructuring may become taxable in case the

company fails to follow the objective sets of rules, means that the rules cannot be brought into use if there

are many factors of uncertainty regarding the restructuring. Such a factor could for instance be the

valuation of various assets and liabilities. Therefore, it is often necessary to get a binding answer in order to

avoid problems, and in consequence simplicity and fast processing time, which was the purpose of the

rules, disappear.

The thesis demonstrates the large number of rules for restructuring which exist in Danish tax legislation. It

is not possible to conclude that one type of restructuring is more favourable than others, as this always

depends on the background of the shareholders’ wish to carry through a restructuring. No matter what the

purpose of a restructuring process is, it is our judgement that thorough planning and examination is

required to optimise the restructuring and to minimize any profit or dividend payment related to the

restructuring.
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2 Indledning
Selskabernes struktur og optimeringen af denne, er en proces, der varer gennem hele selskabets levetid.

Omstruktureringer af selskaber vil derfor altid være et emne med høj relevans i det danske erhvervsliv.

Relevansen skyldes primært, at omstrukturering af et selskab for en stor del af selskaber vil ske mindst en

gang i deres levetid, f.eks. ved oprettelse af et holdingselskab eller ved et generationsskifte. For nogle

selskaber vil omstruktureringer være en mere ”normal” forretningsmæssig disposition og ske en hel del

oftere som følge af et ofte tilbagevendende behov for tilpasning af selskabets ejer struktur, kapitalforhold

eller regulering af nuværende aktiviteter. Når et selskab stiftes, kender man ikke til selskabets fremtidige

udvikling og livscyklus, hvilket er grunden til, at der følgeligt vil være behov for tilpasninger gennem

selskabets levetid.

Ønsket om at omstrukturere virksomheden kan opstå af flere årsager, såvel interne ledelsesmæssige

årsager som eksterne markedsmæssige udfordringer.

Den økonomiske krise har især gjort det svært for virksomhedsejerne at vide, hvad morgendagen ville

bringe. Overvejelser omkring hvorvidt kapitalberedskabet har været tilstrækkeligt, til at selskaberne har

kunne overleve, eller overvejelser omkring hvorvidt en fusion, tilførsel af aktiver eller endda en

aktieombytning var nødvendig for at styrke den markedsmæssige position eller selskabets

overlevelsesevne, har derfor været meget aktuelle. I en krisetid bliver omstruktureringstyper såsom fusion

og spaltning således meget aktuelle, ligesom at aktieombytninger har været relevante i det omfang, at

ledelsen ville mindske risikoen for tab ved at overflytte overskudslikviditet til et holdingselskab.

Internt i virksomhederne vil der også være en række faktorer, der kan medføre at en omstrukturering kan

blive relevant. Dette kan eksempelvis være ledelsesmæssige uenigheder, hvor man ønsker at spalte

selskabet fremfor at sælge sine aktier. Et ledelsesmæssigt ønske om at spalte dele af selskabets aktiviteter

ud, grundet et øget ledelsesmæssigt fokus og ønske om at kunne isolere denne aktivitet særskilt fra de

øvrige aktiviteter, er ligeledes en kendt årsag til omstrukturering. Yderligere er en typisk intern årsag til

omstrukturering, at man ønsker at forberede koncern-/selskabsstrukturen til at foretage et fremtidigt

generationsskifte for at tilføre nye kræfter til selskabets ledelse eller overlevere familievirksomheden til

næste generation.

Denne løbende strukturtilpasning til aktiviteten gør derfor også, at der gennem selskabers levetid skal tages

mange beslutninger omkring, hvilken retning et selskab skal bevæge sig i. Den endelige omstrukturering,

der kommer efter disse overvejelser, kræver ofte, at man har tilpasset virksomheden inden eller gjort sig

klar til dette. Ved generationsskifter ser man ofte at selve omstruktureringsprocessen starter længe før det
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egentlige ejerskifte sker. Dette kan skyldes, at man ønsker at overdrage selskabet til sine børn til lavest

mulige værdi.

Inden virksomhedens ejerkreds beslutter sig for, hvad der i fremtiden skal ske med virksomheden, er det

tilsvarende relevant at have de skattemæssige overvejelser med i forbindelse med beslutningsprocessen.

Reglerne giver mulighed for både skattepligtig omstrukturering samt skattefri omstrukturering. Som det

fremgår af ovenstående, er løsningsmulighederne mange og årsagerne ligeså. Derfor skal det understreges,

at de konkrete løsningsmodeller er meget individuelle for det enkelte selskab.

Reglerne omkring omstrukturering er under konstant forandring og tilpasning. Reglerne omkring skattefri

omstrukturering er således i de seneste år ændret, blandt andet ved at en sådan omstrukturering kan ske

både med og uden tilladelse fra SKAT efter nogle objektive regler. Ligesom der er lavet ændringer omkring

indsendelsespligt til SKAT ved skattefrie omstruktureringer.

En omstrukturering kan være meget kompleks og reglerne for at gennemføre skattepligtige

omstruktureringer kræver, at man overholder et helt fast regelsæt. Omstruktureringerne kan som

beskrevet ovenfor foretages med og uden tilladelse fra SKAT. Dette medfører også, at der ved en skattefri

omstrukturering uden tilladelse, vil kunne opstå situationer, hvor SKAT ikke anerkender omstruktureringen

som skattefri. En omstødelse af en gennemført omstrukturering kan få store konsekvenser for selskaberne.

Den 25. marts 2014 vedtog folketinget lovforslaget L81, som er en opfølgning på L 10 fra 2012/2013, der

bl.a. indførte selskabsskattelovens § 2 D. Loven er som udgangspunkt en stramning af reglerne for

beskatning af aktieavance og udbytte. Dette har betydning for fremadrettede skattepligtige og skattefrie

omstruktureringer, hvor aktionæren fremadrettet ved modtagelse af kontante udligningssummer, som

hovedregel nu beskattes som udbytte i stedet for aktieavance, hvilket kan have betydning for størrelse af

skattebetalingen.

Disse konstante tilpasninger af lovgivningen understreger ligeledes emnets aktualitet og kompleksitet.
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3 Problemformulering

3.1 Grundlaget for problemformuleringen

Vi ønsker i denne afhandling at redegøre og afdække de udfordringer samt muligheder, der findes i de

danske skattelove omkring omstruktureringer samt undersøge hvilken effekt de strammede regler i Lov. nr.

274 af 26. marts 2014 (L81) har for omstruktureringer, der foretages efter dennes vedtagelse. Afhandlingen

vil indeholde en redegørelse og analyse af omstruktureringsreglerne ved fusion, spaltning, tilførsel af

aktiver samt aktieombytning.

Som udgangspunkt sidestilles en omstrukturering enten med et køb eller salg af andele, hvorfor der skal ske

en afståelsesbeskatning. Beskatningen vil som hovedregel ske som udbyttebeskatning efter de nye regler.

Omstruktureringer, hvor der sker afståelsesbeskatning, defineres som en skattepligtig omstrukturering.

Omstrukturering kan dog ske skattefrit i form af skattefrie omstruktureringer med og uden tilladelse som

en undtagelse til hovedreglen.

Som følge af ovenstående sondring mellem skattepligt og skattefrihed vil afhandlingen indeholde en

behandling af reglerne inden for omstrukturering, når disse foretages skattepligtigt henholdsvis skattefrit

med og uden tilladelse.

Da der historisk set ofte har været ændringer til dette område, ønsker vi at give et overblik over de

væsentlige ændringer, der har været gennem tiden, samt hvad grundlaget er for disse ændringer. Reglerne

for omstrukturering har ikke kun været ændret som følge af indenlandske stramninger men også flere

gange været tilpasset som følge af en ønsket harmonisering af reglerne om omstrukturering mellem EU’s

medlemslande. Ændringerne gennem tiden vurderes vigtige, da disse bidrager til forståelsen af den praksis,

vi har i dag. Ligeledes ønsker vi at redegøre for den seneste regulering, der har været på

omstruktureringsområdet omhandlende udbytte kontra aktieavancebeskatning af kontante

udligningssummer/vederlag ved omstrukturering.

Det todelte system omkring skattefrie omstruktureringer med og uden tilladelse kan medføre

problemstillinger og fejl i udførelsen af spaltning, tilførsel af aktier og aktieombytning, da disse kan udføres

baseret både på subjektive og objektive regelsæt. Vi ønsker derfor at klarlægge reglerne omkring disse

samt undersøge, hvilke forskelle disse to regelsæt har i praksis og fremhæve samt undersøge nogle af de

problematikker, der har været i praksis.
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Vedrørende skattefri fusion gælder der med virkning fra 1. januar 2007 andre regler og der hverken kan

eller skal ansøges om tilladelse til at gennemføre en sådan omstrukturering, hvorfor dette ikke vil være en

del af beskrivelsen i afhandlingen.

Lovforslaget L81 blev den 25. marts 2014 vedtaget af folketinget. Lovforslaget er en opfølgning på L 10 fra

2012/2013, der bl.a. indførte selskabsskattelovens § 2 D. L81 er som udgangspunkt en stramning af

reglerne for beskatning af aktieavance og udbytte. Dette har betydning for fremadrettede skattepligtige og

skattefrie omstruktureringer, hvor aktionæren fremadrettet som hovedregel nu beskattes af kontante

udligningssummer som udbytte i stedet for aktieavance, hvilket kan have betydning for størrelse af

skattebetalingen. Vi ønsker derfor at analysere denne lovændring. Herunder undersøges årsagen for

indførslen af denne yderligere ændring til lovgivningen, hvilke selskaber denne regel vil ramme samt hvilke

muligheder, der er for skatteoptimering i forhold til den danske lovgivning. Der vil inden for hver type

omstrukturering blive foretaget en analyse af udvalgte domme og afgørelser. Dette vil bidrage til

forståelsen og fortolkningen af omstruktureringsreglerne. Endvidere vil høringsspørgsmål til den nye lov

blive analyseret. Herefter vil vi med eksempler analysere, hvilke muligheder kapitalejere har for at udgå

højere udbyttebeskatning efter de nye regler.

3.2 Problemstillinger

Ovenstående grundlag for problemformuleringen giver os anledning til at opstille følgende

problemformulering samt problemfelter, der danner grundlag for denne afhandling:

Hvilke muligheder er der fremadrettet for optimering af skat i forbindelse med omstruktureringer efter

indførelsen af L81 og er loven i harmoni med gældende EU-ret?

På baggrund af ovenstående problemstilling, er følgende problemfelter opstillet:

• Hvilke omstruktureringsregler gælder der for de fire typer selskabsmæssig omstrukturering i

henhold til den danske lovgivning og hvordan har den historiske udvikling været?

• Hvilke muligheder har selskaberne for at skatteoptimering i forhold til udbyttebeskatning ved

omstrukturering?

• Hvordan er den gældendende danske lovgivning i harmoni med EU-lovgivningen og OECD’s

modeloverenskomst?



7

4 Afgrænsning
Formålet med afhandlingen og det præciserede emne er beskrevet i vores problemformulering samt de

angivne problemfelter. Vi vil ud fra en betragtning om relevans og væsentlighed i forhold til vores opstillede

problemformulering foretage en række afgrænsninger til emnet.

Afhandlingen skrives med særligt fokus på de skattemæssige problemstillinger i forbindelse med en

omstrukturering. Den selskabsretslige del vil kun blive behandlet i periferien og kun i det omfang

selskabsretten er relevant, samt hvortil at den bidrager til den skattemæssige forståelse. Kravene i henhold

til årsregnskabsloven vil ligeledes ikke blive behandlet i denne afhandling.

Omstruktureringen kan både foretages af selskaber og personligt drevne virksomheder. Der vil i denne

afhandling ses bort fra virksomhedsomdannelse af personselskaber og fokuseres udelukkende på danske

aktie- og anpartsselskaber. Derudover afgrænser vi os fra succession af dødsboer. Der vil derfor ikke ske en

fuldstændig behandling af alle successions- og beskatningsregler.

Der vil ligeledes ikke blive lavet en beskrivelse af internationale omstruktureringer, international

sambeskatning eller anden international skattelovgivning, idet vi alene lægger vægt på de nationale

omstruktureringer, jf. SEL § 1, stk. 1. Der vil som undtagelse til ovenstående blive foretaget perspektivering

til EU-retten og OECD’s modeloverenskomst.

Som beskrevet i indledningen kan der være forskellige interne og eksterne parametre, der danner grundlag

for en omstrukturering. Afhandlingens formål er at analysere og foretage en vurdering af regelsættene og

lovgrundlaget, der forefindes på omstruktureringsområdet. De ledelsesmæssige problemstillinger og

årsagen, som danner grundlag for en given omstrukturering, vil derfor ikke blive behandlet.

Værdiansættelsen af aktiver og passiver i forbindelse med en omstrukturering, herunder reglerne for

værdiansættelse af goodwill, vil ikke blive behandlet i denne afhandling. Vi vil ligeledes ikke give en

uddybende redegørelse af den revisionsmæssige behandling af omstruktureringer.

Lovforslag og vedtagende lovforslag samt afgørelser, der er fremkommet efter 8. oktober 2015, afgrænses

fra afhandlingen.

5 Metode
I følgende metodeafsnit beskrives, hvordan vi gør vores problemstilling operationel. Afhandlingen

omhandler, som det fremgår af ovenstående, omstrukturering og de skattemæssige problemstillinger. Vi vil
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foretage en teoretisk behandling af den historiske udvikling samt den gældende lovgivning inden for

omstrukturering.

Vi vil tage udgangspunkt i dansk lovgivning, hvorved der i overvejende grad anvendes sekundærdata.

Afhandlingen er en ren teoretisk opgave, som udarbejdes efter den deduktive metode1. Dette betyder, at

grundlaget for afhandlingen og dennes beskrivelser, analyser samt konklusioner findes i teoretiske kilder.

De anvendte teoretiske kilder er som nævnt ovenfor fundet med udgangspunkt i den danske lovgivning,

retspraksis og faglitteratur inden for opgavefeltet. Disse teoretiske kilder er kvalitative data2.

Afhandlingen vil med afsæt i teorien blive behandlet ud fra en juridisk metode. Den juridiske tilgangsmåde

til emnet kan behandles på to måder. Den første metode baseres udelukkende på den litteratur, lovgivning

og praksis der foreligger på området, hvilket vurderes at være den beskrivende tilgang til emnet. Derefter

vil denne kombineres med, at man søger at finde lovgivningen mangelfuld og derved søger sin ret inden for

emnet. Denne vælger vi at kalde den kritiske metode.

Den anden metode er, at man sætter sig i lovgiverens sted og søger at argumentere for, at lovgivningen

ikke er mangelfuld og at påstanden om at f.eks. L81 giver en skævvridning i beskatningen af aktionærer ikke

er korrekt.

Konklusionen af en afhandling bør som udgangspunkt blive ens, ligegyldigt om man undersøger emnet fra

lovgivers eller fagorganisationers/skatteyders vinkel. Dette begrunder vi med, at konklusionerne knyttes til

gældende lovgivning, praksis, faglitteratur mv. Det vurderes dog at undersøgelsen af, hvorvidt reglerne i

L81 med hjemmel i lovgivningen kan omgås at være et område, hvor synspunktet fra lovgiver og skatteyder

kan være forskellige, om end det at der ikke gives forslag, der ikke har lovhjemmel, gør at konklusionen,

hvorvidt man kan gøre noget for at nedbringe sin beskatning, er uomtvisteligt.

Vores afhandling vil tage udgangspunkt i den kritiske metode, hvor vi søger at finde svar på, hvorvidt

lovgivningen giver anledning til, at der sker en uligevægtig beskatning af aktionærer og hvordan denne

eventuelt kan undgås. Dette sker ved gennemgang af lovgivningen, og hvor der kan sås tvivl om den

gældende ret vil inddrages øvrigt materiale i form af domsafsigelser, artikler mv.

Vores afhandling og problemstilling kan betragtes som todelt. Dette begrundes med, at vi i vores

gennemgang af gældende lovgivning ikke tager højde for eventuel etisk sammenhæng med den gældende

ret. Dette er dog vores tilgang i analyseafsnittet, hvor det undersøges hvorvidt lovgivningen rammer for

1 Den skinbarlige virkelighed, 2008, side 35.
2 Den skinbarlige virkelighed, 2008, side 27.
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bredt og forkert; heraf det etiske aspekt. Dermed er tilgangen i opgaven samlet både rets positivistisk3 og

med en naturrets4 vinkel. Disse to begreber knytter sig til de objektive betingelser, der ligger til grund for

omstruktureringer. De subjektive betingelser for omstruktureringer finder grundlag i retspraksis og er

dermed en Hermeneutisk5 tilgang. Da gældende lovgivning både består af objektive og subjektive regelsæt,

vil vi for at give en fyldestgørende gennemgang skulle belyse flere typer af teori, men også som nævnt i

forhold til retspositivisme og naturret med flere synsvinkler.

Da vi tilgår emnet med både en rent teoretisk tilgang og derefter tilknytter en etisk vinkel, mener vi, at

afhandlingen tilføjes en ekstra dimension, idet vi ikke kun ser på hvordan retten er, men også giver et bud

på, hvordan den muligvis burde være. Dette bud vil primært knytte sig til stramningerne i L 81.

Vi vil, hvor det findes relevant for at højne forståelsen og vurderes at bidrage positivt til at skabe overblik,

inddrage figurer og illustrationer til at underbygge de regler og problemstillinger vi gennemgår samt de

konklusioner vi drager gennem afhandlingen.

Der vil i opgaven blive anvendt forkortelser og betegnelser. Hvis relevant er disse beskrevet i fodnoterne.

Endvidere henvises der til afhandlingens oversigt over forkortelser på side 116.

5.1 Projektdesign

Projektet opdeles i 5 overordnede områder, som det fremgår af projektdesignoversigten på næste side.

Kapitel 1 er den indledende fase, som indeholder indledning, problemformulering, afgrænsning og metode.

Kapitel 2 er en beskrivelse af den historiske udvikling af lovgivningen samt grundlaget for tilvejebringelsen

af nuværende lovgivning. Kapitel 3 vil være en beskrivelse af den gældende lovgivning samt en analyse af

de skattemæssige konsekvenser ved vedtagelsen af lovforslaget L81. Kapitel 4 vil være en sammenfattende

analyse af delkonklusionerne samt en vurdering af omgåelsesmulighederne og perspektivering til gældende

EU-ret. Kapitel 5 vil være en afsluttende konklusion.

3 Introduktion til "Naturretten & Retspositivismen", https://prezi.com/1rqnuq7h25if/introduktion-til-naturretten-retspositivismen/
4 Introduktion til "Naturretten & Retspositivismen"https://prezi.com/1rqnuq7h25if/introduktion-til-naturretten-retspositivismen/
5 Den skinbarlige virkelighed, 2008, side 197
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Figur 1 - Illustration af rapportens opbygning

Den indledende fase indeholder en præsentation af vores afhandling, samt en beskrivelse af emnets

relevans og aktualitet. Vores problemstilling vil blive præciseret i den opstillede problemformulering samt

afgrænset i forhold til relevant lovgivning. Afsnittet vil ligeledes give et overblik over den metodiske

fremgangsmåde, som lader problemformuleringen blive besvaret. Afsnittet skal give læseren et overblik

over emnets aktualitet, problemstillinger samt forklare opgavens struktur.

Den historiske fase giver en beskrivelse af den historiske udvikling i lovgivningen på området og analyserer

grundlaget for ændringerne. Afsnittet vil tage udgangspunkt i historiske data.

Den teoretiske og delanalyserende fase opdeles i områderne fusion, spaltning, aktieombytning og tilførsel

af aktiver. Ved hvert område beskrives de skattemæssige regler og anvendelsesmuligheder. For at skabe et

overblik vil der være en delanalyse under hver enkelt type af omstrukturering for at skabe en bedre

sammenhæng mellem beskrivelse og analysen. Hvert kapitel vil afsluttes med en delkonklusion, der

opsummerer det enkelte områdes indhold og perspektivering i forhold til gældende praksis og de nye

regler.
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Analyseafsnittet vil bestå af en sammenfattende analyse, hvor vi sammenkobler delkonklusioner samt

vurdering af mulighederne for optimering af skatten. Vi vil derunder foretage en perspektivering til EU-

retten og undersøge hvorvidt den danske lovgivning er i overensstemmelse med denne.

Konklusionsafsnittet vil give et overblik over resultatet af vores analyser og være en besvarelse af

problemformuleringen.

Der vil, hvor det fremmer overblikket, blive udarbejdet relevante eksempler og illustrative figurer til at

underbygge analyser og problemstillingen.

5.2 Kildekritik

De sekundære data vil hovedsagligt bestå af artikler, publikationer og øvrig relevant litteratur. Herudover

vil der blive gjort brug af relevante love, afgørelser og bekendtgørelser samt vejledninger fra SKAT.

Litteratur som publikationer og fra skatterådgivningsfirmaer anses for værende af høj troværdighed, dog

skal der tages højde for eventuelle subjektive holdninger.

Vi er særligt opmærksomme på, at artikler fra tidsskrifter og aviser kan være med politisk indflydelse, for at

fremme visse overbevisninger frem for det saglige indhold.
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6 Historie

Som udgangspunkt er enhver avance skattepligtig6. Dermed vil omstruktureringer i form af spaltning,

fusion, tilførsel af aktiver eller aktieombytning som hovedregel medføre beskatning for de i

omstruktureringen involverede selskaber og selskabsdeltagerne. Selskaber er ligeledes omfattet af

selskabsskatteloven, hvorved der er tale om et selvstændig skattesubjekt jf. SEL §1, hvilket gør, at der skal

ske beskatning af før nævnte omstruktureringer. Som følge heraf er der lavet særregler, som skal sikre at

udvidelse og sammenlægninger nødvendigvis ikke er skattepligtige. Årsagen til at man har ønsket, at der

ikke nødvendigvis skal ske beskatning er, at selskaber skal kunne udvide og foretage, hvad der kan betegnes

som forretningsmæssige dispositioner, der kan sikre vækst og eventuel overlevelse i selskaber.

Undtagelserne til hovedreglen om skattefri omstrukturering af selskaber er omtalt i fusionsskatteloven.

Overordnet er det altså muligt at foretage fusion, spaltning, aktieombytning og tilførsel af aktiver skattefrit,

såfremt det sker i overensstemmelse med reglerne i fusionsskatteloven.

Vi vil i det efterfølgende afsnit gennemgå de vigtigste punkter i reglerne omkring omstrukturering og især

den skattefrie omstrukturering af selskaber. Vi vil derfor gennemgå fusionsskatteloven og fusionsdirektivet

og se på, hvordan denne har udviklet sig gennem tiden med henvisning til de vigtigste afgørelser, der har

været gældende for nuværende lovgivning og praksis.

6.1 Omstruktureringsreglerne i et historisk perspektiv

6.1.1 Succesionsprincippet

Grundlæggende for regelsættet om skattefri omstrukturering er succesionsprincippet, og reglerne er

således bygget op omkring dette princip. Succession kommer af det latinske ord successio og betyder at

indtræde i stedet for noget andet eller efterfølge7. Fælles for omstrukturereringstyperne er, at der sker en

overdragelse af aktiver og passiver, hvilket som overvejende hovedregel vil medføre beskatning. Hvis

omstruktureringen sker efter fusionsskattelovens bestemmelser, hvor det modtagende selskab succederer i

de skattemæssige værdier og det indskydende selskab således ikke bliver beskattet af den eventuelle

avance, der måtte være opbygget gennem det indskydende selskabs ejertid. Med andre ord vil det

indskydende selskab ikke blive beskattet af overførslen og det modtagne selskab vil først blive beskattet,

når denne afhænder de pågældende aktiver og passiver. Ved endelig afståelse beskattes det modtagende

selskab således både af den eventuelle avance, der er opnået i ejertiden samt i det indskydende selskabs

6 Statsskatteloven § 5
7 Gyldendal - Den Store Danske, http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/%C3%98kologi/succession
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ejertid. Ligeledes beskattes selskabsdeltagerne ikke, hvis de for overførslen af aktiver bliver vederlagt

udelukkende af aktier i det modtagende selskab. Dette succesionsprincip er hele grundreglen og selve

kernen i den fusionsskattelov, vi kender i dag.

6.1.2 Fusionsskatteloven

I 1967 indførtes den første egentlige fusionsskattelov8 i Danmark. Den første lov havde til formål, at

selskaberne kunne fusionere skattefrit i stedet for at blive ophørsbeskattet i forbindelsen med lukning af et

selskab, for at stifte et nyt fælles selskab. Loven vedrørte alene vandrette fusioner med forskellig ejerkreds.

Loven krævede at der skulle søges tilladelse og hvis der under behandlingen af en ansøgning om fusion

fremkom, at der ville være utilsigtede skattemæssige fordele, skulle myndighederne sætte vilkår, som

minimerede den skattemæssig effekt9. Formålet havde således allerede ved indførslen af loven en meget

stor vigtighed og et formål om, at skattemæssige fordele eller vurderedes at være skatteunddragelse eller

udnyttelse enten ville blive afvist eller blive mødt med særlige vilkår, der skulle opfyldes førend, at en

fusion kunne gennemføres.

En udvidelse af mulighederne for skattefri fusion sker i 1975, hvor lov nr. 647 bliver vedtaget. Dette

medførte, at selskaber kunne foretage lodrette fusioner samt i bredt omfang at give mulighed for skattefri

fusion uden tilladelse. Loven åbnede altså op for, at der kunne ske fusion ud fra nogle objektive regler,

uden at formålet skulle gennemgå en subjektiv vurdering i form af at søge tilladelse. Dette vurderes at være

en radikal ændring og derfor danner loven fra 1975 grundlageret for nutidens fusionsskattelov. Reglerne

frem til denne dato omhandler således fusioner, og reglerne for den skattefrie aktieombytning blev først

indført i den på det tidspunkt gældende aktieavancebeskatningslovs § 13 ved lov nr. 295 fra 1981.

Der har efterfølgende været flere korrektioner i fusionsskatteloven samt i reglerne for skattefri

aktieombytning, der frem til denne dato var reguleret i ABL. Reglerne er blandt andet korrigeret som følge

af indførslen af fusionsdirektivet, der vil blive gennemgået i næste afsnit.

6.1.3 Fusionsdirektivet EU1990/434

Den Danske lovgivning og retspraksis fra 1990 og frem bygger i væsentligt omfang fusionsdirektivet fra

EU1990/434 (lov. nr. 219 fra 1992). Det var i denne lov, at reglerne omkring henholdsvis skattefri spaltning

og skattefri tilførsel af aktiver blev indført. Det var i samme lov, at vi blev præsenteret for begreberne om

det ”indskydende” og ”modtagende”, som er brugt i alle publikationer omkring omstruktureringer i dag.

Direktivet var en fælles beskatningsorden for medlemsstater inden for fusion, spaltning og tilførsel af

aktiver.

8 lov nr. 143 af 1967
9 Lærebog om indkomstskat, side 964
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Fusionsdirektivet har efterfølgende været ændret løbende, således at det nu er det gældende

fusionsdirektiv som blev vedtaget i 200910.

6.1.3.1 Tilpasning af lovgivningen til EU

Fusionsdirektivet blev indført som et resultat af, at man fra EU’s side ønskede at indføre og få klarlagt

reglerne for grænseoverskridende selskabsstrukturændringer. I praksis var det succesionsprincippet, der

var omdrejningspunktet i overvejelserne omkring indførslen af dette direktiv. Da dette ikke tidligere var en

mulighed, var grænseoverskridende omstruktureringer meget omkostningsfulde, da der enten ville ske

ophørs- eller afståelsesbeskatning af de aktiver og passiver, der skulle overføres.

Strømligningen af reglerne inden for medlemsstaterne i EU har været en proces, der har været i gang i

mange år og fusionsdirektivet er kun en del af den stadigt stigende tilpasning i forhold til EU. Lige siden

man oprettede det fælles indre marked, har der været tiltagende behov for at harmonisere reglerne for at

sikre fortsat vækst, velstand og beskæftigelse i EU. Det første fusionsdirektiv havde derfor primært til

formål at skabe fælles regler som skabte den fornødne fleksibilitet, der blev anset nødvendig for at have et

velfungerende indre marked. Det første fusionsdirektiv blev indført i 1990 og skulle skabe mulighed for, at

der kunne foretages grænseoverskridende omstruktureringer uden at det skattemæssigt ville være mindre

fordelagtigt end at lave dem inden for egne grænser.

I fusionsdirektivets indledning er følgende formål beskrevet:

”Transaktioner som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i

forskellige medlemsstater kan være nødvendige for, at der i Fællesskabet kan skabes vilkår, der svarer til

vilkårene i et indre marked, og for dermed at sikre, at det fælles marked etableres og fungerer

tilfredsstillende; disse transaktioner må ikke hindres af særlige begrænsninger, ulemper eller fordrejninger

som følge af medlemsstaternes skatteregler; der bør derfor for disse transaktioner indføres

konkurrencemæssigt neutrale skatteregler, således at virksomhederne kan tilpasse sig vilkårene i det fælles

marked, øge deres produktivitet og styrke deres konkurrencemæssige stilling internationalt.11”

6.1.3.2 Fusionskattedirektivet

Fusionsskattedirektivet er, som det fremgår ovenfor, den overordnede ramme for skattefri

omstrukturering; reglerne fremgår af det europæiske direktiv 2009/13/EF. Direktivet er udarbejdet for at

sikre en forholdsvis ensrettet beskatning af selskaber medlemslandende imellem samt at omstrukturering

mellem de enkelte medlemslande kan ske skattefrit. Ændringer i 2009 kom som følge af de ændrede

skatteregler omkring udbytte- og aktieavancebeskatning.

10 Direktiv 2009/133/EF
11 SKM2008.934.SR



15

Direktivet fra EU er et minimumsdirektiv, hvilket betyder at medlemslandende, herunder Danmark, har

frihed til at ændre skatteregler. Det bemærkes, at de danske regler hidtil har været mere lempelige end

direktivet.

Grunden til at EU har følt behov for at udarbejde ensrettet regelsæt, har været med ønsket om at udjævne

forskelle medlemslandende imellem. Direktivet har til formål, at omstrukturering af selskaber i mellem

medlemslande skal kunne ske skattefrit. Den danske lovgivning er implementeret i

aktieavancebeskatningsloven og fusionsskatteloven.

6.1.4 Skattefri omstrukturering med og uden tilladelse

I 2007 blev det muligt at foretage spaltning, aktieombytning og tilførsel af aktiver skattefrit uden

tilladelse12. Dette var en lempelse i forhold til tidligere, hvor der skulle være tilladelse for

skatteforvaltningen. De hidtidige regler med omstrukturering er fortsat gældende og der kan derfor

foretages omstrukturering med og uden tilladelse.

Omstrukturering uden tilladelse fra SKAT sker efter såkaldte objektive regler, hvor samtlige regler skal

overholdes. Såfremt de ikke overholdes, vil transaktionen blive skattepligtig. De objektive værnsregler har

til formål, at sikre at motivet bag omstruktureringen ikke er skatteunddragelse. Nogle gange ønsker

selskaberne at udgå disse værnsregler, hvorfor de subjektive regler med tilladelse fra SKAT fortsat er

gældende.

Formålet med skattefri omstruktureringer har været at give selskaberne en enklere og lettere adgang til at

foretage skattefri omstrukturering. Fra bemærkningerne til lovforslaget13 fremgår det, at de ønsker at

skabe bedre rammevilkår for selskaberne i Danmark; altså en forenkling af reglerne, en lettelse af den

administrative byrde for aktiværer og selskaberne. Reglerne er med til at gøre det hurtigere at anvende, da

man ikke skal indsende dokumenter til SKAT og afvente deres besvarelse.

6.1.5 Harmonisering af selskabers aktie- og udbytte beskatning

I 2009 vedtog folketinget deres forårspakke, hvilket blandt andet havde betydning for aktie- og

udbyttebeskatningen. Forslaget blev fremset ved lovforslag L 202 af 22. april 2009 og senere vedtaget ved

lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Loven indeholder bl.a. skattefrihed for aktieavancer og udbytte på datterselskabsaktier og

koncernselskabsaktier uanset ejertid samt ændring af beskatning af porteføljeaktier.

12 Lov nr. 343 af 18. april 2007
13 Bemærkninger til lovforslag L110 af 13. december 2006
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Den tidligere regel vedrørende aktier ”over- /under 3 år” ændres således, at der efterfølgende er

skattepligt af gevinster på porteføljeaktier. Porteføljeaktier defineres som aktier med en ejerandel under

10%. Derudover indføres begreberne koncernselskabsaktier og datterselskabsaktiver. Beskatning er efter

dette afhængig af kvalifikationen af, hvorvidt der er tale om porteføljeaktier eller koncern-

/datterselskabsaktier.

De komplicerede regler vedrørende udbyttebegrænsning for skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel

af aktiver uden tilladelse bliver erstattet af et holdingkrav. Udbyttebegrænsning har derfor efterfølgende

ingen praksis betydning, da koncern- og datterselskabsaktier kan udloddes skattefrit uanset ejertid.

Holdingkravet, har en betingelse om, at aktierne i det erhvervede selskab i det modtagne selskab og

deltagende selskab ikke må afstås inden for en periode på 3 år fra tidspunktet for omstrukturering.

Holdingkravet er gældende for omstruktureringer efter 22. april 2009.

De danske regler vedrørende fusions findes i fusionsskatteloven kapitel 1-3. Det første kapitel (§§ 1- 11) er

de regler vedrørende skattefri omstrukturering af selskaber. Efter fusionsloven § 1, stk. 3 forelægger en

fusion, når et selskab overdrager sin formue i helhed til andet selskab eller sammensmeltes med dette. I

andet kapitel findes reglerne for Kooperative virksomheder. Det tredje kapitel omhandler reglerne for

fusion af udenlandske selskaber.

6.1.6 Opbygningen af aktieavancebeskatningsloven

Reglerne for beskatning af skattefri aktieombytning findes i aktieavancebeskatningsloven § 36 og giver

kapitalejerne adgang til beskatning efter fusionsskattelovens §§ 9 og 11. I 2009 blev lov nr. 525 vedtaget, og

medførte at § 36A blev ophævet og erstattet af holdingkravet i § 35, stk. 6 og 7.
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7 Spaltning

7.1 Definition og lovgrundlag
Reglerne omkring spaltning er reguleret i fusionsskattelovens kapitel 4.

Definitionen på en spaltning er beskrevet i FUSL § 15a stk. 2: Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved

et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye

selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt

en kontant udligningssum14.

