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Abstract.  
For a period of time, Danish family owned businesses have been subject to strict regulations and taxation in 

regard to generation handovers. This has led, to a vast amount of unsolved handovers which in recent years 

have become increasing problem due to the continuing increase in the number of unsolved transfers. 

In an attempt to ease taxation and decrease the total number of unsolved transfers, the government has 

proposed a solution that will make it possible for business owners to handover their businesses via 

succession to a corporate fund.  

In light of this new opportunity, the purpose of this thesis is to analyzer if succession to a corporate fund 

will provide a relevant alternative to the current regulations for generation handovers.  

 The thesis gives an insight into the socio-economical and economical factors that motivate a business 

owner regarding the choice of corporate structure when facing generational change.   

An in-depth analysis of socio-economic factors such as divorce rates, family constellations, etc. has 

identified factors such as insuring the company's survival / operation and family management’s educational 

levels as some the most impotent factors when considering the generational fund model, in regard to other 

generational transfer models. 

The thesis analyses the taxation of company transfers in a series of different scenarios, which led to the 

identification of tax and liquidity problems within each model. 

The identified factors are projected on to the government’s legislative proposal, and gives an overall 

assessment of the possibility of succession to a corporate fund.  
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Kapitel 1 - Indledning.  

1.1 Afhandlingens forbemærkninger.   
Når en virksomhedsejer overvejer at trække sig tilbage, er det ofte med et stort ønske om, at virksomheden 

kan fortsætte et succesfuldt liv gennem enten et generationsskifte eller en virksomhedsoverdragelse. 

Mange danske virksomhedsejere står i en situation, hvor de skal til at planlægge et generationsskifte af 

deres virksomhed. Antallet af nærtforestående generationsskifter af danske virksomheder ligger i omegnen 

af 24.000 stk. hvilket betyder, at generationsskifteproblematikken er et emne der vil berøre mange 

virksomhedsejere i de kommende år1.  

For at gennemførelsen af et generationsskifte skal blive vellykket, er det vigtigt, at der både tages hensyn til 

den overdragende såvel som den modtagende part. Således er det vigtigt, at overdragelsen af 

virksomheden planlægges i god tid, og udføres med en respekt for de værdigrundlag virksomheden er 

grundlagt efter. Omvendt skal overdragelsen også ske med den ældre generations, forståelse for at 

virksomheden må fornyes. 

På nogle af de grundlæggende områder har generationsskiftet af en virksomhed ikke ændret sig meget 

gennem tiden. Selve essensen af generationsskiftet må fortsat være, at generationsskiftet skal udmunde i 

en formueovergang fra den ældre til den yngre generation. Dog har kulturen omkring skiftet ændret sig, 

tidligere var normen når der skulle generationsskiftes, at den ældste søn skulle overtage virksomheden – i 

dag ses denne metode dog mest anvendt ved generationsskifter af mere traditionsbundne erhverv som for 

eksempel slotte og godser. 

De metoder der anvendes i dag er i højere grad fokuseret på at fremtidssikre virksomheden og sekundært, 

at sikre modtageren. Dette kan have sammenhæng med, at tendensen i samfundet synes at gå mod en 

større selvstændighed af individet, hvilket i generationsskiftesammenhæng kan give anledning til en række 

problemstillinger, såsom at næste generation i familien ikke har et ønske om at overtage 

familieforetagendet. Eller omvendt kan problemstillingen være, at virksomheden ikke ønskes overdraget til 

familie medlemmer af næste generation.   

I disse situationer hvor familiekonflikter eller individuelle behov og ønsker får betydning for 

generationsskiftet, efterlader lovgivningen kun begrænset muligheder. Muligheder der måske ikke synes at 

være optimale eller tidssvarende hverken i forhold til ejer eller ejers begunstiget. 

  

 

                                                           
1
 Morten Bennedsen; Familievirksomheder i Danmark, Kapitel 4 side 7 
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Grundlæggende sondres der ved generationsskifte mellem to muligheder.  

Den første mulighed er det der betegnes som et almindeligt generationsskifte, hvor virksomhedsejeren som 

udgangspunkt bliver beskattet ved overdragelse.  

Den anden mulighed er generationsskifte med skattemæssig succession, hvor der ved overdragelse af 

virksomheden sker en udskydning af beskatningen.  Generationsskifte ved skattemæssigt at succedere sker 

efter nærmere bestemte regler og kun til en afgrænset personkreds inden for slægten, nære medarbejder 

eller tidligere ejere. 

Frem til indkomståret 1999 var det ligeledes lovgivningsmæssigt muligt for fonde skattemæssigt at 

succedere. Denne mulighed blev blandt andet anvendt ved stiftelsen af mange af de erhvervsdrivende 

fonde der i dansk erhvervsliv i dag betegnes som nogle af de mest veletableret og anerkendte 

virksomheder (LEGO, Danfoss etc.). Loven blev ændret fra indkomståret 1999 og siden da har det ikke 

været muligt for fonde, at succedere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Den daværende 

regering begrundede ophævelsen af successionsadgangen med, at der skulle opnås en mere effektiv og 

løbende afregning og inddrivelse af skatterne fra fonde2  

På baggrund af denne regelændring har det ikke siden været muligt for fonde, at overtage virksomheder 

eller aktier uden, at der skulle svares en avancebeskatning. Umiddelbart har reglen virket efter hensigten 

og fondsløsningen ses i dag kun sjældent anvendt i forbindelser med et generationsskifte.  

Afskaffelsen af, fondes muligheder for succession er i erhvervsfondsudvalgets rapport3 anbefalet ændret 

således, at det atter vil blive muligt at overdrage aktier til en erhvervsdrivende fond uden, at der for 

overdrager skal svares en avanceskat.  

Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger i rapporten blev taget til efterretning af den tidligere regering, der i 

”Vækstplan DK aftalerne” har afsat en ramme på 300 mio. DKK årligt til ordningen. Der er endnu ikke blevet 

vedtaget et endeligt lovforslagets på trods af at det i folketingets lovkatalog 2014/2015 var indsat til 

afstemning i foråret 2015. Der er under afhandlingens udarbejdelse kommet et udkast fra skatteministeriet 

der opstiller rammerne for den kommende lov. Vedtages der en succession adgang til erhvervsdrivende 

fonde vil de relevante ændringer blive implementeret i aktieavancebeskatningsloven.4  

 

                                                           
2
 1997-98 2. samling –L 100 - http://webarkiv.ft.dk/Samling/19972/lovforslag_oversigtsformat/L100.htm   

3
 Erhvervsfondsudvalget rapport december 2012 

4
 Lovgivning folketingsåret 2014/2015 side: 28 (stm.dk publikationer/ lovprogram)  
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1.2 Problemstilling  
I forbindelse med et generationsskifte er overvejelserne mange og planlægningen af essentiel betydning.  

De virksomhedsejere der står overfor et generationsskifte skal planlægge en økonomisk overdragelse af 

virksomheden, hvor virksomhedens kultur bevares samtidigt med at der skattemæssigt optimeres. Dette i 

sig selv er en omfattende og kompliceret øvelse, der tidsmæssigt kan strækker sig over flere år.  

Hertil vil der være en del ledelsesmæssige og organisatoriske forhold der skal tages stilling til. Finder 

generationsskiftet sted i levende live vil den overdragende part skulle overdrage sit livsværk, hvilket 

betyder, at de valg som den afgående virksomhedsejer træffer i forhold til den fremtidige ledelsesmæssige 

og organisatoriske struktur, umiddelbart skal træffes på baggrund af et ønske om bedst muligt at 

fremtidssikre virksomheden i tråd med hans virksomhedskulturelle indstilling. 

 I denne forbindelse bør den afgående virksomhedsejer derfor gøre op med sig selv, hvilke 

lovgivningsmæssige muligheder der bedst forener hans ønsker for den fremtidige virksomhedsstruktur.  

Som nævnt ligger lovgivningen op til forskellige muligheder i forbindelse med generationsskifter. I denne 

forbindelse skal kommende ændringer i aktieavancebeskatningsloven, og den nye fondslovs tiltag ses som 

en udvidelse af de mulighederne der er for at generationsskifte en virksomhed.  

De eksisterende modeller inden for generationsskifte er hver især forbundet med fordele og ulemper i 

forhold til formålet med generationsskiftet. I forbindelse med anvendelse af nye muligheder vil der derfor 

ligeledes opstå en række problemstillinger der skal søges afklaret.  Ikke mindst skal mulighederne for 

kombinationer af eksisterende og nye regler undersøges.   

1.3 Problemformulering. 
På baggrund af ovenstående, opstilles følgende problemformulering.  

Problemformulering:  

>>Hvilke motiver kan der være for at vælge en fondsløsning (i forhold til et almindeligt 

generationsskifte) i forbindelse med et generationsskifte, og hvordan kan familie/ arvinger 

begunstiges ved anvendelsen af fondsløsningen? <<   

Besvarelsen af ovenstående hovedproblemformulering vil blive understøttet af en række delspørgsmål. 

Anvendelsen af delspørgsmål har ligeledes til formål, at belyse nogle af de kendte problemstillinger inden 

for generationsskifte.  
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Delspørgsmål 

 Hvilke indledende overvejelser skal der gøres i forbindelse med generationsskifte og på hvilken 

måde kan disse overvejelser blive påvirket af nye regler for succession til erhvervsdrivende fonde?  

 

 Hvilke lovmæssige forskelligheder er der mellem et generationsskifte med skattemæssig succession 

i levende live, ved død og generationsskifte til en erhvervsdrivende fond. 

 

 Hvilke skattebarrierer bliver nedbrudt ved ændringer i aktieavancebeskatningsloven og hvordan 

kommer det til at indvirke på fremtidige generationsskifter.  

 

 Hvilke lovgivningsmæssige muligheder er der for at begunstige familien (børn) ved anvendelse af 

fondsløsning.  

1.4 Afgrænsning   
Der tages i afhandlingen udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed der skal generationsskiftes/begunstige et 

familiemedlem (barn), medarbejder eller en erhvervsdrivende fond.  Generationsskifte til tredjemand er 

kun beskrevet i korte træk, da det ikke er fokusområde i afhandlingen, men kun skal anvendes som 

illustrativt udgangspunkt. Der vil derfor ikke ske en dybdegående behandling af dette område, ligesom 

afhandlingen ikke vil behandle andre former for generationsskifter eller overdragelser end ovenstående. 

Herved vil generationsskifte ved børsnotering, overdragelse til ægtefælle eller lignende ikke indgå i 

afhandlingen.  

Begunstigelsen af familie(børn) vil tage udgangspunkt i overdragelsen af en fastsat procentandel af en 

casevirksomheds aktier. Der afgrænses således fra, at vurdere begunstigelsen af familie(børn) ud fra 

testamentariske optimering af arveandele mv.   

Der vil i afhandlingen kun blive behandlet problemstilligner der er relevante i forhold til casevirksomheden, 

det er dog ved udarbejdelsen af casevirksomheden søgt at afpasse dennes problemstillinger til at omfavne 

nogle af de mere almindelige og brede problemstillinger der ses inden for generationsskifte samtidigt med 

få specifikke områder.  

Da afhandlingen har et skatteretligt fokus, vil fondsrettens krav til selve organiseringen, bestyrelse og 

ledelsen af fonde mv. kun blive behandlet hvor det forekommer naturligt i forhold til anden kontekst, ellers 

vil dette ikke blive behandlet.  
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Afhandlingen vil ud fra casevirksomhedens problemstillinger i et begrænset omfang redegøre for 

anvendelsen af værdiansættelses principperne, beregningen af passiv poster, samt reglerne vedrørende 

dødsboer mv.    

Casevirksomheden og de generationsskiftende parter vil udelukkende have tilknytning til Danmark. Der vil i 

afhandling derfor ikke ske en inddragelse af udenlandsk lov og genstanden for afhandlingen vil være de 

nationale regler, der falder ind under ovenstående afgræsning. 

1.4.1Dataindsamling   

Dataindsamlingen baseres udelukkende på desk research af emnet.  

Dataindsamlingen er afsluttet på tidspunktet for folketingets sommerferie d. 29. juni 2015.  

1.5 Metode og struktur  
Afhandlingens hovedformål er at afdække hvilke motiver der kan være for et generationsskifte til en 

erhvervsdrivende fond, herunder overdragelse med skattemæssig succession. De motiver der i 

afhandlingen søges afdækket, vil fremkomme af forskellige karakterer og kan blandt andet være 

strategiske, økonomiske mv. Motivernes karakterer afhænger af hvor i generationsskifteprocessen og 

under hvilke overdragelsesmetoder de kan identificeres. Afhandlingens tilgang til afdækning af disse 

motiver vil derfor følge den normale tilgang til generationsskifteprocessen og tage sit udgangspunkt i de 

indledende overvejelser forud for generationsskiftet. Det vil således på baggrund af de nyfremkommende 

muligheder, som følger af en eventuel udvidelse af den successionberettigede kreds, vurderes, hvilke 

motiver der indledningsvist er for at generationsskifte. Hernæst vil de identificerede motiver vurderes i en 

socioøkonomisk kontekst der har til formål, at vurdere hvilke faktorer der kan have indflydelse på valget af 

generationsskiftemodel. Formålet med denne tilgang er primært, at redegøre for nutidens 

virksomhedsejeres motiver i forbindelse med et generationsskifte og sekundært sammenholde disse 

motiverne med fondskonstruktionen - for herved, at redegøre for fondskonstruktions anvendelighed 

overfor de nuværende virksomhedsejeres generationsskifte problemstillinger og vurdere, om fondsløsning 

overhovedet kan forsvares som generationsskiftemodel.  

Afhandlingens anden del vil klarlægge de økonomiske konsekvenser forbundet med generationsskiftet og 

har herigennem til formål, at identificere hvilke af de økonomiske motiver der kan være for at vælge 

fondsløsningen som skifteform.  
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1.5.1 Afhandlingens struktur  

For at afgrænse identifikationen og behandlingen af de skatteretlige konsekvenser i enkelte 

overdragelsesformer, er der i afhandlingen inddraget en casevirksomhed med en afgrænset problemstilling. 

Casevirksomheden bliver således ikke anvendt i afhandlingens første del, da denne del af afhandlingen har 

til formål, at afdække fondsløsningens anvendelighed i forhold til den nationale problemstilling der ses i det 

store antal af forstående generationsskifter.    

Der vil ved anvendelsen af casevirksomheden i afhandlingens anden del, ske en konkretisering af de 

generationsretlige problemstillinger der teoretisk præsenteres i afhandlingen. Det er herved formålet med 

casevirksomhedens at fremvise og anvende den nuværende skatteretlige lovgivning på de enkelte områder. 

Casevirksomheden vil blive præsenteret i afsnit 1.8. 

De enkelte områder der vil blive behandlet i afhandlingens anden del er overdragelse til tredjemand, 

overdragelse som gave samt overdragelse ved arv og til fonde.  Hensigten med at inddrage overdragelse til 

tredjemand er, at få et udgangspunkt der skatteretligt kan betegnes som ”rent” idet der ved overdragelse 

til tredjemand vil ske fuld beskatning. Ved behandlingen af overdragelse ved arv og gave vil fokus være 

omkring de eksisterende muligheder der er for succession ved denne type af overdragelse. Dette har til 

formål at skabe grundlag for en senere sammenholdelse af de forskellige overdragelsesmetoder.  

Den primære teoretiske metode anvendt i afhandlingen er en retsdogmatisk5 fremstilling af skattemæssig 

succession ved generationsskifte af virksomheder med fokus på skifte til erhvervsdrivende fonde. Herved vil 

den fremherskende metode være en analyse af gældende ret ved det traditionelle generationsskifte, en 

inddragelse af gældende ret på fondsområdet samt nyeste tiltag i forhold til indarbejdelsen af fonde i den 

succession berettigede kreds.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Den retsdogmatiske metode er en juridisk metode til at udfinde gældende ret ved analyse af retskilder. 
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Grafisk kan afhandlingens tilgang til afdækning af den opstillede problemformulering illustreres ved 

følgende struktur.    

Figur 1: Afhandlingen grafiske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen tilvirkning  

Kapitel 1  

Indledning. Det indledende kapitel vil opstille afhandlings problemstilling, problemformulering, præsentere 

casevirksomheden hertil vil der være en gennemgang af den anvendte teori, metode struktur og 

afgrænsning mv.  

 

 

1. Indledning, problemformulering præsentations af 

casevirksomhed mv. 

 
Identifikation af motiver 2-8 
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Kapitel 2. 

Identifikation af generelle og strategiske overvejelser i forbindelse med et generationsskifte. En analyse af 

den socioøkonomiske udvikling af motiver for generationsskift og en vurdering af disse i relation til 

fondskonstruktionen. 