Som det fremgår af lovteksten ovenfor, er en spaltning en situation, hvor dele af et selskabs aktiver og

passiver udskilles til et eller flere nystiftede eller eksisterende selskaber mod en vederlæggelse til det

spaltede selskabs kapitalejere. Sammensætningen af vederlæggelsen kan vælges frit, dog er der et krav om,

at der skal ske vederlæggelse af mindst én aktionær med mindst én aktie i hvert af de modtagende

selskaber.

Vederlæggelsen kan derfor ske som udstedelse af aktier alene eller som en kombination af aktier og en

kontant udligningssum. Det er dog et krav, at vederlæggelsen af kapitalejerne sker i samme forhold som

hidtil, hvorfor der ikke må ske forskubbelse i vederlæggelsen i forhold til ejerforholdet i det indskydende

selskab15. Beskatningen af vederlaget er rettet mod kapitalejerne, da det er dem, der overdrager hele

selskabet eller en del af selskabet til det/de modtagende selskaber. Denne beskatning af vederlæggelsen er

en af kerneinteressepunkterne i denne afhandling, hvorfor de vil blive beskrevet nærmere og mere

dybdegående under reglerne for skattefri- og skattepligtig spaltning samt under vores delkonklusion med

reference til de nye beskatningsregler i lov L82.

Spaltning er en hensigtsmæssig omstruktureringsmodel, når aktiviteter ønskes udskilt i separate selskaber.

Dette kan ske af flere årsager. I praksis ser man ofte spaltning ved et ledelsesmæssigt ønske om at udspalte

aktiviteter til et andet selskab. Dette kunne f.eks. være at spalte en ejendom og del tilhørende gæld til et

særskilt selskab for at nedbringe en eventuelt risiko for at miste ejendommen ved driftstab i det

udskydende selskab.

Selskabet, der modtager aktiver og passiverne ved spaltningen, vil i indeværende afhandling blive benævnt

”det modtagende selskab”, mens det selskab, der spaltes, vil blive benævnt som ”det indskydende selskab”.

14 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143661#Kap4
15 Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, side 983, 4. afsnit
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En spaltning kan ligesom de øvrige omstruktureringstyper ske på flere måder. Spaltningen kan være

fuldstændig eller delvis, ligesom at den kan være skattefri eller skattepligtig. Hertil kommer at det er muligt

at foretage den skattefrie spaltning både med og uden tilladelse. Den fuldstændige spaltning vil ske som en

ophørsspaltning af det indskydende selskab, mens del delvise spaltning i denne afhandling vil blive benævnt

som en grenspaltning. Reglerne omkring disse to typer af spaltning fremgår af FUSL § 15a, stk. 2-3.

Ophørsspaltning og grenspaltning kan overordnet illustreres således:

Grenspaltning:

Figur 2 eksempel på grenspaltning (egen tilvirkning)

Figur 3 Eksempel på ophørsspaltning (egen tilvirkning)

De enkelte regler omkring henholdsvis ophørsspaltning og grenspaltning vil blive gennemgået i særskilte

delafsnit herunder.
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7.1.1 Ophørsspaltning

Ved en ophørsspaltning16 bliver det indskydende selskab, som det fremgår af navnet, opløst uden

likvidation, ved at selskabets formue bliver fordelt til to eller flere selskaber. Ved en grenspaltning17 sker

der ikke opløsning af det indskydende selskab, og det er således en del af formuen, der udspaltes til et eller

flere selskaber. Det medfører således, at det indskydende selskab fortsætter og at en andel af det

indskydende selskab udskilles til et nystiftet eller eksisterende selskab, mens de resterende aktiver og

passer forbliver i det indskydende selskab.

7.1.2 Grenspaltning

Ved delvis spaltning er det et krav, at det kun er en del eller en gren af virksomheden, der spaltes ud af det

indskydende selskab. Dette er direkte beskrevet i FUSL § 15 a, stk. 3 ved følgende uddrag; ”Ophører det

indskydende selskab ikke ved en spaltning, skal de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende

selskab eller til hvert af de modtagende selskaber, udgøre en gren af et selskab”.

At aktiviteterne, der udspaltes fra det indskydende selskab, skal udgøre en gren af virksomheden, er en

værnsregel, der er opstillet mod at udspalte alene aktiver, hvorimod et selskab alene med passiver ville stå

tilbage. Man kan derfor ikke spalte en ejendom ud uden at spalte f.eks. prioritetsgælden for ejendommen

med. Kravet beskrives nærmere under de objektive krav.

7.2 Skattepligtig spaltning
Det er muligt at lade sig beskatte af omstruktureringen lig de regler, der gælder for de øvrige typer

omstrukturering af selskaber.

En af de primære årsager til, at man i praksis ser at selskaber og dets aktionærer lader sig beskatte i

forbindelse med en spaltning og for den sags skyld andre omstruktureringsformer er for at have mulighed

for at fremføre de oparbejdede underskud og kildeartsbestemte tab, der er i det indskydende selskab.

Fremførte underskud, der kan anvendes til modregning i fremtidige underskud vil, ligesom

kildeartsbestemte tab, dog bortfalde ved en ophørsspaltning, da selskabet ophører. Ved en grenspaltning

vil selskabet fortsat kunne drage nytte af de oparbejdede underskud, da selskabet fortsat eksisterer. Ved

ophørsspaltning til et eksisterende selskab vil det modtagende selskab stadig beholde sine oparbejdede

underskud til modregning i fremtidige skattemæssige overskud samt beholde sine kildeartsbestemte tab.

16 FUSL § 15 a, stk. 2
17 FUSL § 15 a, stk. 3
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En spaltning med skattepligt kan sidestilles med enhver anden form for overdragelse af aktiver og passiver

mellem to selskaber/rets subjekter. Retsvirkningerne for de involverede kapitalejere vil være den samme

som for selskaberne.

7.2.1 Skattemæssige konsekvenser ved skattepligtig spaltning

De skattemæssige konsekvenser af en skattepligtig spaltning afhænger af hvilken type spaltning, der er tale

om. Vi har derfor nedenfor opdelt vores korte gennemgang af de skattemæssige konsekvenser i

ophørsspaltning og grenspaltning. Retsvirkningerne for de involverede kapitalejere vil som nævnt ovenfor

være den samme som for selskaberne, derfor vil behandlingen ikke blive opdelt i aktionærer og selskaber

7.2.2 Ophørsspaltning

Når der sker en ophørsspaltning, opløses det indskydende selskab. Dette medfører, at kapitalejerne i det

indskydende selskab vil blive afståelsesbeskattet af deres kapitalandele. Kapitalejerne vil dog samtidig have

erhvervet kapitalandelene i de modtagende selskaber på tidspunktet for spaltningen.

Ved ophørsspaltning vil aktionærerne i det indskydende selskab blive beskattet efter reglerne om

udlodning af likvidationsprovenu i LL § 16 a, stk. 3, nr. 1.

Vederlæggelsen kan bestå af både aktier/anparter i det modtagende selskab eller en kontant udligningssum

eller en kombination af disse. Den kontante udligningssum er et udtryk for alt, der ikke er aktier/anparter i

det modtagne selskab. Der er ingen regler for, hvordan vederlaget sammensættes ved en skattepligtig

spaltning i modsætning til ved en skattefri spaltning.

Den kontante udligningssum beskattes, når der foretages spaltning efter reglerne i FUSL § 15b som udbytte

hos aktionærerne i det indskydende selskab. Denne udbyttebeskatning er generel og er gældende for alle

aktionærer i det indskydende selskab, hvad end der er tale om juridiske eller fysiske personer og uanset om

aktionærerne er fuldt eller begrænset skattepligtige.

Når der sker generel udbyttebeskatning af kontante udligningssummer, anses ingen af de eventuelt

afståede aktier i det indskydende selskab beskattes som afståede efter de sædvanlige beskatningsregler i

KGL, ABL, EBL osv.

Reglerne omkring udbyttebeskatningen af kontante udligningssummer er gældende for

omstruktureringer, der vedtages fra den 20. november 2013 (Lov nr. 274 af 26. marts 2014).

7.2.2.1 Grenspaltning

Ved en skattepligtig spaltning skal der, som følge af at selskabet betragtes som helt eller delvist ophørt, en

opgørelse af en avance eller et tab ved overdragelsen til de modtagende selskaber. En eventuel avance vil
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medføre sædvanlig beskatning i henhold til reglerne i KGL, ABL, EBL osv. Hvor der findes hjemmel,

afhænger af hvilken type aktiver og passiver, der overdrages.

Det er væsentligt at bemærke, at der ikke gælder de samme regler omkring definition af en gren af

virksomheden ved en delvis afståelse, som der gør ved den skattefrie spaltning. Grenkravet gør sig ikke

gældende ved den skattepligtige spaltning, da skattepligtige spaltninger ikke er omfattet af FUSL. Der er

derfor mulighed for at overdrage dele af en gren til et modtagende selskab ved en skattepligtig spaltning.

Ved en overdragelse anses det modtagende selskab for at have modtaget aktiverne og passiverne til den

værdi, de har på spaltningsdatoen, ligesom at anskaffelsesdatoen bliver ændret til dagen for spaltningens

gennemførelse. Vederlæggelsen kan bestå af både aktier/anparter i det modtagende selskab eller en

kontant udligningssum eller en kombination af disse. Der er ingen regler for, hvordan vederlaget

sammensættes ved en skattepligtig spaltning i modsætning til ved en skattefri spaltning.

Ved en grenspaltning består det indskydende selskab, og kapitalejerne vil fortsat eje kapitalandelene i det

indskydende selskab, hvor værdien vil være nedbragt med nettoværdien af de overførte aktiver og

passiver. Da man stadig ejer kapitalandelene, vil der ikke være tale om en afståelse og der kan derfor ikke

blive tale om afståelsesbeskatning af kapitalandelene. Der vil derimod ske beskatning i henhold til reglerne i

KGL, ABL, EBL osv. Hvor der findes hjemmel, afhænger af hvilken type aktiver og passiver der overdrages.

Reglerne omkring beskatning af en eventuel kontant udligningssum vil være de samme som beskrevet

under ophørsspaltning.

7.3 Skattefri spaltning
Som nævnt under afsnittet definition og lovgrundlag findes det skatteretslige grundlag for en

gennemførelse af en skattefri spaltning i FUSL kapitel 4. Heraf fremgår det, at en spaltning er transaktionen,

hvor et selskab overfor alle elle en del af sine aktiver til nye eller eksisterende selskaber mod vederlæggelse

af en eventuel kontant udligningssum. Kravene varierer alt efter, om der er tale om en grenspaltning eller

en ophørsspaltning. Disse regler vil blive nærmere gennemgået i delafsnittet ”de objektive krav”. Fælles for

begge typer af spaltning er, at der som beskrevet i FUSL § 15 a, stk. 2 sker en overførsel af aktiver og

passiver fra det indskydende til det modtagende selskab, samt at kapitalejerne i det indskydende selskab

modtager vederlag herfor enten i form af aktier eller kontanter.

18. april 2007 blev lov nr. 343 vedtaget. Denne gav mulighed for at lave en skattefri spaltning både med og

uden forudgående tilladelse fra SKAT18. Dermed var der ikke længere et krav om at have modtaget en

18 LOV nr. 343 af 18/04/2007 - §3, pkt. 8
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forudgående tilladelse og dermed kom de objektive regler til og en skattefri spaltning kunne derfor både

laves efter de subjektive eller objektive regler; henholdsvis med og uden tilladelse fra SKAT.

Reglerne i FUSL §§ 15 a og 15 b finder anvendelse både når der er tale om skattefri fusion med og uden

forudgående tilladelse fra SKAT. Opbygningen af loven adskiller sig på dette punkt lidt fra reglerne omkring

f.eks. aktieombytning, hvor der er indsat en særskilt bestemmelse omkring skattefri aktieombytning uden

tilladelse i ABL § 36. Omkring reglerne med skattefri spaltning med og uden tilladelse valgte man med

lovændringen blot at indføre 4-8 pkt. i FUSL § 15 a, stk. 1 og de gældende regler i FUSL § 15 a, 1-2 pkt.

forblev således uændret. Konsekvenserne af reglerne i FUSL § 15 a, pkt. 1-2 er derfor uændrede.

Lovændringen medførte, at der blev et todelt system, hvor kapitalejerne kunne vælge både at lave en

skattefri spaltning med og uden tilladelse, og dermed være underlagt enten reglerne i henholdsvis FUSL §

15 a, pkt. 1-2 eller FUSL § 15 a, pkt. 4-8. Det kan undre, at implementeringen af de nye regler er gjort

forskelligt omkring de to typer af omstrukturering nævnt ovenfor. Ligeledes kan det diskutere, hvilken af

måderne at integrere, der er den mest hensigtsmæssige. Metoden med at tilføje punkter til de

eksisterende regler, kan være medvirkende til, at reglerne bliver mindre gennemskuelige, da både reglerne

for skattefri spaltning med tilladelse og uden tilladelse fremgår af samme bestemmelse. Vores opfattelse

er, at dette vil kunne medføre en større uoverskuelighed og dermed utilsigtede fejl. Kravene til rådgiver kan

afledt heraf vurderes at være større for at forstå reglerne korrekt.

7.3.1 Skattefri spaltning uden tilladelse

7.3.1.1 De objektive krav

De objektive regler er, som det fremgår af navnet, de håndgribelige og faktiske krav, der stilles ved en

skattefri spaltning. Disse regler gælder således også uanfægtet, om der er indhentet forudgående tilladelse

fra skattemyndighederne eller ej. Kravene, der stilles, er blandt andet omhandlende krav til selskabet, det

vederlag der gives, særlige krav vedrørende grenspaltning (omtales grenkravet), mv. Dette er ikke en

udtømmende liste over de objektive krav, men det er de krav, der vurderes mest væsentlige, når der skal

ske en skattefri spaltning. Vi vil lave en gennemgang af de nævnte krav, hvor især vederlagskravet har

særlig relevans for denne afhandling som følge af ændringerne, der kom med det vedtagne lovforslag af 26.

marts 2014 (L81).

7.3.1.1.1 Krav til selskabet

Kravene til selskabet er beskrevet i fusionsdirektivets artikel 319. Her fremgår det, at de i direktivet omtalte

selskabstyper kan gøre brug fusionslovens regler omkring skattefri spaltning med undtagelse af selskaber,

der er skattemæssigt transparente enheder. Af transparente selskabstyper kan nævnes P/S’er og K/S’er. I

19 Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, side 982,
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FUSL § 15 a stk. 1 omtales det, at selskaber i en medlemsstat ligeledes kan gøre brug af reglerne. Dette vil

sige, at der kan ske skattefri spaltning mellem danske og udenlandske juridiske enheder, så længe de har

deres virke inden for EU. Det er ligeledes muligt at foretage skattefri uden at indhente tilladelse fra SKAT,

selvom der er tale om et udenlandsk selskab, der ikke er et ”selskab i en medlemsstat” jf. FUSL § 15b, stk. 6.

7.3.1.1.2 Spaltningsdato

Spaltningsdatoen og fastsættelsen af denne fremgår af FUSL § 5. Det fremgår af FUSL § 5, 1 stk. at

spaltningsdatoen er identisk med den i forbindelse med spaltningen udarbejdede åbningsbalance for det

modtagne selskab. Det skal i den forbindelse nævnes, at FUSL § 5, 3 stk. behandler en situation, hvor det

indskydende og modtagende selskab ikke nødvendigvis behøves at have samme spaltningsdato. Den

omtalte situation er, når der sker ændring i sambeskatningsstatus og der opstår et andet koncernforhold i

henhold til SEL § 31, 3 stk. I denne situation vil den skattemæssige spaltningsdato være datoen for skiftet af

sambeskatningsstatus. Ligeledes vil der, jf. FUSL § 5, 2 stk., i en situation, hvor der spaltes til et eksisterende

selskab være forskel i spaltningsdatoen, da et eksisterende selskab, der ikke har haft erhvervsmæssig

aktivitet men blot kapital og et ubehæftet indestående i pengeinstitut, kan løbe fra stiftelsen 12 måneder

efter fusionsdatoen og ikke samlet er længere end 18 måneder.

SEL § 31, 5 stk. beskriver, hvordan der på tidspunktet for et skifte i koncernforholdet skal udarbejdes en

indkomstopgørelse for det pågældende selskab, der skifter tilhørsforhold til en koncern.

Indkomstopgørelsen skal dermed omfatte perioden fra afslutningen af seneste indkomstår og frem til

datoen for ændringen i koncernforhold. Det fremgår direkte af SEL § 31, 5 stk., at dette forhold også er

gældende, når der er tale om et selskab, der deltager i en omstrukturering med tilbagevirkende

skattemæssig virkning.

Ophører selskabet ved spaltningen, vil FUSL § 7, stk. 1 finde anvendelse, uanset om der sker en ændring i

koncerntilhørsforhold eller ej. Dermed opretholdes selskabsskattepligt helt frem til tidspunktet for

spaltningen.

7.3.1.1.3 Vederlag

En af de væsentligste betingelser for at kunne foretage en skattefri spaltning er, jf. FUSL § 15 a, stk. 2, at

aktionærerne bliver vederlagt i samme forhold som hidtil. Betingelsen, om at overførslen af aktier i det

modtagne selskab skal ske i samme forhold som tidligere, er indarbejdet for at undgå, at der overføres

værdier mellem aktionærerne.

Dette betyder ikke nødvendigvis at alle aktionærer/anpartshavere skal vederlægges med aktier i samme

forhold som i det hidtidige selskab, men at der, hvis der ikke vedelægges fuldt ud i aktier, skal være en
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kontant udligningssum. Ved en eventuel kontant udligningssum skal man dog være opmærksom på, at FUSL

§ 15b, stk. 4 blev ændret d. 26. marts 2014 ved lov nr. 274, sådan at kontante udligningssummer blev

beskattet som udbytte. Der vil dermed ikke være tale om en afståelse af aktier i forbindelse med

modtagelse af en kontant udligningssum.

7.3.1.1.3.1 Negativ egenkapital

Som nævnt ovenfor skal selskabsdeltagerene i det indskydende selskab vederlægges med aktier eller

anparter samt en eventuel kontant udligningssum, i et af de modtagende selskaber. Som følge heraf giver

skattemyndighederne som udgangspunkt ikke tilladelse til at lave en skattefri spaltning, hvis det selskab,

der ønskes spaltet, har negativ egenkapital.

Datoen, for hvornår der skal være en positiv egenkapital, er ansøgningstidspunktet, og det er derfor uden

betydning, om selskabet i det seneste aflagte regnskabsår har haft positiv egenkapital, hvis denne

efterfølgende er blevet negativ eller omvendt.

I en situation hvor egenkapitalen i det seneste aflagte regnskab har været negativ, vil det være ansøgers

opgave at dokumentere, at der er værdier, som ikke er synlige i seneste regnskab eller er tilført selskabet

efter aflæggelsen af årsrapporten. Dette skal understøttes af relevante periodeopgørelser.

Tidligere var det i ABL §§ 8 og 9 fastsat, at kapitalejerne skulle eje aktierne i mere end tre år. Disse regler

blev ændret til kun at omhandle aktiebesiddelsens størrelse og ikke ejer tid. For at undgå afståelse inden

for tre år efter vedtagelsen af spaltningen, blev FUSL § 15 a stk. 1, 5 pkt. tilføjet.

7.3.1.1.4 Grenkrav

Når der sker en spaltning, uden at selskabet ophører, er det som beskrevet tidligere et krav at de aktiver og

passiver, der udspaltes til et eller flere modtagne selskaber, udgør en gren af et selskab. En gren kan

beskrives som del af et selskab, der ud fra et overordnet synspunkt er en særskilt enhed i selskabet, der kan

varetage sine interesser ud fra egne midler.

Kravene, der gør sig gældende, for at man kan kalde noget en gren af et selskab og fortolkningerne af

reglerne, har i mange år været omdiskuterede og praksis har været præget af dette. I 2006 genovervejede

skatteministeriets departement betydningen af det diskuterede ”gren begreb”. Udmeldingen fra

departementet blev, at ordlyden skulle opfattes, som at der er tale om en materielt identificerbar enhed.

Med den udmelding blev det også opfattet, at evnen til at fungere ved egne midler ikke havde overvejende

betydning for identifikationen af en ”gren”. Et eksempel herpå kunne være, at hvis et selskab ville udspalte

en ejendom, behøvede den ikke at have sin egen konto for likvide midler særskilt i selskabet, så længe at

alle aktiver og passiver, der knyttede sig til ejendommen, blev udspaltet.
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Det er vigtigt, at man har kravet for øje, når man foretaget en sådan skattefri spaltning, da en omgørelse,

som følge af SKAT ikke anerkender det som en gren, vil medføre at spaltningen bliver skattepligtig.

7.3.1.1.5 Holdingkrav

Der er lig reglerne for skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver et krav vedrørende den

efterfølgende afståelse af aktiver. Kravet kaldes holdingkravet og fremgår af FUSL § 15a, stk. 1.

Kravet gælder kun for selskabsaktionærer og ikke for personlige virksomhedsejere.

Jf. kravet gælder det, at et selskab, der efter en udført spaltning, ejer mindst 10% i et af de deltagende

selskab eller ejer skattefrie porteføljeaktier ikke må afstå deres aktier i de pågældende selskaber i en

periode på tre år efter vedtagelsesdatoen.

7.3.1.1.5.1 Efterfølgende omstrukturering – undtagelse til holdingkravet

Ud fra ovenstående begrænser holdingkravet kapitalejerne væsentligt i at foretage omstruktureringer

indenfor 3 år efter vedtagelsen af en skattefri spaltning.

Der er dog en mulighed jf. FUSL § 15 a. stk. 1, 6. pkt. for at foretage skattemæssige omstruktureringer af de

deltagende selskaber i perioden, uanset holdingkravet, såfremt at omstruktureringen ikke sker i andet end

aktier.

Disse regler giver derfor en mulighed for at lave flere typer omstruktureringer inden for de tre år, uden at

det anses for en afståelse af aktierne i det deltagende selskab, såfremt der er tale om en af følgende typer:

• Efterfølgende skattefri aktieombytning i et deltagende selskab med aktier i et mellemliggende

holdingselskab.

• Efterfølgende ny skattefri spaltning af selskabsdeltageren i et af de deltagende selskaber, der har

deltaget i en forudgående spaltning, når denne overdrages til et eller flere modtagende selskaber.

• Efterfølgende skattefri spaltning af et af de deltagende selskaber, der har deltaget i en forudgående

spaltning.

• Efterfølgende skattefri fusion (vandret og lodret)

Fælles for ovennævnte er, at der ikke må ske vederlæggelse i andet end aktier.

Restløbetiden af holdingkravet vil ikke bortfalde ved en efterfølgende skattefri omstrukturering, men vil

blive videreført samtidig med, at der vil opstå et nyt holdingkrav på den efterfølgende omstrukturering.
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Et selskab vil således efter flere efterfølgende skattefrie omstruktureringer kunne være underlagt flere

holdingkrav. Overtrædelsen af et holdingkrav vil medføre beskatning i restløbetiden.

Et eksempel herpå kan være følgende:

Selskabet Revision A/S er tidligere pr. 1/7-2013 blevet udspaltet fra selskabet Revision og Regnskab A/S

som led i en grenspaltning. Spaltningen er sket ved en skattefri spaltning uden tilladelse og alle krav

vedrørende værdier, balancetilpasning mv. er overholdt. Kapitalejerne ønsker herefter at foretage endnu

en grenspaltning af selskabet Revision A/S til to selskaber; Revision A/S og Rådgivning A/S. Forholdene

omkring grenkrav mv. er alle opfyldt og den skattefrie spaltning vil blive udført/vedtaget pr. 1/7-2014.

I dette tilfælde vil der opstå to holdingkrav, hvor der er en restperiode fra første spaltning frem til 1/7-2016

og på anden spaltning frem til 1/7-2017. Hvis der eksempelvis skete en omstrukturering, hvor der sker

vederlæggelse i andet end aktier d. 1/7-2015, ville der dermed opstå skattepligt på begge spaltninger,

hvorimod der ved en sådan omstrukturering pr. 1/7-2016 kun ville opstå skattepligt på den efterfølgende

spaltning.

Når et selskab dermed afstår aktierne inden for de 3 år, uden at dette sker som led i en skattefri

omstrukturering, vil den forudgående spaltning blive skattepligtig. Dette kan dog undgås, ved at ansøge om

tilladelse hos SKAT. For at opnå fortsat skattefrihed vil det være et krav, at det kan sandsynliggøres, at

spaltningen og den efterfølgende afståelse er forretningsmæssigt begrundet. Herefter vil SKAT ud fra en

samlet konkret vurdering træffe afgørelse på, om skattefriheden vil kunne opretholdes.

7.3.1.1.6 Værdien af spaltede aktiver og passiver og balancetilpasning

Når der sker en skattefri spaltning uden tilladelse, skal ombytningen af de tilførte aktiver og passer svare til

handelsværdien med tillæg af en eventuel udligningssum pr. den spaltningsdato, der er anvendt. Reglerne

herom er reguleret i FUSL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. Forholdet omkring netop værdiansættelsen af aktiver og

passiver til dagsværdi kan ofte være forhold, der giver anledning til problemer. Når der sker en skattefri

spaltning med tilladelse, vil man indhente SKAT’s godkendelse af det omtalte ombytningsforhold samt

godkendelse af værdierne. Dette kan være en fordel, hvis der er væsentlig tvivl om værdierne af aktiver og

passiver giver anledning til usikkerhed, da en skattefri omstrukturering uden tilladelse, der efterfølgende

omstødes af SKAT, vil medføre at spaltningen bliver skattepligtig.

Reglerne omkring balancetilpasning fremgår af FUSL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. Reglerne omhandler forholdet

mellem aktiver og passiver i det henholdsvis indskydende og modtagende selskab. Det er heri beskrevet, at
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en betingelse for den skattefrie spaltning er, at forholdet mellem de aktiver og forpligtelser, der overdrages

til det modtagende selskab, sker i det samme forhold, som det var i det indskydende selskab.

Formålet med bestemmelsen omkring balancetilpasning er, at der ikke skal være mulighed for at overføre

aktiver og forpligtelser i misforhold. Dette kunne f.eks. være et forhold, hvor gælden overstiger aktiverne

for ved en senere afståelse af aktiverne i et modtagende selskab at nedbringe avancen. Reglen forhindrer

ligeledes, at der sker en skattefri omstrukturering uden tilladelse, hvor det indskydende selskab bliver tømt

for værdier og står tilbage som et selskab med gæld, der overstiger de tilbageværende aktiver.

Reglerne er ligeledes sammenkoblet med ejertidskravet i holdingreglen nødvendig for at undgå, at der sker

spekulation omkring at omgå avancebeskatningen.

7.3.2 Skattefri spaltning med tilladelse

For at opnå tilladelse hos skattemyndighederne til at foretage en skattefri spaltning skal de subjektive

betingelser være opfyldte, herunder særligt den forretningsmæssige begrundelse for den skattefrie

spaltning. Når de subjektive forhold er opfyldt, og SKAT har foretaget deres konkrete vurdering af de

subjektive betingelsers opfyldelse, vil selskabet som udgangspunkt modtage en tilladelse til at udføre

denne spaltning. Hvis skattemyndighederne anfægter, at et af hovedformålene til at foretage den ønskede

skattefrie omstrukturering er skatteundgåelse eller skatteunddragelse, vil man ofte se, at

skattemyndighederne enten giver afslag eller giver en tilladelse med vilkår. Tilladelser med vilkår vil blive

gennemgået nedenfor.

7.3.2.1 Tilladelse med vilkår

Igennem tiden har man flere gange set, at SKAT har stillet vilkår til tilladelsen til at foretage en skattefri

spaltning. Dette kan f.eks. være en situation, hvor den forretningsmæssige begrundelse er vurderet opfyldt,

men at der er en mulighed for skatteundgåelse. I et tilfælde som dette kan SKAT indføje nogle vilkår for at

kunne gennemføre den ønskede skattefrie omstrukturering med tilladelse.

Det skal dertil nævnes, at der ikke ligger noget til hindring for at foretage en skattefri spaltning efter det

objektive system (uden tilladelse), såfremt der skulle være blevet nægtet tilladelse ved ansøgningen herom.

Dette er også årsagen til, at der er indføjet holdingkrav mv. ved gennemførelse af en skattefri spaltning

uden tilladelse. Dette skal være med til at mindske muligheden for at foretage de skattefrie

omstruktureringer med skatteunddragelse/undgåelse som en del af den forretningsmæssige begrundelse.

7.3.2.2 Objektive betingelser

De objektive betingelser ved spaltning med tilladelse vil være identiske med reglerne for spaltning uden

tilladelse. Dér hvor de to vil adskille sig væsentligt fra hinanden er, at SKAT vil have foretaget en konkret
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vurdering og have givet tilladelse, hvilket også er et udtryk for, at de værdier, der er indføjet i spaltningen,

er godkendte og der kan derefter ikke sås tvivl omkring værdiernes korrekthed. Når der er opnået tilladelse

og ansøgeren har opfyldt de betingelser, der er for at kunne foretage en skattefri spaltning, har ansøgeren

som udgangspunkt sikkerhed for, at denne spaltning ikke vil kunne omstødes som værende skattefri20.

7.3.2.3 De subjektive betingelser

7.3.2.3.1 Forretningsmæssig begrundelse

En af de væsentlige subjektive betingelser for at kunne foretage en skattefri spaltning og opnå tilladelse

hertil er, at spaltningen skal ske af gyldige forretningsmæssige årsager. Kravet om en gyldig

forretningsmæssig begrundelse skal forstås meget bogstaveligt og det er en meget væsentlig forudsætning

for at modtage en tilladelse til at udføre en skattefri spaltning. En kort beskrivelse hvor man blot nævner, at

en skattefri spaltning vil blive udført for at forbedre mulighederne for et fremtidigt generationsskifte, vil

ofte ikke være tilstrækkeligt, om end intentionerne ikke er skatteunddragelse eller undgåelse men er en

reel forretningsmæssig optimering.

Reglerne omkring den forretningsmæssige begrundelse er som nævnt ovenfor indføjet for at klarlægge, at

spaltningen ikke må foretages for at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Denne

forretningsmæssige begrundelse danner grundlag for at opnå tilladelse hos SKAT, der på baggrund af denne

laver en samlet konkret vurdering, inden der gives tilladelse.

En gyldig forretningsmæssig årsag, som f.eks. omstrukturering eller forretningsmæssig optimering af

selskabet, er derfor af enorm vigtighed, for at SKAT skal kunne anerkende en skattefri spaltning og give

tilladelse. Såfremt der ikke gives en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse, vil det kunne skabe en

formodning fra SKAT om, at hovedformålet er skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvilket vil medføre

at SKAT nægter tilladelse til udførelse af den skattefrie spaltning.

Vi vil i de næste delafsnit beskrive og analysere de typiske forhold, som selskaber vælger at begrunde deres

omstrukturering i.

7.3.2.3.1.1 Typiske forretningsmæssige begrundelser

Som tidligere nævnt er den forretningsmæssige begrundelse meget væsentlig for, at kunne få tilladelse til

at foretage en skattefri omstrukturering. Følgende afsnit vil beskrive nogle af de typiske begrundelser, der

lægges til grund for den søgte tilladelse for selskaber. Vi vil ikke, jf. vores afgrænsning fra personselskaber,

behandle typiske forhold som bodeling og øvrige typiske omstruktureringsårsager, der kun knytter sig til

denne type virksomheder.

20
Leur-Bloem sagen (SU 1997, 257)
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7.3.2.3.1.2 Spaltning af kapitalselskaber/pengetanksselskaber

Kapitalselskaber karakteriseres ved at aktiemassen i overvejende grad består af likvide beholdninger og

andre finansielle aktiver og hvis primære aktivitet består i formuepleje. SKAT har i flere henseender

modtaget ansøgning om skattefri spaltning af sådanne selskaber. Der er ingen undtagelse om, at der skal

være en forretningsmæssig begrundelse for udførelsen af en skattefri spaltning med tilladelse for denne

type selskab. Det ses ofte, at en af de overvejende årsager, til at man ønsker at spalte et kapitalselskab, er,

at der er uenighed blandt ledelsen omkring anbringelsen af likviderne i selskabet. Uenigheden kan medføre

store problematikker omkring den daglige drift, da det gældende pro rata krav gør, at kapitalejerne skal

være enige om størrelsen af et eventuelt udbytte mv. Derfor vil en sådan situation ofte være medvirkende

til, at kapitalejer ønsker et selskab spaltet for således frit at kunne disponere over formuen.

Den forretningsmæssige begrundelse er det overvejende omdrejningspunkt, der har været i tidligere

afgørelser vedrørende skattefri spaltning med tilladelse på kapitalselskaber. Dette kan illustreres og

analyseres ud fra følgende tre tidligere afgørelser.

7.3.2.3.1.2.1 Afgørelser hvor der ikke er opnået tilladelse
I SKM.2005.232.TSS blev der givet afslag på en ansøgning om tilladelse til skattefri omstrukturering.

Selskabet ønskede at foretage skattefri aktiebytning, hvorefter de ville foretage en skattefri spaltning. I

SKAT’s vurdering af ansøgningen blev der lagt vægt på selskabets hovedformål. Hovedformålet blev

vurderet at være passiv pengeanbringelse, da selskabet ikke havde egentlig driftsaktivitet ud over fremleje

af to erhvervslejemål. Selskabets likvide beholdninger udgjorde mio. 35,4 ud af mio. 38,2, ligesom at

egenkapitalen udgjorde mio. 34,5. I denne sag var det ligeledes uenigheden om anbringelsen af de likvide

midler i selskabet, der afledte ønsket om at spalte selskabet. SKAT lagde i afgørelsen hovedvægt på det

forhold, at der ikke vurderedes at være driftsaktivitet i selskabet efter gældende praksis. Hovedformålet var

dermed passiv pengeanbringelse og der var i beskrivelsen af den forretningsmæssige begrundelse ingen

planer omkring opstart af nye driftsaktiviteter i de modtagne selskaber. Hovedformålet ville derfor fortsat

være passiv pengeanbringelse. SKATs afgørelse viser, at vurderingen af hvorvidt, der er en tilstrækkelig

forretningsmæssig begrundelse, i højere grad tager udgangspunkt i selskabets forhold og ikke

kapitalejernes personøkonomi og dennes interesser. I SKM.2006.325.SKAT blev der ligeledes blevet givet

afslag som følge af, at det blev vurderet, at den forretningsmæssige begrundelse tog udgangspunkt i den

kapitalejernes privatøkonomi og ikke var begrundet med en egentlig forretningsmæssig begrundelse for

selskabet.

7.3.2.3.1.2.2 Afgørelser hvor der er opnået tilladelse
I SKM.2006.324.SKAT blev der givet tilladelse til at foretage en skattefri spaltning af et kapitalselskab. I

dette tilfælde ejede aktionærerne henholdsvis 87,5 % og 12,5 % og det var ligeledes uenigheden omkring
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forvaltningen af kapitalselskabets likvide midler, der var årsagen til ønsket om at foretage en spaltning.

Forholdet der førte til, at ansøgningen om tilladelse blev godkendt, var dog, at der forelå behørig

dokumentation for, at majoritetsaktionæren havde investeringsplaner for en ikke uvæsentlig del af hans del

af egenkapitalen. Dertil kom, at der var stillet garantiforpligtelser, der gjorde at et tilbagesalg til det

udstedende selskab, ikke var en mulighed for minoritetsaktionæren. I afgørelsen blev det også inddraget, at

der var nære familiære relationer med minoritetsaktionæren, der jævnfør SKATS opfattelse ikke gjorde det

muligt at udnytte den majoritetsmæssige indflydelse.

De tre ovenstående afgørelser havde alle til fælles, at der ikke længere var egentlig erhvervsmæssig drift i

selskaberne og at de fungerede som pengetanke, med formuepleje som primær aktivitet. Gennemgående

for de ovenstående afgørelser er, at det er den forretningsmæssige begrundelse for omstruktureringen der

er væsentlig for om der opnås tilladelse og ikke de privatøkonomiske interesser, som kapitalejerne måtte

have.

7.3.2.3.1.3 Spaltning med henblik på frasalg

Der har gennem tiden været en række sager, hvor der er anmodet om tilladelse til skattefri spaltning af et

selskab med henblik på efterfølgende frasalg af det eller de modtagende selskab/selskaber.

Som beskrevet under den forretningsmæssige begrundelse er det væsentligt, at en skattefri spaltning sker

uden, at hovedformålet er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Generelt vil et frasalg af aktiver direkte

fra et selskab medføre en avancebeskatning på salget af f.eks. en ejendom. Ved en udspaltning af et givent

aktiv vil man derfor opnå en likviditetsbesparelse ved, at beskatningen bliver udskudt. Hvor vidt der

egentlig kan være en skattefordel, skal vurderes konkret, da dette afhænger af, hvorvidt der er udskudt

skat på de pågældende aktiver. At der ikke er nogen skattemæssig fordel i at udspalte aktiverne i forhold til

at sælge dem direkte fra det oprindelige selskab, har i de to tidligere afgørelser TFS 1998, 160 LR og

SKM.2006.321.SKAT haft afgørende betydning for, at der er opnået tilladelse til at foretage den skattefrie

spaltning. Ligeledes er det tydeligt afgørelsen SKM.2014.229.ØLR, at den forretningsmæssige begrundelse

er væsentlig, dog ikke uden sammenhæng til at der ikke må ske skatteundgåelse eller skatteunddragelse.

Her ville en koncern grenspalte en aktivitet til et andet selskab for efterfølgende at frasælge dette.

Begrundelsen for at udspalte aktivteten og efterfølgende sælge denne fra var, at man ville fokusere på

koncernens kerneaktiviteter, som ikke var på linje med den aktivitet, man ville udspalte. Som sådan var der

ingen problematikker i at udspalte aktiviteten med baggrund i den forretningsmæssige begrundelse.

Problematikken opstod dog ved, at man ved et direkte salg ville medføre et skattepligtigt salg. Ved at

udspalte denne skattefrit ville man derfor opnå en udskydelse af avancen ved salget. Den
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forretningsmæssige begrundelse kan dermed ikke stå alene, hvis der er en antydning af, at der opnås

skattemæssig undgåelse eller udskydelse.

Konkluderende for ovenstående vurderes det at være SKATS opfattelse, at der kan opnås tilladelse til

skattefri spaltning med henblik på frasalg, selvom der ofte er en umiddelbar skattemæssig fordel. Det er

dog et krav, at hovedformålet med frasalget af den udspaltede aktivitet ikke er et af hovedformålene med

den skattefrie spaltning, ligesom at godkendelsen sker på baggrund af en konkret vurdering af, om der er

en forretningsmæssig begrundelse i selskabet at frasælge det udspaltede selskab.

7.3.2.3.1.4 Uenighed i aktionærkredsen

Uenighed i ejerkredsen er en af de forretningsmæssige begrundelser, som SKAT ofte har fået som

begrundelse for en ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning. Uenigheden i ejerkredsen står dog oftest

ikke som eneste begrundelse for ønsket om at foretage en skattefri spaltning med tilladelse.

Uenighed i aktionærkredsen er et vidt begreb, da dette kan dække over mange situationer, hvor der er

opstået konflikt. Som beskrevet under afsnittet med spaltning af kapitalselskaber har SKAT modtaget en

række ansøgninger hvor uenigheden gik på, hvordan pengene skulle forvaltes og hvilken udbyttepolitik,

man skulle følge. I de sager der er omtalt i indeværende afsnit, medfører en sådan uenighed som eneste

forretningsmæssige grundlag for spaltningen oftest et afslag på ansøgningen om tilladelsen. Uenighed om

den daglige drift af et selskab eller en virksomhed er dog en anden sag. Dette underbygges af afgørelsen

SKM.2005.429, hvor SKAT har forholdt sig til en sag, hvor uenighed i aktionærkredsen reelt var eneste

forretningsmæssige begrundelse for at ansøge om tilladelse til at foretage en skattefri spaltning. SKAT gav i

denne konkrete sag dog tilladelse til at foretage spaltningen. Tilladelsen blev dog givet som følge af at

uenigheden vedrørte selve den daglige drift af selskabet og ikke forvaltningen af selskabets

kapital/udbyttepolitikken.

Ovenstående sag giver efter vores vurdering en vis usikkerhed omkring, hvornår uenighed i

aktionærkredsen vil være tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse til at opnå en tilladelse til at foretage

en spaltning. Afgørelsen i SKM.2005.429 viser, at uenighedens karakter er væsentlig for, hvordan den

vægtes i den konkrete vurdering fra SKAT. Vores opfattelse af den usikkerhed, der kan ligge ved

gennemlæsning af sagerne, begrundes med, at der er en lang række ansøgninger, hvor der gives afslag,

som følge af at den forretningsmæssige begrundelse, omfattende uenigheden, simpelthen ikke er

tilstrækkelig.

I forarbejderne til lov nr. 313 af 21. maj 202, blev det dog nærmere præciseret hvilke typer uenigheder, der

kunne inddrages som forretningsmæssige begrundelser for at opnå en tilladelse. Det fremgår af forarbejdet
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at: ”formålet med pro rata-kravet syntes ikke i alle tilfælde beskyttelsesværdigt. Bevæggrunden for to eller

flere aktionærers ønske om at dele et selskab mellem sig kan være mange og forskellige, eksempelvis

generationsskifte, løsning på samarbejdsvanskeligheder og driftsmæssige årsager”.

Om end det vurderes, at omfanget af ansøgninger, der alene begrundes med uenighed i ejerkredsen, er

relativt begrænset, giver ovenstående en mulighed for at selskaber, der er direkte handlingslammet

grundet uenigheder om den daglige drift, vil kunne opnå tilladelse til at foretage en skattefri spaltning med

tilladelse.

Det kan konkluderes ud fra ovenstående, at relationen til den daglige drift, samt at der ikke er tale om et

ønske om skatteunddragelse eller skatteundgåelse, er af stor vigtighed for at opnå en godkendelse af den

forretningsmæssige begrundelse og at uenighed om formueforvaltning dermed ikke bliver anerkendt som

en reel forretningsmæssig begrundelse. Dette bekræftes i flere afgørelser i 2008, der kom i ”kølvandet” på

en afgørelse i landsskatteretten (SKM.2007.807.LSR) og skattedepardementets kommentarer til afgørelsen

(SKM.2007.807.DEP). Afgørelserne er alle fra landsskatteretten og bekræfter vigtigheden af uenighederne i

aktionærkredsens relation til driften samt at hovedformålet ikke må være skatteunddragelse eller

skatteundgåelse. SKM.2007.807.DEP har været lempende for området men har ikke medført et bortfald af

kravet om en forretningsmæssig begrundelse, blot synliggjort de ovenståendes punkters vigtighed i de

konkrete afgørelser.

I SKM.2008.347.LSR og SKM.2008.256 blev afslagene stadfæstet som følge af, at begrundelserne for ønsket

om tilladelse til skattefri spaltning ikke kunne relateres til driften. I SKM.2008.134.LSR og SKM.2008.335.LSR

blev der givet tilladelse, da landsskatteretten ikke anså hovedformålet eller et af hovedformålene for at

være skatteunddragelse samt at den ønskede omstrukturering var begrundet i forskellige udbytte ønsker

og risikoafgrænsning, der kunne relateres til driften af selskabet og ikke ren formueforvaltning. Selskabet

kunne således defineres som helt eller delvist ”handlingslammet”, hvis ikke spaltningen kunne udføres.

7.3.2.3.1.5 Generationsskifte

Ligesom med de øvrige typer af forretningsmæssige begrundelser har skattemyndighederne i flere

afgørelser foretaget en bedømmelse af, hvorvidt et generationsskifte kunne betragtes som en gyldig

forretningsmæssig begrundelse. Når man kigger på det oprindelige grundlag for at vurdere hvorvidt

generationsskifte er en gyldig forretningsmæssig begrundelse, er følgende udtalelse fra skatteministeriet et

væsentligt omdrejningspunkt: ”Den påtænkte transaktion skal foretages ud fra forsvarlige økonomiske eller

forretningsmæssige betragtninger, uden at hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteundgåelse
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eller skatteunddragelse. Som eksempel på forsvarlige forretningsmæssige betragtninger kan nævnes

omstrukturering, rationalisering, risikoafvejning, generationsskifteplaner m.v.”21

Med baggrund i ovenstående må det forstås at generationsskifter som udgangspunkt er en gyldig

forretningsmæssig årsag til at foretage en skattefri spaltning med tilladelse. Dette understøttes af

bemærkningerne til lovforslag L 99 af 7. februar 202 og skatteministeriets svar i bilag 69 til samme

lovforslag.

Det skal dog stadig holdes for øje, at der er tale om en samlet konkret vurdering af situationen. Hvis det i

vurderingen vurderes, at hovedformålet eller et af hovedformålene med den skattefrie spaltning er

skatteunddragelse eller skatteundgåelse, er generationsskifte som forretningsmæssig begrundelse ikke en

tilstrækkelig grund for at opnå tilladelse til at foretage spaltningen skattefrit. For området kan

SKM.2007.806.LSR og skatteministeriets departements kommentarer til afgørelsen SKM.2007.807.DEP

betragtes som den væsentligste for den nugældende praksis.

Et eksempel på dette kan nævnes ”autolakerersagen”, som blev behandlet i flere instanser og særligt

omhandlede sondringen af tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse.

I ansøgningen ønskede en autolakerer at foretage en skattefri aktieombytning for at samle tre aktionærers

aktier i et fælles holdingselskab, der herefter skulle spaltes til tre selvstændige holdingselskaber. De tre

ejere ejede henholdsvis 80% og 2 gange 10%. Ønsket om at foretage denne omstrukturering var, at man

ønskede en egentlig koncernstruktur og at foretage et glidende generationsskifte af virksomheden. Der

blev i denne sag givet et afslag på anmodningen. Afslaget var begrundet i flere forhold men særligt de

forhold, der var omkring indløsningsbestemmelserne, samt at ejer A havde en negativ anskaffelsessum for

aktierne i selskabet. De to øvrige ejere havde ikke likviditet til blot at overtage A’s aktiepost, hvorfor man

mente, at en glidende overtagelse kunne være en løsning. Der blev med baggrund i disse forhold vurderet,

at hovedformålet ikke kunne anses for at have de i ansøgningen anførte forretningsmæssige årsager. Da

dommen blev efterprøvet i landsskatteretten, blev afgørelsen stadfæstet, da man vurderede, at

hovedformålet var at opnå en udskydelse af aktieavancebeskatningen ved A’s afståelse af sine aktier i

selskabet.

Afgørelsen blev herefter indbragt for domstolene og afgørelsen blev i den forbindelse taget til genmæle.

Skatteministeriet fandt i kommentarerne til afgørelsen (SKM.2007.807.DEP), at skatteundgåelse kun kunne

21 DEP1996.14.96-402-116



34

anses for at være et af hovedformålene med en omstrukturering, hvis den væsentligste årsag til at foretage

en omstrukturering reelt havde været at opnå en skattemæssig fordel.

7.3.2.3.1.6 Opsummering forretningsmæssige årsager

Gennemgående for behandlingen af de forretningsmæssige årsager er at der gennem årene har været et

stigende fokus og stigende krav til de forretningsmæssige begrundelser, der skal være opfyldt for at opnå

tilladelse til at foretage en skattefri spaltning. Det kan dermed udledes at netop de forretningsmæssige

årsager har opnået en anden vigtighed for afgørelserne end tidligere, hvorfor dette er en væsentlig og

udslagsgivende del af spaltningsreglerne. Det er synligt at der frem til 2007 blev givet afslag på en lang

række ansøgninger, hvor det ellers var forventeligt, at der ud fra tidligere praksis ville være blevet givet

tilladelse. Med kommentarerne i SKM.2007.807.DEP, der er kommentarer til SKM.2007.806.LSR, vurderes

det at der er tale om en lempelse i forhold til hvor meget der skulle til hvor SKAT kunne antage at

hovedformålet eller et af hovedformålene med om omstrukturering var skatteunddragelse eller

skatteudskydelse. Ligeledes kan dette betragtes som en opfølgning på de tidligere regler og en

konkretisering der var nødvendig for at undgå alle de afslag der var i perioden frem til 2007.

For at opnå tilladelse til at lave en skattefri omstrukturering kan det ud fra ovenstående konkluderes, at der

er krav om den forretningsmæssige begrundelse skal indeholde gode argumenter for selskabet agerer som

særskilt subjekt og ikke for aktionærernes privatøkonomiske forhold. Derudover skal ansøgningen

indeholde konkrete planer for at der ikke er tale om passiv formuepleje, men en beskrivelse af hvordan der

skal etableres nye driftsaktiviteter eller foretages aktiv investering i andre virksomheder.

7.3.3 Skattemæssige konsekvenser af skattefri spaltning

Skattefri spaltning medfører nogle skattemæssige konsekvenser for de involverede parter. De involverede

parter ved en spaltning kan benævnes som det eller de involverede selskaber, samt aktionærerne. Ved

succession er der jf. FUSL skattefrihed såvel på selskabssiden, som på aktionærsiden og vi vil i efterfølgende

delafsnit beskrive de skattemæssige konsekvenser der er for henholdsvis aktionærerne og selskaberne.

7.3.3.1 Aktionærer

Da der sker succession på både selskabssiden og aktionærsiden vil aktierne som aktionæren modtager som

vederlag for aktierne i det indskydende selskab, blive betragtet som anskaffet til samme værdi og på

samme dato som de havde i det indskydende selskab. Reglerne omkring den ovennævnte succession er

reguleret i FUSL § 11. Såfremt der ved spaltningen er givet en kontant udligningssum skal aktionæren

beskattes af denne jf. FUSL § 15 b, stk. 4-5.
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Det skal her bemærkes at der tidligere blev sondret mellem hvorvidt der er tale om ophørsspaltning eller

grenspaltning, da disse blev beskattet forskelligt som henholdsvis aktieavance og aktieudbytte. Efter

indførelsen af L 81, bliver disse efter FUSL § 9 begge beskattet som aktieudbytte.

7.3.3.2 Selskaberne

På selskabssiden er reglerne omkring succession reguleret i FUSL § 8 stk. 1-4. Reglerne heri er fællesregler

for både spaltning og fusion. Ved skattefri spaltning succederer selskabet i de værdier de indskudte aktiver

og passiver havde i det indskydende selskab, samt datoen for anskaffelsen. Dette princip gælder hvad end

der er tale om ophørsspaltning eller grenspaltning.

7.4 Delkonklusion
Vores gennemgang af de objektive og subjektive regelsæt vedrørende spaltning, har vi delkonkluderet at

området vil blive påvirket af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), dette skyldes at der ved spaltning kan

være situationer hvor der udstedes kontante udligningssummer. L81 omhandler beskatningen af disse

kontante udligningssummer og beskriver hvordan at disse skal udbyttebeskattes. Dermed giver vedtagelsen

af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), en ændring til beskatningen i forhold til de tidligere gældende regler

omkring spaltning.
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8 Fusion

8.1 Definition og lovgrundlag
Som beskrevet i den historiske udvikling er fusionsskatteloven implementeret i dansk ret i flere omgange.

Implementereingen er sket ved indføjelse i blandet andet fusionsdirektivet og reglerne vedrørende skattefri

fusion er indføjet i fusionsskattelovens kapitel 1, mens den skattepligtige fusion er opgjort efter reglerne

for almindelig aktieavance.

Definitionen på en fusion er beskrevet i FUSL § 1, stk. 3. ”Fusion forelægger, når et selskab overdrager sin

formue som helhed til et andet selskabet eller sammensmeltes med dette.”

Som det fremgår ovenfor er en fusion situationen hvor et selskab overtager et andet selskab eller hvor to

selskaber smelter sammen til et selskab. Fusionen sker ved udlodning af minimum en aktie eller anpart i

det fortsættende selskab.

En fusion kan gennemføres på 2 måder, skattefri eller skattepligtig. Først vil vi tage udgangspunkt de to

typer af fusion, lodret og vandret fusion. Efterfølgende vil vi gennemgå konsekvensen ved skattefri og

skattepligtig fusion. Vi vil derefter se konsekvensen til de nye regler i L81. Derefter sammenholdelse af den

skattefri og den skattepligtige fusion, samt den skattemæssige konsekvens ved vedtagelsen af L81.

Vederlæggelsen sker efter FUSL § 2 og beskriver at det indskydende selskab alene vederlægges med aktier i

eller anparter i det modtagende selskab. Der kan derudover eventuelt ske vederlæggelse med en kontant

udligningssum. Det er et krav for fusioner, at der som minimum udstedes én aktier/anpart i det

modtagende selskab før at det kan karakterers som fusion.
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8.2 Typer af fusion

Der er overordnet to typer af fusion. Den ene fusion kaldes en lodret fusion og den anden kaldes vandret

fusion. Der kan være forskellige overvejelser omkring hvilken type af fusion der skal vælges, samt

forskellige måder inden for de 2 typer af fusion. Beslutningen afhænger blandt andet af antallet af

kapitalejere, fordeling og valg af om den skal være skattepligtig eller skattefritaget.

8.2.1 En lodrette fusion

En lodret fusion fungerer ved at moderselskabet modtager datterselskabets aktiver og passiver samtidig

med at datterselskabet ophører. Den omvendte lodrette fusion fungere ved at moderselskabets aktiver og

passiver overdrages til datterselskabet som fortsættende selskab og moderselskabet ophører.

Lodret fusion Omvendt lodret fusion

Figur 4 – Oversigt over lodret og omvendt lodret fusion

8.2.2 En vandret fusion

En vandret fusion er situationen hvor minimum 2 selskaber overdrager deres aktiver og passiver, til et

nystiftet selskab, absorption eller en kombination heraf. En vandret fusion kan være et ønske mellem

producenter inden for samme marked om at stå stærkere, ved at have en øget markedsandel. Det kan også

være et ønske om større leveringssikkerhed ved fusion med producent og underleverandør eller omvendt,

hvor en leverandør ønsker at større indflydelse på det endelige produkt, mener at have kompetencer

omkring den videre forarbejdning og derfor ønsker at overtage en større del af værdikæden. En vandret

fusion kan således ske ved at ”sammensmelte” to sidestillede selskaber som enten er uafhængige eller

afhængige i form af søsterselskab.
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En vandret fusion hvor 2 eller flere selskaber opløser deres respektive selskaber og stifter et nyt selskab er

en egentlig fusion. Denne type af fusion er vist i oversigten nedefor.

Figur 5 - Oversigt over vandret fusion

Den mere anvendte form for fusion er uegentlig fusion. Denne type opstår ved at et selskab overtages af

det andet selskab, sådan at det ophørende selskab overdrager samtlige aktiver og passiver til det

overtagende eksisterende (fortsættende) selskab. En uegentlig fusion er således når det kun er det ene

selskab som ophører. Nedenfor viser en fusion, hvor selskab A og selskab B fusionerer, hvor selskab A er

det modtagende selskab og selskab A er det indskydende selskab.

Figur 6 - Oversigt over uegentlig vandret fusion

8.3 Skattepligtig fusion
Den skattepligtige fusion har en skattemæssig konsekvens for de involverede parter. Det vil både være

gældende for ejerne, det ophørende selskab og indskydende selskab.

En skattepligtig fusion er ikke omfattet af reglerne i fusionsskatteloven, men af de almindelige avanceregler

for aktier, som fremgår af aktieavancebeskatningsloven.
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En skattepligtig fusionen har skattemæssig virkning fra den dag, hvor fusion er endeligt vedtaget, jf. SEL

§8A, stk. 1. Dette stemmer godt overens med det grundlæggende skatteretslige princip, at aftaler tillægges

virkning fra virkning fra dispositionstidspunktet.

Skattepligtige fusioner kan derudover gøres med tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at det vil være

datoen for åbningsbalancen for det modtagende selskab der bruges som den skattemæssige skæringsdato

efter SEL §8A, Stk. 2. Konsekvensen ved at anvende datoen for åbningsbalancen, bliver at værdiansættelsen

på skæringsdatoen skal anvendes frem for datoen for beslutningen. Derudover anses indtægter og

omkostninger efter skæringsdatoen at vedrøre det modtagende selskab. Hvis der ved fusionen sker

ændring af koncernforholdet skal tidspunktet for opgørelsen ske på baggrund af datoen for etableringen af

koncernforbindelsen, selvom de ikke har samme skæringsdato, jf. SEL § 8A, stk. 2, 3 pkt.

8.3.1 Indskydende selskab

Det indskydende selskab anses ved en fusion som opløst. Dette betyder at det ophørende/afstående

selskab skal beskattes efter realisationsprincippet. Opløsningen vil medføre en afståelsesbeskatning af de

indskydende selskabs aktiver og passiver til handelsværdien. Det betragtes således som almindeligt køb og

salg. De avancer/tab der måtte opstå opgøres og beskattes efter gældende lovgivning passende til typen af

salg (aktieavance, ejendomsavance etc.).

Vederlaget, som aktionærerne i det indskydende selskab modtager i forbindelse med indskydelsen til svarer

værdien af aktierne i det modtagende selskab, samt en eventuel kontant udligningssum. Hvis der er tale om

koncerninterne skattepligtige fusioner, skal man være opmærksom på at SKAT har mulighed for at

korrigere de skattemæssige aftalte priser.

Eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud i det indskydende selskab fortabes ved gennemførslen af

en fusion. Dette er ligeledes gældende for kildeartsbegrænsede tab.

Det er i skattemæssige henseende, ikke afgørende om det modtagende selskab blev dannet i forbindelse

med fusion eller at der er tale om et eksisterende selskab.

8.3.2 Modtagende selskab

Det modtagende selskab succederer således ikke i det ophørendes selskabs aktiver. Derfor anses det at

aktiver og passiver er overtaget til handelsværdien, som derfor også vil være den skattemæssige værdi for

det modtagne selskab.

Det modtagende selskabs anskaffelsessummer danner grundlaget for selskabets skattemæssige

afskrivninger på afskrivningsberettigede anlægsaktiver efter afskrivningsloven.
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En fordel ved skattepligtig fusion er, at det modtagende selskab bevarer sine skattemæssige underskud til

fremførsel samt sine kildeartsbegrænsede tab. Dog skal selskabet være opmærksom på, at hvis der sker et

væsentligt skift i ejerandelen vil selskabet fortabe sit underskud jf. selskabsskattelovens § 12D.

Selskabet vil ved en væsentlig ændring i ejerkredsen ikke fortabe sine kildeartsbegrænsede tab og kan

derved fortsat fremføre tab, også selvom der sker et væsentlig skifte i ejerkredsen. Dette er blevet

bekræftet af SKAT i SKM.2015.42.SR, hvori SKAT bekræftede at begrænsningen alene kunne henføres til der

skattemæssige underskud til fremførsel.

8.3.3 Kapitalejernes beskatning

En skattepligtig fusion betyder reglerne i fusionsskatteloven ikke finder anvendelse. En overdragelse af

hele virksomheden medfører således at ophører og indskydes i nyt selskab. Dette betragtes derfor

skatteretlig som almindeligt køb og salg efter aktieavance beskatningsloven. Der skal derfor udarbejdes et

likvidationsregnskab efter SEL § 5. Aktionæren skal derfor beskattes af værdiforøgelsen, som derefter

indskydes i det modtagende selskab. Kapitalejeren skal betale skatten af avancen uanset om man

vederlægges kontant vederlag eller vederlag i form af aktier i fortsættende selskab. Derved vil deres nye

skattemæssige værdi være kostprisen i forbindelse med udstedelse af de nye kapitalandele i det

modtagende selskab.

Da aktiverne og passiverne i det indskydende selskab bliver overdraget til den gældende værdi, medfører

dette at disse afspejler værdien af modtagne kontant vederlag eller nytegnede kapitalandele i det

modtagende selskab. Det modtagende selskabs kapitalejere vil ikke være påvirket af værdien af deres

kapitalandele, da det indskydende (ophørende) selskab vil indskyde allerede beskattede midler. Der vil

alene ske beskatning, hvis det etablerede selskab samtidig med fusionen overdrager nuværende

kapitalandele i de indskydende kapitalejere.

8.4 Skattefri fusion
Den skattefrie fusion medfører, ligesom den skattepligtige fusion, nogle konsekvenser for de involverede

parterne, altså kapitalejerne, det indskydende selskab samt det modtagende selskab. Den skattefrie fusion

har den hovedregel at der succederes i de skattemæssige værdier.

En skattefri fusion er som tidligere beskrevet lovreguleret i fusionsskattelovens kapitel 1, §§ 1- 11.

Fusionsskatteloven indeholder betingelserne for at kunne foretage en fusion efter fusionsskatteloven. En

redegørelse for hvad en fusion skal indeholde. Derudover indeholder den bestemmelserne om hvordan

kapitalejerne og selskaberne i fusionen skal beskattes.
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Ved en skattefri fusion kan der ikke søges tilladelse fra SKAT, som det gør sig gældende ved f.eks. en

spaltning22. Det er således ikke længere muligt at foretage fusion med tilladelse. Det er dog et enkelt

særtilfælde, hvor det kræver tilladelse, jf. FUSL § 15, stk. 4, hvis selskabet eller personen, som har

bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. LL § 2, ikke er hjemhørende i EU/EØS eller i en stat,

som Danmark har en dobbeltoverenskomst med.

Reglerne omkring at der ikke kan foretages fusion uden tilladelse blev indført i 200723. Ved den lov blev

fusionskattelovens §§ 3 og 4 ophævet. Bagrunden for ophævelsen af reglerne var at de var blevet

overflødige bl.a. som følge af reglerne om tvungen sambeskatning og reglerne om tidsubegrænset

fremførsel af underskud.

Hvilke selskaber kan fusionere:

Efter fusionsskatteloven § 1 kan almindelige aktie og anpartsselskaber foretage skattefri fusion efter

reglerne i fusionsskatteloven. Derudover er der mulighed for at udenlandske selskaber og øvrige selskaber

kan anvende reglerne i fusionsskatteloven, herunder registrere de filialer af udenlandske virksomheder og

skattemæssigt transparente enheder24. Det er generelt ingen problemstilling hvor kapitalejerne er

bosiddende/hjemhørende.

Selskaber som er hjemhørende i udlandet er som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne i

fusionsskatteloven. De vil dog have adgang til i vidt omfang at anvende reglerne i fusionsskatteloven efter

FUSL kapitel 3, § 15, hvis fusionen sker mellem et udenlandsk og et dansk selskab samt for fusioner mellem

to udenlandske aktieselskaber, da fusionsskatteloven er indarbejdet efter EU direktiver.

Investeringsselskaber25, der er omtalt i ABL § 19, har dog ikke mulighed for at anvende reglerne i

fusionsskatteloven og er således tvungen til en skattepligtig fusion. Hvis der dog er tale om to

investeringsselskaber har de mulighed for at lave skattefri fusion med hinanden efter FUSL § 14, stk. 1, nr.

8.

Som beskrevet ovenfor kan øvrige typer af selskaber og foreninger lave en fusion efter fusionsskatteloven.

Dette gør sig gældende for f.eks. andelsforeninger, elselskaber, vand- og forsyningsselskaber og fonde samt

yderligere særlige tilfælde som fremgår af FUSL § 12 – 14. Vægten i afhandlingen ligger på aktie- og

22 Kravet bortfaldt i 2007 ved lov nr. 343
23 Lov nr. 343 af 18. april 2007.
24 Selskabsskatteloven § 2C, stk.
25 Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 19
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anpartsselskaber samt lignende typer af selskaber, hvorfor øvrige typer virksomheder ikke vil blive

beskrevet yderligere.

Holdingkrav:

Der er som udgangspunkt intet holdingkrav i forbindelse med en fusion. Dette skyldes at selskaberne blive

fusioneret sammen, dog kan selskabet blive omfattet af 3-års kravet, hvis det indskydende selskab været

med i en skattefri omstrukturering inden for de seneste 3 år. I sådanne tilfælde må selskabets ejere ikke

sælge deres kapitalandel før udløbet af denne periode (holdingkravsperioden for den tidligere skattefrie

omstrukturering).

8.5 Krav til en skattefri fusion

1. Vederlag: Efter FUSL § 2, stk. 1 fremgår det at selskabsdeltagerene skal vederlægges med aktier

(kapitalandele) i det modtagende selskab, samt en eventuel kontant udligningssum.

2. Fusionsdato: Fusionsdatoen skal være skal være ens med det fortsættende selskabs regnskabsår jf.

FUSL § 5.

3. Indsendelse af dokumenterne til Erhvervsstyrelsen skal ske senest en måned efter alle involverede

selskaber har vedtaget af fusion, jf. FUSL § 6, stk. 4.

Når ovenstående opfyldt er skattefri fusion gennemført, og kræver således ingen yderligere tilladelse. Der

er ikke krav til indsendelse af materialet til SKAT, dette kan skattemyndighederne indhente hos

Erhvervsstyrelsen såfremt de finder anledning til at gennemgå fusionen.

8.5.1 Vederlæggelse

Ovenstående punkt 1, giver således udtryk for at der som minimum skal udstedes 1 aktie ved en fusion og

en eventuel kontant vederlag. Det er således ikke afgørende hvor mange aktier det modtagne selskab

udsteder, dog skal der minimum udstedes en aktie. Sammensætningen af vederlaget er ikke afgørende,

hvorfor en ældre ejer som er i gang med at trække sig tilbage kan modtage vederlag i kontanter mens de

øvrige vederlægges i aktier. Der er intet krav til om udstedelsen sker i form af nyudstedte aktier eller om

det er egne aktier som anvendes i forbindelse med fusionen.

Det er dog ikke nødvendig at udstede en aktie i forbindelse med en skattefri lodret fusion, hvor datter er

100% ejet af et moderselskab, da der ikke sker nogen kapitalforskydning og der ikke sker kapitalændring, da

hele selskabet aktiver og passiver føres ind i modervirksomheden.
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8.5.2 Fusionsdato

Efter FUSL § 5 skal fusionsdatoen være sammenfaldende med det modtagende selskabs regnskabsår f.eks.

31. december. Dette betyder at et selskab der foretager fusion midt i regnskabsåret skal føres tilbage

således at fusionsdatoen stemmer overens med modtagende selskabs skæringsdato.

En undtagelse til ovenstående er hvis selskabet skifter koncernforhold, da skal den egentlige fusionsdato

anvendes. Dette kunne være d. 1/3. Her kræves det ikke at de fusionerede selskaber har samme

skattemæssige fusionsdato.

8.5.3 Indskydende selskab

Det indskydende selskab er skattepligtig frem til fusionsdatoen, jf. FUSL § 7, stk. 1. Selskabet overdrager

sine aktiver på fusionsdatoen, hvor det modtagne selskab succederer i det i det indskydende selskabs

skattemæssige værdier. Der er således ingen ophørsbeskatning. Eventuelle gevinster eller tab for aktiverne

overføres til det modtagende selskab, efter FUSL § 8, stk. 1.

Det modtagende selskab har forpligtelsen til indgivelse af selvangivelse, for selvangivelsesperioden for det

indskydende selskab. Det modtagende selskab vil hæfte for eventuelle skatterestancer samt eventulle

bøder som il kunne rettes mod det indskydende selskab, jf. FUSL § 7, stk. 2.

8.5.4 Modtagende selskab

De skattemæssige regler for det modtagende selskab er beskrevet I FUSL § 8. I denne fremgår det

gennerelle successionsprincip idet det modtagende selskab indtræder i det indskydende

selskabsskattemæssige stilling. ”Aktiver og passiver, som der er i behold hos det indskydende selskab ved

fusionen, behandles ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, som om de var

anskaffet af dette på de tidspunkter, hvor de er er erhvervet af det indskydende selskab, og for de

anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af dette selskab26”. Det modtagende selskab fortsætter således

af skrivningerne fra indskydende selskab. Aktiver som er afskrevet forholdsmæssig af det det indskydende

selskab skal ligeledes afskrives forholdsmæssigt i det modtagende selskab i forhold til regnskabsperioden.

Hvis det modtagende selskab inden fusionen ejer mere end 10 % af kapitalandele i det indskydende

selskab, vil disse ikke indgå i den skattemæssige indkomstopgørelse, da disse aktier i det indskydende

selskab annulleres eller omdannes til egne aktier i forbindelse med fusionen27. Grunden til dette er at

selskabet ville kunne modtage skattefrie udbytter når de ejer mere end 10 % af kapitalen. Selskabet vil

således være skattefritaget af denne annullering.

26 FUSL § 8
27 FUSL § 10, stk. 2.
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Har det ene eller begge selskaberne i fusionen skattemæssige uudnyttede underskud til fremførsel fra

tidligere indkomstår vil disse blive fortabt, jf. FUSL § 8, stk. 6. Dette gælder både egne underskud samt det

indskydende selskabs underskud. Dette skyldes at SKAT gerne vil undgå at et selskab med et skattemæssigt

overskud alene fusionerer med et selskab for derved at få et underskud som selskabet kan anvende til at

eliminerer eget overskud. Dertil kommer at dette eliminerer muligheden for at foretage handel med

selskaber med store underskud, og opnå en stor værdi for et økonomisk dårligt stillet selskab. Grunden til

at de gælde begge veje er hensynet til at det ene selskab ikke skal vælges som modtagende selskab frem

for det andet selskab.