Kapitel 3-9  

Identifikation af de økonomiske motiver. Analyse af, allerede eksisterende muligheder for, at overdrage 

virksomheden med fordelagtig beskatning, ved arv, gave mv. samt inddragelse af de nuværende 

skatteretlige regler ved overdragelsen til en fond som arv eller gave. 

Analysen af generationsskiftemodellerne vil alle gennemgås og vil have afsæt i følgende punkter 

opsætning.  

 Lovgivning og betingelser  

 Konsekvenser for erhverver  

 Konsekvenser for overdrager  

 Sammenfatning   

Kapitel 9-10  

Konklusion og perspektivering  

1.6 videnskabsteoretiske afsnit  

1.6.1 Formål 

Det overordnede formål med afhandlingen er, at analysere og redegøre for hvilke incitamenter, muligheder 

og konsekvenser der kan være for virksomheder der ønsker at generationsskifte med skattemæssig 

succession, enten ved et almindeligt generationsskifte eller ved et genrationsskifte til en erhvervsdrivende 

fond. Samtidigt vil det belyses hvorvidt forslaget fra erhvervsfondsudvalgets, vedrørende fondes adgang til 

succession ved overdragelse af en virksomhed, vil forbedre de skattemæssige udfordringer der på 

nuværende tidspunkt er forbundet med et generationsskifte.6  

Overordnet er spørgsmålet dog om fondsløsningen overhovedet vil finde anvendelse på nutidens 

generationsskifte problematikker? Er der overhovedet en stor nok forenelighed mellem de løsningsforslag 

som fondskonstruktionen besidder og de problemstillinger som der på nuværende tidspunkt kan 

                                                           
6
 Ændringen vedr. succession til erhvervsdrivende fonde er fremsat i regeringens lov katalog for 2015 og offentliggjort 

ved folketingets åbningstale 7/ 10-2014  
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identificeres i forbindelse med generationsskifter til at berettige dens eksistens som 

generationsskiftemodel?  

Til behandling og simplificering af de komplekse skattemæssige teorier som generationsskifte og 

skattemæssig succession omfatter, er der i afhandlingen valgt en tilgang der bygger på, at sammenkæde 

den skattemæssige teori med tal eksempler baseret på en til formålet konstrueret casevirksomhed. 

1.6.2 Teori  

Den videnskabsteoretiske strukturering af afhandlingen tager afsæt i en teoretisk tilgang til emnet 

generationsskifte. Gennem granskning af lovreguleringen på området for generationsskifte i almindelighed, 

og generationsskifte til erhvervsdrivende fonde, vil bestemte muligheder og begrænsninger i gældende lov 

og den forventet ændring i aktieavancebeskatningsloven blive analyseret og anvendt på casevirksomheden.  

Med problemformuleringen 

 ”Hvilke motiver kan der være for at vælge en fondsløsning (i forhold til et almindeligt generationsskifte) i 

forbindelse med et generationsskifte, og hvordan kan familie/ arvinger begunstiges ved anvendelsen af 

fondsløsningen?”  

tager nærværende afhandling, udgangspunkt i en induktiv tilgang til problemstillingen. Dette 

udgangspunkt, og den anvendte videnskabsteoretiske metode, har til formål at incitamentafdække hvilke 

motiver der kan være for, at vælge en erhvervsdrivende fond som genstand for bevarelse af en virksomhed.  

Der er ved udvælgelsen af motiver lagt vægt på, at motiverne er eller har været kvantificeret, hvilket 

begrunder den induktive tilgang. Ved at anvende denne undersøgelsesmetode vil anskueliggørelse af 

motiver kunne identificere incitamenter i forbindelse med valg af generationsskiftemodel. For at kunne 

incitamentafdække fondsløsningen, vil socioøkonomiske trends således sammenholdes med de 

problemstillinger der ses hos nutidens virksomhedsejer og fondskonstruktionens muligheder for, at løse 

disse problemstillinger. Der tages på denne måde afsæt i kvantificeret data for at kunne forklare motiver 

for fondsløsningen.  

Herefter vil det videnskabsteoretiske fokus skifte og få en udpræget deduktiv tilgang.   

Skiftet i det videnskabsteoretiske fokus hænger sammen med problemformuleringens strukturelle 

opsætning, hvor ønsket om, at analyser hvilke motiver der kan være for at vælge en fondsløsning, er 

observationsbare. At motiverne kan være observationsbare muliggør efterfølgende en ”redegørelse” af 

teorien hvilket er ensbetydende med, at denne del af afhandlingen vil være underlagt en induktiv tilgang.     
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Den deduktive tilgang inden for videnskabsteorien kendetegnes ved, at teorier inden for et felt har til 

formål at guide analysen og indsamlingen af data7.  

Eftersom den hypotese der skal efterprøves er problemformuleringens anden del, vil der i dette tilfælde 

være tale om, at de skatteretlige teorier guider analysen. Denne del af afhandlingen vil med andre ord blive 

opbygget omkring den aktuelle lovgivning vedrørende, overdragelse af aktier, samt den selskabsretlige 

regulering i forbindelse med genrationsskifte af en virksomhed.  

1.7 Kildekritik  
Afhandlingens primære fokus er inden for skatteretten, hvilket betyder, at de metoder og teorier der 

anvendes primært basere sig på lovtekster, domsafgørelser, praksis, grundsætninger etc. Anvendelsen af 

begrebet skatteretlige teorier afviger i denne forbindelse fra den akademiske og videnskabelige forståelse 

af definitionen teori, hvilket skyldes, at de teorier der anvendes i afhandlingen hovedsagligt vil have en 

samfundsmæssig praksis som genstand for sin udformning.  Dette vil primært komme til udtryk i 

afhandlingens analyseafsnit, hvor behandling og løsningsforslag til de præsenterede problemstillinger vil 

blive bearbejdet ved hjælp af metoder, der har afsæt i skattepraksis der bygger på lovgivningen, 

forarbejder, domsafgørelsernes, de juridiske grundsætningers fortolkning af loven etc.  

Med hensyn til anvendt materiale, er der taget stilling til dettes anvendelighed i forhold til afhandlingens 

angivet undersøgelsesfelt. Afhandlingens validitetsgrundlag er i denne forbindelse understøttet af et kritisk 

tilsyn af undersøgelsesdesigns, metodefejlkilder m.v. i det indsamlede empiriske materiale.  Især rapporter 

og working papers der er anvendt i forbindelse med problemformuleringens første del har været underlagt 

kritisk tilsyn, da det skulle sikres, at der kunne ske en spejling fra disse videnskabelige afhandlingers 

emnefelt til ovenstående problemstilling og herved understøttet og sikre afhandlingens validitet.  

1.8 Præsentation af casevirksomhed   
For at bidrage til forståelsen af lovreguleringen inden for generationsskifte eksemplificeres fremførelsen af 

den omfattende lovregulering gennem en til formålet konstrueret casevirksomhed. Det opstillede case 

scenarier omhandler det genrationsmodne aktieselskab, Scandinavian Pharma Company A/S (herefter SPC 

A/S ). Indehaveren af selskabet besidder sammen med sine børn samtlige aktier i det unoterede selskab.  

1.8.1 Virksomhedsbeskrivelse  

SPC A/S historie går ca. 45 år tilbage og tager sin begyndelse i starten af 1970´erne, da biokemiker Thor 

Hansen rejste til Australien. Under opholdet stifter han bekendtskab med et forskningshold der havde 

formået at udtage brusk fra dyr og anvende det som led-implantater hos mennesker. Problemet var dog, at 

                                                           
7
 valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder 
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implantaterne kun kunne anvendes i en kort årrække, da den menneskelig krop hverken frastødte eller 

optog implantaterne således, at der ikke skete en naturlig regeneration af de oprindelige bruskskader. Thor 

Hansen fandt dog metoden yderst interessant og erhvervede rettighederne for produktionen og 

viderebearbejdelse af metoden for 10.mio. DKK. Tilbage i Købehavn stiftede Thor Hansen aktieselskabet 

SPC A/S i 1972 ved indskud af de erhvervede rettigheder. Her arbejdede han videre med brusk 

implantaterne og fandt, at når han påførte implantaterne med menneskelige stamceller kunne 

stamcellerne hjælpe med til dannelsen af bruskvæv, men det var først da han kombinerede de 

stamcellebelagte implantater med en daglig tilførsel af hans medicin Koxien, at implantaterne fuldt ud 

kunne rekonstruere bruskvævet.  

Således er SPC A/S i dag leverandør af Koxien til en stor gruppe af mennesker der har fået indopereret et 

implantat. Selvom Thor Hansen gennem sin forskning på området har hjulpet mange mennesker, har det 

ikke været uden egne tab. Hans fokus på forskningen kostede ham hans ægteskab, og i 1980 flyttede konen 

Marie Hansen og parrets 2 børn ud. I 1982 blev Thor Hansen atter gift med Sofie Larsen som han fik 

yderligere 2 børn med. 

Udover Thor Hansen selv, består virksomheden i dag af 200 medarbejdere, herunder hans 4 børn der, 

udover at besidde poster i selskabets bestyrelse, ejer 5 pct. af aktiekapitalen hver. 

Thor Hansen har gjort sig overvejelser omkring, et generationsskifte, men har ikke fuldt ud klarlagt 

hvorledes generationsskiftet skal fortages.  En af grundende til, at han i det hele taget startede en 

medicinalvirksomhed var fordi han blev drevet af, at kunne hjælpe andre mennesker.  Hans tanker i 

forbindelse med generationsskifte har derfor også gået på at lade virksomheden overgå til en fond, da det 

ville være endnu en måde hvorpå han, via fondsuddelinger, ville kunne hjælpe, og hans børn har kun vist 

ringe interesse for at overtage virksomheden. Medarbejderen Bo Børgesen har dog altid vist stor interesse i 

selskabet og kunne derfor godt være en mulig efterfølger til Thor.  

Han har dog aldrig undersøgt mulighederne for en fondsløsning, da han har haft indtryk af, at skatten 

forbundet med fondsløsning nærmest gjorde denne type skifte umulig.  Han er dog for nylig blevet gjort 

opmærksom på, at der tilsyneladende vil blive vedtaget et lovforslag der skal gør det muligt at overdrage 

virksomheden med succession til en erhvervsdrivende fond.  Da han ønsker at hans børn skal begunstiges, 

er han interesseret i at vide hvilke muligheder der er for, at han kan overdrage virksomheden ved 

almindeligt generationsskifte – overdragelse i levende live eller ved død til børnene eller medarbejderen 

ved succession. Samt vide hvorledes de nuværende og forventede beskatningsregler for overdragelse til 

erhvervsdrivende fonde kan anvendes i hans situation og samtidigt begunstige hans børn. 
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Thor Hansen har derfor henvendt sig til sin revisor for at få rådgivning om de almindelige skatteregler i 

forbindelse med generationsskifte i de 3 tilfælde, med særligt fokus på mulighederne for overdragelse med 

succession.  

SPC A/S har på nuværende tidspunkt følgende konstruktion. Thor Hansen ejer på nuværende tidspunkt 80 

pct. af selskabet de resterende 20 pct. er allerede overdraget til hans børn.  

Figur 2: Ejer struktur SPC A/S 

 

 

 

 

egen tilvirkning  

Da Thor Hansen godt har lagt mærke til at hans børn er begyndt at blive meget nysgerrige for at finde ud af 

hvorledes virksomheden vil blive generationsskiftet, har han besluttet, at hvis han lader virksomheden 

overdrage til sine børn vil det være den ældste søn Søren Hansen der skal være den administrerende 

direktør.  

Tilsvarende, havde han tænkt sig skulle være tilfældet hvis det er den nære medarbejder Bo Børgesen der 

skal overtage virksomheden.  

Bo Børgesen har siden hans ansættelse i år 2000 udvist stort potentiale for at kunne viderebringe 

virksomheden og da Bo, ligesom Thor, har en stor interesse i medicin og i at hjælpe andre mennesker vil 

Thor samtidigt vide, at virksomheden vil blive viderebragt i hans ånd.   

Thor er dog også meget begejstret for mulighederne for, at der kan fortages uddelinger til alment 

velgørende formål i fondsløsningen, samt muligheder for at kunne viderebringe virksomheden i hans ånd.  

På nuværende tidspunkt besidder virksomheden følgende væsentlige aktiver. De oprindelige rettigheder 

som Thor anvendte som apportindskud i forbindelse med stiftelsen tilbage i 1972, samt en ejendom hvorfra 

selskabet driver sin virksomhed, ejendommen består af kontorer, produktion, og lager.   
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1.8.2. Virksomhedens økonomiske situation  

Nedenstående væsentlige aktiver er i en nyligt fortaget værdiansættelse vurderet til  

 Rettigheder: 50 mio.  

 Ejendom: 150 mio.   

Tidspunkt for generationsskifte 2015  

 Værdiansættelse gennemført med udgangspunkt i relevante TSS cirkulærer har opgjort den 

samlede værdi til 225 mio. DKK.   

Kapitel 2. Generelle overvejelser forud for et Generationsskifte  
En virksomhedsejers samlede overvejelser i forbindelse med et generationsskifte vil ofte være en blanding 

mellem virksomhedsejerens personlige motiver og de skattemæssige konsekvenser. De skattemæssige 

konsekvenser forbundet med et generationsskifte, har typisk en stor indflydelse på valget af 

generationsskiftemodel. Det er dog vigtigt ikke udelukkende, at lade skatten være styrende for det endelige 

valg af model. I dette kapitel vil ikke skattemæssige motiver og incitamenter forbundet med valget af 

generationsskiftemodel analyseres.  

2.1 Strategiske incitamenter  
I praksis vil ethvert generationsskifte blive udført med afsæt i den nuværende virksomhedsejers fremtidige 

strategiske overvejelser. På baggrund af disse, vil der efterfølgende blive udarbejdet en plan for selve 

generationsskiftet. Med andre ord vil overdragerens strategiske overvejelser forud for generationsskiftet 

komme til at have afgørende betydning for, hvorledes der regnskabsmæssigt skal tilrettelægges i den 

efterfølgende generationsskifteproces. Det vil derfor i denne forbindelse være en af overdragerens vigtigste 

opgave, så vidt muligt, at have taget stilling til hvilke motiver der skal danne grundlag for 

generationsskiftet. 

Selv om motiverne for et generationsskifte kan være mange, vil de typisk kunne kategoriseres under et af 

følgende hensyn.  

 Hensynet til virksomheden (fremtidssikring)  

 Hensynet til familien (økonomisk)  

 Hensynet til omverden (ideologisk)   
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I praksis vil virksomhedsejerens motiver for et generationsskifte ofte være en flerhed af ovenstående 

punkter. Således at der for eksempel generationsskiftes ud fra et hensyn om, at sikre virksomheden 

fremadrettet gennem overdragelse til et familiemedlem.  

Hvert af ovenstående punkter vil indeholder en række enkeltstående motiver der vil have rod i strategiske 

overvejelser.  Grundlæggende vil overvejelserne dog først og fremmest tage afsæt i virksomhedsejerens 

erkendelse om, at alderdommen er ved at sætte en naturlig grænse for den videre forretningsførelse, og at 

generationsskifte processen må påbegyndes.  

Efter denne erkendelse vil virksomhedsejeren begynde at gøre sig tanker om hvorledes generationsskiftet 

skal gennemføres. Det vil ikke være muligt i nærværende afhandling, at opliste samtlige motiver for et 

generationsskifte, hvilket begrundes med, at de strategiske overvejelser, som den ene virksomhedsejere 

har for generationsskiftet, ofte vil være forskellige fra hvilke overvejelser en anden virksomhedsejeres har. 

Overordnet vil ovenstående kategorisering dog rumme de mest almindelige motiver der kan identificeres i 

forbindelse med virksomhedsejerens overvejelser for et generationsskifte, og altså identificere de mest 

almindelige motiver.  

2.1.1Hensynet til virksomheden.  

Generationsskiftes der ud fra et hensyn til virksomheden alene, vil virksomhedsejerens motiver 

umiddelbart være, at fremtidssikring virksomheden gennem optimal videreførelse. De overvejelser 

virksomhedsejeren typisk vil gøre sig i denne forbindelse, vil blandt andet omfatte overvejelser om hvorvidt 

virksomheden bedst fremtidssikres ved overdragelse til et familiemedlem, en medarbejder eller 

tredjemand eller noget helt andet.  

I en udvælgelsesproces hvor der tages hensyn til virksomheden, kan de grundlæggende underliggende 

udvælgelseskriterier for virksomhedsejeren tænkes, at omfatte overetagerens kompetencer inden for 

blandt andet ledelse og virksomhedsdrift, økonomistyring etc. men også andre faktorer såsom forenelighed 

mellem virksomhedskulturen og den overtagende parts ledelsesmæssige metoder etc. kan få afgørende 

betydning for hvorledes der udvælges en kandidat der fremtidssikre virksomheden. 