Hvis det indskydende selskab har været sambeskattet med det modtagende selskab, vil de ikke fortabe

deres underskud til fremførsel. Det er således alene det underskud som er opstået mens selskaberne har

været sambeskattet og hvis det modtagende selskab i perioden har modtaget aktiver eller passiver, fra

selskaber som ikke var en del af sambeskatningskredsen, vil de ikke have mulighed for at anvende

underskuddet fremadrettet.

Kildeartsbegrænsede tab er ved skattefrie omstruktureringer indarbejdet i FUSL § 8, stk. 8. Dette betyder at

det modtagende selskab ikke kan anvendes nogle af de kildeartsbegrænsede tab fra de indskydende

selskaber samt egne oparbejde kildeartsbegrænsede tab. Ved underskud til fremførsel var der omsat

begrænsning. I modsætning til uudnyttet underskud i allerede etablerede koncerner vil man ikke kunne

fremføre kildeartsbegrænsede tab i det modtagende selskab og vil derved miste de kildeartsbegrænsede

tab. Følgende er omfattet af de kildeartsbegrænsede tab, tab på realisationsbeskattede porteføljeaktier28,

kildeartsbegrænsede aktietab i perioden frem til 200929, nettokurstab for porteføljeaktier samt tab på fast

ejendom30.

8.5.5 Kapitalejernes beskatning

Kapitalejere succederer som hoveregel i den kapitalforhøjelse, som de tilfører i det modtagende selskab.

Derved vil der ikke være nogen avance eller tab i forbindelse med fusionen, hvis kapitalejeren alene

vedlægges i aktier. Efter FUSL § 11 vil aktierne i det modtagende selskab være anskaffet på samme

tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de i forvejen ejede aktier i det indskydende selskab. Hvis

aktierne har særlige rettigheder, herunder f. eks rettigheder som følge er opdeling i aktieklasser, vil

fordelingen og avancen af de ombyttede aktiers kursværdi på fusionsdagen efter FUSL §11, stk. 2. skulle

28 ABL § 9, stk.4
29 ABL § 43, stk. 3.
30 EBL § 6, stk. 3
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opgøres ud fra hver art af de modtagne aktier. Uanset om kapitalejerne er en juridisk eller fysisk person vil

de ikke skulle svare skat i forbindelse med de nye aktier.

Ved en lodret fusion vil kapitalejernes beskatning fremgå af FUSL § 10. Heraf fremgår det at aktier som

annulleres af det modtagende selskab undlades at medregnes i det modtagende selskabs indkomst, hvis

ejerandelen er over 10%. Dette giver god mening, da udbytte alternativt havde været skattefri med

modtagelsen i moderselskab. Tilsvarende vil en kapitalejer som alene har porteføljeaktier være skattepligtig

hvis aktierne annulleres i forbindelse med fusionen.

Tilsvarende er der indsat en bestemmelse i FUSL § 10, stk. 2 vedrørende omvendt lodret fusion, hvor det

indskydende selskabs aktier som annulleres og ved fusionen bliver til egne aktier i det modtagende selskab,

ikke medregnes i indkomstopgørelsen, hvis der ejes mere end 10 % af det modtagende selskab. Derved kan

beskatningen af porteføljeaktier ikke undgås ved at anvende reglerne for skaterfri fusion.

Vederlæggelse i andet en aktier i det modtagende selskab:

Det eneste krav er som tidligere beskrevet, at kapitalejerne skal vederlægges med mindst én aktie. Der er

således intet krav til hvor stor en andel der vederlægges som aktier og hvor stor en andel der vederlægges

kontant. Hvis kapitalejerne i forbindelse med afståelsen af selskabet vederlægges med kontanter, vil de

blive skattepligtige af det modtagene kontante beløb. Er tale om unoterede aktier som er erhvervet på

forskellige tidspunkter, eventuelt ved kapitaludvidelser igennem tiden, vil det være FIFO-princippet som der

anvendes til opgørelse af eventuel avance.

Hvis kapitalejeren vedlægges i andet end aktier i det modtagende anses det for salg til 3. mand. Dette

medføre efter FUSL § 9. stk. 1 skal beskattes efter de almindelig regler i aktieavance beskatningsloven. Der

er efter vedtagelse af lovforslaget L 81, blevet tilføjet i FUSL § 9 stk. 2, 2. pkt., at kontante vederlag

vedlerlag i de tilfælde som er nævnt i ligningslovens § 16A, stk. 3, nr. 1 skal behandles som udbytte. Dette

er derved en stramning af de gældende regler.

Følgende tilfælde hvor der vil ske udbyttebeskatning:

• Hvis det modtagende selskab ejer under 10% af kapitalandel i selskabet som likvideres (LL § 16A

stk. 3 nr. 1b)

• Hvis der er tale om et udenlands selskab som ejer over 10% af kapitalen i det selskab som likvideres

(LL § 16A, stk. 3 nr. 1a)

• foregående 3 år før likvidationen har ejet datterselskabs- eller koncernselskabsaktier som

overdraget til selskabets aktionærer eller koncernforbundet selskab (LL § 16A, stk. 3, nr. 1d)
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• Den modtagende fysiske person har bestemmende indflydelse på det likviderede selskab og er

hjemmehørende uden for EU/EØS.

8.5.6 Fordele og ulemper ved valg af skattepligtig kontra skattefri fusion.

Det vil som udgangspunkt være en fordel ved at vælge skattefri fusion, da man derved udskyder

beskatningen af det indskydende selskab og derved også beskatningen hos de indskydende kapitalejere,

hvis der alene skal vederlægges med aktier i det modtagende selskab. Derved kan en eventuel skat

udskydes.

Hvis der er underskud i et af selskaberne bør det overvejes, hvorledes der skal foretages en skattepligtig

fusion, da der som udgangspunkt ved en almindelig skattefri fusion fortabes skattemæssigt underskud til

fremførsel, dette gælder både det indskydende og det modtagendes skattemæssige underskud til

fremførelse fortabes.

8.6 Delkonklusion
Vores gennemgang af de objektive og subjektive regelsæt vedrørende fusion, har vi delkonkluderet at

området vil blive påvirket af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), dette skyldes at der ved fusion kan være

situationer hvor der udstedes kontante udligningssummer. L81 omhandler beskatningen af disse kontante

udligningssummer og beskriver hvordan at disse skal udbyttebeskattes. Dermed giver vedtagelsen af L81

(lov. nr. 274 af 26. marts 2014), en ændring til beskatningen i forhold til de tidligere gældende regler

omkring fusion.
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9 Tilførsel af aktiver

9.1 Definition og lovgrundlag
Definitionen af tilførsel af aktiver er beskrevet i FUSL § 15C stk. 2, 1 pkt. med følgende beskrivelse: ”Ved

tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller

en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det

modtagende selskabs kapital. Ved en gren31 af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af

et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet

enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler”.

Jf. ovenstående er der ved tilførsel af aktiver tale om en hel eller delafståelse af en virksomhed mod et

vederlag. Der vederlægges enten i aktier eller anparter i det modtagende selskab. Tilførsel af aktiver kan

således være et alternativ til aktieombytning (modsat rettet), som kan anvendes for at opnå en ”Holding

struktur”. I modsætning til en aktieombytning vil det i denne situation være det indskydende selskab der er

holdingselskab, da der indskydes aktivitet ned i et nystiftet eller eksisterende driftsselskab, mod

vederlæggelse i aktier i det modtagende selskab. Der henvises til illustrationen på næste side. Ved en

aktieombytning er det indskydende selskab driftsselskabet og holdingselskabet det modtagende selskab.

Tilførsel af aktiver kan godt ud fra ovenstående, i hovedtræk, minde om en spaltning, men afviger på det

punkt at der udelukkende er tale om en udveksling af ydelser mellem de involverede selskaber, dvs.

selskabsdeltagerene ikke bliver berørt skattemæssigt af omstruktureringen. Man kan sige at tilførslen sker

”under” det eksisterende selskab og ikke direkte ”under” aktionærerne.

Som det fremgår af lovteksten i FUSL § 15C stk. 2, 1 pkt. er der ved tilførsel af aktiver tale om en overførsel

af en eller flere grene af et eksisterende selskab. Der er her de samme krav til definitionen af en gren, samt

dennes evne til at fungere ved egne midler, som det er beskrevet under spaltning. Der henvises derfor til

den mere dybdegående beskrivelse af grenkravet under afsnittet om spaltning.

Indeværende afhandling er baseret på skatteretslige overvejelser og beskrivelser, men hvis tilførsel af

aktiver overvejes i et selskabsretsligt aspekt er der ved tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab

selskabsretligt tale om et apportindskud i henhold til SL § 35 stk. 1, eller et indskud jf. SL § 160 hvis der er

tale om tilførsel af aktiver til et eksisterende selskab. Da ovennævnte er definitioner rent selskabsretsligt vil

dette ikke blive behandlet yderligere.

Tilførsel af aktiver kan illustreres således:

31 Grenkravet ved tilførsel af aktiver er det samme som gør sig gældende ved spaltning, hvorfor der henvises til
beskrivelsen herunder.
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Struktur før tilførsel af aktiver:

Figur 7 - Tilførsel af aktiver (nuværende struktur)

Herefter kan strukturen efter tilførsel af aktiver være flere forskellige. Her vises tre alternativer:

Alternativ 1: Aktiviteten indskydes i et datterselskab som viderefører navnet, mens det indskydende

selskab bliver holdingselskab. Der er her tale om en helafståelse af virksomheden mod et vederlag i aktier i

datterselskabet.

Figur 8 - Tilførsel af aktiver (indskud i dattervirksomhed)

Alternativ 2: En gren af det indskydende selskab indskydes i et datterselskab, mens det indskydende

selskab beholder en del af aktiviteten i fra det indskydende selskab og samtidig bliver holdingselskab for det

nye datterselskab. Der er her tale om en delafståelse af virksomheden, ved overførsel af en gren, mod et

vederlag i aktier i datterselskabet. De samme grenkrav som gør sig gældende ved en spaltning, hvorfor der

henvises til beskrivelsen under spaltning.
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Figur 9 – Indskud af gren i virksomheden (egen tilvirkning)

Alternativ 3: Flere grene af det indskydende selskab indskydes i flere datterselskaber, mens det

indskydende selskab bliver holdingselskab de nye datterselskaber. Der er her tale om en helafståelse af

virksomheden, ved overførsel af flere grene, mod et vederlag i aktier i datterselskaberne. De samme

grenkrav som gør sig gældende ved en spaltning, hvorfor der henvises til beskrivelsen under spaltning.

Figur 10 – Indskud af grene til flere virksomheder (egen tilvirkning)

9.2 Skattepligtig tilførsel af aktiver
Som det fremgår ovenfor i definitionen og lovgrundlaget omkring tilførsel af aktiver, så er der tale om en

afståelse af hele eller dele af et selskab, altså et ”salg”. Konsekvenserne af en skattepligtig tilførsel af

aktiver vil derfor være avancebeskatning efter de almindelige regler herom, hvor der sker en
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afståelsesbeskatning i forhold til værdien af de modtagne aktier. En eventuel avance vil medføre sædvanlig

beskatning i henhold til reglerne i KGL, ABL, EBL osv. Hvor der findes hjemmel afhænger af hvilken type

aktiver og passiver der overdrages. Det indskydende selskab vil derefter modtage vederlæggelse i aktier

svarende til nettoværdien af de aktiver og passiver der er overført til det modtagende selskab.

Der er dog en mulighed for at foretage tilførsel af aktiver ”skattefrit”, ved at succedere i værdierne. Der er

ikke tale om en egentlig skattefrihed, men en udskydelse ved succession. Dette vil blive behandlet nærmere

i afsnittet omkring skattefri tilførsel af aktiver.

Selskabsretligt kan tilførsel af aktiver sidestilles med et apportindskud. Da vi i denne afhandling, som

tidligere omtalt, fokuserer på skatteretten, vil vi ikke komme nærmere ind på reglerne i SL § 35 og SL § 160.

Datoen for overførslen er vedtagelsestidspunktet, medmindre der er tale om overførsel til et nyt selskab,

hvorved der skæringsdagen kan tilbagedateres i op til seks måneder (til det nystiftede selskabs

åbningsbalance). Reglerne herom er reguleret i SL § 4 om skattepligtig tilførsel med skattemæssig

tilbagevirkende kraft.

9.2.1 Det indskydende selskab

Det indskydende selskab afstår enten alle aktiver og passiver til handelsværdi, eller en gren af selskabet.

Denne afståelse vil medføre en efterfølgende realisationsbeskatning i det indskydende selskab. Afståelsen

skal ske til markedsværdier, hvorfor der skal ske en værdiansættelse af de aktiver og passiver der ønskes

tilført det modtagende selskab. Værdiansættelsen skal sikre at transaktionen sker inden for armslængde

princippet.

Armslængdeprincippet er et princip der omtaler fastsættelse af priser og de vilkår der skal være opfyldt

for transaktioner mellem interesseforbundne parter. Princippet er beskrevet i LL§ 2, hvorfor de henvises

hertil.

Værdiansættelsen er vigtig, men er vurderet behæftet med forhøjet risiko i den situation hvor der er fælles

interesser i det indskydende og modtagende selskab (fælles kapitalejere). Såfremt SKAT ikke er enige i

handelsværdien vil denne blive omvurderet. Som beskrevet ovenfor vil det indskydende selskab blive

vederlagt med aktier/anparter i det modtagende selskab. Nettoværdien af de overførte aktiver og passiver,

vil derfor være anskaffelsessummen.

9.2.2 Det modtagende selskab

Det modtagende selskab vil modsat rettet det indskydende selskab modtage de overførte aktiver og

passiver til de fastsatte handelsværdier, der skal opgøres på armslængdevilkår. Anskaffelsessummen

modsvarer således det indskydende selskabs afståelsessum. Da der er tale om en ny erhvervelse vil det
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modtagende selskab få et nyt afskrivningsgrundlag på de overførte aktiver, svarende til det indskydende

selskabs afståelsessum. Da der er tale om en skattepligtig tilførsel af aktiver succederer det modtagende

selskab således ikke i værdierne fra det indskydende selskab.

9.3 Skattefri tilførsel af aktiver
Den transaktion der forstås ved en skattefri tilførsel af aktiver er en tilførsel af aktiver og passiver der udgør

en virksomhed eller en gren heraf, mod at modtage vederlæggelse i form af aktier eller anparter i det

modtagende selskab. Når betingelserne for en skattefri tilførsel af aktiver er opfyldt, sker der ikke

ophørsbeskatning hos det indskydende selskab og det modtagende selskab overtager de

indskudte/overførte aktiver og passiver med skattemæssig succession. Reglerne herom er beskrevet i FUSL

§ 15c.

9.3.1 Tilladelse

Der har tidligere været et krav om at der skulle opnås tilladelse fra SKAT for at kunne benytte reglerne om

at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Dette blev dog ændret med indførslen af lov nr. 343 d. 18 april

2007, hvor det også blev muligt at lave en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. Denne mulighed gør

sig også gældende for skattefri aktieombytning uden tilladelse og skattefri spaltning uden tilladelse.

Reglerne der beskriver muligheden for at foretage skattefri tilførsel af aktiver er beskrevet i EU’s

fondsdirektiv fra 2009 (2009/133/EF). Det er dette regelsæt der danner grundlag for FUSL § 15C, hvori der

gives hjemmel til skattefrit at kunne gennemføre tilførsel af aktiver. I sin oprindelse var det som beskrevet i

foregående afsnit et krav at der forudgående var opnået tilladelse fra SKAT jf. FUSL § 15C stk. 1, 2 pkt.

Paragraffen er senere justeret med en tilføjelse i samme paragrafs pkt., 4, hvor det beskrives at en skattefri

tilførsel af aktiver kan ske uden forudgående at have modtaget tilladelse såfremt selskabet opfylder

reglerne i FUSL § 15C stk. 1, 5-8 pkt. Disse objektive regler vil blive gennemgået under skattefri tilførsel af

aktiver uden tilladelse, side 24.

9.3.2 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse

9.3.2.1 Objektive krav

Muligheden for at en tilførsel af aktiver kan ske skattefrit kræver at der er nogle objektive krav der er

opfyldt. Kravene vil blive beskrevet nedenfor.

9.3.2.2 Krav til selskaberne

Fælles for både den skattefrie tilførsel af aktiver med og uden tilladelse er afgræsningen af hvilke selskaber

disse regler er gældende for. Reglerne fremgår af FUSL § 15D. Der er her beskrevet nogle regler for hvilke

selskaber en transaktion som dette kan ske imellem. Det er et krav at indskydende og modtagende selskab

er selskaber i en medlemsstat. Begrebet herfor er beskrevet i fusionsskattedirektivets artikel 3, og er fælles
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for reglerne der gælder for skattefri aktieombytning32. Det er herudover et krav at der ikke er tale om en

transparent enhed. Ved overførsler til eller fra et selskab der ligger uden for EU er det et krav at der er tale

om et selskab der kan sidestilles med et dansk aktie- eller anpartsselskab, samt at der er en

dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Der er altså mulighed at tilførsel af aktiver

kan ske på tværs af landegrænser, hvilket vil blive kort behandlet under vores behandling af reglerne i L81

med perspektivering til EU retten.

Transparente enheder kan jf. ovenstående ikke gøre brug af reglerne. Disse regler er i en afgørelse fra 2009

blevet behandlet af skatterådet. I SKM 2009.410SR33 besvarede skatterådet en forespørgsel om hvorvidt et

P/S skattefrit kunne omdannes til et A/S. Omdannelsen skulle ske ved tilførsel af aktiver, idet ideelle andele

af selskabet blev tilført det nye A/S. Et P/S er i den skattemæssige opfattelse en transparent enhed, da

beskatningen sker hos aktionærerne og ikke i selskabet. Afgørelsen i SKM 2009.41SR blev at der godt kunne

ske skattefri tilførsel af aktiver til et P/S og derefter omdanne det til et A/S. Der var flere forhold der gjorde

sig gældende i denne afgørelse. Først og fremmest blev begrebet gren af en virksomhed gennemgået. Man

ønskede som sagt at omdanne et P/S til A/S og ville derfor vide om dette blev betragtet som en skattefri

tilførsel af aktiver hvor A/S’et succederede i P/S’ets skattemæssige værdier. Skatterådet fandt at der ved

overførsel af alle de ideelle andele var tale om en overførsel af hele virksomheden og ikke en gren, hvorfor

der kunne foretages skattefri tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens bestemmelser, da FUSL § 15C 2,1

stk., foreskriver at der skal ske tilførsel af en gren eller en hel virksomhed. Havde der derimod været tale

om én ideel andel og ikke samtlige havde dette ikke kunnet betragtes som en gren af en virksomhed og det

havde derfor ikke kunnet betragtes som en overdragelse af en sådan. Skatterådet dragede i afgørelsen

paralleller til to tidligere afgørelser, TfS 2000.66LR og TfS 1992.234. Afgørelsen i TfS 2000, 66 LR

omhandlede et selskab, der ønskede at overføre sin ideelle andel i et K/S til et andet eksisterende. Her

fandt ligningsrådet, at der blev tale om en gren af en virksomhed, når samtlige ideelle andele ved selve

tilførslen blev samlet i et selskab, og at der derfor kunne ske skattefri tilførsel af aktiver. I TfS 1992.234

fandt SKAT at et partnerselskab (P/S) kunne skattemæssigt skulle behandles efter de samme regler som gør

sig gældende for et almindeligt kommanditselskab (K/S). Sammenkoblet medfører TfS 2000.66LR og TfS

1992.234 at der kunne ske en skattefri tilførsel af aktiver selvom der var tale om en transparent enhed. Vi

mener dog også at en del af årsagen til at disse forhold kunne godkendes var at fælles for både K/S’et og

P/S’et var at de var ejet af et overliggende selskab og ikke fysiske personer.

32 Juridisk vejledning C.D.6.3.2
33 SKM 2009.410.SR
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Der er foruden ovennævnte ovenstående afgræsning af selskaber der kan anvende reglerne nogle

særregler for enkelte selskaber, der ikke findes omfattet af FUSL §15 c stk. 1. Disse selskaber er:

• DSB (omtalt i FUSL § 15c stk. 3)

• El distributionsselskaber (omtalt i FUSL § 15c stk. 4)

• Vand- og spildevandsselskaber (omtalt i FUSL § 15c stk. 5)

• Naviair (omtalt i FUSL § 15c stk. 6)

• Brugsforeninger (omtalt i FUSL § 15c stk. 7)

Disse selskaber vil ikke blive behandlet nærmere i indeværende afhandling, da disse er omfattet af

særlovgivning, som ikke er en del afhandlingen.

9.3.2.3 Grenkrav

Af definitionen på en tilførsel af aktiver fremgår det direkte af FUSL § 15C stk. 2, 1 pkt. at det er et krav at

de overførte aktiver enten udgør hele virksomheden eller en del af virksomheden der ud fra et

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

hjælp af egne midler”34. Grenkravet er ikke særligt tilpasset vedrørende tilførsel af aktiver, og der henvises

derfor til den dybere gennemgang under spaltning.

9.3.2.3.1 Aktiver og passiver der behandles anderledes i forhold til grenkravet

Grenkravet er et gennemgående princip for ”de forskellige typer af omstruktureringer. Ved tilførslen af

aktiver har praksis dog vist at enkelte aktiv/passiv typer bliver behandlet lidt anderledes og i visse tilfælde

kan afvige en smule fra det normale grenkrav. Vi vil nedenfor opliste de typer af aktiver hvor domspraksis

har vist at grenkravet ikke altid er sort og hvidt og kort beskrive de domsafsigelser der danner grundlag for

praksis.

Dette har primært vist sig at vedrøre følgende typer:

• Fast ejendom

• Værdipapirer

• Ideelle andele

• Låneprovenu

9.3.2.3.1.1 Fast ejendom

Som beskrevet ovenfor medfører grenkravet at ”de overførte aktiver enten udgør hele virksomheden eller

en del af virksomheden der ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en

samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler35”.

34 FUSL § 15C stk. 2, 1 pkt.
35 FUSL § 15C stk. 2, 1 pkt.
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Af tidligere domsafgørelser viser praksis dog at det indskydende selskab i tidligere domme ikke

nødvendigvis har skullet overføre en ejendom, selvom den har hørt til den gren af en virksomhed der er

overført til det modtagne selskab.

Et eksempel på dette ses i en afgørelse fra 1997 (TfS 1997.611LR36). I denne afgørelse ønskede et selskab at

tilføre en gren af sin virksomhed til et andet selskab og i det indskydende selskab blot beholde forskning og

udvikling som deres forretningsområde og aktivitet. Selskabet ejede ejendomme både i form af

udlejningsejendomme der var udlejet til tredjemand, samt en domicilejendom der også bestod af fabrikshal

og laboratorium. Det blev i denne sag vedtaget at alle ejendomme kunne blive i det indskydende selskab

også selvom det må forventes at laboratorium, fabrikshal mv. var en del af den udspaltede gren af

virksomheden.

9.3.2.3.1.2 Værdipapirer

Det at eje kapitalandele og værdipapirer i andre selskaber anses af SKAT ikke for at udgøre en selvstændig

virksomhed og vurderes derfor ikke at kunne overføres som en del af en virksomhed eller som en gren

heraf.

I SKM 2006.145.SKAT ønskede to aktionærer der hver havde et ejerskab på 50% af selskabskapitalen i

selskab A, der ejede to underliggende datterselskaber med 100%, at indskyde aktiverne skattefrit fra A til et

nystiftet selskab og derefter ophørsspalte det til to nye holdingselskaber.

Den skattefrie tilførsel af aktiver skulle omfatte alle aktiver og passiver i A, og dermed også kapitalandelene

i det underliggende selskaber, hvorfor der ikke var noget grenkrav i denne sag. Problematikken i denne sag

var at aktiviteterne i de to datterselskaber adskilte sig fra aktiviteten i A og dermed ikke vurderedes at

udgøre en samlet virksomhed, i forhold til det skatteretslige begreb herpå. SKAT kunne i første omgang ikke

imødekomme den fremsende anmodning da tilførslen ikke vedrørte den ”samlede virksomhed”. Efter en

samlet vurdering imødekom SKAT dog anmodningen om at tilføre produktionsaktiviteten fra det

oprindelige selskab A til et nystiftet selskab.

9.3.2.3.1.3 Ideelle andele

En ideel andel af en virksomhed, hvilket f.eks. kunne være en andel af et interessentskab anses heller ikke

af SKAT for at være en selvstændig virksomhed. Ideelle andele vil oftest udgøres af andele i enten et I/S, K/S

eller P/S. Vi afgrænser os i vores opgave fra at behandle personselskaber, men nævner blot disse da de har

relevans for tilførslen af aktiver til øvrige selskaber.

36 Juridisk vejledning C.D.6.2.3.1
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Da SKAT ikke anser de ideelle andele for at være en selvstændig virksomhed, vil det afledt heraf heller ikke

være muligt at overføre en ideel andel som en gren af en virksomhed. Det er dog muligt at anvende

reglerne omkring skattefri tilførsel af aktiver af ideelle andele såfremt det modtagne selskab overtager den

fulde ejerandel af personselskabet i forbindelse med overførslen.

Hvis tilførslen af den ideelle andel sker som en del af en samlet overførsel af et selskab og denne i øvrigt er

organisatorisk begrundet så kan SKAT altså godt anse den ideelle andel for at være en del af virksomheden

og dermed den tilførsel af aktiver der foretages.

Det er også praksis at SKAT kan acceptere når et interessentskab eller lignende (f.eks. P/S som beskrevet

tidligere i opgaven) bliver omdannet til et aktieselskab f.eks. ved at interessenterne tilfører deres andele i

interessentskabet til aktieselskabet.

9.3.2.3.1.4 Låneprovenu

Som det fremgår af FUSL § 15C 2 stk. skal alle de aktiver og passiver der vedrører en given gren af en

virksomhed indgå i den tilførsel af aktiver der foretages til det modtagne selskab. Det er således ikke muligt

at efterlade enkeltaktiver eller passiver også selvom de egentlig ikke er nødvendige for at grenen kan

fortsætte sin drift.

Det væsentlige punkt omkring låneprovenu er at der ikke må optages gæld og derefter tilføres et provenu

som en del af den skattefrie tilførsel af aktiver, mens forpligtelsen tilbagestår i det indskydende selskab.

Dette er der ikke noget specielt i, da dette er en del af at der ikke må ske den form for balancetilpasning.

Det er dog også praksis at et låneprovenu og en låneforpligtelse ikke for evigt vil være uadskillelige. Har et

selskab et gammelt erhvervslån optaget for at finansiere den daglige drift kan låneprovenuet være svært at

identificere og måle mod den rest tilbagebetalingsforpligtelse der eventuelt måtte være.

Af sager hvor SKAT har indføjet en betingelse om at lån og låneprovenu overføres samlet kan nævnes TfS

1999.297LR. Her fastsatte ligningsrådet netop at det var en betingelse for den skattefrie tilførsel af aktiver

at enten både låneprovenu og låneforpligtelsen blev i det indskydende selskab eller blev overført samlet

som en del af grenen. I svaret på denne skrev ligningsrådet følgende; ” Et provenu, der fremkommer ved, at

et lån udbetales, hænger sammen med forpligtelsen til at tilbagebetale lånet. Det kan derfor i sagens natur

– i al fald i en situation som den foreliggende – ikke forekomme, at låneprovenuet og

tilbagebetalingsforpligtelsen hører til to forskellige grene af virksomheden37”.

37 TFS 1999,297



56

Med baggrund i dette blev der givet tilladelse til den skattefrie tilførsel af aktiver, med den betingelse at lån

og låneprovenu enten samlet blev overført til det modtagne selskab, eller forblev i det indskydende

selskab.

9.3.2.4 Vederlag

Vederlagskravet minder i store træk om vederlagskravet der også gør sig gældende på andre typer af

omstrukturering, f.eks. spaltning. Dog er der ved tilførsel af aktiver ikke mulighed for at modtage

vederlæggelse i form af kontanter. Det er således en grundlæggende betingelse for at kunne foretage en

skattefri tilførsel af aktiver at dette udelukkende sker ved vederlæggelse i aktier eller anparter i det

modtagende selskab.

Dette forhold fjerner også muligheden for i en situation hvor det indskydende selskab også er

selskabsdeltager i det modtagende selskab at modtage vederlæggelse ved at de allerede ejede aktier i det

modtagende selskab stiger i værdi. Vederlæggelsen af det indskydende selskab kan ske ved nytegning af

aktier eller anparter i det modtagende selskab eller ved vederlæggelse af egne aktier i det modtagende

selskab. Når det modtagende selskab vederlægger med egne aktier til eksisterende selskabsdeltagere i

forhold til deres ejede kapital sidestilles dette med en nytegning. Havde der derimod været tale om

vederlæggelse af egne aktier til andre end de hidtidige ejere ville dette blive sidestillet med afståelse.

9.3.2.4.1 Efterfølgende dispositioner

Når der foretages en skattefri tilførsel af aktiver skal man være særligt opmærksom på de efterfølgende

dispositioner fra det modtagende selskab. Det er reglen at der ikke må ske kontant vederlæggelse og et

efterfølgende udbytte kan derfor blive betragtet en et brud på dette, hvis det anses for at være en

modydelse for den foretagne tilførsel af aktiver.

Såfremt man ønsker at foretage en efterfølgende udlodning bør sagen derfor på ny forelægges for SKAT for

at undgå problematikker omkring dette.

Dette skyldes at udbytter fortsat kan omkvalificeres til kontant vederlag, selvom den generelle lov omkring

udbyttebegrænsning ved tilførsler af aktiver uden tilladelse er bortfaldet ved lov38. Denne omkvalifikation

er dog efterprøvet i EU domstolen med et modsatrettet udfald. Da forholdet omkring efterfølgende

udbytteudlodning, og dennes omkvalifikation til kontant vederlæggelse blev efterprøvet i EU domstolen var

opfattelsen at det ikke var at opfatte som en kontant udligningssum.

38 Lov nr. 525 af 12. juni 2009.



57

Det blev dog også i samme dom slået fast at EU-retten ikke går forud for at nationale myndigheder og

domstoles anvender de nationale retsprincipper til at nægte adgang til at anvende fusionsskattedirektivets

regler omkring misbrug og omgåelse39.

9.3.2.5 Holdingkrav

Der er ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse et holdingkrav der skal være opfyldt. Holding kravet

identisk med de under spaltning beskrevne regler, hvorfor der henvises hertil. De heri beskrevne regler

omkring efterfølgende omstrukturering gør sig ligeledes gældende for skattefri tilførsel af aktiver.

9.3.2.6 Handelsværdier

De modtagne aktier/anparter i det modtagene selskab anses anskaffet til handelsværdien af de tilførte

aktiver og passiver jf. FUSL § 15d, 4 stk. Der er et ejertidskrav på tre år på disse aktiver for at disse forbliver

skattepligtige. Der henvises til beskrivelsen af ejertidskravet under spaltning.

9.3.3 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse

9.3.4 Objektive regler

De objektive regler vedrørende skattefri tilførsel er de samme som ved skattefri tilførsel med tilladelse

hvorfor der refereres til det herunder beskrevne. Der hvor de to vil adskille sig væsentligt fra hinanden er at

SKAT vil have foretaget en konkret vurdering og have givet tilladelse, er det også et udtryk for at de værdier

der er indføjet i tilførslen af aktiver er godkendt og der kan derefter ikke sås tvivl omkring værdiernes

korrekthed. Når der er opnået tilladelse og ansøgeren har opfyldt de betingelser der er for at kunne

foretage en skattefri tilførsel af aktiver har ansøgeren som udgangspunkt sikkerhed for at denne tilførsel af

aktiver ikke vil kunne omstødes som værende skattefri.

9.3.5 Subjektive betingelser

9.3.5.1 Forretningsmæssig begrundelse

Som ved øvrige former for omstrukturering er der et krav omkring at der skal foreligge en fyldestgørende

forretningsmæssig begrundelse for at foretage en skattefri omstrukturering. Dette gælder derfor også ved

skattefri tilførsel af aktiver. Reglerne omkring den forretningsmæssige begrundelse er som nævnt ovenfor

indføjet for at klarlægge at spaltningen ikke må foretages for at opnå skatteunddragelse eller

skatteundgåelse. Denne forretningsmæssige begrundelse danner grundlag for at opnå tilladelse hos SKAT,

der på baggrund af denne laver en samlet konkret vurdering inden der gives tilladelse. Der henvises

endvidere til den mere dybdegående beskrivelse under spaltning.

39 Den Juridiske vejledning C.D.6.2.4.2
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9.4 Skattemæssige konsekvenser ved skattefri tilførsel af aktiver
Vi vil i nedenstående afsnit beskrive de skattemæssige konsekvenser en skattefri tilførsel af aktiver har i

forhold til de involverede parter. Ved en skattefri tilførsel af aktiver kan de involverede parter begrænses til

det indskydende og modtagende selskab, da aktionærerne, som nævnt tidligere, ikke berøres af

transaktionerne der ikke sker direkte under aktionærerne.

9.4.1 Indskydende selskab

Det indskydende selskab der afstår aktiver (i overensstemmelse med grenkravet) beskattes ikke af en

eventuel avance ved overdragelsen, ligesom de heller ikke har fradrag for et eventuelt tab. Dette skyldes at

der sker succession jf. FUSL § 15d, stk. 1, at Det indskydende selskab anses ved afståelsen for at have

erhvervet aktierne i det modtagende selskab til den skattemæssige værdi af de overførte aktiver på

overførselsdatoen. Aktiernes anskaffelsesdato er beslutningstidspunktet for den skattefrie tilførsel af

aktiver. Efter 3 år kan selskabet afstå de modtagne aktier skattefrit.

9.4.2 Modtagende selskab

I det modtagne selskab sker der succession på samme måde som man ville se ved fusion og spaltning, og

det er reglerne i FUSL § 8, 1-4 stk. Det modtagne selskab succederer i såvel anskaffelsessummer som

anskaffelsestidspunkt, og de tilførte aktiver anses derfor for værende anskaffet på det tidspunkt hvor de er

anskaffet af det indskydende selskab og til de anskaffelsessummer som det indskydende selskab har

erhvervet aktiverne til. Det gør her ingen forskel om der er tale om en gren af en virksomhed eller om det

er hele selskabet der indskydes i det modtagene selskab, ligesom det også er underordnet om overførslen

sker til en eller flere modtagne selskaber. Reglerne i FUSL § 8, 6 stk. finder anvendelse og dette medfører at

skattemæssigt underskud fra det indskydende selskab ikke kan fradrages i det modtagne selskabs

indkomstopgørelse. Dette bortfalder ved den skattefrie omstrukturering.

9.5 Delkonklusion
Ved vores gennemgang af de objektive og subjektive regelsæt vedrørende tilførsel af aktiver, har vi

delkonkluderet at området ikke vil blive påvirket af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), dette skyldes at der

ved tilførsel af aktiver ikke kan gives kontante udligningssummer. L81 omhandler beskatningen af disse

kontante udligningssummer og beskriver hvordan at disse skal udbyttebeskattes. Dermed giver vedtagelsen

af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), ingen påvirkning af de gældende regler omkring tilførsel af aktiver.
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10 Aktieombytning
En aktieombytning fungerer på den måde at et selskab erhverver et andet selskabs aktiekapital med det

resultat, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab. En aktieombytninger kan enten foretages

skattepligtig eller skattefrit.

Ved koncerninterne aktieombytninger sker dette ofte for at etablere et holdingselskab, mens det for

koncerneksterne parter ofte sker for at etablere et forretningsmæssigt samarbejde. Alternativet hertil vil

som ofte være et salg kapitalandele i selskabet eller aktiviteten.

Selskabsretligt er der tale om en forhøjelse af kapitalen i et selskab ved apportindskud af anparter i

”holding-selskabet”, som herefter vil blive moderselskabet.

Nedenfor er det illustreret hvorledes et nystiftet holdingselskab indskydes ved en aktieombytning. Det

nystiftede holdingselskab overtager derved aktierne i selskabet A og der udstedes nye aktier i

holdingselskabet, som anses for erhvervet på samme tidspunkt og til samme pris som de ombyttede aktier i

selskab A. Der sker med andre ord succession i de skattemæssige værdier og i det oprindelige

anskaffelsestidspunkt.

Figur 11 - Illustration af en aktieombytning

Der er intet krav til at det skal være et nystiftet selskab. Det kan tilsvarende være et eksisterende selskab,

som ikke nødvendigvis ejer andele i det erhvervede selskab, men det erhvervende (indskydende) selskab

står efter dispositionen tilbage med et datterselskab og udgør følgelig selv et holdingselskab.
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10.1 Skattefri aktieombytning
En skattefri aktieombytning kan enten ske med tilladelse eller uden tilladelse. En aktieombytning med

tilladelse sker efter reglerne i FUSL§ 11 og 13, jf. ABL § 36, stk. 1. Omvendt vil en omdannelse uden

tilladelse skulle ske efter reglerne i ABL § 36, stk. 6.

Som det fremgår af navnet medfører en skattefri aktieombytning som hovedregel ingen skattepligt, hvorfor

denne vil være attraktiv for kapitalejeren i forhold til ind skattepligtig aktieombytning. Vi skal dog slå fast at

der sker en udskydelse af beskatningen og at denne ikke bortfalder for bestandigt.

10.2 Skattefri aktieombytning med tilladelse
Ved en skattefri aktieombytning er der nogle subjektive regler som er gælde både for aktieombytninger

med tilladelse samt aktieombytninger uden tilladelse. Derudover er der for aktieombytninger med

tilladelse nogle yderligere subjektive regler som vil blive beskrevet nedenfor.

En aktieombytning anvendes typisk i situationer, hvor en aktionær ønsker at indskyde et holdingselskab, for

at minimerer sin risiko, ved at kunne modtage skattefrie udbytte og tage pengene ud løbene når der er

behov herfor. Derudover vil aktionæren på denne måde være bedre beskattet over for kreditorerne.

10.2.1 Anvendelsesmuligheder - lovgrundlag

Der er en række betingelser som skal være opfyldt for at et selskab kan foretage skattefri aktieombytning

med tilladelse. Aktieavancebeskatningslovens § 36 bygger som det fremgår, på artikel 3 i direktivet

2009/13/EF, som tidligere beskrevet i den historiske udvikling. Det fremgår af direktivet at der skal være

tale om medlemsstater og selskaberne skal svare til danske anparts- eller aktieselskaber, som fremgår af

selskabsloven. Selvom navnet refererer til aktieombytningen er den ligeledes gældende for

anpartsselskaber.

Selskaber som ikke er omfattet af begrebet i ABL § 36 stk. 1 og 2, kan anvende reglerne i ABL § 36 stk. 3,

som er en dansk bestemmelse. Hvis selskabet ikke opfylder kravet om at være et selskab i en medlemsstat,

kan reglerne om tilladelse fortsat anvendes, hvis det erhvervende selskab erhverver hele kapitalandelen og

derved for fuldstændigt ejerskab eller hvis et selskab der allerede ejer aktier, erhverver resten af

aktiekapitalen.

Ved en skattefri aktieombytning er transaktionen defineret således efter ABL § 36, stk. 2 ”… forstås den

transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det

opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en

yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem

aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.”
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Dette er derved som beskrevet i indledningen til aktieombytningen en transaktion, hvor en aktionær

ombytter sine nuværende aktier i et selskab mod at modtage nye aktier i det erhvervende selskab og på

den måde at få ”indskudt” et holdingselskab.

En aktieombytning med tilladelse medfører som beskrevet i det ovenstående beskatning efter reglerne i

FUSL § 11.

En aktieombytning, hvor en kapitalejer som har bestemmende indflydelse i det erhvervende selskab,

indskyder aktierne i et selskab i en stat som ikke er medlem af EU/EØS, Færøerne, Grønland eller Danmark

ikke har en DBO med det pågældende land, vil altid skulle anvende reglerne om aktieombytning med

tilladelse jf. ABL § 36 stk. 6, 6. pkt.

10.2.2 Vederlæggelse

Efter ABL § 36, stk. 2 fremgår det at selskabet erhverver en andel af et andet selskabs aktiekapital. Dette

betyder derfor at aktionærerne skal erlægges med aktier i det erhvervende selskab samt en eventuel

kontant udligningssum.

Hvis vederlaget udelukkende består af aktier succederer alle i de erhvervende anskaffelsessummer. Der

sker således ingen forskydning mellem kapitalejerne. Hvis man modtager kontant vederlæggelse vil der dog

ske beskatning af eventuelt udbytte. Vi vil i vores analyseafsnit gennemgå, hvorvidt der er mulighed for at

undgå eller nedbringe den eventuelle udbyttebeskatning ved disse omstruktureringer, som oftest vil være

led i almindelige forretningsmæssige dispositioner.

Der er intet krav til fordelingen af det kontante vederlag blandt kapitalejerne. Der kan derfor godt foretages

en forskydning mellem de enkelte aktionærer i erhvervede selskab. Størrelsen af den kontante

udligningssum, er dermed ikke begrænset af et lovreguleret loft. Der skal naturligvis ske samme fordeling af

værdi som ejerandelene var før omstruktureringen, men hvor stor en andel af vederlaget der sker i

kontanter er ikke lovreguleret.

Hvis der sker en udligning med en kontant udligningssum vil denne skulle beskattes som udbytte hos

aktionærende i det erhvervede selskab. Der er tale om en generel udbyttebeskatning og denne gælder

derfor samtlige aktionærer i det erhvervede selskab. Udbyttebeskatning vil være gældende for både fysiske

personer samt for selskaberne, og der er underordnet hvorvidt de er fuldt eller begrænset skattepligtige af

udbytte. Efter de nye regler omfatter ethvert vederlag, som ikke er kapitalandele i det erhvervende selskab

den kontante udligningssum. Når de bliver beskattet som udbytte skal derfor ingen af aktierne i det

erhvervede selskab anses for værende afstået. Hvis aktionæren helt udtræder af koncernsammenhængen
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vil der derimod ske afståelsesbeskatning og som følge heraf være tale om en almindelig avance beskatning.

Dette betyder således, at man i forbindelse med aktieombytningen alene modtager kontant vederlæggelse

og ingen aktier i det erhvervende selskab. Denne kan således anvendes i forbindelse med en

aktieombytning, hvor kapitalejeren i forbindelse med f.eks. et generationsskifte træder helt ud af

koncernen. Efter disse reglerne gælder koncernforbindelsen efter LL § 2. Aktionæren som udtræder må

således ikke eje kapitalandele i øvrige selskaber inden for samme koncern. Dette kunne eksempelvis være

fælles ejendomsselskab eller lignende, hvorfor aktionærer derved vil blive udbytte beskattet.

Det er et krav til ved en aktieombytning at man modtager aktier i det erhvervende selskab efter ABL § 36.

Hvis dette ikke er muligt som følge af at det erhvervede selskab har tabt egenkapitalen, således det reelt er

værdiløst kan der derved ikke foretages en skattefri aktieombytning. Det er ansøgningstidspunktet som er

afgørende for om der kan foretages eventuel aktieombytning og således ikke seneste årsrapport som

eventuelt udviste negativ egenkapital40.

De objektive regler:

10.2.3 Flertalskravet

Moderselskabet skal efter ABL § 36, stk. 2 besidde flertallet af stemmene i den erhvervede selskab. Det

afgørende herfor er den bestemmende indflydelse efter ligningslovens § 2, stk. 2.

Der er ingen forskel for aktieombytningen med og uden tilladelse for flertalskravet. Det fremgår af ABL § 6,

1. pkt. at en aktieombytning uden tilladelse skal overholde de samme regler: ”Ombytningen af aktier efter

stk. 1-5 kan gennemføres, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen.”

Flertallet skal både besiddes gennem stemmeflertal og indflydelse. Betingelserne anses for værende

opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter spaltes efter reglerne i FUSL § 15a, som er

beskrevet ovenfor.

Flertalskravet gør ligeledes at man skal være opmærksom på om der eventuelt er en

aktionæroverenskomst. Der er som hovedregel, hvis der er flere aktionærer i et selskab, udarbejdet en

aktionæroverenskomst, der beskriver hvordan aktionærerne er stillet i selskabet. Såfremt et umiddelbart

stemmeflertal er påvirket af en eventuel aktionæroverenskomst bestemt vetoret for mindretalsaktionærer,

så vil flertalskravet ikke kunne være opfyldt41.

40 Den juridiske vejledning C.D.6.3.3.2
41 SKM2006.372.LSR
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Hvis der er givet tilladelse skal man være opmærksom på at hvis der efterfølgende er indgået en ny

ejeraftale kan det medføre at en allerede givet tilladelse bortfalder, hvis man mister marioteten i selskabet.

For at miste tilladelsen kræver det, at det at aftalen anses for værende indgået i tilknytning til selve

aktieombytningen. Anmeldelseskravet er gældende i 3 år efter tilladelsen er givet, der er dog ikke krav om

egentligt ejertidskrav på 3 år, men alene et anmeldelseskrav. Når ændringer anmeldes, vil der ske en

prøvelse af om ændringerne stemmer overens med den oprindelige tilladelse eller om der er sket

væsentlige ændringer som strider mod den tidligere givende tilladelse42.

Hvis man efter en aktieombytning vælger at foretage en kapitalforhøjelse i det erhvervede selskab, hvor

tredjemand indskyder kapital ved en ny tegning og hvor majoritet derved opgives af kapitalejeren. Dette er

muligt selvom det ligger inden for de 3 års ejertidskrav. Dette er bekræftet gennemgang praksis43. Hvor der

efter ombytning blev foretaget en kapitaludvidelse i datterselskabet og i den forbindelse kom til at eje

ligeligt med 50 %.

Kravet om stemmerflertal på tidpunktet for aktieombytningen vurderes ikke opfyldt, hvis der i umiddelbart

forlængelse af aktieombytning sker et talbagelsalg til tidligere aktionærer44.

10.2.4 Værdipapirer

I en skattefriaktieombytning kan aktier og anparter (ABL §1) efter reglerne i ABL § 36 ombyttes skattefrit.

Der dog derudover andre typer af ejerandele som kan aktieombyttes. Dette gør sig gældende for blandt

andet tegningsretter, ABL § 1, stk. 4. Der er dog også mulighed for aktieombytning af ikke eksisterende

aktier. Dette er relevant for en personligt drevet virksomhed hvor indehaveren ønsker at omdanne dette til

et selskab. Hvor der efter omdannelsens ønskes at foretage en skattefri aktieombytning.

10.2.5 Ombytningsdatoen

Aktieombytningsdatoen kan ikke gøres med tilbagevirkende krav jf. ABL § 36, stk. 4. Det er således

aktieombytningstidspunktet, datoen for vedtagelsen, hvor transaktionen bliver gennemført.

Undtagelsesvist hvis der er tale om allerede etableret koncernforbindelse, hvor der f.eks. indskydes et

nystiftet selskab mellem holdingselskabet og driftsselskabet, anses koncernforbindelsen for etableret i

forbindelse indkomstårets begyndelse, og derved med tilbagevirkende kraft. Derudover vil der i tilfælde

hvor der etableres koncernforbindelse i forbindelse omstruktureringen og der ikke tidligere har været

erhvervsmæssig aktivitet.

42 SKM2004.283.LSR
43 SKM2008.182.Sr
44 SKM2008.375.SR
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De subjektive regler:

Det kræves derudover for at få tilladelse fra skattemyndighederne efter ABL § 36, stk. 1, at der skal

forelægge en forretningsmæssig begrundelse, dette betyder at der kan ske en tilsidesættelse, hvis det

vurderes at formålet med aktieombytningen er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. De subjektive

regler er nærmere gennemgået under spaltning, side 28.

Handelsværdien: Ved en aktieombytning uden tilladelse skal vederlagsaktierne og en eventuelt kontant

vederlag svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det samme gør sig gældende for en spaltning

uden tilladelse efter FUSL § 15a, stk. 2, 2. pkt. I SKM2007.699.SR vedrørende spaltning, blev det fastlagt at

vederlaget pr. definition vil være handelsværdien, hvis selskabet er nystiftet og der ikke sker forrykkelse af

det indbydes ejerforhold.

I SKM2013.763.SR ejede en ene anpartshaver alle anparterne i det erhvervede og det erhvervende selskab.

I denne konkrete vurdering fandt skatterådet, at der ikke kunne ske formueforskydning mellem

anpartshaverne. SKAT konkluderede ikke på, at de ikke havde taget stilling til om den beregnede værdi

svarende til handelsværdien, men alene forholdt sig til om grundlaget for vurderingen af om værnreglerne

var opfyldt. I praksis betyder dette, at hvis der ikke sker skævdeling mellem selskabsdeltagerne, vil dette

ikke have nogen betydning for formueforskydning imellem kapitalejerne og det derfor har mindre

betydning, hvor mange aktier man udsteder som vederlag og hvori der kan succederes.

Skatterådet har ligeledes i SKM2014.128.SR taget stilling til at et selskab hvor to ejere havde 50% hver at et

selskab. De 70% var ejet gennem fælles holdingselskab men de resterende 30% var ejet privat.

Aktieombytningen blev udarbejdet ved en kapitalforhøjelse i holdingselskabet, hvor begge ejere blev

vedlagt med en kapitalforhøjelse, og aktier i holdingselskabet. Der skete derfor ingen formueforskydning

mellem de 2 aktionærer. Der kan derved udstedes vederlagsaktier, hvori der succederes i

anskaffelsessummen.

Det skal dog bemærkes, at hvis aktierne er erhvervet før 19. maj 1993, vil kapitalejerne have mulighed for

ejertidsnedslag, hvori der kan foretages succession i anskaffelsessummen. I disse situationer vil der være

mulighed for at flytte værdi fra aktier med lille ejertidsnedslag til aktier med større ejertidsnedslag45. I disse

situationer vil der fortsat skulle anvendes ressourcer på opgørelse af handelsværdien, samt brug af

45 “Lempelse af vederlagskravet ved skattefri aktieombytning”, Kartsten Gianelli, SR-SKAT, 6/2013



65

bindende svar fra SKAT for at sikre at SKAT ikke tilsidesætter opgørelsen. Besparelsen/gevinsten er derfor

en individuel vurderingssag fra den ene sag til den anden.

Dette betyder, at hvis der fremadrettet ikke vil være nogen risiko for formueforskydning, så vil der heller

ikke være behov for at fastsættelse af den faktiske handelsværdi. Hvis ejerforholdene ikke er identiske med

ovenstående sager, vil det være relevant fortsat at indhente bindende svar for at sikre at påtænkt

aktieombytning uden tilladelse kan gøres efter ovenstående praksis.

Skattemæssig anvendelse:

Når tilladelsen til omstrukturering er givet, kan den foretages efter reglerne i FUSL §§ 9-11. Når

ombytningen foretages efter disse regler anses de ombyttede aktier/anparter ikke for afstået, men

modtaget til samme anskaffelsessum og tidspunkt, som de oprindelige aktier. Der skal derved ikke nogen

beskatningen i forbindelse med en ren aktieombytning.

Sker der dog udover almindelig tildeling af aktier, samt tildeling af et kontant vederlag, anses dette for

afhændet og der skal derved ske udbyttebeskatning efter de nye regelændringer. Der opstår derved en

hårdere beskatning, da der ikke sker modregning af eventuel anskaffelsessum.

Eventuelt salg inden for tiden ved holdingkravet

Hvis holdingselskabet, det erhvervende selskab, inden for 3 år efter ombytningen påtænker at sælge det

datterselskabet, der erhvervede, vil der efter reglerne i ABL § 36, stk. 3 pkt.

10.2.5.1 Skattefri aktieombytning uden tilladelse

Hvis man har fået afslag på en ansøgning om tilladelse til en aktieombytning, kan man i stedet foretage en

aktieombytning uden tilladelse. Hvis man ikke mener, at man opfylder kravende for en godkendt

aktieombytning kan man vælge at foretage den uden tilladelse og derved ”spare” tiden på selve

ansøgningen.

En aktieombytning uden tilladelse gælder de samme objektive regler som for en aktieombytning med

tilladelse. Dette betyder, at det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det overtagende

selskab ved aktieombytningen, dog med et yderligere krav om ejertid på 3 år, hvor de ombyttede aktier i

driftsselskabet ikke må afhændes. Det 3-årige ejertidskrav bygger på lovforslag nr. 202, som blev fremsat d.

22. april 2009, hvorfra det også har virkning. Ejertidskravet er er behandlet i ABL § 36, stk. 6 og er yderligere

beskrevet under området for spaltning.
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Det 3-årige ejertidskrav skyldes, at det ikke skal være muligt, at indskyde et holdingselskab, for derefter at

sælge datterselskabet, for alene at udskyde beskatningen hos kapitalejeren. Skattemyndighederne vil ikke

godkende denne konstellation, da de ikke mener at indskydelse af et holdingselskab med efterfølgende

frasalg ikke kan være begrundet med forretningsmæssige dispositioner, men alene et spørgsmål om

udskydelse af beskatning.

For at anvende reglerne i ABL § 36, stk. 6 er det en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne/anparter

med tillæg af eventuel udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede kapitalandele.

10.2.5.2 Skattemæssig konsekvens for kapital ejeren

Ved en aktieombytning kan man, som i de øvrige tilfælde, erlægges med kapitalandele i selskabet og

eventuel kontant vederlæggelse.

Ved en skattefri aktieomdannelse vil der, hvis man alene erlægges i aktier, ikke ske nogen forskydning af

værdien. Der vil derved ikke ske beskatning af kapitalejeren. Aktierne anses for erhvervet til samme pris og

tidspunkt som de ombyttede aktier.

Kontant vederlaget vil blive behandlet og beskattet som udbytte, hvis aktionæren vederlægges i andet end

aktier i erhvervede selskab, samt efter omstruktureringen ejer aktier i et deltagende selskab eller et

koncernforbundet selskab efter FUSL §9. Ved et kontantvederlag tilsidestilles ligeledes gældsbreve eller

aktier i andre selskaber.
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10.2.6 Erhvervende selskab

Det erhvervende selskab vil ikke være skattepligtig af aktieombytningen. Selskabet vil erhverve

kapitalandele og dette er alene en køb af kapitalandele.

Hvis der i en skattefri omstrukturering sker et ejerskifte i selskabets aktier eller stemmerettigheder på mere

en 50%, vil det medføre en begrænsning i muligheden for anvendelse af underskud fra tidligere år efter SEL

§ 12D. Til vurdering af om der sker skift i ejerkredsen i underskudsselskaber gælder transparensprincip,

således at der ses igennem selskaber der ejer med end 25% af kapitalen. Det er derved det øverste

aktionærer i det ultimative moderselskab som er afgørende.

10.2.7 Erhvervet selskab

Det erhvervede selskab, som efter aktieombytningen vil blive klassificeret som dattervirksomhed efter

aktieombytningen, vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens. Det er alene kapitalandele i selskabet

som er blevet handlet.

10.3 Skattepligtig aktieombytning
En skattepligtig aktieombytning, er blot et simpelt aktiesalg. Aktierne i det eksisterende selskab sælges til

det erhvervende selskab, som derefter vil være moderselskab, hvis der erhverves mere en 50 % af

aktiekapitalen.

Det er derfor på den baggrund alene et spørgsmål om salg af værdipapirer mellem to selskaber og gevinst

og tab opgøres derfor efter de gældende regler i aktieavancebeskatningsloven.

10.3.1 Indskydende selskab

Aktieombytning er uden konsekvenser for det erhvervede selskab. Dette skyldes at der er tale om

almindelig handel med kapitalandele. Selskabets eneste konsekvens, er at de eventuelt for nye ejere og skal

foretage en delårsopgørelse hvis der sker en forskydning på mere end 50% i aktiebesiddelsen. Det er dog

almindeligt, at en aktieombytning sker fordi en kapitalejer ønsker et holdingselskab for at minimere sin

fremadrettet risiko. I disse tilfælde vil der på tidspunktet for aktieombytningen være tvungen national

sambeskatning.

10.3.2 Modtagende selskab

Det modtagende selskab vil overtage kapitalandele til handelsværdi fra det indskydende selskab eller

person. Som betalingen herfor vil selskabet udstede kapitalandele i fra eget selskab svarende til værdien af

de modtagne kapitalandele. På tidspunktet for ombytningen er der ingen skattemæssig konsekvenser. Når

der fremadrettet sker afståelse af de erhvervede aktier vil selskabet blive beskattet på baggrund af

handelsværdien på ombytningstidspunktet.
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10.3.3 Kapitalejeren

Kapitalejeren vil være skattepligtig af sit salg af kapitalandele i erhvervede selskab i lighed med de

almindelige regler for aktieavance. Værdien er fastsat til handelsbeløbet afståelses tidspunktet. Som

beskrevet under fusion kan SKAT foretage korrektion til værdien, hvis der ikke er tale om handel med 3.

mand.

Hvis der er tale om en fysisk person som afstår sine aktier vil han være skattepligtig af avancen på

afståelsestidspunktet. Dette vil typisk ikke være en fordel af kapitalejeren, da der derved skal betales en

skat, selvom hele værdien sættes i nye kapitalandele.

Hvis der er tale om et selskab som ejer de indskydende aktier, kan det i nogle tilfælde ske skattefrit, efter

reglerne i om skattefrit udbytte. Der vil det være underordnet for det det kapitalejende selskab om der sker

en skattepligtig eller skattefri aktieombytning.

De ny udstedte aktier i det erhvervede selskab anses for erhvervet til handelsværdi. Fremadrettet vil de nye

aktier anses for værende anskaffet til værdien af de nye aktier på ombytningstidspunktet.

10.3.4 Undgåelse af beskatning hvis man ønsker at sælge virksomheden

Efter reglerne i ABL § 6, stk. 6, 3. pkt., vil et holdingselskab, som har overtaget kapitalandelene ved

succession være omfattet af det tidligere omtalte holdingkrav.

For at undgå omstødelse ved salg inden for 3 år og derved beskatning kan kapitalejeren foretage en

kapitaludvidelse i driftsselskabet ved at udstede nye kapitalandele i driftsselskabet. Derved er der ikke sket

afstående af kapitalandele i holdingselskabet, men man har samtidig afstående en del af kapitalandelen i

driftsselskabet. Dette blev i et bindende svar godkendt af SKAT i 2009, som omhandlende udstedelse af nye

anparter til tredjemand i driftsselskabet, således at selskabets tidligere ejer og tredjemand efter

kapitaludvidelsen hver havde en kapitalandel svarende til 50 %46.

10.4 Delkonklusion
Vores gennemgang af de objektive og subjektive regelsæt vedrørende aktieombytning, har vi

delkonkluderet at området vil blive påvirket af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), dette skyldes at der ved

aktieombytning kan være situationer hvor der udstedes kontante udligningssummer. L81 omhandler

beskatningen af disse kontante udligningssummer og beskriver hvordan at disse skal udbyttebeskattes.

Dermed giver vedtagelsen af L81 (lov. nr. 274 af 26. marts 2014), en ændring til beskatningen i forhold til de

tidligere gældende regler omkring aktieombytning.

46 SKM2009.646.SR
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11 Analyse
Grundlaget for denne afhandling, er som det fremgår af indledningen og problemformuleringen, at

gennemgå de gældende regler for omstrukturering, hvilket er foretaget i afhandlingens tidligere afsnit,

samt analysere på lovændringen L81.

For at danne grundlag for analysen, vil vi starte med at lave en gennemgang af L81, som den 26-03-2014

blev vedtaget og herefter blev til Lov nr. 274 af 26-03-2014.

Herefter vil vi, i dette analyseafsnit, analysere på reglerne i Lov nr. 274 af 26-03-2014 (L81) og undersøge

hvordan vedtagelsen af L81 vil ramme aktionærerne. Vi vil ydermere i nogle opstillede eksempler,

undersøge hvorvidt der kan skatteoptimeres og undgå udbyttebeskatning i de typer af omstrukturering der

er påvirket af Lov nr. 274 af 26-03-2014 (L81). Slutteligt vil vi i denne analyse undersøge hvorvidt reglerne

efter vedtagelsen af ovennævnte lov er i harmoni med de EU lovgivningen og de definitioner af udbytter og

avancer der er beskrevet i modeloverenskomsten.

11.1 Analyse af L81 og lovforslagets skattemæssige effekt

11.1.1 Tilblivelsen og grundlaget for indførslen af L81

Den 20. november 2013 fremsatte den daværende skatteminister, Holger K. Nielsen (SF), lovforslaget L81.

Lovforslaget var en ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

aktieavancebeskatningsloven og var et indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med,

de ved omstruktureringer, udbetalte kontante udligningssummer. Lovforslagets formål var at lukke et hul i

skattelovgivningen og sikre at skattepligtige ”udbytter”, der udbetales til aktionærerne i forbindelse med

fusioner, spaltninger og aktieombytninger, ikke bliver konverteret til skattefrie kontante udligningssummer.

Lovforslaget L81 blev den 25. marts 2014 vedtaget af folketinget. Lovforslaget er en opfølgning på L 10 fra

2012/2013, der bl.a. indførte selskabsskattelovens § 2 D, samt L 49 af 2012. Loven er som udgangspunkt en

stramning af reglerne for beskatning af aktieavance og udbytte og har betydning for fremadrettede

skattepligtige og skattefrie omstruktureringer, hvor aktionæren fremadrettet som hovedregel nu beskattes

som udbytte i stedet for aktieavance. Dette kan have en betydning for størrelsen af skattebetalingen, samt

for hvilket land hvori beskatningen sker.

Lovforslaget trådte i kraft d. 1. april 2014, men det blev for at forhindre eventuel spekulation omkring

foretagelsen af omstruktureringer besluttet at loven havde virkning allerede fra datoen for lovforslagets

fremsættelse d. 20. november 2013.
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11.1.2 Hvad er L81 og hvilke ændringer medfører vedtagelsen?

Lovforslaget der blev vedtaget ved sin 3. behandling d. 25. marts 2014, var et forslag til ændring af

fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavancebeskatningsloven.

Som tidligere beskrevet var forslaget et indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med

udstedelsen af kontante udligningssummer. Ligningsloven (§16A og §16B) og selskabsskattelovens §2d

indeholder adskillelige værnsregler mod sådanne konverteringer og L81 er således blot en stramning af

disse regler.

Væsentligt for den videre behandling af lovforslaget i vores analyse er at afdække hvilke regler der er

indføjet/hvilke regler der er ændret i de ovenstående love. Vi vil derfor individuelt gennemgå ændringerne

til de 5 love som lovforslaget medfører:

11.1.2.1 Fusionsskatteloven

Lovforslaget lagde op til at loven skulle ændres på fire punkter. Størstedelen af ændringerne bestod i

ændringer til lovens §15B, men også §9 blev ændret.

Lovens §9 blev omformuleret for at sikre at alle kontante udligningssummer nu blev udbyttebeskattet også

selvom der tidligere var en mulighed for at ”konvertere” udbytter til skattefrie aktieavancer.

Fusionsskattelovens §9 blev med indførslen af L81 omformet til følgende ordlyd: Udligningssummer

omfattet af § 2, stk. 1, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier m.v. i et

af de indskydende eller modtagende selskaber eller i selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte

selskaber, jf. ligningslovens § 2.«47.

Lovens §15B stk. 4 blev ændret ved at paragraffens 3-5 pkt. blev ophævet med en henvisning til at lovens

§9 tilsvarende fandt anvendelse.

Tidligere formulering af loven § 15B, stk. 4: I det omfang aktierne i det indskydende selskab vederlægges

med andet end aktier i de modtagende selskaber, anses aktierne for afhændet til tredjemand til kursen på

spaltningsdatoen. § 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Ophører det indskydende selskab ikke ved

spaltningen, anses vederlag med andet end aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber som

udbytte, jf. dog ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 348.

Jævnfør ovenstående (FUSL §9), skal alle kontante udligningssummer, der modtages som en vederlæggelse

i forbindelse med en skattefri omstrukturering behandles som et udbytte, såfremt aktionæren efter

47 L81 (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=162385)
48 L81 (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=162385)
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omstruktureringen fortsat ejer aktier i et af de i omstrukturereingen deltagende selskaber, eller et selskab

der er koncernforbundet hermed. Dette gælder både aktionærer der er fysiske personer og aktionærer der

er juridiske personer.

11.1.2.2 Selskabsskatteloven

I selskabsskatteloven var det primært selskabslovens §2D der blev korrigeret. Dette skete ved at de

eksisterende stk. 1 blev ændret ved at der blev tilføjet af reglen ikke kun galt det erhvervende selskab men

også koncernforbundne selskaber. Derudover blev der til §2D stk. 1 tilføjet et punkt fire. Der anførte at

reglerne ikke finder anvendelse, selv om vederlaget helt eller delvist er bestående end andet end aktier i

det erhvervende selskab eller et hermed forbundet selskab, i det omfang at de erhvervede værdipapirer

svarer til de afståede værdipapirer.

Ud over korrektionerne til stk. 1 blev der tilføjet et stk. 2- 4. Indholdet af disse punkter var omhandlende

overdragelsen af aktier, andelsbeviser eller lignende til tomme selskaber, samt reglerne for hvornår det

vurderedes at der er erhvervsmæssig aktivitet i selskabet og det ikke opfattes som et tomt selskab. Dette er

nye regler som vil blive gennemgået senere i vores analyseafsnit.

Selskabslovens §2D stk. 2 blev herefter flyttet til stk. 5.

11.1.2.3 Kildeskatteloven

I kildeskattelovens §2. stk. 1 nr. 6 indsættes efter 2. pkt. følgende formulering:

»Skattepligten omfatter derudover vederlag i form af andet end aktier i det erhvervende selskab eller

hermed koncernforbundne selskaber, som en person erhverver ved overdragelse af aktier, andelsbeviser og

lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne

værdipapirer til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved

erhvervsmæssig aktivitet, jf. selskabsskattelovens § 33 A, stk. 3, hvis personen eller dennes ægtefælle efter

overdragelsen ejer aktier m.v. i et eller flere af disse selskaber. Skattepligten omfatter også vederlag i andet

end aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, som en person erhverver i

forbindelse med fusion eller spaltning, der ikke er omfattet af fusionsskatteloven, hvis personen eller dennes

ægtefælle efter omstruktureringen ejer aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne

selskaber. Ved fastsættelse af, hvornår der foreligger koncernforbundne selskaber, finder ligningslovens § 2

anvendelse. 49«.

49 L81 (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=162385)
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11.1.2.4 Ligningsloven

Vedtagelsen af L81 har medført ændringer til ligningslovens § 16B (tilbagesalg af aktier til udstedende

selskab). Af Ligningslovens § 16B fremgår det at afståelsessummer ved salg af aktier mv. til det i

omstruktureringen udstedende selskab, som udgangspunkt er skattepligtige. Ved indførslen af L49 i 2012

blev denne bestemmelse udvidet til også at gælde i tilfælde af salg af aktier til et selskab, hvor det

udstedende selskab har bestemmende indflydelse (jf. LL §2, stk. 2.). Med en henvisning til Ligningslovens

§2, stk. 2. medførte dog også at selskaber, selvom der ikke var ejet aktier af det udstedende selskab, men

var koncernforbundne (f.eks. med det udstedende selskabs moderselskab), ville blive omfattet af

bestemmelsen.

Som følge af dette er der ved indførslen af L81 vedtaget en ændring af bestemmelsen, sådan at den nu kun

finder anvendelse i tilfælde af salg af aktier til et selskab, hvor det udstedende selskab har bestemmende

indflydelse (LL §2, stk. 2) og hvori selskabet enten direkte eller indirekte ejer mere end 10%.

11.1.2.5 Aktieavancebeskatningsloven

Lovens oprindelige §2. Stk. 4 ophæves.

11.1.2.6 I hvilke situationer medfører ændringerne udbyttebeskatning?

Ovenstående gennemgang af indholdet af L81 betyder at vederlag i andet end aktier i følgende situationer

vil blive beskattet som udbytte:

1. Ved en skattefri omstrukturering (alene aktieombytning, fusion og spaltning hvor der kan tildeles

udligningssum), hvor aktionæren modtager vederlæggelse i andet end aktier, samtidig med at

aktionæren ejer aktier i et af de deltagende selskaber, eller et koncernforbundet selskab (FUSL §9)

2. Ved en skattepligtig aktieombytning, hvor det erhvervende selskab er et nystiftet eller et tomt

selskab (uden erhvervsmæssig aktivitet/risiko), og aktionæren vederlægges med andet end aktier i

det erhvervende selskab, eller et hermed koncernforbundet selskab (efter overdragelsen). Der kan

henvises til SEL §2D stk. 2 og 3.

3. Skattepligtige omstruktureringer (fusion og spaltning), hvor aktionæren modtaget vederlag i andet

end aktier, og efter omstruktureringen ejer aktier i de deltagende selskaber eller hermed

koncernforbundne selskaber. Der henvises til SEL §2D stk. 4.