2.1.2 Hensynet til familien. 

Generationsskiftets der ud fra et hensyn til familien er motiverne ganske anderledes. I denne forbindelse 

kan motiverne være rent økonomiske, enten for virksomhedsejeren selv eller for dennes børn, der kan 

således være et ønske om at overdrage virksomheden over en længere periode, så de skatter og afgifter 

der er forbundet med generationsskiftet kan formindskes mest muligt gennem for eksempel delvis 

gaveoverdragelse.   
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Da overdragelser i form af arv eller gaver skatteretligt anses som en afståelse, vil en sådan overdragelse 

dog i nogle tilfælde udløse en avancebeskatning og kan derfor i nogle situationer give anledning til 

likviditetsproblemer. Er kapitalen bundet i virksomheden vil en sådan overdragelse kunne betyde, at der 

ikke er likvide midler i virksomheden til at betale den skat der udløses. Således vil hensynet til familien for 

eksempel skulle tages ud fra om virksomhedsejeren ønsker at efterlade en kapital til ham selv eller 

familien, som følger af salg til tredje mand.  

De underliggende motiver forbundet med beslutningen om generationsskifte med et hensyn til familien er 

således mange og skal forstås bredt og der kan både tages positive såvel som negative hensyn til familien. 

Således indgår i hensynet f.eks. også virksomhedsejers til og fravalg af familien til overtagelse af 

virksomheden, såvel som familiemedlemmers til - og fravalg af virksomheden. Motiverne for 

generationsskiftet kan også være styret af andre faktorer såsom at der måske ikke er et familiemedlem til 

overtagelse af virksomheden. Uanset hvorledes de enkelte familierelationer er og hvor komplekse de end 

måtte være, vil de typisk på en eller anden måde indgå i virksomhedsejerens overvejelser i forbindelse med 

generationsskiftet.  

2.1.3 Hensynet til omverden 

Genrationsskiftes der med udgangspunkt i det ideologiske hensyn, kan de bagvedliggende motiver for 

generationsskiftet tage afsæt i virksomhedsejers ønske om, at støtte et eller flere samfundsvelgørende 

formål. De samfundsvelgørende formål kan være af national såvel som lokal karakter, ligesom de kan være 

økonomiske, såvel som bevarende. Et ideologisk motiv kunne være, at bevare virksomheden i 

lokalsamfundet, eller økonomisk støtte til et alment velgørende formål.  I sådanne tilfælde vil den typiske 

generationsskiftemodel være en virksomhedsoverdragelse til en fond.  

Overordnet er der både fordele og ulemper forbundet med generationsskifter der fortages ud fra 

ideologiske hensyn. Bliver virksomheden overdraget til en fond, overgår virksomheden til en selvstændig 

juridisk person, hvor virksomhedsejeren ikke længere vil have en bestemmende indflydelse.  

Hertil skal virksomhedsejeren være opmærksom på, at fonde ofte er genstand for en vis samfundsmæssig 

interesse. Den samfundsmæssige interesse for fonde og fondsuddelinger hænger sammen med fondens 

”skattefritagelse”. Der har gennem tiden været flere eksempler på hvordan almennyttige fonde har 

foretaget udlodninger til almennyttige projekter, der efter offentlighedens vurdering ikke har kunnet 

klassificeres som sådanne. Som konkrete eksempler kan nævnes Mærsk fondens opførelse af operahuset i 

2005 og samme fonds uddeling til de danske folkeskoler på 1 milliard i 2013.8 Begge er eksempler på 

                                                           
8
 A.P. Møller fonden. – www.apmollerfonden.dk 
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hvorledes offentlighedens vurdering af en uddeling kan være bad såvel som goodwill skabende for en 

erhvervsdrivende fond. Men hvorfor er der denne offentlige interesse for fonds uddelingerne? Et muligt 

svar på dette kunne være, at der gennem fondsmodellen sker en vis grad af privatisering af hvad der ellers 

er en statslig opgave. Betragtes fondenes uddelingsmidler alternativt som statslige skatter, ville 

anvendelsen af midlerne være regeringsbestemt. Fondsmodellen tilsidesætter i nogen grad denne model 

og lader i højere grad formidlingen af hvad der alternativt ville være skatteindtægter henfalde på fondens 

bestyrelse, der uddeler midlerne efter fondens vedtægter. Således er det altså i nogen grad fondens 

vedtægter der er styrende for uddelingerne9. At der i nogen grad sker en tilsidesættelse af den brede 

offentligheds interesser kan være svar på hvorfor der fra befolkningen og mediernes side er så stort fokus 

på fondsuddelingerne og hvorfor en fond gennem uddelinger kan komme i badstanding.  

På trods af den store overvågenhed omkring fondsuddelingerne, er fondsløsningen ideel i forhold til 

varetagelse af ideologiske hensyn samt til bevarelse af virksomheden. Fonden vil gennem 

fondsvedtægterne kunne varetage den oprindelige virksomhedsejers ideologiske interessers langt ud i 

fremtiden.   

2.2Opsummering    
De ovenstående skildringer af de 3 hensyn og virksomhedsejerens motiver er en simplificering af de 

motiver, der i praksis lægger til grund for et generationsskifte, og som tidligere nævnt vil det typisk være en 

flerhed af motiver der danner grundlag for den endelige generationsskifteplan.  

Uanset hvilke motiver der kommer til at danne grundlag for generationsskiftet, vil selve generationsskiftet 

udmunde i en formue overgang fra den ældre til den yngre generation. Mulighederne forbundet med 

denne transaktion vil være styret af de lovgivningsmæssige rammer.     

Figur 3. Illustration af lovgivningen indvirkning på generationsskifteprocessen.  

 

Egen tilvirkning. ABL: Aktieavancebeskatningsloven  

                                                           
9
 Note: Fondsvedtægterne skal godkendes af fondsstyrelsens 
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Modellen illustrerer hvorledes lovgivningen er filtrerende i forhold til hvilke motiver og strategiske 

overvejelser, der kan gøres til grundlag for en beslutning og derigennem medvirke til dannelsen af den 

endelige generationsretlige skifteform. At lovgivningen på denne måde er styrende i forhold til 

mulighederne i forbindelse med generationsskiftet er ikke nyt. Det der er værd at bemærke i denne 

sammenhæng er, hvorledes der ved de forventede ændringer i aktieavancebeskatningsloven åbnes op for 

yderligere strategiske overvejelser og hvilke af disse overvejelser der kan indgå i et generationsskifte og den 

endelige genrationsskiftemodel.   

2.3 Tilvækst af strategiske muligheder  
Som tidligere nævnt er grundelementet i et generationsskifte en formueoverdragelse. De strategiske 

overvejelser der ligger forud for selve formueoverdragelsen er først og fremmest hvem der skal overdrages 

til, samt under hvilken hensigt virksomhedsoverdragelsen skal ske. Netop hensigten er en vigtig indikator 

for hvorledes det endelige generationsskifte skal opbygges. Er der f.eks. tale om videreførelse af 

virksomheden inden eller ude for familien? Er der tale om et generationsskifte i levende live eller ved død 

etc.  

Vedtages ændringerne i aktieavancebeskatningsloven vil der lovgivningsmæssigt ske en tilvækst i de 

muligheder der er for et generationsskifte. De nye muligheder vil naturligt aflede nye strategiske 

overvejelser, således vil der f.eks. sker en tilvækst i de overvejelser som en virksomhedsejer kan gøre sig 

for, at fremtidssikre hans virksomhed.  

I nedenstående afsnit vil der kort redegøres for de socioøkonomiske trends inden for familievirksomheder, 

den historiske betydning af erhvervsdrivende fonde i Danmark samt om danske virksomhedsejeres 

familieforhold, og om de kan berettige en fondsløsning som et alternativ til de almindeligkendte 

generationsskiftemodeller.      

2.3.1 Socioøkonomisk udvikling inden for familievirksomheder i forbindelse med 

generationsskifte  

Det følgende afsnit har til formål, at identificere hvilke socioøkonomiske faktorer der har indflydelse på 

generationsskifteprocessen. Ved at analysere den socioøkonomiske udvikling på områder, som for 

eksempel skilsmisser og virksomhedens økonomi, er det muligt at få en indikation af hvilke 

generationsskifte former der i fremtiden i højre grad vil søges anvendt. Således er det målet med afsnittet 

at få afdækket om der er socioøkonomiske indikatorer der peger på, at fondsløsningen bliver aktuel i 

forbindelse med fremtidige generationsskifter.  
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2.3.1.1. Skilsmisser  

De socioøkonomiske trends i form af ændrede familiemønstre i danske familier, vil ifølge Morten 

Bennedsens studie på området, være en udfordring for fremtidens familievirksomheder10. Morten 

Bennedsens rapport familie virksomheder i Danmark konkluderer, at sandsynligheden for en videreførelse 

af en virksomhed indenfor familien afhænger af den enkelte families struktur. Således viser studier, at 

familier med skilsmisse hvor der forekommer nye ægtefæller og særbørn udgør en ca. 10 pct. mindre andel 

af de tilfælde, hvor ledelsen falder i arv.11 

I de familier hvor forældrene stadig er gift og hvor ”kernefamilien” er bevaret, vil sandsynligheden for en 

overdragelse af virksomheden til børnene således være større. Tages den historiske stigende skilsmisserate 

og de deraf voksende alternative familiekonstellationer i betragtning, kan det tyde på, at der fremadrettet 

vil ses en stigning i andelen af virksomheder hvor ledelsen ikke falder i arv. 

Det interessante i denne sammenhæng er hvilke faktorer der kan have indvirkning på denne negative 

udvikling. Skyldes udviklingen for store afgifter forbundet med overdragelsen eller skal begrundelsen findes 

et andet sted? Ses der på den aktuelle skatteretlige lovgivning på området og de lovgivningsmæssige 

muligheder i generationsskifteprocessen, tillader loven børn såvel som stedbørn, at succedere i 

virksomhedsejerens skattemæssige stilling og den negative udvikling kan således ikke begrundes gennem 

lovgivningsmæssige restriktioner. 

Den negative udvikling må således skulle forklares ud fra andre faktorer, så som virksomhedsejerens ønske 

om ikke at forfordele stedbørn frem for egne børn i et generationsskifte eller arvingers individuelle 

forfølgelse af andre karriereveje.  Disse forhold kan eksempelvis tillægges værdi som forhold der har 

indflydelse på den negative udvikling i ledelsesmæssige overdragelser.   

Den lovgivningsmæssige mulighed for, at stedbørn på samme vilkår som børn skattemæssigt kan 

succedere, er således forenelig med den trend der tegner sig for det moderne samfunds familie og 

ægteskabskonstellationer vi har i dag. Dog må det kunne udledes, at de tendenser der tegner sig for 

fremtidens familiekonstellationer peger i retningen af, at det 10 pct. gab der er i den ledelsesmæssige 

overdragelse vil blive ved med at vokse, da der er en tydelig sammenhæng mellem skilsmisseraten og 

andelen af virksomheder, hvor ledelsen ikke falder i arv som følger af skilsmisse. 

Den faldende tendens i andelen af virksomhedsoverdragelser hvor ledelsen falder i arv, vil alt andet lige 

bevirke, at fondsløsningen i disse tilfælde vil blive betragtet som en oplagt substitutionsmulighed.  
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2.3.1.2. Virksomhedens økonomiske størrelse 

Virksomhedens økonomiske størrelse har ligeledes en vis indflydelse på, hvorvidt der ledelsesmæssigt 

generationsskiftes inden for familien eller om der hentes en direktør udefra. Familieejede virksomheder der 

har bogførte aktiver på mellem 0-7 mio. DKK vil typisk ledelsesmæssigt skifte inden for familien. Anderledes 

ser det ud for de familievirksomheder hvor de bogførte aktiver overstiger en værdi på 7 mio. DKK. I disse 

virksomheder ses en langt større tendens til, ved et generationsskifte, at lade ledelsen overgå til en udefra 

kommende direktør12.  

Kun ca. 12 pct. af virksomhederne med en bogført værdi på over 7 mio. DKK skifter inden for familien13. De 

bagvedliggende begrundelser for denne tendens, kan være mange. Ovenstående afsnit peger på, at 

familiestrukturen og skilsmisseraten udgør en vis indflydelse på denne udvikling i ledelsesoverdragelser.  

Ifølge Morten Bennedsens studier er der andre eksempler på faktorer der har indvirkning på 

overdragelsesraten14. 

1) Manglende ledelses og uddannelsesmæssige kompetencer hos familiemedlemmer. 

2) Fravalg af overdragelse fra den ene eller anden part  

Ved en sammenligning af den eksterne og interne direktørs kompetencer, er især den uddannelsesmæssige 

kompetence iøjefaldende15.  

En sammenligning af direktørers kompetencer viser, at 23 pct. af de interne direktører har en lang 

videregående uddannelse, mens 40 pct. af de eksterne direktører har en lang videregående uddannelse. At 

uddannelsesniveauet medgår som faktor i forbindelse med opgørelse af overdragelsesraten hænger 

sammen med, at en direktørens uddannelsesniveau typisk kan sammenkædes med et kompetenceniveau 

for virksomhedsdrift. Således vil en direktørs kompetencer og evner der i højere grad erhverves gennem 

uddannelse, såsom skabelsen af konkurrencedygtige processer, produkter og services, kunne have 

afgørende betydning for virksomhedens fremtidige muligheder. Netop en direktørs evner til, at skabe 

fremtidige muligheder for virksomheden er noget de fleste virksomhedsejere vægter højt og kan derfor 

være forklarende i forhold til stigningen i overdragelse til eksterne direktører16.  

Andre mere uhåndgribelige faktorer så som livskvalitet og andre samfundstendenser der er oppe i tiden, 

kan også have en vis indflydelse på overdragelsesraten og må derfor også tillægges en vis værdi i forhold til 

                                                           
12

 Rapport: ejerskift din virksomhed side 20 - erhvervsstyrelsen  
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den negative udvikling i virksomhedsoverdragelserne inden for familien. Livskvalitet er i dag typisk noget 

der bliver prioriteret højt blandt medlemmer i børnefamilier, at livskvaliteten ikke nødvendigvis bliver 

forhøjet ved overtagelses af en virksomhed må derfor være en medvirkende faktor, der vil indgå i en 

beslutning om et fravalg af overtagelse af en virksomhed.  

Andre mere samfundsmæssige tendenser, så som frihed og socialt samvær med venner, bekendte og 

familien kan ligeledes have en indvirkning på overdragelsesraten. I takt med de samfundsmæssige normer 

forandres, vil andres syn på karriere og frihed kunne have en afsmittende indflydelses i forhold til det, at 

overtage en virksomhed. Frihed og socialt samvær med børn og ægtefælle har i dag karakter som 

statussymbol, og da begge er faktorer der ikke umiddelbart er forenelige med livet som virksomhedsejer, vil 

disse også have en vis negativ indflydelse på overdragelsesraten. 17 

2.4 Erhvervsdrivende fondes fordele 
Som enhver anden erhvervsselskabs konstruktion er den erhvervsdrivende fonds konstruktion generelt 

forbundet med forskellige fordele og ulemper. I det indeværende afsnit vil nogle af de mest iøjnefaldende 

fordele der er forbundet konstruktionen identificeres og belyses. Samtidigt vil der kommenteres på nogle af 

de nye tiltag der er kommet som følger af den nye lov for erhvervsdrivende fonde, her iblandt revisors rolle.    

Selve konstruktionen hvorpå de erhvervsdrivende fonde i Danmark er funderet, har vist sig afgørende i 

forhold til den succes, som fondskonstruktionen har i dansk erhvervsliv.  Landets største virksomheder der 

er fondsbaseret, er således struktureret som selvejet institutioner, hvor bestyrelsen alene varetager 

fondens formål og interesse, således er det bestyrelsens opgave at sikre fondens vedtægter og deraf, at 

virksomheds ejerens ønske for formål og virksomhedskultur efterlevelse18.  

At den erhvervsdrivende fond er en selvejet institution bevirker, at denne ikke har en decideret ejerkreds. I 

denne sammenhæng bør det derfor nævnes, at de erhvervsdrivende fonde ikke på samme måde som 

aktieselskaber er underlaget en kontrollerende effekt i form af en ejerkreds, der i sin egenskab har 

kompetence til, at kunne afsætte en bestyrelse. Eventuelle overtrædelser af fondens vedtægter vil derfor 

skulle behandles af erhvervs og selskabsstyrelsen, der som myndighed på området er bevilliget 

kompetence til, at kunne afsætte medlemmer af fondsbestyrelsen jf. erhvervsfondsloven § 14 stk. 4. 

Afsættelse af en fonds bestyrelsesmedlemmer i en igangværende valgperiode, kan dog kun vanskeligt lade 

sig gøre og vil kræve, at medlemmet /medlemmerne vurderes direkte uegnet til posten som 

bestyrelsesmedlem.  
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Det at bestyrelserne i de erhvervsdrivende fonde ikke på samme måde, som det f. eks ses hos 

aktieselskaber, er underlagt en ejerkontrol bevirker, at fondsbestyrelser ikke er omfattet af samme 

eksterne og tilsynsførende vurdering, som en ejerkreds i et aktieselskab leverer. 