Fælles for ovenstående situationer er at reglerne finder anvendelse for omstruktureringer der vedtages

efter d. 20 november 2013, dog finder regelændringen af ligningslovens § 16B om tilbagesalg af aktier til

udstedende selskab anvendelse for tilbagesalg foretaget efter d. 1 april 2014 eller senere.
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11.1.3 Bemærkninger og høringssvar til lovforslaget

11.1.3.1 Folketingets behandling

Ved behandlingen i folketinget var der en bred enighed omkring at man anså at der som nævnt i

resumeerne til lovforslaget var et skattehul på dette område. De fleste partier støttede lovforslaget, da

man af naturlige årsager ikke ønskede et provenu tab og rent politisk ikke kan støtte at der er et ”hul” i

skattelovgivningen. Dansk folkeparti foreslog dog i førstebehandlingen af forslaget, at man nedsatte et

udvalg der skulle se om man ramte for bredt med forslaget, som man var blevet gjort opmærksom på i

høringssvarene50. Høringssvarene vil blive gennemgået senere i denne analyse. I førstebehandlingen af

lovforslaget, nævnte Nadeem Farooq fra det Radikale Venstre at det var vigtigt, at man sørgede for at der

blev lukket proportionalt med det skattehul der var, hvorfor der måtte arbejdes videre med lovforslaget.

Liberal Alliance var eneste parti der stemte imod forslaget. Dette begrundede de med at man, som

erhvervsorganisationerne havde påpeget ramte for bredt og at de i øvrigt mente at kapitalbeskatningen var

for høj. I førstebehandlingen af lovforslaget udtalte Brian Mikkelsen, fra det Konservative Folkeparti, at de

også ville stemme imod, da en værnsregel som dette ville ramme for bredt og ikke blot ramme de

kapitalfonde hvor man så problemet, men også ramme de små virksomheder og dermed skabe en

asymmetri i beskatningen af udbytter. Det Konservative Folkeparti stemte dog ikke imod forslaget ved den

endelige vedtagelse.

11.1.3.2 FSR’s bemærkninger til lovforslaget

FSR blev i forbindelse med lovforlagets tilblivelse bedt om at kommentere på lovforslaget og har i deres

bemærkninger (bemærkninger i skrivelse af 6. januar 201451) til lovforslaget forholdt sig stærkt kritisk til en

række punkter i lovforslaget. I bemærkningerne til lovforslaget har FSR påpeget, hvordan at

beskatningsreglerne i forbindelse med omstruktureringer, efter L 10 og L 49 (lov nr. 1254 og lov. nr. 1255)

blev indført i 2012, har nået et niveau af kompleksitet der vurderedes uhørt højt. Vi vil i indeværende afsnit

belyse nogle af de kritikpunkter som FSR har påpeget i lovforslaget og give vores kommentarer punkterne.

FSR mente at forslaget var for upræcist og derfor medførte at en række almindeligt forretningsmæssige

dispositioner ubegrundet ville udløse en udbyttebeskatning. Herudover påpeger FSR at forslaget rammer

alt for bredt og er formuleret sådan, at man ved at lukke det føromtalte skattehul som skatteministeriet har

identificeret i forsommeren 2013, vil ramme selskaber, der foretager almindelige forretningsmæssige

dispositioner og grundet ejerskab på mere end 10% ikke vil kunne drage nytte af skattehullet, men nu

derimod vil blive beskattet hårdere end før52. Endvidere påpeger FSR at lovforslaget burde være præciseret

50 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L81/BEH1-44/forhandling.htm#videoPlayerDivAnchor
51 http://m.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Skat/Hoeringssvar/2013/H262-13.ashx
52 http://m.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Skat/Hoeringssvar/2013/H262-13.ashx
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med hvilket provenutab reglerne forventes at dæmme op for, da den omfattende stramning vil ramme

meget bredt og FSR mener at det vil ramme langt bredere end det umiddelbart forventede provenutab ved

ikke at ”lukke” skattehullet. FSR ønskede således at få belyst, om lovforslagets effekt var proportionalt med

det ”skattehul” der var. Dette er præcis som Nadeem Farooq fra det Radikale Venstre også, i

førstebehandlingen, anførte var vigtigt at få belyst.

Vi er enige i FSR’s kommentar vedrørende bredden af lovforslaget og også den vedtagne lov. Loven rammer

meget bredt og skaber en skævvridning imellem de typer virksomheder der tidligere har kunnet anvende

det omtalte skattehul og de virksomheder der fremadrettet vil blive påvirket af den stramning, som loven

vurderes at være. Som FSR påpeger udgøres de aktionærer der kan udnytte reglerne af aktionærer der ejer

mindre end 10 % af kapitalen. Det er vores vurdering at en ejerstruktur som denne oftest vil være at finde

på større selskaber med en stor og mere spredt ejerkreds og sjældent på SMV markedet53. Sandsynligheden

for at der vil ske en udnyttelse af skattehullet vurderes derfor ikke at være så stor, da udnyttelsen kræver

en omstrukturering i form af enten en spaltning, aktieombytning eller fusion. For at en omstrukturering

som dette, skal foretages vil det kræve mange aktionærs involvering og også at dette er i tråd med de

større selskabers forretningsplan. Man vil i langt højere grad se mange omstruktureringer på de små og

mellemstore selskaber, hvor der er en begrænset ejerkreds. Disse vil dog alligevel ikke kunne udnytte det

skattehul som skatteministeriet ligger til grund for indførslen af L 10, L 49 og nu L81.

FSR har i bemærkningerne til lovforslaget udtrykt stor bekymring over den fortsatte forøgelse af

kompleksiteten i lovgivningen omkring udbyttebeskatningsreglerne og har i den forbindelse indstillet til at

de mener der er et behov for at lave en samlet gennemgang af reglerne. Gennemgangen skal i følge FSR

både være med til at forenkle reglerne, men også sørge for at reglerne ikke modstrider hinanden. De

skattemæssige regler for omstrukturering regulerer et område, som har stor betydning for erhvervslivet.

Derudover vurderes det at den vil påvirke i en meget væsentlig del af erhvervslivet, nemlig det føromtalte

SMV54 marked. En øget kompleksitet gør det, ifølge FSR, svært at overskue hvilke dispositioner der er

omfattet af reglerne eller ej.

Vi har gennem vores behandling af de forskellige omstruktureringstyper konstateret, at der har været

mange korrektioner til loven gennem de senere år, ligesom at der også er en del domspraksis som fortolker

lovene på en måde hvor det kan være svært at overskue hvad man kan eller ikke kan. Den nugældende

fusionsskattelov er fra december 1975 (hovedlov nr. 647) er i sagens natur blevet ændret mange gange

siden den blev indført. Loven er i dag meget påvirket af EU-lovgivningen, bland andet som følge af

53 Små og mellemstore virksomheder (regnskabsklasse B)
54 Små og mellemstore virksomheder (regnskabsklasse B)
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indførslen af fusionsskattedirektivet fra 1990 og ændringsdirektivet fra 2005, samt den gennemgribende

ændring i 2009 på baggrund af direktivet 2009/133/EF. Antallet af ændringer til lovgivningen, samt de

mange domsafsigelser der ligger til grundlag for praksis, gør at vi er enige i FSR’s holdning om at området er

blevet meget komplekst og uoverskueligt. FSR’s forslag om at man bør gennemgå hele lovgivningen og

revurdere denne, vurderer vi er fornuftigt. Vi mener særligt at reglerne vedrørende

udbyttebeskatningsreglerne bør gennemgås, med henblik på at forenkle reglerne.

FSR har i øvrigt i deres bemærkninger til L81 nævnt at de i en henvendelse i forbindelse med vedtagelsen af

L10 og L49 har påpeget, at de mener der er en række usikkerheder og formegentlig slet ikke er hjemmel til

at beskatte udenlandske aktionærer af den salgssum de måtte opnå ved afhændelsen af aktier. FSR har

beskrevet, at der i L81 ikke er taget højde for nogle af de problemstillinger som er anført i deres brev fra 9.

august 2013.

Med indførslen af L81 vælger man som beskrevet at fortolke kontante udligningssummer som udbytte og

dermed ikke som en afståelse af aktier der måtte medføre en aktieavancebeskatning. Dette er også i

skatteministeriets svar på bemærkningerne årsagen til at der er hjemmel til at beskatte udenlandske

aktionærer af en eventuel kontant udligningssum. På tidspunktet for afgivelsen af bemærkningerne fra FSR,

er vi enige der som udgangspunkt ikke har været hjemmel til at beskatte de udenlandske aktionærer af den

aktieavance der har været opnået ved at afhænde aktier. Ved at anse kontante udligningssummer som

udbytte, giver man mulighed for at beskatte i henhold til ligningslovens § 16A. Hele problematikken

omkring hvorvidt der er hjemmel til at omkvalificere aktieavance til udbytte, er en anden sag, som vi vil

behandle senere i afhandlingen. Grunden til at vi vil behandle denne omkvalificering er, at vi mener at hele

denne problematik potentielt kan være i strid med EU lovgivningen.

11.1.3.3 Analyse af skatteministeriets svar til FSR’s gennemgang

Skatteministeriet har i skrivelsen af 17. marts 2014 kommenteret på de kritikpunkter som FSR har påpeget i

deres høringssvar. En af de væsentligste kritikpunkter, som vi har beskrevet i ovenstående er at FSR

betvivler hvorvidt der overhovedet skulle være hjemmel til at foretage denne beskatning på udenlandske

aktionærer, samt at L81 vil ramme en masse selskaber som foretager om omstrukturering af almindelige

forretningsmæssige årsager og ikke for at udnytte et skattehul.

Skatteministeriet skriver i sit svar, at der er hjemmel til beskatning af udenlandske aktionærer. Der skal

findes hjemmel i selskabslovens § 2D, som jf. ordlyden beskriver at vederlag der ikke består i aktier i visse

situationer skal beskattes som udbytte. Udenlandske aktionærer vil dermed kunne beskattes i Danmark, da

dette udbytte er omfattet af ligningslovens § 16A og kildeskattelovens § 65 omkring indeholdelse af
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udbytteskat. Skatteministeriet afviser dermed FSR’s kritik på dette område. Hvorvidt der er hjemmel for at

omkvalificere en aktieavance til et udbytte er det ikke beskrevet i Skatteministeriets svar. Det vurderes

ligeledes meget upræcist formuleret i selskabslovens § 2D, hvad der gør at et vederlag i nogle situationer

skal skattes som udbytte. Reglen er meget upræcis og ministeriet kommenterer ikke yderligere på, at der

kan være tale om en skatteforøgelse ved at udbyttebeskatte imod at aktieavancebeskatte.

FSR har endvidere påpeget, at loven rammer for bredt og vil gå ud over de selskaber der foretager en

almindelig forretningsmæssig disposition uden at hovedformålet er skatteunddragelse eller omgåelse. Vi

har igennem afhandlingen beskrevet hvordan at der er en række krav når der søges tilladelser til at

foretage en skattefri omstrukturering. En af disse er at beskrive de forretningsmæssige begrundelser der

ligger til grund for en omstrukturering og hvorfor selskabet skal have tilladelse. Denne beskrivelse skal

foretages for at afværge at der skulle være tale om skatteunddragelse eller skatteundgåelse. FSR indføjer at

der bør være en dispensationsmulighed i loven, hvis det kan påvises at transaktionen ikke har et

omgørelsesformål.

Skatteministeriet har til dette forhold kommenteret at det ikke er muligt at indføje en

dispensationsmulighed til loven, da det ikke er muligt at lave en generel regel der overlader det til

skønsmæssigt til SKAT at vurdere om en omstrukturering har et omgåelsesformål. Det anføres i deres svar

at indføjelsen vil kræve en meget detaljeret beskrivelse af denne dispensationsregel og skatteministeriet

mener ikke at dette vil kunne gøres udtømmende. Skatteministeriet anfører endvidere, at en

dispensationsregel vil gøre bestemmelsernes rækkevidde endnu mere uklar, da rækkeviddens afgrænsning

skal baseres på konkrete vurderinger, hvori der naturligt vil indgå skønsmæssige forhold. Skatteministeriet

fastslår derefter at reglerne skal udformes objektivt, hvilket vil blive svært hvis der indføjes

dispensationsbestemmelser.

Skatteministeriet afviser, på baggrund af ovenstående, at indføje tilpasninger til loven for at undgå at

denne rammer for bredt. Som beskrevet i indledningen om FSR’s bemærkninger vil de selskaber der kan

anvende skattehullet og drage fordel af hullet være meget begrænset. Hele forarbejdet til dette lovforslag

omhandler hvordan at man vil lukke skattehullet for at sikre at man ikke får et provenu tab ved ikke at

kunne beskatte de selskaber der udnytter skattehullet, men man vil som FSR anfører ramme langt bredere

med indførslen af denne lov. FSR har i deres bemærkninger til lovforslaget anført, at de aktionærer der kan

udnytte disse regler, er aktionærer der ejer mindre end 10 procent af kapitalen i det pågældende selskab.

Selskaber af denne type er ofte større selskaber eller kapitalfonde og er ikke den gruppe af selskaber hvor

der foretages flest omstruktureringer. Selskaber med en spredt ejerkreds ses sjældent i de mindre
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virksomheder på SMV markedet55 som vurderes at være det marked, hvor der sker flest omstruktureringer.

Sandsynligheden for at der vil ske en udnyttelse af skattehullet vurderes dermed som tidligere beskrevet

ikke at være så stor, da udnyttelsen kræver en omstrukturering i en større virksomhed i form af enten en

spaltning, aktieombytning eller fusion. For at foretage en omstrukturering i en større virksomhed, med

mange mindretalsaktionærer vil kræve at mange aktionærer er involveret og også at dette er i tråd med de

større selskabers forretningsplaner. Man vil i langt højere grad se mange omstruktureringer med små

selskaber, hvor der er en begrænset ejerkreds som derved ikke vil kunne udnytte det skattehul som

skatteministeriet ligger til grund for indførslen af L 10, L 49 og nu L81. Selskaberne som vi beskriver som

små og mellemstore virksomheder er primært selskaber i regnskabsklasse B, men for at give et overblik

over hvordan sammensætningen af selskaber er i det danske erhvervsliv, henvises til en artikel fra TV2

Finans, hvori det fremgår at selskaber med mere end 50 ansatte ultimo november 2012 kun udgjorde 3 %

af alle arbejdspladser56. Det er vores vurdering at langt hovedparten af de selskaber der er i

regnskabsklasse b er selskaber med under 50 ansatte, der samtidig har en relativt begrænset ejerkreds. Det

vurderes derfor at loven ved at ramme alle selskaber, ikke bare rammer bredt, men har en alvorlig

påvirkning på hvordan almindelige forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer beskattes. Dette

skyldes som tidligere anført, at ved en overgang fra almindelig aktieavancebeskatning ved en afståelse går

fra kun at blive beskattet af avancen til at blive udbyttebeskattet af hele beløbet. Dette kan føre til en

væsentlig skatteforhøjelse.

11.1.3.4 Deloittes bemærkninger til lovforslaget

Sammen med FSR er revisionsvirksomheden Deloitte en af dem der har forholdt sig kritisk og har stillet

opfølgende spørgsmål og er kommet med bemærkninger til lovforslaget forud for dets vedtagelse. Deloitte

anførte med deres spørgsmål vedrørende lovforslaget, yderligere spørgsmål til ændringsforslagene, og

påpegede flere situationer hvor de anså lovforslaget for at være mangelfuldt og forøge kompleksiteten af

den danske skattelovgivning. I Deloittes henvendelse af 26. februar 201457 var det særligt bestemmelserne

omkring overdragelser til tomme selskaber og karensperioden på 3 år der gav anledning til underen.

En overdragelse til et tomt selskab, vil medføre udbyttebeskatning i stedet for avancebeskatning jf.

selskabsskatteloven § 2D stk. 2. Dette skyldes særligt at der ikke er nogen økonomisk risiko i et selskab

uden erhvervsmæssig aktivitet. Dette er præciseret i SKAT’s svar på det, af Deloitte, opstillede eksempel

hvor en række medarbejdere via personligt ejede holdingselskaber ejede andele i en koncern. Man

55 Markedet for små og mindre virksomheder (regnskabsklasse B)
56 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73410737%3Asm%C3%83%C6%92%C3%83%E2%80%9A-virksomheder-
dominerer-danmark.html
57 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l81/spm/2/svar/1120313/1347089.pdf
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ønskede, i eksemplet, at foretage en spaltning af selskabet for at opdele koncernen i to divisioner og

medarbejdernes holdingselskaber ville i den forbindelse modtage aktier i de nye divisioners

holdingselskaber. Deloitte anførte at medarbejderne burde kunne overdrage aktierne i den division hvor de

ikke er ansat til et andet tomt selskab i koncernen.

SKAT anførte at aktionærkredsen ville være uændret og en overfølgende overdragelse til et tomt

koncernselskab ville svare til at medarbejderne havde fået vederlag for den del af koncernen hvor de var

ansat og en kontant udligningssum for den øvrige del af koncernen. SKAT forklarede i dette tilfælde, at en

udligningssum som denne, hvis den var udbetalt i forbindelse med spaltningen ville være skattepligtig efter

SEL § 2D, stk. 4. SKAT præciserede derfor at denne efterfølgende overdragelse, som eksemplet ligger op til

også vil medføre beskatning, da der ikke bør være forskel på om den kontante udligningssum udbetales i

forbindelse med spaltningen eller efterfølgende overdragelser.

Herudover kommenterede Deloitte på det faktum at erhvervsmæssig aktivitet i et datterselskab ikke bliver

anset som erhvervsmæssig aktivitet i moderselskabet jf. SEL § 33A, stk. 3. Deloitte anførte at dette ikke bør

have virkning fra før efter offentliggørelsesdatoen af forslaget. SKAT anførte i den forbindelse at

transaktioner mellem selskaber, som er ordlyden i lovforslaget, skulle forstås som at dække koncerninterne

overdragelser af selskaber. Bestemmelsen skal derfor præcisere, at der skal ses bort fra en koncernintern

overdragelse af et datterselskab til et tomt selskab. SKAT forklarer endvidere at sådanne transaktioner

tidligere aldrig havde medført at datterselskabet kunne medregnes i moderselskabets erhvervsmæssige

aktivitet, og at karensperioden dermed var en lempelse af de tidligere regler.

Deloitte spurgte, i samme forbindelse, til om ikke et datterselskabs ejerperiode kunne medregnes hvis der

var tale om en skattefri aktieombytning. Her fastslog SKAT igen at der ikke findes grundlag for behandle

skattepligtige og skattefrie aktieombytninger forskelligt. Karensperioden skal gælde i begge tilfælde og et

formelt valg af f.eks. en skattefri aktieombytning skal ikke kunne forkorte den karensperiode på 3 år der

indføres i loven.

Deloittes henvendelse fra 26. februar 2014, blev suppleret med en supplerende henvendelse fra 28. februar

201458. Heri giver Deloitte tre eksempler på situationer hvor de ønsker bekræftet om der sker avance eller

udbyttebeskatning. Eksemplerne skulle blandet andet fastslå hvorvidt en situation hvor der skulle

geninvesteres ville medføre udbyttebeskatning af hele beløbet eller af forskellen mellem de totale salgspris

og geninvesteringssum.

58 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l81/spm/3/svar/1120314/1347091.pdf
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At nogle af landets førende specialister ønsker/er nødt til at få bekræftet reglerne og fortolkningen af de

nye regelsæt fastslår også hvor komplekst området for omstruktureringer er.

11.1.3.5 Øvrige høringssvar

Flere andre fremtrædende organisationer i det danske erhvervsliv har ligeledes kommenteret på

lovforslaget forud for dets vedtagelse. Vi vil nedenfor nævne nogle af de væsentligste kommentarer som

fremgår af høringsskemaet59.

Dansk Byggeri forklarer, at de frygter at der som ved vedtagelsen af L10 er tale om et alt for bredt forslag,

som har en række utilsigtede negative effekter. Derudover mener Dansk Byggeri, at regler som disse vil

medføre at omverdenen får en kritisk opfattelse af det danske skattesystem. Dansk Erhverv påpeger,

ligesom flere andre, at det danske skattesystem er alt for kompliceret og at de danske virksomheder er

udsat for alt for store administrative byrder.

Dansk Erhverv mener, at lovforslaget rammer alt for bredt og også vil ramme mange virksomheder der ikke

har spekulation for øje og det samme mener Dansk Industri.

DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) har som følge af sine medlemmer og deres

interesser også afgivet kritiske bemærkninger til lovforslaget. DVCA mener direkte at lovforslaget er

skadeligt for Danmark. Ligeledes mener de at man omdøber pengestrømme fra avancer til udbytter, som

der derefter bliver beskattet mod hidtidig praksis. DVCA påpeger desuden, ligesom Dansk Erhverv og Dansk

industri også at forslaget rammer for bredt og også vil ramme almindelige forretningsmæssige

dispositioner.

Finansrådet har også kommenteret på lovforslaget og tilkendegivet at de generelt støtter at der sker de

fornødne tiltag til at lukke skattehuller. Finansrådet påpeger dog også at vedtagelsen af L81, kun et år efter

vedtagelsen af de tidligere regler, viser den kompleksitet der er i det danske skattesystem. Dette er med til

at gøre reglerne uigennemskuelige og vanskelige at forstå.

11.1.4 Hvem og hvordan rammer stramningerne i L81?

Stramningerne i L81 (Lov. nr. 274 af 26. marts 2014) rammer aktionærer der ikke skattefrit kan modtaget et

udbytte. Det vil sige fysiske og juridiske personer der ejer porteføljeaktier (både almindelige og noterede

porteføljeaktier). Stramningerne gælder både danske og udenlandske aktionærer.

Årsagen til at både danske og udenlandske aktionærer bliver ramt af stramningerne, er at man ændrer

beskatningsprincipperne fra at aktieavancebeskatte til at udbyttebeskatte. Udbytter fra danske selskaber

59 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l81/bilag/2/1323934.pdf
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kan således beskattes i Danmark, mens en aktieavance tidligere typisk kun har kunnet beskattes i det land

hvor aktionæren har været hjemhørende.

Ændringen i måden at beskatte på er generelt hårdere, da der er tale om en bruttobeskatning. Dermed

risikerer aktionæren at blive beskattet, uanset om aktionæren har haft en gevinst på aktierne.

For fysiske personer er både aktieavance og udbytte skattepligtig og bliver beskattet med samme den

samme skatteprocent (dvs. henholdsvis 27% og 42% efter størrelsen af udbyttet60). Der hvor den

væsentlige forskel opstår er, at der ved opgørelsen af en skattepligtig aktieavance modregnes den

anskaffelsessum aktionæren har haft på aktierne, hvorimod udbytte beskattes med hele beløbet.

For selskaber er aktieavancer som hovedregel skattefri, dog forudsættes der at der er tale om unoterede

aktier. Udbytte er derimod kun skattefri, hvis selskabet bl.a. ejer minimum 10 % af kapitalen i det

udeloddende selskab.

11.2 Udbytteskat kontra almindelig avance
I nedenstående afsnit vil vi undersøge, hvorfor det har betydning om man modtager en avance eller et

udbytte samt hvad de skattemæssige konsekvenser er ved enten at modtage et udbytte eller en avance.

Derefter vil analysere kontant udligningssum og derigennem konsekvensen af at en avance bliver

kvalificeret til et udbytte.

Efterfølgende vil vi fokusere på som undersøgt i de enkelte omstruktureringstyper, spaltning 7, fusion 8,

tilførsel af aktiver 9 og aktieombytning 10, hvordan den enkelte kapitalejer bliver beskattet. Slutteligt vil vi

drøfte hvordan man kan undgå udbyttebeskatningen samt ved eksempler vise muligheden for at undgå

udbyttebeskatningen.

11.3 Forskellen på udbytte og avance

11.3.1 Hvornår vil det være relevant at undgå udbyttebeskatningen?

Som beskrevet tidligere vil det være relevant at kigge på hvornår omkvalificeringen har væsentlig betydning

for modtageren, hvis der ikke er nogen skattemæssig forskel er det ligegyldigt for modtageren om man

modtager en avance eller et udbytte. Det er derfor relevant for kvalifikationen, hvis modtageren skal betale

skat af sit udbytte og ikke kan modtage dette skattefrit.

60 Personskatteloven § 8a, stk.1 og stk. 2
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Selskaber

Lovændringen har derfor ingen betydning, hvis man ikke opfylder kriterierne for at kunne modtage et

skattefrit udbytte. Er man koncernforbundet efter reglerne i Selskabsloven § 31C vil det ikke have nogen

betydning, eftersom at udbytte ikke er skattepligtigt. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis man har en

ejerandel over 10% og man er fuld skattepligtig i Danmark.

For selskaber har reglerne derfor ingen betydning, hvis selskabet er omfattet af hhv. koncernselskabsaktier

eller datterselskabsaktiver efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 4B og §4A, hvor det ikke har

betydning for skattefriheden om der er tale om udbytte eller aktieavance, så længe det udloddende selskab

er hjemmehørende i Danmark, EU eller et land som Danmark har indgået en DBO-aftale med.

Hvis der alene er tale om selskaber som ejer kapitalandele og alle ejer mere end 10% af kapital i det

påtænkte omstrukturerende selskab har det derfor ingen betydning, hvorledes selskabet bliver beskattet

som aktieavance eller som udbytte.

Hvis selskabet derimod ejer under 10% af kapitalandelene, vil der være flere faktorer som gør det relevant

om der er sker udbyttebeskatning eller aktieavancebeskatning.

Selskab med ejerandel under 10 %

Hvis holdingselskabet, som er fuldt skattepligtig til Danmark, ejer under 10% af kapitalandelene i et noteret

selskab har lovændringen ingen betydning, da både avancen og udbyttet vil være skattepligtigt for

modtageren. Det har dog betydning for det modtagende selskab, hvis det udbyttegivende selskab er et

unoteret selskab, som ikke ejer over 85% af sin kapital i noterede aktier. I et sådant tilfælde vil selskabet

være skattefri af en eventuel af avance efter ABL § 4C. Dette gør sig gældende uanset om selskabet er

hjemmehørende i Danmark, EU eller øvrige lande i verden. Et aktieudbytte vil derimod blive skattepligtigt

for det modtagende danske holdingselskab. Derved vil man ved en aktieombytning, spaltning eller fusion

have et udbytte, som er skattepligtig for det modtagende selskab frem for aktieavance som ville have været

skattefritaget.
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Dette kan illustreres ved nedenstående eksempel:

Modtagende selskab

Ejerandel under 10%

Udbytte Skattepligtig

Aktieavance Skattefri (ABL§ 4C aktier)

Det er derfor relevant for et dansk holdingselskab, hvorledes deres gevinst bliver beskattet, enten som

udbytte eller som aktieavance. En aktieavance, som efter de nuværende regler kan være skattefri bliver,

som følge af de ændrede regler skattepligtig for modtageren. Dette har derfor stor betydning for

modtageren. Denne skat vil have direkte betydning, da denne ikke senere vil kunne blive ”konverteret” og

medtages til modregning i en eventuelt senere skattefri avance.

Det kan derfor i disse tilfælde, hvor man påtænker at foretage en skattefri aktieombytning af aktier, være

en fordel at man sælger sin andel af kapitalandele inden man foretager selve spaltningen, da selskabet

derved kan modtage en skattefri aktieavance frem for at de ved f.eks. spaltningen modtager kontant

vederlæggelse og som følge deraf bliver beskattet som udbytte.

For udenlandske selskaber som ejer kapitalandele i danske selskaber, har det som hovedregel ingen

betydning for skattefriheden, hvis selskabet ejer mere end 10% af selskabskapitalen i det danske selskab og

det modtagende selskab enten har en DBO med Danmark eller hjemmehørende i EU. Aktieavancen og

udbyttet vil i de fleste tilfælde være skattefritaget. Udbytte til et selskab i et land som Danmark ikke har en

DBO med vil blive beskattet med kildeskat/skattesat på 27% i Danmark. I disse tilfælde vil det være relevant

for selskabet for selskabet at blive avance beskattet frem for en udbytte beskatning.

Hvis det modtagende selskab ejer under 10% og er koncernforbundet efter SEL § 31C vil modtageren af

udbyttet kun være skattefritaget hvis selskabet er hjemmehørende i EU eller EØS land (Norge og Island). I

alle andre tilfælde vil udbytte være skattepligtigt.

Hvis modtageren er begrænset skattepligtig og ejer under 10% og der samtidig ikke nogen koncern

forbindelse vil udbytte altid være skattepligtig i Danmark. Derfor har det stor betydning for netop disse

virksomheder.

Nedenfor at er skematisk oversigt over ovenstående beskrivelse, hvor det fremgår hvilket grupper som

særligt er berørt at aktieavance / udbytte-reglerne.
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Tabel 1 Avance / udbytte beskatning (egen tilvirkning)

11.3.1.1 Selskaber - Skattefri avance kontra skattepligtigt udbytte

Som det fremgår af oversigten er det specielt danske holdingselskaber som ejer under 10 % af

kapitalandelen i et porteføljeselskab, som bliver skattepligtige af udbytte, hvor de kunne være

skattefritaget af aktieavancen. Her rammer det ekstra hårdt, da de vil blive skattepligtig af en avance som

kunne have været skattefritaget efter ABL § 4C, stk. 1.

For at holdingselskabet kan anvende reglerne om skattefrit udbytte kræver det at porteføljeselskabet er et

aktie- eller anpartsselskab efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller tilsvarende udenlandsk selskab.

Porteføljeselskabet beholdning af aktier må ligeledes ikke overstige 85% af den samlede kapital, da det

ellers er at betragte som en omgåelse af reglerne61.

Som en konsekvens af den lovændringen, ved vedtagelsen af L81, er der pr. 1. januar 2015 indført

lempeligere beskatningsregler for udbytte af porteføljeaktier på et ikke reguleret marked, hvilket betyder

61 ABL § 4C, stk. 4

Danske Ejere: Avance Udbytte

Koncern selskab Skattefri Skattefri

Over 10 % (selskab) Skattefri Skattefri

Over 10% (selskab), % dbo Skattepligtig Skattepligtig

Under 10% , noterede Skattepligtig Skattepligtig

Under 10% , unoterede Skattefri Skattepligtig

Under 10%. Noteret, -DBO Skattepligtig Skattepligtig

Under 10%. unoteret, -DBO Skattefri Skattepligtig

Personer: Skattepligtig Skattepligtig

Udenlandske ejere:

Koncern selskab Skattefri Skattefri

Over 10 % (selskab) Skattefri Skattefri

Over 10% (selskab), % dbo skattefri Skattepligtig

Under 10% , koncern norden Skattefri Skattefri

Under 10% , koncern udenfor norden (skattefri) Skattepligtig

Under 10%. Noteret, -DBO (skattefri) Skattepligtig

Under 10%. unoteret, -DBO (skattefri) Skattepligtig

Personer: (skattefri) Skattepligtig
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at det modtagende selskab kun skal medregne 70% af udbyttet i den skattepligtige indkomst62. I

bemærkningerne til lovforslaget er det ligeledes begrundet med et ønske om øget investering i nystartede

selskaber, samt en større harmonisering af beskatningen af danske og udenlandske selskaber63. Derved

ligger beskatningen i 2015 på 16,45 % ved porteføljeaktier.

Derudover vil udenlandske ejere, fra lande hvor der ikke er en DBO, blive ”ramt” ekstra hårdt, da disse efter

gældende lov i deres hjemmehørende land kunne være skattefritaget, men vil blive skattepligtig af udbytte

jf. udbyttereglerne. Der er dog væsentlig forskel I EU vedrørende beskatning af aktieavancer. Enkelte lande

har beskatning på nul procent, mens andre har en højere beskatning end Danmark. Reglen rammer derfor

hårdere ved de lande som har en lav aktieavancebeskatning. For harmonisering og yderligere drøftelse af

selve EU-direktivet og sammenhængen med de danske skatteregler henvises til afsnit 11.1.3, vedrørende

harmonisering med EU.

Et eksempel på forskellene mellem en skattefri avance og et skattepligtigt udbytte kan være følgende:

Et holdingselskab ejer 5 % af kapitalandelen i selskab B. Anskaffelsessummen for de 5% er DKK 500.000. I

forbindelse med en spaltning er værdien af aktierne DKK 1.000.000. Ved spaltningen modtager

holdingselskabet vederlæggelse i form af aktier DKK 500.000 og en kontant udligningssum DKK 500.000.

Efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven vil kapitalejeren (selskab) være skattepligtig af den kontante

udligningssum og derved efter nuværende reglerne beskattet med 23,564 % af DKK 350.000 (70 % af

500.000), i alt DKK 82.250 i skat. Havde kapitalejeren valgt at sælge hele sin kapitalandel ville selskabet

havde modtaget alle TDKK 1.000.000 skattefrit. Derved ”taber” holdingselskabet derved en beskatning på

DKK 82.250 som han ikke vil få igen senere, da man vil være skattefritaget for eventuelt tab på resterende

aktier ved afhændelse. Derved vil skatten være tabt fremadrettet og der vil ikke senere være mulighed for

at få pengene tilbage ved eventuelle fremtidige aktietab ved salg.

I disse tilfælde vil det derfor være en fordel for holdingselskabet at sælge hele sin kapitalandel inden

omstruktureringen og derved udgå udbyttebeskatning. Dette kunne f.eks. være en løsning kapitalejeren

inden for kort årrække planlægger at sælge resterende anparter eller hvis de ikke forventer fremadrettet

avance på resterende kapitalandele. I en sådan situation vil det jævnfør ovenstående være en klar fordel

modtage det hele i avance inden spaltningen og derved undgå beskatningen.

62 Selskabsskatteloven § 13, stk. 2
63 L40 af 2015.
64 2015-niveau. Beskatningen faldet til 22 % i 2016.
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11.3.1.2 Selskaber - Skattepligtig avance kontra skattepligtigt udbytte

Nogle selskaber vil blive ramt moderat ved omkvalificeringen fra avance til udbytte. Dette er selskaber med

ejerandel under 10%, samt selskaber hvor ejerkredsen er hjemmehørende i Danmark, men ejer et selskab i

et land hvor Danmark ikke er indgået en DBO aftale. Her vil det ejende selskab fortsat være skattepligtig af

avancen samt af et udbytte. Generelt for vil det for udenlandske selskaber med en ejerandel under 10%

have den betydning at en mulig skattefri avance, vil blive betragtet som ikke skattepligtig udbytte med

indeholdelse af udbytteskat.

Samme eksempel som ovenfor, men med porteføljeaktier (under 10 %) i et noteret selskab.

Holdingselskabet ejer porteføljeaktier i et noteret selskab, som er anskaffet i 2014. Aktien er steget meget i

værdi og har ultimo 2014 en kursværdi på 1.000.000. Selskabet skal anvende lagerprincippet efter ABL § 23,

stk. 2. Dette betyder at man er skattepligtig efter gældende skattesats. I 2015 sker der en udbytte

udlodning på 500.000 og derved indeholdelse af udbytteskat. Da resultatet i året går i nul, vil der ultimo

være et aktietab på 500.000, hvilket medfører et skattepligtig tab på 500.000. Det samlede skattepligtige

resultat er som følge heraf 0 i 2015. Alternativ ville der, hvis der ikke var udbetalt udbytte, som følge af

lagerbeskatningen ligeledes ikke være nogen avance og derved ingen skatteeffekt. Da der er tale om

lagerbeskatning vil det ikke have betydning at opdele i realiseret og ikke realiseret, da dette vil korrigere sig

ultimo. Den eneste forskel for et dansk holdingselskab vil i dette tilfælde være tilbageholdelsen af

udbytteskatten fra udbyttetidspunktet indtil afregningen af selskabsskatten november det efterfølgende år,

hvor den vil blive udbetalt.

Ved udbytte Ved avance

Anskaffelsessum 2014 500.000 500.000

Urealiseret avance, ultimo 2014 500.000 500.000

Skattepligtig værdi primo 2015 1.000.000 1.000.000

Skattepligtig udbytte 2015 ved omdannelse 500.000 0

Indeholdt udbytteskat ved udbetaling 22%

Udbytteskat indeholdt 110.000

Kursværdi ultimo (skattepligtig værdi) 500.000 1.000.000

Skattepligtig kurstab -500.000 0

Skatteeffekt 2015 0 0
Tabel 2 - avance kontra udbytte ved lagerbeskatning (egen tilvirkning)

Generelt kan det udledes at det ikke har væsentlig betydning for holdingselskabet, hvis de er skattepligtige

af aktieavancer, i tilfælde hvor de har en lav kostpris for de erhvervede aktier og de derved ikke har nogen

kostpris at kunne foretage modregning. Derved vil forskellen mellem aktieavance eller udbytte være

minimal.
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11.3.2 Personer - Skattepligtig avance kontra skatteskattepligtigt udbytte

Personer vil blive beskattet efter gældende lovgivning i aktieavancebeskatningsloven. Dette betyder, at en

aktieavance er skattepligtig for personer medmindre de fortsat har børsnoterede aktiebeholdninger

gældende efter overgangsreglerne om skattefribeholdninger ved opgørelse af 31. december 2005.

Ud over reglerne om skattefrie porteføljeaktier, skal personer som har drevet selskab i mere end 22 år i

2015 være opmærksom på reglerne om ejertidsnedslag ved aktier/anparter som havde

hovedaktionærstatus 18. maj 1993. Reglerne om ejerstidsnedslag opgøres efter reglerne i ABL § 47 og kan

give op til 25 % nedslag svarende til ejerperiode på 25 år. Hvis man ved overdragelse til nedadgående linje

eller søskende med succession er det værdien på tidspunktet for overdragelsen som fastsætter værdien jf.

aktieavancebeskatningslovens § 47, stk. 3.

Udover ovenstående regler vil personers skattemæssige konsekvens være som beskrevet i ovenstående

kapitel vedrørende ” Skattepligtig avance kontra skattepligtigt udbytte”. Når en avance flyttes til værende

et udbytte, vil det have de samme konsekvenser. Der er flere tilfælde, hvor ovenstående situation kan være

gældende for en person. Dette kan eksempelvis være tilfælde hvor personen ejer et selskab som spaltes

eller aktieombyttes.

Personers beskatning er dog en smule ”hårdere” end selskabers. Dette skyldes specielt at lovgiverne i

Danmark ønsker at skatteniveauet skal ligge på niveau med de øvrige EU-lande, samt på at skatteniveauet

inden for sammenlignelige områder som selskabsskat, hvor der vil være alternativer til hvordan pengene

kan føres op igennem selskaber og slutteligt til fysiske ejere. I Danmark var marginalskatteprocenten for

sidst tjente krone i 2014 på 56,2 %65ifølge skatteministeriet. Tilsvarende gælder at det modtagende udbytte

fra et holdingselskabet skal være på niveau med dette. Man ønsker ikke fra politisk side at afvige væsentligt

skattemæssigt fra om pengene bliver udbetalt som løn eller som udbytte.

Efter nuværende regler bliver personer beskattet med 27% af de første 49.900 (2015-niveau) og 42 % af

aktieavance/udbytte over denne grænse, jf. personskatteloven § 8A. Derved rammer udbyttet lidt hårdere

for personer end det gør for selskaber. Tilsvarende gælder at man ”fremrykket” en skat ved opkvalificering

fra aktieavance til udbytte.

Der er lovforslag ude som vil nedsætte den kildeskatten til 22 %, for afståelsessummer som behandles som

udbytte. Dette forventes at have virkning fra 1. juli 201666.

65 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/marginalskatten-for-samtlige-skattepligtige-i-2014/
66 Skatteministerens lovprogram for Folketingsåret 2015/16, 6. oktober 2015
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I forbindelse med kontant vederlæggelse efter fusionsskatteloven vil både danske og udenlandske

aktionærer blive udbytte beskattet ved en afståelses, hvis de ejer aktier i det modtagende selskab.

11.4 Kan man undgå udbyttebeskatning s ved omstrukturering?
Vi vil i dette afsnit undersøge mulighederne for, inden for den gældende skattelovgivning, at undgå

udbyttebeskatningen ved de tre omstruktureringstyper hvor vi tidligere har identificere, at der kan opstå

kontakte udligningssummer. I vores gennemgang af de gældende regler for omstrukturering har vi

identificeret at der må og kan gives kontante udligningssummer på følgende tre typer omstrukturering;

Fusion, spaltning og aktieombytning. Vi vil derfor gennemgå mulighederne om at undgå

udbyttebeskatningen særskilt på disse tre typer af omstrukturering.

11.4.1 Kontant udligningssum

En kontant udligningssum er et beløb som bliver udbetalt til kapitalejendom som ikke vederlægges i aktier

eller anparter i forbindelse med fusion, aktieombytning eller spaltning.

Den kontante udligningssum afsættes i regnskabet som en passiv post i det modtagende selskab, således at

kapitalandelen vil blive mindre.

I nedenstående simplificerede eksempel ønsker 2 kapitalejere at spalte deres nuværende aktieselskab til 2

nye anpartsselskaber, hvor det ene selskab skal fortsætte som fællesejet selskab, mens det andet selskab

ønskes fortsat af kun den ene aktionær.

Den kontante udligningssum vil ikke påvirke regnskabet således at egenkapitalen vil blive nedsat svarende

til værdien af den kontante udligningssum i det modtagende selskab.

Et eksempel:

Tabel 3 - eksempel kontant udligningssum

Egenkapital Spaltede selskab Modtagende 1 Modtagende 2

Aktiekapital 500.000 250.000 250.000

Overført resultat 2.000.000 1.000.000 375.000

Kontant udligningssum 625.000

Passiver 2.500.000 1.250.000 1.250.000
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I eksemplet ovenfor, hvor aktionær 2 træder helt ud af selskab 2 og alene modtager en kontant

vedlæggelse i selskabet i selskabet vil aktionæren ikke blive udbyttebeskattet af modtagne udbytte, da han

ikke ejer andele i det fortsættende selskab.

Vælger de i stedet en modellen, hvor aktionæren skulle have nedsat sin kapitalandel forholdsmæssig, ville

dette betyde en udbytte beskatning, selvom han reelt har afstået en del sine andele.

11.4.2 Hvordan undgår man udbytteskatten?

Hvis man laver en almindelig handel med værdipapirer vil dette skulle beregnes som almindelig avance ved

salg af unoterede aktier efter gældende regler i aktieavancebeskatningsloven.

Hvis man i et selskab ønsker at foretage en omstrukturering kan det være relevant og kigge på

mulighederne i god tid for at sikre at et eventuelt tiltænkt omdannelse vil medføre skattepligt som følge af

de ændrede regler.

11.4.2.1 Almindelig handel med aktier:

Handel med værdipapirer, både på et reguleret marked og aktier som ikke er optaget til handel på et

reguleret marked er som hovedregel skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven § 12. Reglerne er

ligeledes gældende for anparter. Ved et almindeligt salg opgøres en avance for aktierne, på baggrund af

salgsprisen fratrukket købsprisen inklusive købsomkostninger.

Aktieavance kan opgøres efter realisationsværdi eller lagerbeskatning.

Personlige har efter ABL § 23, stk. 1 beskatning efter realisationsprincippet, altså beskatning i det år man

afhænder aktierne.

Selskaber skal efter ABL § 23, stk. 5 opgøre deres avance efter lagerprincippet og vil derfor blive beskattet

af den årlige kursregulering på aktierne. Aktier som ikke er optaget til handel på et reguleret marked67, kan

dog opgøres efter realisations princippet som ligeledes er gældende for personer. Ved spaltninger og

fusioner er der typisk tale om unoterede selskaber, hvorfor det i mange selskabers tilfælde ikke er blevet

beskattet løbene og derfor vil blive udbytteskattet ved afhændelse.

Ved anvendelse af avancebeskatningsreglerne og realisationsprincippet opgøres fortjenesten eller tabet

som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Ved opgørelsen anvendes FIFO-

67 Reguleret marked er defineret i loven om værdipapirhandel § 16, stk. 1.
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princippet, men dette har i praksis mindre og mindre betydning, da skattefriheden efter 3 års ejertid er

ophørt i 2005, og således over 10 år siden på nuværende tidspunkt.

Aktierne skal derefter opgøres efter gennemsnitsmetoden, dog med få undtagelser68, dette betyder at det

er den samlede kostpris for alle aktier som er købt. Dette er uanset at de er købt på forskellige tidspunkter.

Den beregnede kostpris kan derefter opgøres, som samlede kostpris divideret med nominelbeholdning.

Ved et almindeligt salg vil sælgeren derfor skulle opgøre sin avance eller tab efter ovenstående regler.

11.4.2.2 Tomme selskaber

En undtagelse til selve aktieavance opgørelsen er, hvis man ønsker at handle et selskab til andet selskab der

på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden egentlig økonomisk risiko ved erhvervsmæssig

aktivitet. I disse tilfælde er det jf. selskabsskatteloven § 2D stk. 2, at betragte som et udbytte og ikke en

avance. Reglen finder alene anvendelse på skattepligtige handler/omstruktureringer.

Bestemmelsen om udbyttebeskatning efter selskabsloven § 2D, finder kun anvendelse hvis overdragelsen

sker til et tomt selskab. Dette vil dog i mange tilfælde være gældende, da selskaberne som ofte ejer og

handler andre selskaber er uden egen erhvervsmæssig aktivitet. Dette værende typisk rene

holdingselskaber, som alene er pengeanbringelse for af begrænse risikoen, se endvidere nedenfor for

definition på tomt selskab.

Dette betyder, at man kan undgå udbytte beskatningen, hvis det modtagende selskab ved f.eks. ved en

aktieombytning på ombytningstidspunktet er i besiddelse af en økonomisk risiko ved erhvervsmæssig

aktivitet.

Tomme selskaber uden erhvervsmæssig risiko er ikke direkte beskrevet i loven, men beror typisk på en

konkret vurdering ud fra cirkulærer og gældende praksis. I cirkulære nr. 26 af 5/2 1996 vedrørende

ligningslovens § 15, stk. 7. Bestemmelserne er nu flyttet til selskabsskattelovens § 12 D.

Af cirkulæret fremgår følgende, 1) om selskabet af afskediget hovedparten af de ansatte, 2) om selskabets

produktion af varer, tjenesteydelser reelt er ophørt, 3) om selskabet har afhændet fysiske aktiver som

produktionsudstyr og varelager, 4) ingen omsætning i selskabet. Punkterne er ikke en opfyldelsesliste

tjekliste, men en opsummering som danner grundlag for hvornår selskabet opfylder en væsentlig del af

ovenstående til at selskabet i skatteretslighenseende vurdering som et selskab uden økonomisk risiko ved

erhvervsmæssig aktivitet.

68 Undtaget er tegningsretter jf. ABL §24, stk. 2 (børsnoterede) og § 26, stk. 3(Unoterede), skattefrie beholdninger pr.
31/12-2015 (ABL § 24, stk. 2)
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Underskudsbegrænsningen for tomme selskaber beror ligeledes på samme vurderinger. I en afgørelse fra

2005 havde et selskab udviklet avanceret softwareprogram. Selskabet lukkede aktiviteten og deres

udviklingsprojektet i starten af år 2000. Selskabet skiftede derefter ejerkreds i løbet af året. Selskabet

havde alene en mindre omsætning, og en enkelt medarbejder tilbage. På den baggrund vurderede

landsskatteretten, at der havde været en vis økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Derved blev

ikke nægtet underskudsfremførsel69.

Efter selskabslovens § 2D, stk. 3 fremgår det endvidere at der den erhvervsmæssige aktivitet som er tilgået

fra andre koncernselskaber inden for de foregående 3 år før overdragelse af aktier eller lignende ikke

indgår i vurderingen af efter stk. 2 jf. §33 A, stk. 3. Dette betyder, at det eksempelvis ikke vil være

tilstrækkeligt, hvis man flytter anlægsaktiver op i holdingselskabet for derefter at udleje dem. Dette er vil

ikke kunne medføre en undgåelse af udbyttebeskatningen.

Det kan dog undgås, hvis man i tilstrækkelig tid inden den påtænkte aktieombytning eller lignende tilfører

erhvervsmæssig aktiver. Dette skal gøres senest 3 år, for at sikre man kan modtage kontant vederlæggelse

som aktieavance. Det skal dog i overvejende grad opfylde ovenstående kriterier, hvorfor dette er svært at

gøre i praksis. SKAT vil formodentlig have en stram fortolkning af ovenstående punkter, hvis det kan have

karakter af skatteunddragelse.

11.4.3 Eksempler på at udgå udbyttebeskatning

Nedenfor er der eksempel på hvordan man i forbindelse med fusioner, spaltninger og aktieombytning kan

udgår udbyttebeskatningen ved kontant udligningssum.

11.4.3.1 Indskydelse på pensionsordning

Hvis kapitalejeren i forbindelse med f.eks. en skattefri fusion modtager et kontant vederlag vil det være

skattepligtigt. Kapitalejeren har dog mulighed for at udskyde beskatningen ved at indskyde pengene på en

ratepensionsordning, hvorved beskatningen vil ske af de løbene rateudbetalinger på pensionen70. Kravet

for at kunne anvende disse regler at man er under 55 år og samtidig har ejet selskabet i minimum 10 år i en

periode på 15 år op til afståelsen af selskabet. Pensionsindbetalingen må maksimalt udgøre TDKK

2.590.70071 i 2015-niveau.

Fordelen ved indskydelse på en sådan pensionsordning vil være udskydelse af skattebetalingen, samt

eventuelt lavere beskatningsgrundlag. Udbytteskatteprocenten er 42%, hvorfor selskabets kapitalejere vil

opnår en skattepligtig indtægt i indkomståret, men ved at indbetalt på pensionsordning og derefter få det

69 SKM2005.299.LSR
70 PSL § 15A, stk. 5
71 Personskatteloven § 20
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udbetalt over minimum 10 år, ved pensionen, kan det blive en skattemæssigfordel, hvis man alene har

pensionsopsparinger under topskattegrænsen. Den gennemsnitlige marginalskatteprocent for bundskatten

er 37,5%72. Dette betyder, at der alene i udbytteskatteprocenten vil kunne være en skattemæssig fordel

ved udbetalingen.

Ud over fordelen vedrørende lavere skat ved indbetalingen er pensionsbeskatningen for investeringer også

tilsvarende lavere for pensionsmidler 15,3%, modsvarende skatteprocenterne for aktieavance og

kapitalindkomst. Den årlige skattebesparelse for avancer vil derfor være lavere.

Nedenfor er vist et eksempel, hvor en kapitalejer modtager kontant vederlag på 2 millioner kroner i

forbindelse med en fusion. Kapitalejeren er i starten af 50’erne og har tidligere ikke haft nogen større

pensionsopsparinger, da selskabet er tiltænkt til at være kapitalejerens ”pensionsopsparing”. Kapitalejeren

har derudover afdraget lånet på sin ejendom og har derfor ingen privat gæld, og vælger derfor at indskyde

beløbet på en ratepension. Nedenfor er vist eksempel hvor han enten indskyder på pensionsordningen eller

får dem udbetalt. Hvis man ligge i bundskatten vil man derved få en skattemæssige besparelse. Hvis man

derimod forventer topskat, vil skattebetalingen blive højere i udbetalingsårene. Eksempel tager dog

udgangspunkt i topskattebetalingen af hele beløbet.

Tabel 4 - pensionsbeskatning

72 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/marginalskatten-for-samtlige-skattepligtige-i-2014/

Beskatning ved udbetaling:

Friværdi Pensionsopsparing Pensionsopsparing

Bundskat Topskat

Vederlæggelse 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Beskatning i fusionsåret

49.900 * 27% 13.497 0

1.950.100 * 42% 819.042 0

Beskatning i fusionsåret 832.539 - -

Beskatning ved udbetaling:

Bundskat 37,5% 750.000

Topskat 52,5% 1050000

Netto beløb 1.167.461 1.250.000 950.000
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11.4.3.2 Fusion

Selve reglerne og hvordan en fusion fungere er beskrevet i område 8 - Fusion. En fusion kan sammensættes

og fordeles på mange måder. Dette område kan derfor ikke være udtømmende for hvordan alle eksempler

af fusioner og skattemæssige problemstillinger.

Fusioner er ofte et ønske for to selskaber om at stå stærkere i markedet eller en sammensmeltning af flere

virksomheder i markedet. Selskaberne som sammensmeltes ønsker ikke en øget omkostning (fremrykning)

af skattebetalingen, for efter fusionen fortsat at stå stærk i markedet.

Hvis selskabet er koncernforbundet og derved kan modtage skattefrit udbytte og avance er dette ikke

nødvendigt at overveje yderligere.

Hvis der i det ene selskab ved fusionen er kapitalejere (selskaber) med en ejerandel under 10% eller hvis

kapitalejeren er en fysisk person skal man være opmærksom, hvis man i forbindelse med fusionen ”sælger”

sine kapitalandele og samtidig har en del af beløbet tilbage, da man i disse tilfælde vil blive skattepligtig

som udbytte jf. beskrivelsen på side 40.

11.4.3.2.1 Case 1

3 generationer ønsker at fusionere 2 driftsselskaber. Faderen har gennem de seneste år erhvervet en stor

del af driftsselskabet Reklame A/S, hvorfor farfar nu gennem sit holdingselskab ejer en mindre andel.

Sønnen har for år tilbage startet sit eget firma, da han ønskede at vise sin far at han kunne selv. Nu er far

dog nået en alder, hvor han tænker på generationsskifte og løbene overdrage til sønnen. Derfor er de

blevet enige om en fusion, hvor de 2 driftsselskaber skal fusioneres ved en vandret fusion. Begge

driftsselskaber har de seneste år generet positive skattemæssige resultater og beskæftiger begge en del

medarbejdere. Farfar, som startede det ene selskab, vil gerne trække sig lidt mere ud af driften efter

fusionen, men ønsker stadig en lille andel af selskabet, for at ”følge” med i hvad der sker.

Figur 12 (egen tilvirkning)

IT A/S Reklame A/S

Søn Holding ApS

100%

Far Holding ApS

92%

Farfar H ApS

8%
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I ovenstående eksempel er antagelsen, at begge driftsselskaber har samme størrelse egenkapital på TDKK

1.000 og betingelserne for en fusion er opfyldt. Farfar ønsker efter fusionen alene at have cirka 1 % af den

samlede kapital i det fusionerede selskab.

Figur 13 (egen tilvirkning)

11.4.3.2.2 Problemstilling

Hvis ovenstående fusion gennemføres vil det betyde at Søn Holding ApS får bestemmende indflydelse med

51,50 % og Far Holding ApS begrænset indflydelse (47,5%) og Farfar Holding ApS (1%). Den kontante

udligningssum på DKK 60.000 vil blive udbetalt til Farfar. Farfar vil blive skattepligtig af udbyttet

(porteføljeaktie). Derved vil fusionen ikke være gavnlig for Farfar, da en skattefri avance ved salg af

porteføljeaktier, nu vil være et skattepligtigt udbytte.

11.4.3.2.3 Løsning

11.4.3.2.4 Salg af kapitalandele

Der er mulighed for at undgå udbytteskatten, hvis der er overskydende likviditet i holdingselskabet som

ejer det ene driftsselskaberne som inden fusionen køber et givet antal aktier fra den kapitalejeren som

ønsker at afstå et antal aktier for at tilpasse kapitalstrukturen. I dette eksempel antages at der er ledig

likviditet i holdingselskabet, hvor Søn Holding ApS og Far Holding ApS køber kapitalandele af Farfar Holding

ApS inden fusionen. I ovenstående eksempel kan begge købe 3% af kapitalandelene af Farfar Holding ApS.

De skal derfor finansiere betalingen til Farfar. Efterfølgende foretager de fusionen hvor alle 3

holdingselskaber vederlægges i aktier i de nye selskab. Derved vil der i forbindelse med fusionen ikke være

nogen kontant vederlæggelse og derved ikke nogen udbytte beskatning. Samtidig vil aktieavancen være

skattefri for Farfar Holding ApS.

IT & Reklame A/S

Søn Holding ApS

51,5%

Far Holding ApS

47,5%

Farfar H ApS

1%
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Figur 14 Tidsforløb (egen tilvirkning)

Efter fusionen kan selskaberne vælge at udlodde udbytte til dække deres ny-investering til køb af aktier.

Hvis begge skal have ”dækket” deres udlån skal der udbetales TDKK 63,16 for at dække investeringen.

Farfar Holding ApS vil dog samtidig modtage en mindre del TDKK 0,63 som vil være skattepligtig. Dette er

dog et bedre alternativ, da familien samlet sparer TDKK 14,7 i skat.

11.4.3.2.5 Almindelig fusion uden kontant vederlæggelse.

De kan foretage en fusion uden kontant vederlæggelse, således at Farfar H ApS, efter fusionen ejer 4% af

det fusionerede selskab, de Far Holding ApS og Søn Holding ApS ejer hhv. 46% og 50% af selskaberne. Efter

3 år kan sønnen og faderen succedere i de skattemæssige anskaffelsessummer efter ABL§ 34 og

derigennem undgå beskatning.

11.4.3.2.6 Konklusion

Da faderen ikke udtræder fuldstændigt ved en fusion og vederlægges i andet en aktier, i det nye selskab vil

han blive udbyttebeskattet af det kontante vederlæggelse. Dette betyder, at han ikke kan modregne i

anskaffelsessummen ligesom en skattefri avance nu bliver til et skattepligtig udbytte, da han ejer under

10% af de unoterede aktier. Derfor vil det være en klar fordel for Farfar at sælge sine aktier i selskaberne

inden fusionen og realiserer en skattefri avance. Efter fusionen kan de så udlodde et skattefrit udbytte til

samtlige aktionærer, svarende til dækningen af køb af aktierne. Derved har Farfar Holding ApS ”sparet”

skatten samt fået fordelt kapitalandele som ønsket efter fusionen.

11.4.3.2.7 Case 2:

Denne situation er næsten identisk med case 1. Der er dog følgende ændringer. Farfar H ApS ejer inden

fusionen 12% af Reklamer A/S. Farfar Holding ApS som ønsker at udtræde gradvist af selskabet. Efter

fusionen. Begge driftsselskaber har som i case 1, en egenkapital på 1 mio. kroner i begge driftsselskaber.

Køb/Salg Fusion Udbytteudlodning



95

Figur 15 (egen tilvirkning)

Struktur efter fusionen:

Figur 16 (egen tilvirkning)

11.4.3.2.8 Problemstilling

Efter fusionen af IT A/S og Reklame A/S, hvor de nuværende aktionærer alene er vedlagt i aktier i det

fortsættende selskab ejer Farfar Holding ApS, nu alene 6 % af kapitalandelen i det fortsættende selskab.

Dette har derfor betydning for Farfar Holding ApS, som nu vil være skattepligtig af de udbytter han

modtager fra det fortsættende fusioneret selskab.

11.4.3.2.9 Løsning

Farfar har derfor følgende muligheder 1) nedbringe aktiekapitalen så meget via udbytter inden fusionen, da

samtlige aktionærer i begge selskaber kan modtage skattefrie udbytter, og derved ikke være omfattet af

nogen begrænsninger. Dette kan dog kun gøre, hvis der er ledig likviditet i 2 selskaber inden fusionen, til at

sikre en forsvarlig fortsat drift af selskaberne.

IT A/S Reklame A/S

Søn Holding ApS

100%

Far Holding ApS

88%

Farfar H ApS

12%

IT & Reklame A/S

Søn Holding ApS

50%

Far Holding ApS

44%

Farfar H ApS

6%
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Hvis dette ikke er en mulighed, skal Farfar ApS overveje at sælge en del af sine kapitalandele til Søn Holding

ApS og Far Holding ApS inden fusionen. Dette kræver dog som tilfældet ovenfor at de har fri likviditet i

deres holdingselskaber til fortsat drift. Efterfølgende når fusionen er gennemført og når der er genereret

tilstrækkelig likviditet kan Far Holding ApS og Søn Holding ApS udlodde overskydende kapital i det

forsættende selskab skattefrit, mens Farfar Holding ApS vil være skattepligtig af resterende udbytte, men

hvilket vil være mindre end hvis hele andelen skal beskattes som udbytte.

11.4.3.2.10 Konklusion

Da farfar H ApS efter fusionen vil blive skattepligtig af fremtidige udbytte, vil det være en fordel at

nedbringe hans kapitalandel inden selve fusionen ved et almindeligt salg, da der ikke krav til ejertid inden

selve fusionen. Fordelen ved at sælge inden fusionen er at han modtager en skattefri avance, frem for

skattepligtige udbytter efter fusionen. Det skal derfor som ovenstående viser planlægges i god tid for at

sikre at korrekt anvendelse og optimering af skattemulighederne. Det bemærkes samtidig at dispositionen

skal være forretningsmæssigt begrundet og ikke alene et spørgsmål om skatteunddragelse.

11.4.3.3 Spaltning

En relevant spaltningscase kunne være en situation, hvor en familie ønsker at foretage et generationsskifte

og hvor en far ønsker at overdrage en del af sine ejerandele til sine børn. Dette vurderes at være et

relevant eksempel, da vi her bevæger os i SMV markedet hvor man ofte ser mindre familiedrevne

selskaber, hvor generationsskifte vil være et aktuelt på et tidspunkt i selskabets livscyklus.

11.4.3.3.1 Case

Den tidligere omtalte IT og reklame virksomhed er ejet af en far og to sønner med følgende ejerandele.

Far: 50%
Søn 1: 25%
Søn 2: 25%

Figur 17 (egen tilvirkning)

Da faderen er en ældre mand ønsker han at lade sine sønner fortsætte familievirksomheden. De to sønner

har deres uddannelser inden for henholdsvis IT og reklame. De ønsker at have hvert deres selskab, med
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hver deres aktivitet og derefter eventuelt have samhandel med hinanden. Årsagen til at de ønsker denne

struktur er, at de frygter der kan opstå familiestridigheder i et selskab kun ejet af de to. Netop for at undgå

sådanne situationer har faderen, sammen med sønnerne, drøftet hvordan det skal gøres bedst muligt.

De er nået frem til at de ønsker det oprindelige driftsselskab skal spaltes til to selskaber med henholdsvis IT

og reklame aktivitet. Faderen ønsker fortsat at have et medejerskab i de to selskaber for at sikre sig at

børnene får den bedst mulige opstart. Selskabet har tidligere, for at kunne måle særskilt på deres

aktiviteter haft bogholderiet opdelt i de to grene af selskabet. Disse er på tidspunktet for

spaltningsplanerne præcist lige meget værd, hvilket også er årsagen til at man ønsker at foretage

spaltningen nu.

Den ønskede organisatoriske opsætning er som vist nedenfor:

Figur 18 (egen tilvirkning)

11.4.3.3.2 Problemstilling

Den ønskede organisatoriske opsætning vil medføre at faderen, som ønsket, skal overdrage ejerandele til

sine to sønner. Ved en spaltning uden overførsel af andele, vil faderen fortsat eje 50% af begge de to

selskaber, mens sønnerne vil eje 50% af hvert deres selskab. Se nedenstående:

Figur 19 (egen tilvirkning)

Overdragelsen af andele til børnene kan ske på tre måder.
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Salg af aktier forud for fusion: Faderen kan forud for spaltningen sælge en del af sine aktier til de to

sønner. Eventuelt ved udstedelse af et gældsbrev. Derved kan spaltningen efterfølgende foretages uden

udbyttebeskatning for faderen af en udligningssum. Det vil dog medføre at faderen vil blive

aktieavancebeskattet af sin afståelse af aktierne.

Ved kontant udligningssum: Ved spaltningen kunne man give faderen en kontant udligningssum, sådan at

hans ejerandele i de to selskaber blev nedbragt til 25% i stedet for 50%. Dette gør dog også at faderen, da

han fortsat ejer aktier i selskabet, vil blive udbyttebeskattet af hele den kontante udligningssum. Dette

skyldes vedtagelsen af L81, hvor faderen vil blive udbyttebeskattet i stedet for avancebeskattet af sin

afståelse af aktierne.

Ved efterfølgende tegning af nye aktier: Faderen må jf. FUSL §15 a ikke afhænde sine aktier indenfor 3 år

efter en skattefri spaltning. Dette giver en begrænsning i forhold til at sælge en del af sine andele til hver af

sine to sønner. Det er dog muligt at foretage kapitaludvidelser i selskabet ved nystiftelse af aktier, ved at

sønnerne tilvejebringer den kapital der skal tilføres, for at faderens andel bliver 25% som ønsket. Dette kan

eventuelt ske ved udstedelse af et gældsbrev.

11.4.3.3.3 Løsning

Som beskrevet ovenfor er der flere løsningsmodeller på hvordan familie virksomheden får den ønskede

struktur. Det er derfor vigtigt at det overvejes nøje hvordan omstruktureringen skal foretages. Derudover

er flere ting der skal overvejes, og vores udarbejdede eksempel er ikke nødvendigvis udtømmende. Hver

spaltningssag skal vurderes individuelt, grundet de mange regler. Hertil kommer at vi vurderer, at man skal

overveje en eventuel omstrukturering i god til, for at kunne sikre sig at gøre det på den rigtige måde og

uden at blive beskattet unødigt.

I vores opstillede eksempel, skal man være særligt opmærksom på det likviditetsbehov der er i alle tre

muligheder. Det kræver derfor, at der er likviditet til at betale enten avancen ved salg af aktierne eller

udbytteskat ved kontant udligningssum.

Det vurderes at den forretningsmæssige begrundelse, grenkrav, holdingkrav mv. er overholdt sådan at der

kan foretages en skattefri spaltning.

For at opnå den ønskede ejerstruktur vurderes det at familien bør vælge enten at faderen sælger en del af

sine aktier før spaltningen, eller at der spaltes og foretages en nyudstedelse af aktier. Ved sidstnævnte

mulighed skal der dog gøres opmærksom på at faderen ikke kan sælge sine andele inden for tre år efter

omstruktureringen som følge af det holdingkrav der opstår ved gennemførelse af en skattefri spaltning.
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11.4.3.4 Aktieombytning

11.4.3.4.1 Case

Far driver et selskabet kaldet Reklame A/S som han ejer 100 % privat. Sønnen har startet sit eget IT-selskab

som han ligeledes ejer 100% privat, som illustreret nedenfor. De ønsker at styrke deres selskaber, samt at

sønnen skal til at drive en større del af faderens selskab, hvorfor de ønsker en fusion af selskaberne. De

ønsker at stå ligeligt med 50 % hver af kapitalandelen i de fusionerede selskab. Faderen har altid drevet sit

selskab og haft en ønske om at være velpolstret til dårlige tider. Faderen har derfor tidligere ikke hævet

penge i sit selskabet, selvom der er fri likviditet. Egenkapitalen i faderen selskab er derfor 5 mio. kroner,

mens sønnens selskab IT A/S har en egenkapital på 2 mio. kroner.

Figur 20 (egen tilvirkning)

11.4.3.4.2 Problemstilling

Hvis fusionen af ovenstående selskaberne gennemføres uden kontant vederlæggelse til faderen vil det

betyde at han vil have over 50% af kapitalandelen i det fusionerede selskab. Dette var dog ikke ønsket,

hvorfor faderen skal vederlægges i en kontant udligningssum. Da faderen ejer kapitalandelene privat vil

dette betyde, at han vil blive skattepligtig af den kontante vederlæggelse. Dette vil medfører, at han skal

udbyttebeskattes af 3 mio. kroner i forbindelse med fusionen. Skatteprocenten for udbytte til

privatpersoner over progression grænsen er 42 %, derved vil Faderen alene have 1.740.000 tilbage efter

modtaget udbytte.

Figur 21 (egen tilvirkning)
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Dette vil ikke være fordelagtigt for ham, da han kan få udbetalt pengene over 30 år (hvis han er gift) under

progressionsgrænsen for aktieindkomst, til en lavere skatteprocent, nemlig 27%. Dette vil betyder en

skattebesparelse over 30 år på 450.000 eller 15.000 pr. år. Dette kan gøres ved en skattefri

aktieombytning, hvor han indskyder et holdingselskab mellem sig selv og driftsselskabet.

11.4.3.4.3 Løsning

Far kan for at optimere sine skattemuligheder foretage en aktieombytning, hvor han indskyder et

holdingselskab over driftsselskabet hvor han modtager aktier i det nye holdingselskab og succedere i den

oprindelige anskaffelsessum i Reklame A/S. Ved indskydelse af Far Holding ApS ved en aktieombytning,

opstår der et koncernforhold, hvor der kan jf. oversigten i Tabel 1, side 83, kan overføres udbytte skattefrit

fra driftsselskabet til holdingselskabet.