At de erhvervsdrivende fondes bestyrelser, netop ikke er underlagt denne ejerkontrol, kan på den anden 

side også være et af de elementer der har indflydelse på, hvorfor de erhvervsdrivende fonde netop vejer så 

tungt i dansk erhvervsliv. Ved en tilsidesættelse af ejerkontrollen, tilsidesættes også ejernes kortsigtede 

økonomiske incitamenter og fondsbestyrelsen vil således ikke være underlagt ejernes kortsigtede motiver 

for økonomisk gevinst. Fondens strategiske beslutningsgrundlag vil derfor heller ikke være bundet af 

strategier, der har til formål, at skabe økonomisk gevinst for ejerne på kort sigt. Strategigrundlaget vil 

derimod kunne rumme langsigtede strategiske investeringer der er til gavn for fondens overordnede 

formål.  

I forbindelse med den nye fondslov og en genoptagningen af mulig succession til erhvervsdrivende fonde i 

aktieavancebeskatningsloven, er lovgiver blevet mere opmærksom på den ”problemstilling”, som den 

manglende ejerindflydelse /kontrol betyder for de selvejende institutioner. Problemstillingen er blandt 

andet forsøgt løst gennem anbefalinger for god fondsledelse. I et udkast til de nye anbefalinger er der 

blandt andet skærpet i kriterierne for, hvornår bestyrelsesmedlemmer i fonde kan afsættes.  Kriterierne for 

afsættelse af bestyrelses medlemmer er således ændret fra kriteriet ”klart uegnet” til ”uegnet”19  punktet 

blev indført i lov om erhvervsdrivende fonde og trådte i kraft den 1. januar 2015  

Der er ligeledes sket ændringer i forhold til revisors rolle. Revisor vil efter den nye fondslov have en mere 

fremtrædende rolle, hvor revisor blandt andet selvstændigt vil kunne indkalde til bestyrelsesmøder på lige 

fod med blandt andet fondsmyndigheden jf. Lov om erhvervsdrivende fonde § 55. Dette er bare to 

eksempler på en række tiltag, der fra lovgivers side har til formål, at substituere den årvågenhed der følger 

af en effektiv ejerkreds. De nye reguleringerne vil dog næppe komme til at have indflydelse på 

fondskonstruktionens strategiske muligheder og vil derfor ikke influerer på de fordele der ses i forbindes 

med fondskonstruktionen.  

De erhvervsdrivende fonde har, i tillæg til muligheden for en mere langsigtet strategi, flere andre fordele. 

Disse fordele kan overordnet oplistes som følgende. 20 

1. Fondsejerskab fungerer som værn mod udenlandske opkøbere.  

2. Stabilitet omkring ejerskab og ejerskifte.  
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 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde side 17 punkt 29  
20

 Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst. 
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3. Sikring af stabil drift og strategisk udvikling  

4. Begrænsning af den negative effekt under krisetider  

Det at fondsejerskabet kan fungere som et værn mod udenlandske opkøbere hænger igen sammen med, at 

fondene er en selvejede institutioner. I selvejerskabet ligger implicit et stemmeflertal der sikre, at 

beslutningskompetencen forbliver hos fonden. I tillæg hertil vil den erhvervsdrivende fond typisk 

vedtægtsmæssigt være bundet til Danmark, fondens hovedsæde, og væsentlige aktiviteter vil derfor kunne 

fastholdes i Danmark. 

Som følge af selvejerskabet vil fondsmodellen i forbindelse med selve generationsskifteprocessen sikrer, at 

virksomheden undgå de problematikker der kan opstå, når flere arvinger får andel i virksomheden.  Ses der 

på driften af den erhvervsdrivende fond, vil fondens selvejerskab kunne have en positiv indflydelse på 

virksomhedens drift, da der ved en stabil ledelse kan sikre langsigtede strategier, der vil sikre en 

vedholdenhed i de driftsmæssige retningslinjer. Omvendt kan der argumenteres for, at de økonomiske 

teorier inden for Corporate Governance strukturer peger i retningen af, at driften bedst trives ud fra 

synspunktet om, at ejerens incitamenter om størst mulig overskud vil være styrende i forholdet til selskabet 

bestyrelse. Således presser aktionærer/ejere selskabsbestyrelsen til at levere resultater og bestyrelsen vil 

på denne baggrund igen kræve resultater fra den daglige ledelse. Modellen benytter typisk den klassiske 

perfomancebaseret aflønning som incitament til opnåelse af resultater og til at opnå et godt resultat af den 

investerede kapital.   

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig godt gennem den finansielle krise, hvilket blandt andet kan ses på 

hvorledes de erhvervsdrivende fondes egenkapital har udviklet sig i perioden, samt hvor mange fonde der i 

samme periode er opløst enten ved konkurs, tvangsopløsning eller andet.  

På trods af den finansielle krise er egenkapitalen for de 100 største danske erhvervsdrivende fonde 

vokset21. I perioden fra 2007 -2011 er den samlede egenkapital vokset med 36 pct. fra 258 milliarder til 350 

milliarder DKK.  og antallet af opløste fonde har i perioden gennemsnitligt været på 1,1 pct.   

Til sammenligning var andelen af opløsninger af almindelige virksomheder over 10 pct. Dog er der ikke i 

denne sammenligning taget højde for størrelsesforskellen på virksomhederne. Dvs. i andelen for 

almindelige virksomheder indgår også små virksomheder i regnskabsklasse a og b 22.  ikke desto mindre, 

taget krisens omfang i betragtning, synes et opløsningsgennemsnit på 1,1 pct. for top 100 af de 

erhvervsdrivende ikke at være et dårligt resultat.   

                                                           
21

 Bilag 3  
22

 Kilde Industrial foundations in the Danish economy side 7-8 



Side 27 af 80 
 

2.5 Sammenfatning  
Den politiske begrundelse for afskaffelsen af fondes successionsadgang i 1999, var at den 

samfundsøkonomiske nyttevirkning af straksbeskatningen af fonde, var større end værdien for fondenes 

successionsadgang23.  

I dag er det politiske incitamentsgrundlag for indførelsen af den nye successionsadgang i 

aktieavancebeskatningsloven begrundet i den tidligere, såvel som den ny tiltrådte regerings mål om, at 

skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet. Gennem identifikation af bl.a. de erhvervsdrivendes fondes 

betydning for dansk erhvervsliv samt fondenes robusthed i krisetider, er fondskonstruktionen i politiske 

øjne atter blevet en aktuel ejermodel.  

De politiske, og virksomhedsejernes incitamenter adskiller sig naturligt, ved grundlæggende, at have 

forskellige tilgange og hensyn. Grundlæggende er der for virksomhedsejeren identificeret 3 motiver i 

forbindelse med generationsskifte, nemlig:  

 Virksomhedens fortsatte drift. (Strategiske)  

 Ideologiske (Udelinger)  

 Familie (Økonomiske)  

Dvs. i forbindelse med generationsskiftet vil en virksomhedsejer umiddelbart tage stilling til fondsmodellen 

ud fra et eller flere af disse 3 parametre.  

Sammenholdes virksomhedsejerens strategiske overvejelser i forbindelse med generationsskiftet med de 

identificeret socioøkonomiske trends og fondsmodellens fordele, er det være muligt, at skabe en indikation 

af, i hvor høj grad fondsmodellen vil finde anvendelse i forbindelse med fremtidige generationsskifter.  

Tages der udgangspunkt i virksomhedsejerens ønske om at fremtidssikre virksomheden, vil faktorer som 

familiekonstellationer og kompetencer kunne have indflydelse på hvilken generationsskiftemodel der 

vælges. På baggrund af det moderne samfunds stigninger i alternative familiekonstellationer og det 

identificerede lavere kompetenceniveau blandt virksomhedsejers familiemedlemmer, bevirker det, at nogle 

af de grundlæggende fordele ved fondsløsning vil virke tiltalende på en større andel af virksomhedsejer. 

Når virksomhedsejeren lader selskabet overgå til en erhvervsdrivende fond, vil virksomhedens fremtidige 

styring og ejerskab være sikret, samtidigt vil nogle af problematikkerne der er forbundet med en skiftende 

ejerkreds og udbyttebetalinger kunne undgås. Endeligt vil fondsløsningen gennem vedtægter kunne 
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videreføre den oprindelige virksomhedskultur, som virksomhedsejeren gennem sine visioner og værdier 

har grundlagt selskabet på.   

I forhold til virksomhedsejerens strategiske overvejelser forbundet med ”hensynet til familien”, vil 

fondskonstruktionen kunne fungere som løsningsmodel i flere tilfælde. Tages der igen udgangspunkt i 

stigningen af alternative familiekonstellationer vil fondsmodellen økonomisk set kunne tilgodese 

medlemmer af familien, dog vil dette i nogle tilfælde betyder, at fonden vil få et familiemæssigt formål og 

de skatteretlige vilkår ved en overdragelse vil blive ændret, dette vil blive uddybet ved behandling af der 

skatteretlige konsekvenser. Omvendt vil modellen også kunne anvendes til, at afskære familien fra at få 

andel i virksomheden. Taget de alternative familiekonstellationer i betragtning, kan en fravælgelse af 

familien til overtagelse af virksomheden begrundes ud fra et synspunkt om ikke at forfordele stedbørn eller 

andre og derved bevare et sammenhold i familien.   

Tages udgangspunkt i virksomhedsejerens ideologiske motiver, vil disse i høj grad have en indvirkning på 

hvilken generationsskiftemodel der vælges. Tager de ideologiske motiver afsæt i almenvelgørende formål, 

vil der ved anvendelse af fondsløsningen kunne opnås fuldt fradrag for uddelinger, hertil vil fonden have 

fradrag for vedtægtsbestemte uddelinger. Således vil fondsløsningen kunne tilgodese generelle ideologiske 

formål såvel som mere lokale formål.  

Ud fra ovenstående kan det udledes, at fondskonstruktionen kan fungere som løsningsforslag på mange af 

de problemstillinger der er identificeret i forhold til nuværende socioøkonomiske trends og 

virksomhedsejers motiver/incitamenter i forbindelse med et generationsskifte.  

Således vurderes det, at fondsmodellen overordnet vil finde indpas som generationsskiftemodel og, at 

efterspørgslen på den afsatte beløbsramme på 300 mio. DKK vil være stor. I denne forbindelse opstår 

naturligt spørgsmål vedr. administrationen af det afsatte beløb. Vil de blive administreret efter først til 

mølle princippet? Og i så fald, vil en virksomhed så kunne opsluge hele den afsatte beløbsgrænse?  

Der er ikke på nuværende tidspunkt kommet yderligere informationer der kan belyse disse spørgsmål.     

Kapitel 3 - Almindelige skatteretlige konsekvenser af generationsskifte 
Forud for selve behandlingen af generationsskifte ved succession, gave, arv og de skattemæssige regler for 

erhvervsdrivende fonde, vil nærværende kapitel kort redegøre for grundprincipperne og de skattemæssige 

konsekvenser af et salg af virksomheden til tredjemand. Formålet med dette er, at identificere de 

skattemæssige rammevilkår som generationsskifte processen tager udgangspunkt i. I denne gennemgang 

vil casevirksomheden SPC A/S benyttes til, at anskueliggøre de skatteretlige problematikker.  
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3.1 Generationsskifte til tredjemand.  
Generationsskiftes der en virksomhed uden for den i kildeskatteloven §§ 26 A stk. 2 samt 33 C stk. 1 1. og 2. 

pkt. og stk. 12 nærmere angivet personkreds, vil generationsskiftet tage form af et ejerskifte. Den 

skattemæssige behandling af generationsskiftet vil uanset om der er tale om en vederlagsfri overdragelse 

eller et salg til tredjemand udløse en aktieavancebeskatning for overdrager. Jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 31 stk. 1 

3.1.1. Konsekvenser for Thor Hansen ved afståelse.   

Vælger Thor Hansen at sælge de resterende 80 pct. af virksomheden til en tredje mand, vil de 

skattemæssige konsekvenser være følgende.  

Ved opstillingen af eksemplet lægges det til grund, at anskaffelsesåret for aktier i selskabet er 1972 og at 

Thor Hansen som stifter af selskabet alene besad samtlige aktier, det vil herved umiddelbart være muligt, i 

forbindelse med en afståelse af aktierne, at beregne et hovedaktionærnedslag efter reglerne i 

aktieavancebeskatningslovens § 47. Betingelserne for at anse aktier som hovedaktionæraktier findes i 

aktieavancebeskatningsloven § 4 stk. 1-3. Som hovedaktionæraktier anses aktier der ejes af en skattepligtig 

og som opfylder en af følgende betingelser.  

 Den skattepligtige ejer eller har inden for de seneste 5 år ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen. 

Aktier, der tilhører eller har tilhørt visse nærmere angivne familiemedlemmer og visse nærmere 

angivne selskaber mv., skal regnes med. 

 Den skattepligtige råder over eller har inden for de seneste 5 år rådet over mere end 50 pct. af 

stemmeværdien. Aktier, der tilhører eller har tilhørt visse nærmere angivne familiemedlemmer og 

visse nærmere angivne selskaber mv., skal regnes med. 

 Aktierne er erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter 

virksomhedsomdannelsesloven, og den skattepligtige har inden for de seneste 10 år ejet aktier 

svarende til 25 pct. eller mere af aktiekapitalen ved omdannelsen eller rådet over mere end 50 pct. 

af stemmeværdien. Aktier, der tilhører eller har tilhørt visse nærmere angivne familiemedlemmer 

og visse nærmere angivne selskaber mv., skal regnes med.24 

Når betingelserne for at aktierne kan anses for hovedaktionæraktier er opfyldt kan der beregnes nedslag i 

følgende aktier typer.  

 

                                                           
24 Kilde: juridisk vejledning 2015-1 C.B.2.1.3.2.4 



Side 30 af 80 
 

 Almindelige aktier og anparter 

 Fondsaktier og aktieretter, der er tildelt den skattepligtige før den 1. januar 2006 på grundlag af 

aktier, der giver nedslag 

 Investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, og 

investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, dvs. investeringsbeviser, der 

er omfattet af ABL §§ 20-2225 

Som det fremgår af ovenstående vil de aktier som Thor Hansen afstår, betegnes som hovedaktionæraktier i 

henhold til ovenstående første betingelse, hvorfor der jf. aktieavancebeskatningslovens § 47 vil kunne 

indrømmes et hovedaktionærnedslag ved afståelsen af aktierne. Afslaget gives i den skattepligtige avance, 

dog betinget af, at den afstående part har været hovedaktionær i selskabet d. 18. maj 1993, eller at den 

afstående part har været hovedaktionær i selskabet inden for de seneste fem år forud for d. 18. maj 1993 

jf. aktieavancelovens § 47, stk. 1 og 2, samt § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992 samt, at de 

pågældende aktier skal være erhvervet før den 19. maj 1993.  

Da Thor Hansen således opfylder samtlige af betingelserne for, at der kan beregnes hovedaktionærnedslag 

ved afståelsen, kan aktieavancen opgøres efter de gældende regler vedrørende hovedaktionærnedslag. De 

gældende regler for opgørelsen af nedslagets størrelse er, at den skattepligtige avance nedsættes med 1 

pct. pr år, aktionæren har ejet aktien forud for udløbet af indkomståret 1998, dog maksimalt 25 pct.. 

Således vil der kunne tildeles Thor Hansen et maksimalt nedslag på 25 pct.( pga. 26 års ejertid) i den 

skattepligtige aktieavance.  

Værdiansættelsen af virksomheden fremkom med en værdi på 225 mio. DKK. og er udarbejdet på baggrund 

af TSS- cirkulærer 2000-9/10.  

Således lægges det til grund for følgende beregninger, at der af værdiansættelsen fratrækkes en allerede 

fortaget overdragelse på 20 pct. til Thor Hansens børn. Således besidder Thor Hansen 80 pct. af de 

unoterede aktier i selskabet. Hvilket betyder at den resterende del som Thor Hansen besidder svare til 180 

mio. DKK. Da Thor Hansen således allerede har afstået en del af sine aktier i selskabet skal der jf. 

aktieavancebeskatningsloven § 26 stk. 6 anvendes gennemsnitsmetoden til, at finde anskaffelses summen 

på de resterende aktier. Efter denne metode fordeles anskaffelsessummen for hele aktiebeholdningen i 

SPC A/S forholdsmæssigt mellem de afståede aktier og de aktier, som Thor Hansen beholdte. Således vil 

                                                           
25 Kilde: juridisk vejledning 2015-1 C.B.2.1.3.2.4  
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den del af den samlede anskaffelses sum, der kan henføres til de afståede aktier lægges til grund for 

opgørelsen af aktier avancen ved afståelsen. Mens den resterende del af anskaffelses summen, betragtes 

som anskaffelsessum for de aktier der ikke er afstået.  

Et salg af de sidste aktier i selskabet til tredjemand, vil således skatteretligt medføre afståelsesbeskatning 

efter aktieavancebeskatningsloven hvor anskaffelsessummen er 20 pct. mindre på grund af den allerede 

fortaget overdragelse til Thor Hansens børn. 

 Således vil de skatteretlige konsekvenser ved salget kunne opgøres på følgende måde.  

Eksempel 1.  Beregning af den skattepligtige avance for Thor Hansen.  

 

 Opgørelse af den skattepligtige avance i DKK.   

  

Egen tilvirkning.  

Den nominelle avance er fremkommet som afståelsessummen(værdiansættelse) fratrukket apportindskud. 

Ejertidsnedslaget beregnet som 172 mio. DKK, fratrukket 25 pct. af 172 mio. DKK. 

Den samlede skattepligtige avance for overdrageren af de resterende 80 pct. efter ejertidsnedslag udgør 

således 129. mio. DKK. Ejertidsnedslaget svarer med andre ord til en nedsættelse af den skattepligtige 

avance på 43 mio. DKK.  

Tages der samtidigt højde for reglerne i PSL § 8 a stk. 1 og ABL § 47 stk. 1 vedr. bundfradrag, bliver den 

samlede skattebetaling for Thor Hansen forbundet med overdragelsen: 

 Egen tilvirkning. 

I de ovenstående beregninger er det forudsat at Thor og hans hustru i øvrigt ikke har anden aktieindkomst 

der udfylder grundbeløbene.  

Anskaffelsesår Nominelt beløb Kurs Købesum 

1972 10.000.000 100 10.000.000

Anskaffelsesår Nominelt beløb Nominel avance Ejertidsnedslag Skattepligtig avance 

1972 8.000.000 172.000.000 25% 129.000.000

Avancebeskatningen 

Skat af grundbeløb 27% 49.200 kr. 13.284 kr.

Ægtefælle overførsel 27% 49.200 kr. 13.284 kr.

Progressionsskat 42% 128.901.600 kr. 54.138.672 kr.

I alt 129.000.000 kr. 54.165.240 kr.

Skattebetaling Skattepligtige avance 
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Den samlede skattebetaling vil i forbindelse med en afståelse af virksomheden således være ca. 54,17 mio. 

DKK. Beskatning ville i dette tilfælde kunne dækkes af salgsprovenuet. 

3.1.2. Konsekvenser for erhverver: 

For erhververen vil der i det opstillede tilfælde ikke være nogle skatteretlige problemstiller. Således vil 

erhverver have en anskaffelsessum på 180 mio. DKK og anskaffelses tidspunktet d. 1. januar 2015.  

Kapitel 4 Succession 

4.1 Successions begrebet  
I de ovenstående eksempler er der taget udgangspunkt i overdragelsessituationer, hvor avancen forbundet 

med realisationen af virksomheden skal realisationsbeskattes og derved medregnes i overdragers 

indkomstopgørelse.  

Generelt skal realisationsbegrebet forstås bredt, hvilket betyder, at der i de fleste tilfælde hvor succession 

ikke kan lade sig gøre og hvor der er en overdragelse af ejendomsretten af et formuegode, også vil være en 

avancebeskatning.  Avancebeskatningen vil i generationsskifter, hvor der overdrages større virksomheder, 

typisk være af et omfang der skabe likviditetsproblemer for den overdragende part. En typiske løsning på at 

fremskaffe den nødvendige likviditet der kræves for, at kunne gennemføre generationsskiftet, vil i disse 

tilfælde være, at lade den generationsskiftende virksomhed gennemfører en forhøjet udbyttebetaling, 

således vil den overdragende ejer kunne ”neutralisere” egne realisationsbeskatninger forbundet med 

overdragelsen. Denne model efterlader dog ofte virksomheden med likviditetsproblemer, da den vil skulle 

fortage udbyttebetalinger der skal dække beskatningen af dels udbytterne, men tillige ejerens 

realisationsbeskatning. 

Den skatteretlige løsning på denne problemstilling er reglerne om skattemæssig succession. 

Successionsreglerne bevirker, at afståelser der skatteretligt normalt vil avancebeskattes, i stedet 

overdrages med en latent skattebyrde, der først aktiveres når erhververen afstår aktivet. Ved den endelige 

realisation af de overdraget aktiver, beregnes skattegrundlaget således ud fra overdragerens oprindelige 

anskaffelsessum. Det overordnede formål med successionsreglerne er således, at forsøge at mindske de 

situationer, hvor der skabes likviditetsproblemer for den overdraget virksomhed, samt generelt, at lette 

generationsskifter både ved død og i levende live.  

 



Side 33 af 80 
 

4.2 Hjemmel til succession  
Adgangen til at overdrage aktiver med skattemæssig succession er reguleret flere steder i loven. Som følge 

heraf er det valgt, at opliste et helhedsbillede af de adgangsgivende regler. 

På nuværende tidspunkt er successionsadgangen ved overdragelse, angivet følgende steder i 

lovgivningen26:  

 Nærtbeslægtede i levende live jf. KSL 33 C samt ABL 34 og 35 B  

 Hovedaktionær, nære medarbejder jf. KSL § 33 C stk. 12 samt ABL § 35  

 Ved dødsfald dødsboskatteloven §§ 20 og 59  

 Selskaber i forbindelse med omdannelse fra personligt ejet til selskab jf. lov om 

skattefrivirksomheds omdannelse  

 Til et datterselskab i form af tilførsel af aktiver jf. fusionsskatteloven  

 Ved fusion og spaltning af selskaber jf. FUSL kap 1-3  

 I forbindelse med ombytning af aktier mv. i et selskab der har aktier i et andet selskab jf. ABL § 36 

og FUSL § 9 og 11  

 Ægtefæller jf. KSL §§26 A og 26 B  

Som det fremgår af ovenstående liste, er der i lovgiven givet adgang til succession i flere forskellige tilfælde. 

Casevirksomhedens (SPC A/S) problemstillinger omhandler overdragelse af aktier med succession inden for 

de 3 første punkter i ovenstående liste. Hjemlen til overdragelse af casevirksomheden med succession til 

børn og nær medarbejde skal således primært findes i ABL, samt DSKL.  

Efter reglerne i ABL § 34 stk. 1 kan overdragelse af aktier i levende live ske med succession til følgende 

personkreds inden for familien: Til nære familiemedlemmer, der i denne sammenhæng er, børn, 

børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn.  

Endvidere sidestilles sted- og adoptivbørn med børn af naturligt slægtskab. Endeligt kan der overdrages til 

samlever, hvis betingelser om 2 års fælles bopæl før overdragelsen er opfyldt.  

Det bemærkes i denne forbindelse, at personkredsen kun går i nedadgående retning, således kan der ikke 

gennemføres successionsoverdragelser til den ældre generation. Ligesom at der ikke kan gennemføres 

successionsoverdragelser længere ned i slægtsforholdet end til børnebørn. Dog er der ikke noget i vejen for 

at videreoverdrage en aktiepost hvori der er succederet, således er det muligt for ejerens børnebørn at 

                                                           
26

 Kilde LOIS side 636 
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videreoverdrage til den oprindelige ejers oldebørn.  Ligeledes bør det nævnes at bestemmelse i ABL ikke 

omfatter succession mellem ægtefæller. Successionsadgangen mellem ægtefæller er reguleret i KSL   

Successionsadgangen for næremedarbejder findes i ABL § 35. 

ABL § 35 A giver tillige successionsadgang til tidligere ejer, dette område vil dog ikke blive behandlet 

yderligere da det ligger uden for afhandlingens og casevirksomhedens fokusområde.  

Grundlæggende er successionsadgang for familiemedlemmer og nære medarbejdere begrænset af en 

række overordnet betingelser der vil blive behandlet straks nedenfor i afsnit 4.3 og 4.4  

4.3 Generelle betingelser for succession.  
Helt overordnet forudsætter successionsadgangen, at den succederende part er skattepligtig til Danmark 

efter KSL§ 1.  

Hertil er der ved familieoverdragelse med succession i aktier og anparter opstillet 4 yderligere betingelser 

jf. ABL § 34 stk. 1 nr. der skal være opfyldt for, at der kan succederes. De 4 betingelser er som følger.   

Betingelse 1: 1 pct. kravet.  

Den enkelte overdragelse af aktier skal udgøre mindst 1 pct. af aktie eller andelskapitalen i selskabet jf. ABL 

stk. 1 nr. 2. I denne sammenhæng bør det nævnes, at jf. bemærkningerne til ABL 34 stk. 1 anses en samlet 

overdragelse til flere modtagere som flere overdragelser, det vil sige, at 1 pct. kravet for hver overdragelse 

skal være opfyldt for, at kunne opnår successionsadgang –  i forhold til overdragelsesscenariet der omfatter 

overdragelses til Thors børn er det således værd at bemærke, at 1 pct. kravet beregnes ud fra den samlede 

aktiekapital. Da han tidligere har overdraget 20 pct. af aktie kapitalen vil der ved yderligere 20 pct. 

overdragelse skulle tages højde for, at selv om der er tale om en 5 pct. overdragelse af hans aktiekapital, vil 

der være tale om en 4 pct. overdragelse af den samlede aktiekapital. Selv om det ikke har betydning i dette 

tilfælde, er det vigtig at have for øje at en samlede overdragelse til flere modtagere kræver, at 1 pct. kravet 

overholdes for hver enkelt overdragelse. 

Det samme vil i øvrigt være tilfældet i forbindelse med andre overdragelser.  

Betingelse 2: Pengetanksreglen. 

Betingelsen i ABL § 34 stk. 6 henholdsvis stk. 1 nr. 3 er den såkaldte pengetanksregel  - pengetanksreglen 

bebuder, at virksomheden i selskabet ikke i overvejende grad må bestå af udlejning af fast ejendom eller 

besiddelse af kontanter, værdipapirer, el.lign. 
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Successionsadgangen er således betinget af, at der i selskabet ikke er passiv pengeanbringelse. 

Bedømmelsen af hvornår der er tale om passiv pengeanbringelse fremgår af ABL § 34 stk. 6 og fortages 

enten ud fra, hvorfra selskabets indtægter stammer eller ud fra selskabets aktivtyper.  

For at vurdere om selskabet falder ind under reglerne for ejendomsudlejning eller væsentlig besiddelse af 

værdipapirer eller kontanter, og således falder uden for successionsadgangen, tages der udgangspunkt i 

selskabets indtægter. Udgør selskabet indtægter fra udlejning af fastejendom eller besiddelse af 

værdipapirer, kontanter el. ligne.  mindst 50 pct., vil selskabet være omfattet af reglen. Opgørelsen af 

indtægterne foretages som et gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår.  

Reglen omfatter også selskabets aktiver, således gælder tillige, at hvis handelsværdien af selskabets aktiver 

enten på overdragelsestidspunktet eller som et gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 

pct. af de samlede aktiver i selskabet, vil selskabet være omfattet af reglen. I denne sammenhæng er det 

relevant at lave en vurdering af, om de rettigheder der er i casevirksomheden kan falder ind under lovens 

betegnelse af værdipapirer eller lignende.  

Overordnet må lovtekstens ordlyd ”værdipapirer eller lignende” henvise til, at for at være omfattet af 

denne betegnelse skal der være tale om noget der minder om et finansielt aktiv. Vurderingen i forhold til 

casevirksomhedens rettigheder skal derfor fortages ud fra en betragtning af, om rettighederne kan 

klassificeres som værende et finansielt aktiv. Finansielle aktiver kendetegnes som bekendt ved, at være en 

immateriel repræsentation af den monetære værdi af et fysisk aktiv, hvorfor rettigheder ikke kan falde ind 

under betegnelsen for at være et finansielt aktiv. Casevirksomhedens rettigheder skal derfor ikke 

medregnes i de aktiver, der danner grundlag for 50 pct. vurderingen.   

Omvendt skal rettighederne således indgå i vurderingen af virksomhedens samlede aktiver. 

Betingelse 3: Investeringsselskaber. 

Den tredje betingelse omfatter investeringsforeningsbeviser og aktier der er udstedt i 

investeringsselskaber. Disse former for aktier kan ikke overdrages med succession. jf. ABL stk. 1 nr. 4 

henholdsvis § 19. 

 Betingelse 4 tab ved overdragelsen. 

Jf. KSL 33 C stk. 3 er det ikke tilladt at succedere i tab, således vil det ikke være muligt for modtageren at 

succedere i et tab hvis det konstateres ved aktieoverdragelsen. I tillæg til de overordnede betingelser, 

gælder der for nære medarbejdere en række særbetingelser.  
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4.4 Nære medarbejdere 
Frem til 2002 var den kreds der kunne succedere i den personligt ejet virksomhed eller aktie afgrænses til 

netop familiekredsen. Pr. 1. juni 2002 blev reglerne i KSL og ABL lavet om, således, at kredsen også 

omfattede visse nære medarbejder og tidligere ejere. Som følge af lovændringen blev den kreds der kunne 

opnå successionsadgang således udvidet til den vi kender i dag. De oprindelige ændringer var dog 

forholdsviste restriktive i forhold til de kriterier som den enkelte medarbejder skulle opfylde for, at kunne 

succedere. Således var det kun muligt for medarbejdere, der på tidspunktet for successionen var 

beskæftiget i virksomheden og som inden for de seneste 4 indkomstår timeantalsmæssigt havde været 

beskæftiget i virksomheden i mindst 3 år, dvs. det samlede timeantal som medarbejderen over en 4 års 

periode have været beskæftiget i virksomheden, skulle svare til timeantallet for en fuldtidsbeskæftigelse i 3 

år.  

Reglerne blev i 2009 yderligere lempet og perioden hvorpå de 3 års fuldtidsbeskæftigelse skulle beregnes, 

blev udvidet fra 4 til 5 år. 

Det er således i dag et krav jf. ABL § 35 stk.1, at den medarbejder der ønsker at succedere, på tidspunktet 

for successionen, skal have været beskæftiget i virksomheden inden for de seneste 5 indkomstår, samtidigt 

med, at vedkommende, timeantalsmæssigt, skal have været beskæftiget i virksomheden i mindst 3 år.  

 Ændringen i loven bevirkede også, at tidligere medarbejdere der under ansættelsesforholdet havde 

erhvervet andele i virksomheden under de ovenstående forhold, efterfølgende kunne anvende 

successionsreglerne, såfremt en yderligere overdragelse/erhvervelse skete senest 5 år efter, at den 

tidligere medarbejde havde erhvervet de første andele. Således er det nu muligt for tidligere 

medarbejdere, at erhverve resterende andele i virksomheden hvis dette sker senest 5 år, at denne ved 

anvendelsen af successionsreglerne, blev en del af ejerkredsen.  

Bestemmelsen om medarbejdersuccession er objektiv og betingelsen for successionsadgangen er på denne 

måde udelukkende forbundet med medarbejderens tidsmæssige tilknytning til selskabet. Det betyder, at 

subjektive kriterier som for eksempel, uddannelse ikke kan indgå i en bedømmelse af successionsadgangen.  

At subjektive kriterier ikke kan blive lagt til grund for successionsadgang, har således en direkte indvirkning 

på de strategiske motiver forbundet med generationsskiftet. I ovenstående afsnit om strategiske 

incitamenter for generationsskifte blev netop uddannelse identificeret som en vigtig faktor i forbindelse 

med valg af hvem der skal overtage virksomheden. På denne måde kan det virke besynderligt, at lovgiver 

ikke i en eller anden form anerkender uddannelse som værende relevant i forhold til successionsadgangen 

eller tidsnedslagsgivende i forhold til betingelserne for den ansattes tidsmæssige tilknytning til 
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virksomheden. Omvendt kan der argumenteres for, at den i loven fastsatte periode ikke kan anses som 

værende urimelig lang, når den samlede tidsrammen for et generationsskifte tages i betragtning.  

Som det fremgår ovenfor er reglerne for overdragelsen af aktier til et familiemedlem, som led i et 

generationsskifte, umiddelbart de samme som for overdragelse af aktier til nære medarbejdere når der ses 

bort fra betingelse om næremedarbejders tilknytning til virksomheden. 

Som hovedregel sonderes der ikke i successionsadgangen mellem overdragelser der fortaget i levende live 

og efter død. Herved er det i successionsadgangen tilsigtet i forbindelse med familieoverdragelser, at skabe 

en vis skatteneutralitet. 

De lovgivningsmæssige hensigter, ved i begge tilfælde, at tillade succession er, at forsøge at skabe en 

skattemæssig neutralitet. Således vil der i generationsskifte tilfælde ikke være et skattemæssigt incitament 

hos overdrageren for at udskyde en overdragelse længere end hvad der er optimalt for virksomheden. 