Figur 22 (egen tilvirkning)

Derved sikre far ikke bliver maksimalt beskattet i forbindelse med fusionsudbetalingen og derved løbene

efter følgende selv kan disponere over hvor meget han ønsker udbetalt samtidig med at far og søn kommer

til at stå ligeligt med 50% hver i det fusionerede fortsættende selskab.
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Figur 23 (egen tilvirkning)

11.4.3.4.4 Konklusion

Derved er der mulighed for delvist at udgå udbytte beskatningen. Dog har udbyttebeskatningen ingen

effekt ved koncernforbundne selskaber, da denne er skattefri. Igen er det vigtigt at man overvejer og

planlægger i god tid inden fusionen for at sikre den mest optimale løsning.
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11.5 Fusionsskatteloven, L81 og EU-retten

11.5.1 Den danske lovgivning og EU-retten

Danmark er som medlem af EU tvunget til at følge de regler EU fastsætter. Dette er naturligvis med de

forbehold Danmark har. Dette er blandt andet de generelle unionsforbehold som Danmark har efter, efter

danskerne sagde nej til Maastricht traktaten i 1992. Forbeholdene omhandler:

• Unionsborgerskab

• ØMU (Euroen)

• Forsvarssamarbejdet

• Overstatsligt samarbejde om retslige og indre anliggender

Forbeholdene der er fastslået i Edinburgh aftalen, omhandler således ikke lovgivningen omkring

grænseoverskridende handel/omstrukturering med selskaberne. Den danske lovgivning omkring

omstruktureringer er således også, som beskrevet tidligere i opgaven, reguleret i det europæiske

fusionsdirektiv (senest reguleret i 2009).

Det skal bemærkes, at der er tale om et minimumsdirektiv og at medlemslandende, herunder Danmark, har

frihed til individuelt at tilpasse de nationale beskatningsregler. Ser man på reglerne i et historisk perspektiv

har de danske regler været mere lempelige end direktivet, hvorfor der har måttet ske en del tilpasning.

Direktiverne skal være med til at udjævne de nationale forskelle landene imellem. I den danske lovgivning

har dette blandt andet ført til at man har tilpasset aktieavancebeskatningsloven og fusionsskatteloven.

Formålet med fællesskab og fælles regelsæt er i vores opfattelse, at undgå protektionisme og at

harmonisere måden at gøre tingene på. For store afvigelser fra minimumsdirektivet vil naturligt medføre

skævvridninger og mindske harmoniseringen inden for EU.

At der er tale om et minimumsdirektiv gør derfor også at det er muligt for Danmark at indføre tillægslove,

der er strammere end EU direktivet.

Når der fokuseres på L81 er der her tale om en lov, hvor det man tidligere kvalificerede som aktieavance nu

bliver udbytte i dansk forstand. Dermed kommer der, efter vores opfattelse, en afvigelse mellem

opfattelsen af hvad der er udbytte og hvad der er aktieavance landene imellem.

Når der gives en kontantudligningssum sker dette for at udligne den ”skæve” fordeling der bliver f.eks.

efter en spaltning. Lavpraktisk kan dette illustreres ved nedenstående eksempel, Figur 24.
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Reklame og IT ApS

• Egenkapital DKK 250.000

• Trykkerimaskiner (anlægsaktiv): DKK 100.000

• IT udstyr: DKK 150.000

• Balancesum DKK 250.000

Det tages i det udarbejdede eksempel ikke højde for at der skal være driftslikviditet til at selskaberne kan

fortsætte ved egen drift, som er beskrevet under spaltning. Der er udelukkende tale om et overordnet

eksempel til at illustrere udligningssummen.

Ejerne ønsker at spalte selskabet, da de ikke er enige om selskabets fremtidsplaner. Ejer 1 ønsker derfor at

overtage maskinerne for at kunne fortsætte driften af reklamebureau i et nyt selskab, mens Ejer 2 overtage

IT udstyret for at videreføre IT konsulent aktiviteten i selskabet.

Selskaberne vil blive delt på følgende måde:

Reklame ApS

Egenkapital: DKK 125.000

Anlægsaktiver: DKK 100.000

Tilgodehavende fra spaltning: 25.000

IT ApS

Egenkapital: DKK 125.000

Anlægsaktiver: DKK 150.000

Gæld fra spaltning: 25.000

Da værdierne ikke deles ligeligt, ud fra ejerandelene, bliver der betalt en udligningssum for den del af

ejerandelene som fordeles mere til den ene ejer end den anden og der sker med andre ord et salg/en

afhændelse af ejerandele/aktier/anparter.

Ligesom ved ethvert andet salg opgøres avance og tab ved at tage salgsprisen og fratrække kostprisen,

dermed fremkommer den avance eller tab der skal beskattes eller fradrages. Som tidligere nævnt kan

Figur 24 -spaltning (egen tilvirkning)
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kontante udligningssummer dog ikke længere i dansk ret anses for en afståelse af aktier, men skal betragtes

som et udbytte.

Årsagen til indførslen af L81 var som tidligere beskrevet i indledningen til analysen at dæmme op om

omgåelsen af udbyttebeskatningen og lukke det skattehul som folketinget vurderede der var ved

udbetaling af kontante udligningssummer til aktionærer. Skattehullet var, som tidligere beskrevet, et følge

af skattefriheden på aktieavancer ved ejerandele under 10%. Grundlaget for at kunne ”omkvalificere”

udligningssummer til at de skal udbyttebeskattes i ændringen til FUSL §9.

Af nedenstående fremgår det at reglerne gælder, såfremt ejeren fortsat ejer aktier i de indskydende eller

modtagende selskaber. Derfor defineres det at der så er tale om et udbytte fra ens ejerandel og ikke en

afståelse. Dermed kan reglen undgås hvis man alternativt afstod alle ejerandele.

»§ 9. Udligningssummer omfattet af § 2, stk. 1, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter

omstruktureringen ejer aktier m.v. i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller i selskaber, som

er koncernforbundne med de nævnte selskaber, jf. ligningslovens § 273.

Ændringen til denne opfattelse er at finde i stramningerne af reglerne der skete ved vedtagelsen af L81 d.

25. marts 2014. Dermed er der, selvom ejeren afstår en andel af sine aktier/stemmeandele mod en kontant

udligningssum, ikke tale om en aktieavance, men et udbytte. Med denne ”omkvalificering” bliver enhver

udlodning eller udbetaling til aktionæren som hovedregel beskattet som udbytte, såfremt aktionæren

direkte eller indirekte forbliver at være aktionær i selskabet efter den pågældende udlodning. En

udbyttebeskatning vil medføre at det er hele beløbet der kommer til beskatning, og ikke kun en eventuel

gevinst.

Naturligt vil beskatningen, som påpeget tidligere i denne afhandling, dermed blive større, da der beskattes

af hele beløbet og ikke kun avancen eller et eventuelt tab (hvis udligningssummen er lavere end

kostprisen). I ovenstående eksempel vil Ejer 1 dermed skulle beskattes af DKK 25.000, selvom han reelt har

en lavere avance på den overdragede ejerandel, eller i forhold til beskatning som aktieavance reelt kunne

have et tab.

Ved behandling af udligningssummen som et udbytte, bliver Ejer 1’s kostpris ikke lavere, da der jf. L 81 ikke

sker et salg. Dette vil også medføre at selskabet ved et eventuelt salg vil have en højere kostpris på de

resterende ejerandele. Beskatningen ved det endelige salg, vil derfor blive lavere end hvis ejeren var blevet

beskattet af den overdragelse/det salg der har været ved spaltningen. Derfor kan man sige at den højere

73 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L81/20131_L81_som_fremsat.pdf
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beskatning der sker efter indførslen af L 81 kan sidestilles med en aconto skat, på det endelige salg, der

reelt kan ligge mange år efter spaltningen.

Ovenstående giver anledning til at undersøge, hvordan disse regler harmonerer med EU lovgivningen, samt

skele til reglerne der er beskrevet i OECD’s modeloverenskomst, som ligger til grund for de

dobbeltbeskatningsoverenskomster der findes mellem medlemslandene.

11.5.2 EU-lovgivningen

Formålet med EU-retten fremgår af direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990. Heraf fremgår det af direktivet

siden første indførsel har til formål at sikre, at transaktioner med henblik på omstrukturering af selskaber i

forskellige medlemsstater ikke bliver forhindret af særlige begrænsninger eller lignende der eventuelt

måtte opstå som følge af medlemsstaternes nationale skatteregler.

Fusionsskatteloven er bygget op omkring fusionsdirektivet og de danske fusionsregler er derfor, som

tidligere nævnt, inspireret af EU-lovgivningen. EU-retten er bygget op omkring de afgørelser der er truffet i

EU, hvorfor det er relevant at se på disse for at forstå hvorvidt Danmark som beskatningsland kan

indarbejde regler om udbyttebeskatning, som L81, uden at være i strid med EU retten. Vigtigt er det at

bemærke at det fremgår direkte af lovforslagets side 6 (pkt. 9)74, at lovforslaget ikke indeholder EU-retslige

aspekter.

Til vurdering af gældende EU praksis vil C 351/0575 (Kofoed-sagen) være en relevant afgørelse. Dommen

omhandlede et selskab hvor man ønskede at deklarere et udbytte umiddelbart efter en aktieombytning.

Dommens kerne emne relaterer sig ikke direkte til forholdet omkring omkvalificering af avance og udbytte,

men har dog væsentlige punkter som er relevant for forståelsen af sammenhængen mellem EU-retten og

dansk ret, herunder også hvordan begrebet kontant udligningssum skal opfattes.

Af dommen er der en gengivelse af den gældende EU-ret. Af denne det fremgår at direktiv 90/434’s artikel

11; ”at en medlemsstat helt eller delvis kan afslå at anvende bestemmelserne i dette direktivs afsnit II, III og

IV eller inddrage adgangen til at anvende dem, såfremt en ombytning af aktier som hovedformål eller som

et af hovedmålene har skattesvig eller skatteunddragelse”.

EF-Domstolen slår med ovenstående fast, at EU-retten ikke forhindrer, at de nationale myndigheder og

domstole anvender nationale retsprincipper der er fortolket i overensstemmelse med

fusionsskattedirektivets artikel 11 til at nægte adgang til at anvende fusionsskattedirektivets bestemmelser

ved omgåelse og misbrug. Da det fremgår direkte af lovforslaget at forslaget er implementeret for at lukke

74 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L81/20131_L81_som_fremsat.pdf
75 http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/finanser/070705_kofoed-dom.pdf
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et skattehul og undgå skatteomgåelse, vil det formegentlig være dette punkt dansk ret vil anføre som

grundlaget for at kunne tilpasse lovgivningen med L81.

Det vil derfor være oplagt på denne baggrund at sige, at der ikke vil være forskelle mellem EU-ret og dansk

ret, da Danmark vil kunne påråbe sig denne rettighed. Dog er det vigtigt at overveje hvorvidt begrebet

kontant udligningssum opfattes ens.

Af 321/05 fremgår det at en kontant udligningssum jf. direktiv 90/434 (artikel 2 litra d) omfatter

”pengeydelser, der har karakter af en egentlig modydelse til gengæld for erhvervelsen, dvs. ydelser, der er

bindende aftalt som et tillæg til selskabsandelene i det erhvervede selskab, uafhængigt af de eventuelle

motiver for transaktionen” 76.

Der er således en påfaldende lighed mellem definitionen på en udligningssum og et salg, hvis vi ser på EU-

retten. Kontante udligningssummer vil jf. dansk lovgivning blive beskattet som udbytte efter vedtagelsen af

L81. Når vi ser EU-rettens definition på en udligningssum, er der dog ikke nogen direkte sammenhæng til et

udbytte, da EU-rettens beskrivelse af begrebet omtaler at der skal være en modydelse.

Det vurderes derfor at en udligningssum i EU-retten har karakteristika som et salg og dermed afståelse,

men ikke som et udbytte. Der er derfor en afvigelse mellem beskatningsprincipperne og forståelsen af

begreberne mellem Danmark og EU. Dette vil muligvis kunne give anledning til efterprøvelse i EU.

Vi vurderer dog at man fortsat skal have direktiv 90/434 artikel 11 for øje, da denne rettighed til at lade

national ret gå forud for EU-retten vil blive vægtet højere, så længe Danmark kan argumentere for at der er

tale om skatteundgåelse.

11.5.3 OECDS modeloverenskomst

Tidligere i dette afsnit har vi påpeget at vi mener der opstår en forskellig fortolkning af hvad aktieavance og

udbytte er, ud den direkte definition på disse to typer af gevinster.

Det er væsentligt for vores påstand omkring forskellene i definitionerne på udbytte og aktieavance at

denne understøttes af forskellene i beskrivelserne i henholdsvis aktieavancebeskatningsloven og OECD’s

modeloverenskomst.

Opgørelsen af gevinst og tab på aktier er beskrevet i aktieavancebeskatningslovens kapitel 6. Det er i dette

lov sæt at opgørelsesmetoder, gennemsnitsberegninger mv. er beskrevet. Gevinst og tab på aktier opstår

som beskrevet i ABL §1 ved en afståelse af aktierne. Efter vedtagelsen af L81 bliver en kontant

76 http://ec.europa.eu/danmark/documents/alle_emner/finanser/070705_kofoed-dom.pdf
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udligningssum ikke betragtet som en afståelse, men som et udbytte. Dermed bliver kostprisen, som

tidligere nævnt heller ikke nedbragt, selvom ens stemmeandel og reelle værdi bliver nedbragt.

OECD’s modeloverenskomst definerer ikke begrebet kapitalgevinster, hvorfor det kan forstås meget

bredt77. Udbytter omtales i modeloverenskomstens artikel 10, mens gevinster på en hver form for kapital

fremgår af modeloverenskomstens artikel 13. Definitionerne og de væsentlige bestemmelser skal som

beskrevet ovenfor primært findes i kommentarerne til modeloverenskomsten.

Der er altså en forskel imellem hvad modeloverenskomsten definerer som aktieavance og udbytter i

mellem de to regelsæt. Dette skyldes også at OECD’s modeloverenskomst er formuleret meget bredt da der

er tale om et minimumsregelsæt, som derefter nærmere specificeres i de enkelte DBO’er.

I forhold til hvordan en udligningssum vil blive behandlet i dansk ret kontra hvordan denne ville blive

opfattet hvis man alene så på modeloverenskomsten, så kunne man godt sige at der var en forskel i

definitionen.

Det væsentligste er udbytte kontra aktieavance. Da modeloverenskomsten siger at en hver form for

kapitalgevinst der ikke er udbytte er reguleret i artikel 13, har den disse to skarpt opdelt. Mens indførslen af

L81 i dansk ret gør at disse bliver blandet mere sammen.

På trods af dette, er L81 ikke i strid med modeloverenskomsten. Dette skyldes at Danmark har taget et

forbehold for at kunne beskatte som udbytte, såfremt en gevinst kan defineres som dette i dansk ret. Dette

forbehold fremgår af kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 13, kommentar nr. 4178. Det

fremgår af denne kommentar at uanset hvordan modeloverenskomsten omtaler aktieavance og dennes

beskatning, herunder beskatningslandet, så forbeholder Danmark sig ret til at beskatte salgssummen som

udbytte, såfremt salgsprisen anses for udbytte i dansk ret. Forbeholdet gør derfor at L81 og

omkvalificeringen af aktieavance til aktieudbytte ikke er i strid med OECD’s modeloverenskomst.

Det danske forbehold der træder forud for den generelle opfattelse af avancer i OECD’s

modeloverenskomst findes i bemærkningerne til modeloverenskomsten. Forbeholdet der er angivet i

bemærkning 41 i bemærkninger til OECD’s modeloverenskomst’s artikel 13, omhandler gevinst ved

afhændelse af formuegenstande79.

77 Den Juridiske vejledning C.F.8.2.2.13.1
78 https://jura.karnovgroup.dk/document/7000469419/1?versid=690-1-2013
79 https://jura.karnovgroup.dk/document/7000469419/1?versid=690-1-2013
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Pkt. 41: Uanset bestemmelsen i denne artikels stk. 5 forbeholder Danmark sig, i tilfælde, hvor salgsprisen for

aktier anses for udbytte i henhold til dansk lovgivning, retten til at beskatte salgssummen som udbytte i

overensstemmelse med art. 10, stk. 2.

Pkt. 5: Artiklen giver ikke en detaljeret definition af formuegevinster. Dette er ikke nødvendigt af de grunde,

der er nævnt ovenfor. Ordene “afhændelse af formuegoder” er anvendt især med henblik på at omfatte

formuegevinster, der hidrører fra salg eller bytte af formuegoder og ligeledes fra en delvis afhændelse,

ekspropriation, fra overdragelse til et selskab til gengæld for aktier, salg af en rettighed, gaveoverdragelse

og endog overgang af formuegoder i forbindelse med dødsfald.

Vi kan dermed udlede, at der er lovhjemmel for at udbyttebeskatte de kontante udligningssummer som

udbytte, også selvom selve begrebet udbytte og aktieavance jf. ovenstående vurderes at være forskelligt

mellem den generelle modeloverenskomst og dansk ret. Dette skyldes det føromtalte forbehold, som

Danmark har. Forbeholdet gør som nævnt at dansk ret træder forud for de generelle bestemmelser i

modeloverenskomstens artikel 10 og 13.

Det kan i denne situation være relevant at spørge sig selv, hvad denne omkvalificering af en afståelse af

aktier/anparter til et udbytte har af betydning.

Vi har udledt at der er to væsentlige forskelle, som vedtagelsen af L81 medfører, i forhold til før indførslen

af loven.

Som tidligere beskrevet i vores analyseafsnit er den åbenlyse forskel at der sker en beskatning af hele den

kontante udligningssum og ikke, som ved en ”avanceopfattelse”, udligningssummen medregnet

anskaffelsessummen (avancen). Opgørelsen af beskatningen afhænger dog også af ejerandele mv. I vores

analyseafsnit er der givet taleksempler på hvad dette medfører af forøget beskatning i kroner og øre,

hvorfor der henvises hertil.

Den anden væsentlige forskel er beskatningslandet i forhold til hvor aktieavance skal beskattes og hvor

udbytte skal beskattes. Aktieavance beskattes i aktionærens hjemland, mens udbytter for personer fra

danske selskaber jf. KSL § 2 beskattes i Danmark som følge af den begrænsede skattepligt. I

kildeskattelovens §2 omtales positivt de typer af indkomst, som er omfattet af den begrænsede skattepligt.

Bestemmelserne i KSL §2 bygger på territorial princippet.

Afhandlingen fokuserer på omstruktureringsreglerne for selskaber og påvirkningen deres

aktionærer/anpartshavere og der bliver derfor ikke foretaget yderligere henvisninger til personbeskatning

end hvad der bliver påvirket som følge af vedtagelsen af L81.
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For Danmark som beskatningsland betyder dette, at langt flere indtægter kan beskattes direkte i Danmark,

hvorefter aktionæren, som hovedregel, kan ansøge om Credit lempelse i forhold til den DBO der er med

aktionærens hjemland.

Bestemmelserne omkring Credit lempelse findes i hhv. LL § 33 og modeloverenskomstens art. 23 B.

Ved Credit metoden gives der kun fradrag for det mindste af følgende beløb

a) Den betalte udenlandske skat

b) Den del af den danske skat som forholdsvis falder på den udenlandske skat
(lempelsesbrøken)

Dette medfører altså at en øget beskatning henføres til Danmark, hvilket ud fra et samfundsmæssigt

synspunkt er godt for den danske stat. Den udenlandske aktionær vil ikke blive påvirket af ændringen, da

de vil kunne søge lempelse for den skat der er betalt i Danmark ved opgørelse af deres udenlandske

skatteopgørelse.

Ud fra et internationalt synspunkt, vil vi ikke udelukke, at et forbehold som dette der tillader en

”omkvalificering” der forskubber beskatningen vil blive omdiskuteret og efterprøvet i EU, når

beskatningssagerne begynder at indtræffe og de nye regler skal anvendes.

Vi har i vores analyse tidligere beskrevet, at der ved en udbyttebeskatning sker beskatning af hele beløbet

og at der ikke opnås nedslag for kostprisen af de afhændede andele, ligesom at ens kostpris vil være

uændret efter afhændelsen.

Når selskabet senere afhændes eller lukkes, vil avancen blive opgjort som salgsprisen minus kostprisen

inklusive kostprisen på de andele der blev afhændet og udbetalt ved kontant udligningssum. Der vil derfor

opnås større fradrag ved den endelige afhændelse af selskabet.

Et spørgsmål kunne være hvorvidt udbyttebeskatningen ved den kontante udligningssum kan sidestilles

med en aconto skat? Vores overvejelse omkring dette bygger på at der sker beskatning af hele beløbet,

men at man så senere får dette godtgjort ved at få et større nedslag i kostprisen end hvad man ellers ville

få. Hvis det kan udledes at udbytteskatten kan sidestilles med en form for aconto skat, der betales for en

avance der opnås senere i selskabets levetid, giver dette anledning til at overveje om en sådan

forudbetaling moralsk er ok.

Tidligere blev en udligningssum enten skattefri (ved ejerandel under 10%) eller også skulle der opgøres en

avance som så skulle beskattes. Nu vil der ske udbyttebeskatning lige meget hvad.
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En omstrukturering i form af f. eks. en spaltning kan ske længe før selskabets ophør og dermed

ophørsbeskatningen. Dermed kan der være længe mellem denne skat betales og der således sker en

avanceopgørelse. Der er altså tale om en skatteforøgelse for ejerandele under 10% og en forskydning af

beskatningstidspunktet for de aktionærer der skulle avancebeskattes. Der vil ske en foreløbig

avancebeskatning til 27%/42%, hvor efter der senere ville opnås et fradrag for kostprisen på de andele

udligningssummen omfatter.

Det kan derfor drøftes hvorvidt det er moralsk korrekt at der er forskel mellem hvornår der opnås fradrag

og hvornår beskatningen foretages, samt stille et opfølgende spørgsmål på hvorvidt aktionæren skal

godtgøres med en rente for sin forudbetaling af skatten af fradraget for kostprisen?
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12 Perspektivering
I vores gennemarbejde af den opstillede problemformulering med de tilhørende problemfelter er vi stødt

på nogle forhold som vi finder at give anledning til diskussion.

Den væsentligste problemstilling vi har konstateret ved gennemlæsningen er den skævvridning der opstår

ved indførslen af Lov nr. 274 af 26-03-2014 (L81). Loven blev indført for at lukke for den skattefrihed der

var på kontante udligningssummer ved ejerandele under 10%. Et krav til udbyttebeskatningen er, at der

fortsat ejes ejerandele i det indskydende eller modtagende selskab80. Dette gør som beskrevet I vores

analyse afsnit at en række aktionærer i SMV markedet bliver ramt når der foretages henholdsvis

spaltninger, fusioner og aktieombytninger som led i almindelige forretningsmæssige dispositioner. Dette

skyldes at en lang række selskaber i dette marked har en ejer struktur der oftest består af meget få

personer. Disse aktionærer vil således også fremadrettet blive ramt af udbyttebeskatning på hele

udligningssummen, i stedet for en avancebeskatning på de afhændede andele. Dette er med til at gøre at

systemet omkring omstruktureringer bliver mere stift og tilpasningen af selskaberne i en given

markedssituation vil skulle overvejes grundigere.

Som rådgiver vurderes det at der er mange faldgrupper i reglerne omkring omstruktureringer og det er

vigtigt at kapitalejerne er klar over at det i nogle tilfælde måske vil være dyrt for dem at lave korrektioner

og billigere for dem at sælge andele ud, hvis der skulle være ledig kapital til at foretage en sådan

disposition.

Den danske lovgivning omkring omstruktureringer er at finde i Fusionsskatteloven. Denne er, som tidligere

beskrevet i vores afsnit omkring den historiske udvikling af lovgivningen, løbende tilpasset for at være i

harmoni med den gældende EU-ret. Lovgivningen har efter vores opfattelse, som følge af de mange

tilpasninger, medført at området er meget komplekst og ofte giver anledning til problemer for de danske

selskaber.

Den gældende danske lovgivning er baseret på fusionsdirektivet, hvoraf det fremgår at formålet med dette

direktiv er at lette processen og reglerne omkring omstruktureringer. Dette er også årsagen til at man

indførte reglerne omkring ikke nødvendigvis at skulle søge tilladelse, samt tilføjelsen om at kunne

gennemføre skattefrie omstruktureringer. Disse mange muligheder vurderes ofte at skabe stor forvirring

for hvilken metode der skal anvendes, hvorfor der opstår en lang række spørgsmål om korrekt metode osv.

I vores gennemgang af reglerne og de dertilhørende domme, bindende svar, cirkulærer mv. som danner

80 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L81/20131_L81_som_fremsat.pdf
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grundlag for retspraksis på området, vurderer vi at formålet om at lette processen omkring

omstruktureringer ikke, efter vores mening, er blevet opnået.

Vedtagelsen af lov nr. 274 af 26-03-2014 (L81) er ingen undtagelse hertil. Dette vurderes på baggrund af

vores analyse, hvor vi har beskrevet at beskatningen og opfattelsen af forskellene mellem avance og

udbytter ikke er direkte sammenlignelige når vi kigger på EU-retten, OECD’s modeloverenskomst og dansk

lovgivning.

Man kan formulere det sådan at fusionsskatteloven er en gammel lov fra 1967, hvortil der er lavet en

række ”lappeløsninger”. Dette har som ovenfor anført gjort reglerne delvist uoverskuelige og påvirket den

røde tråd til EU-retten, som man tidligere har forsøgt at skabe ved blandt andet at indføre et to grenet

system omkring skattefri og skattepligtig omstruktureringer med og uden tilladelse.

Lov nr. 274 af 26-03-2014 (L81) er, som anført i analysen, ikke i strid med den gældende EU lovgivning, men

muligheden for at udbyttebeskatte findes ikke direkte i lovgivningen. Det fremgår dog af EU-retspraksis, at

national lov i visse tilfælde kan gå forud for EU-retten. Samtidig er der efter vores opfattelse ikke direkte

sammenfald med definitionen af avance og udbytte. Dette vurderer vi giver en mindsket gennemskuelighed

af de gældende regler for udenlandske aktionærer.

Som beskrevet i analysen giver muligheden for at afvige fra EU-retten når der er tale om skatteundgåelse,

Danmark mulighed for at lave denne omkvalificering af avance til udbytte og dermed foretage en større del

af beskatningen i Danmark. Det kan derfor ikke udelukkes, at man i fremtiden vil se om denne praksis på

området faktisk kan opfattes som skatteundgåelse og derfor vil blive efterprøvet i EU. Dette mener vi da

det medfører at udenlandske aktionærer vil skulle søge om opnåelse af Credit lempelse i deres hjemland,

mens Danmark efter KSL §2 har beskatningsretten af udbyttet.
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13 Konklusion
I henhold til dansk skattelovgivning kan omstruktureringer foretages ud fra fire omstruktureringsmodeller:

Spaltning, Fusion, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Reglerne omkring den skatteretslige

omstrukturering findes i Fusionsskatteloven. Denne lov blev først indført i 1967, men der har siden været

foretaget gennemgribende tilpasninger og tilføjelser.

Den danske fusionsskattelov er i omfattende grad blevet tilpasset den gældende EU-lovgivning, blandt

andet omkring fusionsdirektivet. Som følge af implementeringen af fusionsdirektivet 90/434 er det danske

skattesystem omkring omstrukturering et to delt system omkring omstrukturering med og uden tilladelse.

Der er altså tale om to ”parallelle” regelsæt. Den første gren er et resultat af dette direktiv og kræver

tilladelse, tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse samt overholdelse af subjektive krav. Den anden

gren omhandler omstrukturering uden tilladelse og kræver, som navnet antyder, ikke tilladelse, ingen krav

om forretningsmæssig begrundelse og overholdelse af de objektive krav. De to grene er dog kun gældende

ved spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger.

Ovenstående giver som beskrevet selskaber mulighed for at foretage omstruktureringer på utallige måder.

Ud over de fire ovennævnte metoder for omstruktureringer, har selskaberne også mulighed for at foretage

omstruktureringerne skattepligtige og skattefrie. De skattemæssige omstruktureringsregler er derfor

mange og der vil altid være en række begrænsninger/problemer og konsekvenser ved et valg frem for et

andet. Derfor skal valget af omstruktureringsmetode overvejes grundigt og alle faktorer skal betragtes for

at sikre en succesfuld omstrukturering.

De objektive regelsæt blev implementeret i den danske skatteret for at gøre omstruktureringsområdet

mere simpelt og lette processerne omkring foretagelse af en omstrukturering. Dette blev primært

begrundet med at der ikke længere skulle søges tilladelse, men i stedet for blot at fjerne dette krav, så blev

der implementeret et helt ekstra regelsæt til lovgivningen. Lovgivningen er blevet ”lappet” mange gange

siden dens tilblivelse og dette skyldes at man vil undgå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Det har

dog også gjort systemet mere stift og langt mindre gennemskueligt.

Den øgede kompleksitet og det at skattefrie omstruktureringer kan blive skattepligtige hvis man fejler i at

overholde de objektive regelsæt der er, gør at reglerne ikke kan anvendes hvis der er mange usikkerheder

omkring omstruktureringen. Dette kunne f.eks. være værdiansættelsen af de forskellige aktiver og passiver.

Ofte vil det derfor være nødvendigt at indhente bindende svar for ikke at der skulle opstå problemer og så

forsvinder simpliciteten og den hurtigere ekspeditionstid, som var formålet med reglerne.
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Vedtagelsen af Lov. nr. 274 af 26. marts 2014 (L81), har ikke været en undtagelse til ovenstående. Denne

lov blev indført for at undgå at aktionærer med ejerandele under 10% kunne få skattefrie kontante

udligningssummer. Dette gjorde man ved at indføre udbyttebeskatning på kontante udligningssummer i

stedet for den tidligere avancebeskatning. Realiteten er dog at loven har ramt meget bredere og har gjort

det endnu ”dyrere” for selskaber med få ejere og ejerandele over 10% at foretage omstruktureringer. Dette

vurderes problematisk da små og mellemstore virksomheder, med en mere begrænset ejerkreds vurderes

at have en højere frekvens af omstruktureringer for at kunne tilpasse sig markedet, foretage

generationsskifte mv.

Indførslen af L81 rammer ikke alle fire typer af omstrukturering, da der ved tilførsel af aktiver ikke gives

kontante udligningssummer. Det er derfor kun på spaltning, fusion og aktieombytning at L81 kræver øget

fokus fra aktionærerne ved et ønske om omstrukturering.

L81 har udelukkende virkning hvis der ikke sker et salg af alle aktier, men at aktionæren fortsat har en

ejerandel, ligesom det heller ikke omfattes som udbytte såfremt det modtagende selskab er et tomt

selskab.

Vi har i afhandlingen undersøgt hvorvidt det er muligt at skatteoptimere, for at undgå at skulle betale en

forhøjet skat af udligningssummen og har i den forbindelse konstateret at der ved tiltrækkelig undersøgelse

og forarbejde kan optimeres. Dette vil skulle ske ved at planlægge om der eventuelt skal sælges andele

mellem ejerne forud for f.eks. en spaltning. I vores analyseafsnit har vi givet eksempler på hvordan

udbyttebeskatningen kan undgås.

Som nævnt er den danske fusionsskattelov er i omfattende grad blevet tilpasset den gældende EU-

lovgivning, blandt andet omkring fusionsdirektivet. Den oprindelige fusionsskattelov blev vedtaget tilbage i

1967 og flere af de senere års indgreb har været for at strømline reglerne i forhold til EU. Dette har blandt

andet været for at sikre at der var mobilitet og at selskaber kunne drive aktivitet på tværs af landegrænser

internt i EU.

Tilpasningen har derfor gjort at der har været løbende større og større sammenlignelighed med EU

lovgivningen, ligesom det har været gældende på mange øvrige politiske dagsordener siden Danmarks

indtræden i EU fællesskabet. Tilpasningen har dermed, som beskrevet i vores historieafsnit været en

gradvis tilpasning med flere og flere ligheder.

Vi vurderer dog ikke at Lov. nr. 274 af 26. marts 2014 (L81) er en yderligere strømligning mellem dansk ret

og EU retten. Dette skyldes at omkvalificeringen af hvad der i EU-retten opfattes som en avance bliver et



115

udbytte i dansk ret. Der er dermed en forskel i den overordnede opfattelse af avance kontra

udbyttebegrebet.

Forskellen i opfattelsen af avance og udbytte er væsentlig for beskatningen, da udbytte for udenlandske

aktionærer vil blive beskattet i Danmark, mens en avance ville være blevet beskattet i domicilandet. Den

udenlandske aktionær vil derefter kunne søge om lempelse i forhold til den gældende DBO. Men der er tale

om en væsentlig forskel som følge af omkvalificeringen.

Afhandlingen viser at der er mange regler omkring omstrukturering i den danske skattelovgivning. Dette

gør området meget komplekst. Man kan ikke sige at en type af omstrukturering end andre, da dette altid vil

afhænge af hvad aktionærernes ønske er med at foretage en omstrukturering. Ligegyldigt hvad formålet

med omstruktureringen er så er vores vurdering at det vil kræve en mængde af planlægning og

undersøgelse for at optimere processen omkring omstruktureringer og minimere en eventuel avance eller

udbyttebetaling i forbindelse med omstruktureringen. Dette forhold er bestemt ikke blevet en mindre

væsentlig faktor efter indførslen af Lov. nr. 274 af 26. marts 2014 (L81).
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14 Forkortelser
ABL: Aktieavancebeskatningsloven

DBO: Dobbeltbeskatningsoverenskomst

EBL: Ejendomsavancebeskatningsloven

FUSL: Fusionsskatteloven

KGL: Kursgevinstloven

KSL: Kildeskatteloven

LL: Ligningsloven

LR: Ligningsrådet

LSR: Landsskatteretten

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

PSL: Personskatteloven

SEL: Selskabsskatteloven

SKM: Skatteministeriet

SL: Selskabsloven

SM: Skattemeddelelse

SMV: Små og mellemstore virksomheder

SU: Skat udland

TFS: Tidsskrift for skatter og afgifter

TSS: Told- og skattestyrelsen
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SKM.2006.325.SKAT

SKM.2006.324.SKAT

SKM.2014.229.ØLR,

SKM.2005.429

SKM.2007.807.LSR

SKM.2007.807.DEP

SKM.2008.347.LSR

SKM.2008.256

SKM.2008.134.LSR

SKM2008.934.SR

SKM.2008.335.LSR

SKM.2007.806.LSR

SKM.2007.807.DEP

SKM.2015.42.SR

C-321/05

SKM.2009.410SR

SKM.2009.41SR

SKM.2006.145.SKAT

SKM2007.699.SR

SKM2013.763.SR

SKM2014.128.SR

SKM2013.763.SR

TFS 1998,160 LR

SKM2005.299.LSR

SU.1997,257

TFS 1999, 297