Generationsskifter som følger af død, adskiller sig dog på visse skatteretlige punkter og de skattemæssige 

konsekvenser er derfor stadig ikke helt ens mellem de to typer af generationsskifter.  Beskatningen ved arv 

vil blive behandlet nedenfor i kapitel 8. 

4.5 Skatteretlige konsekvenser ved succession  
Overdragelsen af aktier med succession bevirker, at den person der erhverver aktieposten i skatteretlig 

henseende indtræder i den overdragende parts skattemæssige stilling, hvilket medfører, at overdrageren 

ikke vil blive beskattet af en aktieavance ved afståelse af aktieposten. Omvendt vil virkningen for 

erhververen være, at vedkommende skatteretligt anses for, at have erhvervet aktierne under samme 

hensigt, til samme pris, og på det samme tidspunkt som den overdragende part.  

 For overdrageren udløses således ikke en beskatning af gevinsten på aktierne.  

 For erhververen vil aktieavanceskatten udløses ved afståelse uden succession.   

Samlet set er der altså ved succession ikke tale om en decideret skattelempelse, men en fordel i, at den 

samlede skattebetalinger forbundet med overdragelsen udskydes til et senere tidspunkt, med en dertil 

hørende likviditetslettelse der kan muliggøre generationsskiftet. 

Kapitel 5 Gaveoverdragelse   
Følgende afsnit vil behandle en gaveoverdragelse af casevirksomheden i følgende tre situationer: til 

personer uden og inden for BAL samt til fonde.  Afsnittet i sig selv sættes i forlængelse af afsnittet om 

skattemæssig succession, da overdragelser med succession typisk indeholder et gaveelement.  
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Som en integreret del af successionsreglerne findes reglerne om passivposter. Passivposten er et nedsalg i 

afgiftsgrundlaget – og altså en slags kompensation for, at erhververen i forbindelse med en 

successionsoverdragelse modtager en latent skattebyrde.  

Mulighederne for at kombinere successionsreglerne og de deraf følgende regler om passivposter, med 

reglerne om gaveoverdragelse og overdragelse ved arv. Betyder, at der i nærværende afsnit, foruden en 

redegørelse af gaveoverdragelse, samtidigt vil blive udarbejdet en redegørelse for beregningen af 

passivposter.  

5.1 Generelt om gaveoverdragelser  
Der ses ikke i skattelovgivningen et forbud mod gaveoverdragelser, dvs. At det skatteretligt, i alle 

henseender er tilladt, at overdrage et aktiv som gave. Beskatningen i de forskellige overdragelses 

situationer er dog ikke den samme og den skatteretlige behandling af overdragelsen er blandt andet 

betinget af overdragers og modtageres slægtsforhold. Er slægtsforholdet lovgivningsmæssigt tilstrækkeligt 

tæt, vil der være en mulighed for, helt eller delvist, at overdrage en virksomheden med gavebeskatning 

frem for indkomstbeskatning. Nedenstående afsnit vil derfor kort redegøre for de regler og betingelser der 

har afgørende betydning for, hvorvidt der i forbindelse med en gaveoverdragelse til en person eller en fond 

vil ske beskatning.  

5.2 Overdragelse til person uden for BAL 
Som hovedregel er gaver skattepligtige for modtager jf. SL § 4 litra c, gaver vil derfor skulle medregnes i 

modtagerens indkomstopgørelse. Undtagelsen hertil findes i SL § 5 litra b.  

I SL § 5 litra b fremgår det at gave og arv til personer omfattet af BAL afsnit II ikke skal henregnes til 

indkomstopgørelsen. Behandlingen af gaveoverdragelser til personer omfattet af BAL afsnit II vil blive 

behandlet straks nedenfor. Yderligere gælder der som hovedregel også en skattepligt for fonde og visse 

foreninger.  

Som udgangspunkt vil gaver til fonde også være skattepligtige efter fondsbeskatningsloven § 3 stk. 6 

Paragraffen giver en positiv angivelse af hvornår gaver er undtaget fra beskatning, således må det kunne 

udledes, at gaver som hovedregel uanset fondes formål vil være skattepligtige såfremt andet ikke er 

angivet.  

Efter fondsbeskatningsloven § 3 stk. 6 er gaver til fondens grundkapital skattefrie, såfremt fonden ikke har 

et familiemæssigt formål. Har fonden et familiemæssigt formål, udgør afgiften 20 pct. jf. 

fondsbeskatningsloven § 3 stk. 6 sidste pkt.   
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Den aktuelle skattepligt for fonde vil blive behandlet yderligere i forbindelse med gennemgangen af de 

skatteretlige konsekvenser ved gaveoverdragelse til en fond, i slutningen af dette kapitel, samt i kapitel 6.  

For gaver i form at aktier mellem person der ikke er omfattet af BAL § 22 gælder der jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 31 en særhjemmel der sidestiller erhvervelse eller afståelse af aktier ved 

gave med køb eller salg.  

Dvs. uanset om der er tale om en vederlagsfri overdragelse af en virksomhed vil det i statsskatteloven § 5 

litra a eller i skattelovgivningen særregler for avancebeskatning i aktieavancebeskatningsloven § 31, 

medføre at overdragelse skatteretligt anses som en afståelse med medfølgende avancebeskatning eller en 

erhvervelse med tilsvarende indkomstbeskatning. 

5.3 Gaveoverdragelse til personer inden for BAL  
Gaveoverdrages virksomheden til en person inden for den gaveafgiftspligtige personkreds, er der typisk tale 

om et mere almindeligt generationsskifte, hvor den nuværende virksomhedsejer ønsker, at virksomheden 

overdrages til et medlem af familien eller en medarbejder. Formålet med generationsskiftet er således i 

den pågældende situation, at mindske skattebetalingerne forbundet med overdragelsen.  

Den gaveafgiftspligtige personkreds angivet i Boafgiftsloven § 22, omfatter følgende personer. 

 Børn og deres afkom  

 Børns ægtefæller  

 Forældre og bedsteforældre  

 Person der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelse af gave  

Yderligere gælder det, at personkredsen i øvrigt omfatter følgende personer når visse betingelser er 

opfyldt.   

 Personer der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 2 år – når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i 

en ældrebolig 

 Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når 

opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft 

bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet.  

 Stedbørn sidestilles med børn, og stedforældre og bedsteforældre sidestilles med forældre. 
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Det bemærkes at søskende og søskendes børn ikke er positivt angivet i BAL § 22. Statsskatteloven § 4 litra c 

finder derfor anvendelse ved gaveoverdragelser til personer omfattet af denne kategori, hvilket betyder, at 

personkredsen omfattet af gaveafgift er lidt anderledes end den personkreds der var omfattet af 

successionsreglerne.  

De skattemæssige konsekvenser af gaveoverdragelse til denne gruppe af personer der ikke er omfattet af 

BAL § 22 vil derfor være, at anskaffelses- og afståelses summen af gaven ikke værdiansættes efter 

værdiansættelsesprincipperne i værdiansættelsescirkulæret fra 1982, da dette cirkulære kun er gældende 

for værdiansættelse i forbindelse med overdragelser hvor der kan beregnes en gave eller boafgift og altså 

personer positivt angivet i BAL § 22. 

Ved værdiansættelse af unoterede aktier til overdragelse til personer uden for BAL, værdiansættes i stedet 

ud fra TSS cirkulære 2000-09. Denne værdiansættelse vil herefter danne grundlag for almindelig 

beskatning.  

For de personer der er positivt angivet i BAL § 22 gælder forskellige gaveafgiftssatser. For at give et 

helhedsindtryk omfatter nedenstående skema samtlige personer, der er omfattet af gaveafgiften, samt 

fonde.   

Figur 4: Afgiftssatser og bundfradrag for gaveafgiftskredsen samt erhvervsdrivende fond  

 

Egen tilvirkning. Angivet i DKK 

I ovenstående skema over gaveafgiften er der, i tillæg til personerne oplistet i BAL § 22, opgjort 

gaveafgiften for erhvervsdrivende fonde og som det ses i skemaet er fonde som udgangspunkt 

skattefritaget for gavemodtagelser så længe gave tilfalder fondens grundkapital. Gaveafgiftspligten 

Gaveafgift: 

Gavemodtager: Gaveafgift 

Ægtefælle 0 pct. -

Nærtbeslægtede 15 pct. 60.700 Dkk

Svigerbørn 15 pct. 21.200 Dkk

Stedforældre og bedsteforældre 36,25 pct. 60.700 Dkk

Fjernere slægtninge og ubeslægtede Indkomst beskatning -

Erhvervsdrivende fonde familiemæssigt 

formål *                                                          

(note Fondsbeskatnings loven § 3 stk. 6 ) 

20 pct.

Erhvervsdrivende fond alment nyttigt 

formål 

0 pct. -

Bundfradrag 2015 
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indtræder i de tilfælde hvor fonden har et andet formål end almennyttigt eller hvor gaven tilgår fondens 

frie kapital.  Udregningen af den samlede gaveafgift foretages for den del af gavens værdi der overstiger 

bundgrænsen jf. BAL § 23. Beregnede passivposter til udligningen af latente skattebyder fratrækkes dog 

inden gaveafgiften beregnes.  

5.4 Værdiansættelse og afgiftsgrundlag  
Indtil d. 5. feb. 2015 har hovedreglen for værdiansættelse af unoterede aktier i forbindelse med 

gaveafgiftsberegningen skulle ske til aktiernes handelsværdi. Var det ikke muligt at finde denne, kunne 

værdiansættelsen ske efter ligningsrådets fastsatte rammer for beregning af formueskattekursen eller TSS-

cirkulære 2000-9 og 2000-10. Formueskattekursen er en teknisk beregning der fremkommer med en værdi 

for de unoterede aktier. Ifølge skatteministeriet har det været kendt i mange år, at reglerne om 

værdiansættelse til formueskattekursen, ofte ramte lavere end den reelle handelsværdi af aktier27. 

Således har der hidtil kunne vælges mellem en værdiansættelse der tog udgangspunkt i reglerne i cirkulære 

nr. 185 af 17. november 1982 og formueskattekursen eller værdiansættelse efter TSS-cirkulære 2000-9 og 

2000-10.  

Hjemlen til værdiansættelse efter formueskattekursen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 blev 

ophævet ved styringssignal SKM2015.96. og den mangeårige værdiansættelsespraksis for værdiansættelse 

af unoterede aktier ud fra formueskattekursen, blev ophævet. Ændringen har alene virkning for 

værdiansættelsen af unoterede aktier, anparter, obligationer og konvertible obligationer, hvor 

værdiansættelsestidspunktet er den 5. feb. 2015 eller senere.  

Således gælder det i dag at værdiansættelse og afgiftsgrundlaget alene skal opgøres efter de gældende 

regler i TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 og afgiftsberegningen skal tage udgangspunkt i de værdier der 

fremkommer efter disse cirkulærer. 

Konsekvenserne forbundet med denne regelændring er, at værdiansættelsen af de unoterede aktier kan 

bliver højere end hvis den var blevet udarbejdet på baggrund af formueskattetkursen i 1982 cirkulæret. En 

evt. højere værdiansættelse kan i sidste ende betyde for eksempel en højere gaveafgift.   

Modsætningsvis vil en højere værdiansættelse også betyde et højere beregningsgrundlag for beregning af 

passivposter, da der ved beregning af passivposter tages udgangspunkt i værdiansættelse.  

Selve de underlæggende værdiansættelseprincipper for vurdering af unoterede aktier vil ikke blive 

behandlet yderligere, da det vurderes at være uden for afhandlingens fokus område.  

                                                           
27

 Kilde. Skatteministeriet. Rapport fakta og baggrund formueskattekurs 
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Den i begyndelsen af afhandlingen opgjorte værdiansættelse er således udarbejdet med afsæt i 

værdiansættelsescirkulærerne 2000-9 og 2000-10. 

Det fremgår af regningsgrundlaget udlagt af den nye regering i juni 2015, at denne ønsker at genindføre 

muligheden for anvendelsen af formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier og dermed 

annullere den tidligere regerings stramning af reglerne for at overdrag unoterede aktier28.  Hvornår en 

eventuel tilbagerulning af det ”nye” forbud fra feb. 2015 vil ske vides ikke, dog må det konstateres, at er 

der udsigt til igen at kunne anvende formueskattekursen til værdiansættelse af unoterede aktier.   

5.5 Passivposter 
Overdragelse af aktiver eller aktier i forbindelse med et generationsskifte kan foretages på flere forskellige 

måder. Overdragelseskombinationerne er mange og omfatter for eksempel hel eller delvis 

gaveoverdragelse af en aktiepost til en søn.  

Den fremtidige mulighed for erhvervsdrivende fonde for at succedere, skal som nævnt ses som et tillæg til 

disse kombinationsmuligheder. Uanset hvilken kombinationsmulighed der vælges, er det bærende element 

i successionsreglerne, at erhververen indtræder i overdragers skattestilling i forhold til det/de overdraget 

aktiver. Den skattebyrde der følger aktivet, bliver ved successionen således ikke udløst ved overdragelsen, 

men videregivet til erhvervene.  Efterfølgende er det erhververens egne dispositioner i form af afståelser, 

der er afgørende for hvornår skatteudsættelse som følger af successionen udløser realisationsbeskatning. 

Generelt betyder dette som bekendt, at overdrageren ved selve successionen bliver fritaget for sin 

skatteretlige pligter i forbindelse med avancebeskatningen og erhverver, bliver pålagt en skattebyrde.  

Således vil der ved overdragelsen af skattebehæftede aktiver for erhververen være tale om erhvervelsen af 

en dertilhørende gældsforpligtigelse. Som kompensation for dette, er der lovgivningsmæssigt ved lov 1994 

1119 indført regler i KSL § 33 D, der tillader beregning af passivposter ved overdragelser, hvor de 

overdragede parter er omfattet i KSL § 33 C - ABL §§ 34, 35, 35A. Ved bestemmelserne i ABL og KSL 33 D er 

der for overdragelser i levende live en lovgivningsmæssig hjemmel til, at beregne passivposter for 

overdragelsen af aktier. Desuden giver bestemmelsen adgang, til at den beregnede passivpost skattefrit 

kan overdrages til den succederende part. At der i dette tilfælde gives tilladelse til en skattefri overdragelse, 

hænger sammen med at der reelt ikke er tale om en gave men en gældsoverdragelse29.    

Hjemlen til beregning af passivposter i forbindelse med en gaveoverdragelse skal tillige findes i KSL § 33 D. 

Ved fastsættelsen af passivposter efter § 33 D skal denne fratrækkes inden gaveafgiftsberegningen.  

                                                           
28

  kilde: Regeringsgrundlaget 2015 side 11( http://stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2016.pdf) 
29

 Michael Serup side 342 
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Beregningen af passivposter vil altid tage udgangspunkt i den lavest mulige skattepligtige fortjeneste der 

ville forekomme, hvis aktivet blev solgt på overdragelsestidspunkt. I forbindelse med den problemstilling 

der er opstillet i casevirksomheden, hvor der er tale om unoterede aktier, findes grundlaget for 

værdiansættelsen af de gaveoverdragede unoterede aktier, som nævnt i TSS 2000-9 og 2000-10. 

De procentsatser der kan anvendes til selve beregningen af passivposten er afhængige af, hvilke aktiver der 

er succederet i. KSL § 33 D stk. 3 angiver følgende satser.  

 For aktiver, hvor fortjenesten er opgjort til den lavest mulige værdi, og hvor der ville være tale om 

aktieindkomst, beregnes passivposten med 22 pct. af den beregnede fortjeneste.  

 For aktiver hvor der ikke er tale om aktieindkomst – altså alle andre, aktiver kan der beregnes 

passivposter med 30 pct. af den af fremkommet fortjeneste. 

Således vil der ved opgørelsen af gave eller bo-afgiften, skulle beregnes passivposter med 22 pct. af den 

beregnede fortjeneste.  

Kapitel 6 Beregningseksempler  
I det følgende kapitel vil beskatningen forbundet med en vederlagsfri gaveoverdragelse af SPC A/S 

beregnes. Overordnet opstilles der 2 scenarier for overdragelsen; Ren gaveoverdragelse samt 

gaveoverdragelse med succession. Hvert scenarier vil behandle overdragelsen til Børn, nær medarbejder 

samt til en Fond.  

6.1Scenarie 1 – Gaveoverdragelse uden succession  

Eksempel 1 Gaveoverdragelse til børn uden succession 

I det følgende eksempel vælger Thor Hansen, at begunstige sine børn ved at overdrage yderligere 20 pct. af 

aktierne i SPC A/S (5 pct. til hvert barn) ved en gaveoverdragelse uden succession. Eksemplet vil udover, at 

vise de skattemæssige konsekvenser forbundet med overdragelsen, samtidigt illustrere de skattemæssige 

principper der har været anvendt i den oprindelige begunstigelse på de 20 pct. såfremt denne var sket som 

en gaveoverdragelse uden succession. 

Den yderligere begunstigelse vil have følgende skatteretlige konsekvenser:  

Konsekvenserne for Thor Hansen.  

Overdragelsen ved gave sidestilles skatteretligt som bekendt med en afståelse efter 

aktieavancebeskatningslovens § 31 stk. 1 – således vil overdragelsen skatteretligt anses som et salg med en 
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efterfølgende eftergivelse af købesummen. I dette tilfælde vil det derfor være muligt at anvende den 

beskatning der fremkom ved eksempel 1 i kapitel 3.1, hvor SPC A/S bliv afstået til tredjemand. Den samlede 

beskatning af Thor Hansen forbundet med afståelsen i eksemplet var 54.165.240 DKK. (eksempel 1 side 29). 

Beskatning for Thor Hansen ved en 20 pct. overdragelse til sine børn vil således være følgende:  

Skattepligt for Thor Hansen ved afståelsen af hans aktieandel jf. eksempel 1 54.165.240 DKK 

Skattepligt for Thor Hansen ved 20 pct. overdragelse til børn.   10.833.048 DKK30 

Da overdragelsen er sket som gave, vil der ikke udløses nogen form for betaling mellem Thor Hansen og 

hans børn. Thor Hansen vil derfor selv skulle finansiere og afholde en skat på 10,83 mio. DKK.  

Konsekvenserne for børnene 

For Thor Hansens børn vil overdragelsen af aktierne som gave betyde at de ved modtagelsen af gave skal 

svare en gaveafgift på 15 pct. af gaves værdi opgjort til handelsværdi efter 2000 cirkulærerne.  

Figur 5: Gaveafgift børn ved en yderligere 20 pct. begunstigelse. 

 

Egen tilvirkning. Angivet i DKK. Det lægges til grund for beregningen overdragelse tilrettelægges således at der kan tildeles bundfradrag.  

Som det fremgår af ovenstående vil hvert barn ved yderligere en 5 pct. (samlet 20 pct.) gaveoverdragelse af 

aktier hver skulle afholde en gaveafgiftsbeskatning på ca. 1.35 mio. DKK.   

Den yderligere begunstigelse vil ikke føres videre til de resterende beregnings eksempler således vil 

beregningsgrundlaget igen være med udgangspunkt i at der er fortaget en begunstigelse på 20 pct.  

Eksempel: 2 Gaveoverdragelse til nær medarbejder uden succession 

Gaveoverdrages der vederlagsfrit til Bo Børgesen (den nære medarbejder) uden der succederes i 

gaveoverdragelsen, vil de skatteretlige konsekvenser ved en overdragelse af de resterende 80 pct. af 

aktierne være således: 

                                                           
30

 20 pct. af den samlede beskatning på 54.165.240 

Eksempel Børnenes Gaveafgift: 

Handelsværdien jf. 2000 cirkulæret 180.000.000

Værdien af 20 pct. overdragelse 36.000.000

Værdien for hvert barn 9.000.000

Bundfradrag 60,7

Grundlag for gaveafgift 8.999.939

Gaveafgift 15 pct. 1.349.991
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Konsekvenser Thor Hansen: 

Thor Hansen vil have en salgssum på nul men vil alligevel skulle avancebeskattes, hvilket vil sige, at Thor 

Hansen, kan fratrække sit ejertidsnedslag ved beregningen af avancebeskatningen. Beskatningen for Thor 

Hansen vil således også i dette tilfælde blive den samme som i tilfældet ved afståelse til tredjemand.  

Beskatning ved gaveoverdragelse til nær medarbejder jf. eksempel 1 side 29: 54.165.240.- DKK 

I dette eksempel vil det blot antages at skattebetalingerne kan afholdes uden der forud for overdragelsen 

er fortaget udlodninger fra selskabet. 

Konsekvenser Bo Børgesen 

For gavemodtageren Bo Børgesen vil overdragelsen betyde, at han har modtaget en gave på 

værdiansættelsesbeløbet udarbejdet efter 2000-9 cirkulæret. Værdien opgøres på tidspunktet for 

overdragelsen, hvilket betyder, at Bo modtager en gave svarende til   180.000.000.- DKK  

Da Bo ikke er omfattet af den gaveafgiftsberettige kreds, vil gaven skulle indkomstbeskattes med en 

skatteprocent på 51,7 pct.  

Således vil beskatningen af Bo Børgesen være 51,7 pct. af 180.000.000:     93.060.000.- DKK 

Som det fremgår, vil skattebetalingerne forbundet med en vederlagsfri overdragelse til en nær 

medarbejder der ikke succedere, i praksis være urealistiske.   

Eksempel 3 Gaveoverdragelse til fond uden succession  

Udgangspunkter ved en vederlagsfri gaveoverdragelse af casevirksomheden til en erhvervsdrivende fond vil 

efter de gældende regler være, at overdragelsen vil udløse en afståelsesbeskatning på 27/ 42 pct. af den 

beregnede avance.   

Konsekvenser Thor Hansen.  

Således vil det ligesom i ovenstående tilfælde betyde, at Thor Hansen har en overdragelse sum på 0.-DKK 

og vil blive beskattet som i tilfældet ved en afståelse til tredjemand.  

Beskatning ved overdragelse til en fond:     54.165.240.- DKK 
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Konsekvenser for den modtagende fond.  

For den modtagende fond vil beskatningen af gaven være betinget af fondens formål. Tilfalder gaven 

grundkapitalen i en fond uden familiemæssigt formål, vil fonden ikke skulle afholde en afgift for 

modtagelsen. 

Tilfalder gaven derimod en fond der har et familiemæssigt formål og hvorfra der kan ske uddelinger fra 

grundkapitalen, vil der skulle svares en gaveafgift på 20 pct. jf. fondsbeskatningslovens § 3 stk. 6.    

Indkomstbeskatning for fond med familiemæssigt formål (20pct af 180.000.000): 36.000.000.-DKK

    

Indkomstbeskatning for fond med almennyttigt formål 0 pct.:                  0.- DKK 

Dette betyder at, såfremt Thor Hansen vælger at begunstige sine børn ved at, lade sine resterende aktier 

tilgå en fond hvorfra familien kan vil dette med fører en avancebeskatning af Thor Hansen og en 

indkomstbeskatning af fonden. 

6.2 Scenarie 2 Gaveoverdragelse med succession  

Eksempel 1 Gaveoverdragelse til børn med succession.   

Ligesom det var tilfældet i scenarier 1 eksempel 1, har det følgende eksempel til formål, at vise de 

skatteretlige konsekvenser ved en yderligere gaveoverdragelse med succession på 20 pct. til Thor Hansens 

børn.  Samtidigt illustrerer de skattemæssige principper der har været anvendt i den oprindelige 

begunstigelse på de 20 pct. såfremt denne var sket som en gaveoverdragelse med succession. 

Når aktierne overdrages til et nært familiemedlem med succession, indtræder dette i Thor Hansens 

skattemæssige stilling, hvorfor der ved overdragelsen ikke vil udløses aktieavancebeskatning. De 

skatteretlige konsekvenser for Thor Hansen vil således være: 

Konsekvenser Thor Hansen 

Beskatning ved en 20 pct. overdragelse til sine børn                 0.- DKK 

 

Ved en gaveoverdragelse med succession på 20 pct. af selskabet (5 pct. til hvert barn) til nære 

familiemedlemmer, vil børnene kun succedere i 20 pct. af anskaffelsessummen og avancen og ejertiden.    
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Konsekvenser for børnene  

Gaveafgiftsgrundlaget vil, da der er tale om en yderligere overdragelse til børnene skulle opgøres på 

grundlag af en anskaffelses sum der er reduceret med andelen tilknyttet den tidligere overdragelse. Jf. 

aktieavancebeskatningsloven § 26 stk. 6 og som 20 pct. af avancebeskatningsgrundlag fratrukket 

ejertidsnedslag, passivposter samt det enkelte familiemedlems bundfradrag.  

Figur 6 Beregning af gaveafgift.  

 

Egen tilvirkning. Angivet i DKK 

Som det fremgår af ovenstående beregning er gaveafgiften for hvert barn lidt mindre når der succederes, 

hvilket skyldes muligheden for at beregne passivposter. For Thor Hansen udløses der ikke en 

aktieavancebeskatning af de overdragne aktier. Hvorfor hans beskatning vil være 0.-   

Den yderligere begunstigelse vil heller ikke her, føres videre til de resterende beregnings eksempler i 

scenarie 2. således vil de følgende beregninger igen tage udgangspunkt i at Thor Hansens børn kun 

besidder 20 pct. af aktierne i SPC A/S.  

Eksempel 2 Overdragelse til nærmedarbejder ved succession 

Ved en gaveoverdragelse med succession til den nære medarbejder Bo Børgesen er det muligt at overdrage 

aktierne efter de samme regler der gælder for overdragelse til familiemedlemmer, dog er Bo Børgesen ikke 

omfattet af den gaveafgiftsberettigede kreds, hvorfor der stadig vil skulle afholdes en indkomstskattepligt. 

Ved 20 pct overdragelse til børn  

Passivpost

Værdiansættelse 36.000.000                                                  

Oprindelig anskaffelses sum 1.600.000                                                    

Fortjeneste 34.400.000                                                  

Ejertidsnedslag 25 pct. af 34,4 mio. 8.600.000                                                    

Grundlag for beregning af passivpost ( samlet fortjenste) 25.800.000                                                  

Passivpost 22 pct. af 25.800.000 5.676.000                                                    

Gaveafgift 

Gaveafgift 36.000.000 - passivpost 30.324.000                                                  

Bundfradrag 60,700 X 4 243                                                                

Gaveafgiftsgrundlag 30.323.757                                                  

Gaveafgift 15 pct. af 30.323.757 4.548.564                                                    

Gaveafgift for hvert barn 1.137.141                                                    
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Ved overdragelsen med succession vil beregningsgrundlaget for indkomstskattepligten dog blive lidt mindre 

end det vi så tidligere, da der vil kunne beregnes ejertidsnedslag og passivposter.   

Konsekvenser for Thor Hansen 

Beskatning ved en gaveoverdragelsen med succession til Bo Børgesen.   0.- DKK 

Konsekvenser for Bo Børgesen 

Figur 7 Opgørelses af indkomstbeskatning Bo Børgesen 

 

Egen tilvirkning. Angivet i DKK 

Ligesom i tilfældet ved overdragelse med succession til familiemedlem vil Bo Børgesen indtræde i Thor 

Hansens skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsestidspunkt etc. Også i dette tilfælde vil 

beskatningen forbundet med overdragelse være mindre da der succederes. Det vurderes dog, at beskatning 

forbundet med overdragelsen trods succession, stadig vil kunne give nogle likviditetsmæssige problemer.  

Eksempel 3 Gaveoverdragelse til en fond med succession.  

I henhold til ovenstående afsnit, hvor casevirksomheden blev overdraget til en fond, var beskatningen for 

Thor Hansen efter de gældende regler 27 / 42 pct. af den avance der var opgjort på baggrund af 

værdiansættelsen. 

Antages det, at de nye regler for succession til fonde udelukkende kommer til at være en udvidelse af de 

regler der allerede gælder for successionsoverdragelser til visse familiemedlemmer, medarbejde mv., vil 

Overdragelse til Bo Børgesen 

Passivpost 

Værdiansættelse 180.000.000                                                

Oprindelig anskafftelse sum 8.000.000                                                    

Avance 172.000.000                                                

Ejertidsnedslag 25 pct af 172 mio 43.000.000                                                  

Grundlag for beregning af passivpost (samlet fortjeneste) 129.000.000                                                

Passivpost 22 pct af 129.000.000 28.380.000                                                  

Indkomstbeskatning  

Indkomstbeskatningsgrundlag 151.620.000                                                

 

Indkomstbeskatning 51,7  pct af 151.620.000 78.387.540                                                  
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det betyde, at der ved en successionsoverdragelse af casevirksomheden til en fond ikke vil blive udløst 

nogen form for skat i forbindelse med overdragelsen. Dette skyldes, at fonden netop vil succedere i 

avancebeskatningen for Thor Hansen og fonden i sig selv vil være fritaget for gaveafgift, såfremt gaven 

tilgår en grundkapital hvorfra der ikke kan uddeles. I et sådanne tilfælde vil der således ikke ske en 

beskatning af avancen før fonden vælger at afstå virksomheden.  Da det overordnet formål med en 

overdragelse til en fond er, at bevare og sikre virksomheden, vil der altså ikke umiddelbart være udsigt til 

en beskatning af den avance fonden har succederet i.   

Overordnet vil en sådan tilrettelæggelse af successionsreglerne, derfor ikke forekomme sandsynlig! 

Situationen om manglende beskatning var netop et af de områder der var til stor diskussion blandt 

politikerne i slutningen af 90erne hvor successionsadgang for fonde blev afskaffet31. I en for nylig 

udarbejdet rapport fra skatteministeriet tages stilling til netop denne problemstilling om ”manglende 

beskatning”. Der opstilles i rapporten en løsningsmodel der tager udgangspunkt i aftaleteksten fra 

vækstplan DK og som foreslå, at der bliver indført en engangsafgift på 20 pct. samt at der ikke skal være 

mulighed, for at beregne passivpost ved beregning af engangsafgiften– disse og de øvrige regler der er 

opstillet i skatteministeriets rapport vil blive behandlet i næste kapitel og vil her blot blive konstateret og 

anvendt i følgende beregningseksempel32. 

For at klarlægge den reelle værdi af passivposten er det valgt, at udarbejde et eksempel hvor passivposten 

anerkendes og beregnes efter de normale betingelser. 

Eksempel. 20 pct. engangsafgift og passivpost . 

Såfremt engangsafgiften på 20 pct. fastholdes og muligheden for beregning af passivpost bevares, vil de 

skatteretlige konsekvenser være som følgende: 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 kilde: Behandlingen af lovforslag L56 ( ændringer i successionsadgang til fonde mv. med almenvelgørende formål)  
32

 Succession til erhvervsdrivende fonde. Skatteministeriet 6.maj 2015 
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Figur 8 Opgørelse af fondens beskatning ved 20 pct. engangsafgift samt passivpost  

Egen tilvirkning. Angivet i DKK 

Som det fremgår af ovenstående beregning, vil der ved en 20 pct. afgift og muligheden for beregning af 

passivpost, for fonden svares en afgift på 30.324.000.-  

Fjernes muligheden for beregning af passivpost vil fonden skulle svare en engangsafgift. Engangsafgiften 

beregnesmed udgangspunkt i værdiansættelsen og vil således være: 

Figur 9. Opgørelse ved 20 pct. engangsafgift uden passivpost.  

 

Egen tilvirkning. Angivet i DKK 

Som det fremgår af ovenstående vil en overdragelse med succession til fonden udløse en engangsafgift på 

36.000.000.- DKK, og altså 5.676.000.- DKK mere end det var tilfældet da der blev beregnet passivpost. 

Samlet set fremgår det på baggrund af de ovenstående eksempler, at et generationsskifte med succession 

til en erhvervsdrivende fond efter skatteministeriets regler, stadig vil være forbundet med forholdsvist stort 

likviditetsbehov / træk.  Hvilket betyder, at selvom modellen i sig selv vil mindske det samlede finansierings 

behov forbundet med generationsskiftet. Vil et generationsskifte stadig kunne give likviditetsproblemer for 

virksomheden.  

Overdragelse til Fond med succession 

Værdiansættelse 180.000.000                                                

Oprindelig anskafftelse sum 8.000.000                                                    

Avance 172.000.000                                                

Ejertidsnedslag 25 pct af 172 mio 43.000.000                                                  

Grundlag for beregning af passivpost 129.000.000                                                

Passivpost 22 pct af 129.000.000 28.380.000                                                  

Engangsafgift på 20 pct. 

Beskatningsgrundlag 151.620.000                                                

 

Beskatning i fonden 20  pct. af 151.620.000 30.324.000                                                  

Overdragelse til fond med succession uden passivpost 

Engangsafgiftsgrundlag 180.000.000

Beskatning i fonden 20 pct af 180.000.000 36000000
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6.3 Opsummering af eksemplerne 
 

Scenarie 1  

Af ovenstående eksempler i overdragelses Scenarie 1 (overdragelse uden succession) fremgik det, at der 

ved en overdragelse uden succession vil ske en beskatning af Thor Hansen på 27/42 pct. af den 

skattepligtige avance opgjort ved overdragelsen.  Ses der udelukkende på skattemæssige konsekvenser for 

Thor Hansen vil en gaveoverdragelse uden succession udløse en beskatningen på ca. 54,2 mio. DKK For 

Thor Hansen er det således i beskatningsmæssigt henseende uden betydning hvilket scenarie der anvendes.  

I eksempel 2 hvor der kun overdrages en mindre andel på 20 pct. til hans børn, vil beskatningen blive 

tilsvarende mindre og lyder på 10,83 mio. DKK. 

Det vil sige i samtlige tilfælde hvor der gaveoverdrages uden succession vil Thor Hansen skulle finansiere 

avancebeskatningen Typisk vil der i sådanne tilfælde skulle ske en finansiering gennem virksomhedens 

egenkapital eller, hvis der var tale om en mindre virksomhed, gennem virksomhedsejerens anden formue. 

Hvilket betyder at selv om der er i eksemplerne er tale om en vederlagsfri gaveoverdragelse, vil 

overdragelsen medførere en beskatning og et likviditetsdræn, der praktisk talt gør overdragelsen umulig.     

I de tilfælde hvor der gaveoverdrages til børn eller nær medarbejder, vil der ud over Thor Hansens 

avancebeskatning tillige skulle svares gaveafgift henholdsvis indkomstskat af overdragelsen.  Da der således 

i tilfældet med en overdragelse til den nære medarbejder Bo Børgesen både skal afholdes en avanceskat 

for Thor Hansen og en indkomstskat for Bo Børgesen vil et generationsskifte også her være vanskeligt at 

gennemfører.  

I eksemplet med en gaveoverdragelse til en fond uden succession og altså en overdragelse efter de 

gældende regler, vil der hverken skulle afholdes gaveafgift eller indkomstskat for fonden, såfremt fonden 

ikke har et familiemæssigt formål. Dette betyder, at den samlede beskatning for generationsskifte til en 

fond alene, er aktieavancebeskatningen på 27/42 pct. af Thor Hansens aktier. 

Scenarie 2   

For de eksempler der er beregnet i scenarier 2 ses det, at adgangen til skattemæssig succession indebærer 

at aktieavancebeskatningen ikke bliver udløst, men overdraget til den succederende part. Herved er der i 

eksemplerne med succession ikke en beskatning af Thor Hansen. Yderligere ses det at gaveafgiften 

henholdsvis indkomstbeskatningen i eksempler ved en overdragelse med succession er mindre, da det er 

muligt at beregne en passivpost – dog er det vigtigt i denne sammenhæng at huske på, at den aktieavance 

der er succederet i, kun er udskudt til beskatning ved senere afståelse.  
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Ved en overdragelse til en fond med succession skal der efter skatteministeriets forslag til de nye 

successionsregler ikke være en mulighed for, at beregne en passivpost, hvilket betyder, at engangsafgiften 

bliver ca. 5,7 mio. DKK højere end det var tilfældet i eksemplet, hvor der blev beregnet passivpost. 

Overordnet kan det konkluderes, at der i eksemplerne med succession sker en væsentlig skattemæssig 

begunstigelse i forhold til såvel eksemplet med en almindelig afståelse til tredjemand, som til de øvrige 

eksempler hvor der ikke succederes. Denne skattemæssige begunstigelse kan i nogle tilfælde være med til, 

at begrænse det træk der fortages på virksomhedens egenkapital i forbindelse med et generationsskifte og 

herved lette generationsskifteprocessen for virksomheden.  Dog må det konkluderes, at der på trods af 

successionsadgangen stadig skal være en vis mængde midler til afholdelse af skatten.   

Kapitel 7 Forslag til model for overdragelse med succession til Fonde 
I det følgende afsnit vil den model som skatteministeriets arbejdsgruppe er fremkommet med, kort blive 

gennemgået. Modellen omhandler forslag til et regelsæt for successionsafgangen for erhvervsdrivende 

fonde, herunder engangsafgiften på 20 pct.   

Den overordnede struktur i modellen har integreret mange af de allerede gældende regler for succession. 

Flere af reglerne har allerede været grundlag for behandling tidligere i afhandlingen og vil derfor ikke blive 

kommenteret nærmere. De nye regler vil fremhæves og kommenteres i følgende afsnit for at kortlægge 

den skatteretlige betydning. 

Oversigten over skatteministeriets foreslåede regler for overdragelse til en fond ved succession, samt regler 

for hvornår skattepligten indtræder præsenteres herunder.  

1. Succession ved vederlagsfri aktieoverdragelse ved arv eller gave skal alene gælde til 

erhvervsdrivende fonde, hvis primære formål ifølge vedtægterne er at eje og drive virksomheden 

gennem en bestemmende aktiepost. 

2. Fonden kan sekundært have almennyttige formål, men kan fx ikke have til formål at støtte 

medlemmer af bestemte familier. Denne manglende mulighed for at tilgodese familien 

modsvares af, at der ikke er et krav om, at samtlige kapitalandele i virksomheden skal indskydes i 

fonden, og at det således er muligt at begunstige familiemedlemmer ved at overdrage op til 49,9 

pct. af kapitalandelene i virksomheden til dem. 

3. Der skal være tale om en erhvervsvirksomhed og dermed ikke en såkaldt ”pengetank”. Dette 

indebærer, at det gældende krav ved succession til personer om, at virksomheden ikke i 
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overvejende grad må bestå af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer eller 

kontanter, skal gælde.  

4. Successionsadgang for en erhvervsdrivende fond forudsætter, at fonden overtager mere end 50 

pct. af aktiekapitalen og mere end 50 pct. af stemmerettighederne i det overdragede selskab.  

5. Aktieoverdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital, og en efterfølgende overførsel til frie 

midler eller til uddeling vil udløse beskatning af fonden. Hvis fonden anvender grundkapitalen til 

dækning af underskud i erhvervsvirksomheden, skal dette ikke udløse beskatning af fonden, hvis 

det kan sikres, at overførslen ikke indirekte dækker over en udlodning.  

6. En hel eller delvis afståelse af de aktier, som fonden har modtaget ved succession, skal være 

skattepligtig for fonden. For at sikre, at denne avancebeskatning ikke reduceres eller elimineres 

gennem udlodning af udbytte før en eventuel afståelse, skal udbytter fra virksomheden til fonden 

ligeledes være skattepligtige. 

7. Der skal betales 20 pct. i overdragelsesafgift ved overdragelse til fonden, hvis rammen på 300 

mio. kr. skal overholdes.  

8. Der kan gives mulighed for henstand med betaling af overdragelsesafgift i op til 15 år efter de 

samme regler om forrentning, som gælder for betaling af bo- og gaveafgift.  

9. Der skal ikke beregnes en passivpost til reduktion af overdragelsesafgiften. En passivpost er et 

skematisk nedslag i grundlaget for afgiften, som repræsenterer den latente skattebyrde, der 

følger med overdragelsen. I det typiske og tilsigtede forløb beholder fonden aktierne, så den 

latente skattebyrde udløses normalt ikke. Der overtages dermed i det typiske og tilsigtede forløb 

ikke en reel skattebyrde ved successionen. Der er ikke grundlag for at give et nedslag i afgiften for 

en skat, som det er hensigten ikke at udløse, og som typisk aldrig vil blive udløst.  

10. Da succession er en skatteudskydelse, hvor overdragers latente skatteforpligtelse overgår til 

erhververen, er det en forudsætning for skattemæssig succession, at erhververen er skattepligtig 

til Danmark af avancen ved en fremtidig afståelse af de pågældende aktier.  

11. Transparensreglen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, finder ikke anvendelse, hvilket betyder, at 

fondens eventuelle uddelinger, som har et almenvelgørende eller almennyttigt formål, kan 

fradrages i fondens, men ikke i selskabets skattepligtige indkomst. Virksomheden kommer derved 

til at betale selskabsskat på lige fod med andre virksomheder.  

12. Hvis overdragerens skattemæssige anskaffelsessum på aktierne er negativ, skal overdrageren 

udligne den negative værdi, før succession kan effektueres – dvs. betale skatteværdien af den 

negative anskaffelsessum. 

Citat: skatteministeriets rapport: succession til erhvervsdrivende fonde side 7-8  



Side 54 af 80 
 

Kommentarer.  

Som det fremgår af modellens punkt 2, vil der efter reglerne for skattemæssigt succession til en fond, 

stadig være en mulighed for, at Thor Hansen forud for en overdragelse til fonden, begunstiger sine børn 

som det var tilfældet i beregningseksemplerne scenarie 1 eksempel 1 samt scenarie 2 eksempel 1. Som det 

fremgår, er der ifølge modellen mulighed for at begunstige børnene med op til 49,9 pct. af aktierne. Det vil 

dog ikke være muligt at begunstige børnene ved at lade en fond have et familiemæssigt formål og samtidigt 

succedere. Således holdes der i skatteministeriet model fast i det generelle princip om beskatning når 

fonden har et familiemæssigt formål. 

Det fremgår af skatteministeriets model punkt 7 at, der ved overdragelsen med succession til en fond skal 

betales en engangsafgift på 20 pct. – det fremgår dog ikke hvem der skal afholde afgiften. Dette fremgår af 

finansministeriets rapporter: vækstinitiativer2015 samt vækst plan 2015, som er de rapporter, 

skatteministeriets udkast til successionsreglerne tager udgangspunkt i. Ud fra finansministeriets rapporter 

fremgår det således, at såfremt fonden afholder afgiften vil engangsafgiften udgøre 20 pct. og hvis det er 

overdrageren der afholder afgiften vil engangsafgiften være på 15 pct.33 

Ydermere læggers der andre steder i rapporten op til, at modellen kun skal kunne anvendes af fysiske 

personer der ønsker at overdrage en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond og at der skal være 

tale om en virksomhed i selskabsform, således at der er tale om en overdragelse af kapitalandele og 

successionen kommer til at ske i aktieavance.  

Det vil sige at personligt ejet virksomheder umiddelbart ikke vil kunne gives successionsadgang, dog er der 

for denne gruppe en mulighed for skattefri virksomhedsomdannelse hvilket betyder at der er mulighed for 

forinden generationsskifte, at omdanne virksomheden til et selskab for herefter med succession at 

overdrage aktierne til en erhvervsdrivende fond34.  

Som det fremgår af punkt 7 vil der efter de nye regler bliver pålagt en engangsafgift på 20. yderligere 

fremgår det af punkt 9 at det ikke skal være muligt at beregne passivpost til reduktion af 

overdragelsesafgiften.  

Som nævnt, er mange af arbejdsgruppens forslag kendte betingelser for succession. Dog er der enkelte 

ændringer der er iøjefaldende og derfor vil behandles yderligere. Der vil derfor i det følgende afsnit ske en 

                                                           
33

 fm.dk Finansministeriets vækstinitiativer, bedre vilkår for danske virksomheder Side 2  
34

 Kilde. Skatteministeriets rapport: succession til erhvervsdrivende fonde s79  
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behandling af skatteministeriets ønskede ændringer inden for punkt 11 samt den meget afgørende 

ændring i punkt 6 hvor efter udbytter fra en underliggende virksomhed skal være skattepligtige.  

7.1 Transparensreglen og Holdingmodellen  
Overordnet er det fra politisk side forsøgt at have et fondsbeskatningssystem der sidestiller beskatningen af 

fonde med beskatningen af aktier og anpartsselskaber. Det er således forsøgt, at have et system der 

skattemæssigt kun afviger, når fonden udøver sit almennyttige formål og uddeler til fondens almennyttige 

formål som er i fondens vedtægter, at der skattemæssigt kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.  

Fondsbeskatningssystemet er i praksis opdelt efter fondens struktur og kan overordnet følge et af to 

beskatningsprincipper, nemlig Holdingmodellen og Transparensmodellen, som begge beskrives nedenfor.  

Holdingmodellen efter de gældende regler.  

Er den erhvervsdrivende fond struktureret således, at erhvervsaktiviteten foregår i et underlæggende 

erhvervsdrivende datterselskab, vil et overskud af den erhvervsmæssige aktivitet ligeledes blive beskattet i 

det underlæggende datterselskab med en selskabsskat på 22 pct.  

De resterende 78 pct. kan uden skattemæssige konsekvenser overføres til moderfonden som skattefrit 

udbytte jf. selskabsskatteloven § 13 nr. 2 samt § 1stk 1 nr. 5 b. Således er regelsættet for beskatning af 

overskud fra erhvervsaktiviteten hos et underlæggende datterselskab til en fond det samme som vi kender 

fra aktieselskaberne, når der ses bort fra fradrag for alment nyttige uddelinger. 

Transparens modellen  

Den anden almindeligt anvendte model for fondsstrukturen er transparensmodellen og altså den model der 

i forslaget fra arbejdsgruppen ikke skal finde anvendelse. Modellen er efter selskabsskattelovens § 3 stk. 2-

4 en sambeskatningsmodel, hvor indtægter optjent af fondens datterselskab, anses for direkte at være 

optjent af hovedfonden. Jf. selskabsskattelovens § 3 stk. 4 1.pkt er betingelsen for anvendelse af denne 

model, at den altovervejende35andel af aktie og anpartskapitalen i datterselskabet ejes af fonden. Formålet 

med reglen er, at sidestille erhvervsdrivende holdingfonde med fonde, som selv udøver deres 

erhvervsaktivitet.36  

De fonde der selv udøver erhvervsaktivitet vil kunne fratrække uddelinger direkte i den skattepligtige 

indkomst, for derved, at reducere beskatningen af dens erhvervsmæssige aktivitet.  Transparensmodellen 

                                                           
35

 Note: Praksis viser at dette er mere end 75 pct. jf. RR.2013.08.0048 side 5 
36

 Kilde: CEPOS artikel, Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde d.12.marts 2012 side 5  
    samt RR.2013.08.0048 side 4-5 



Side 56 af 80 
 

giver holdingfonden den samme mulighed, da indtægter i datterselskabet anses for direkte optjent i 

moderfonden. 

 Bliver betingelserne for successionsadgangen som angivet af arbejdsgruppen, vil det ikke være muligt at 

anvende transparensreglen. Herved vil fonde der anvende successionsadgang kun kunne anvende 

holdingmodellen. Således vil beskatningen af fonden trække hen i mod hvad vi ellers kender fra ikke 

fondsejet selskaber, men med klar ulempe i den manglende mulighed for sambeskatning med 

datterselskaber.  Ligeledes vil en sådanne tilrettelæggelses af reglerne bryde med harmonisering i 

beskatningen, der i dag ses for erhvervsdrivende fonde lige meget om erhvervsaktiviteten udøves af selve 

fonden eller om erhvervsaktiviteten udøves af et underlæggende datterselskab.  

De overordnede rammer udarbejdet af skatteministeriet arbejdsgruppe for succession til erhvervsdrivende 

fonde forslår således, at successionsadgangen betinges af en 20 pct. overdragelses afgift i levende live og 

en 20 pct. boafgift ved overdragelse som arv til en erhvervsdrivende fond, samt en afskæring af 

anvendelsen af transparensreglen. Således at der vil ske en løbende beskatning af et underlæggende 

erhvervsdrivende datterselskab.  

I et forslag fra skattekommissionen tilbage i 2009,37 blev der lavet beregningen på provenuet forbundet 

med en ophævelse af transparensreglen, dengang blev provenuet beregnet til 50 mio. DKK. Forslaget om 

ophævelse blev dog aldrig implementeret. Igen i 2012 blev reglen forsøgt ophævet38.  

Det nuværende forslag fra skatteministeriet arbejdsgruppe kan på den måde minde om ”tvungen” 

adfærdsstyring, hvor ministeriets provenu søgen i fondsbeskatningen, vil bevirker, at der gives afkald på 

den fondskonstruktion efter transparensreglen og på den synkronbeskatning, som gælder for 

erhvervsdrivende fonde i dag. Der kan argumenteres for, at der i nogen grad gives afkald på en af 

grundtankerne for overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Afkaldet ske ikke i 

virksomhedsejerens ønske om bevarelse af virksomheden, men ved den økonomiske forringelse af fondens 

mulighed for uddelinger, som følger af den løbende beskatning af det erhvervsdrivende datterselskab der 

beskattet med 22 pct.(2016)   

Yderligere fremgår det af punkt 6, at udbytter fra fonden til virksomheden skal være skattepligtige – 

således vil det heller ikke længere være muligt at anvende reglerne i selskabsskatteloven § 13 nr. 2 samt § 

1stk 1 nr. 5 b. Sammenholdes de gældende regler for udbyttebetaler i holdingmodellen med den model 

som skatteministeriet foreslår, kan det illustreres således:  

                                                           
37

 Kilde: Skattekommissionens forslag til skattereform, februar 2009, side 102 
38

 Kilde: Skatteudvalget, endeligt svar på spørgsmål 886 
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Figur 10 illustration af gældende regler for skattefri udbytte overdragelse i holdingmodellen  

  

Egen tilvirkning 

Holdingmodellen som skatteministeriet lægger op til og de skattemæssige konsekvenser af regel 

ændringerne  

Figur 11 Illustration af skatteministeriets forslag til beskatning af udbytter der tilgår fonden, 

holdingmodellen. 

 

Egen tilvirkning  

Gældende regler 

Ingen beskatning 

Beskatning 

Datterselskab SPC A/S
Spc A/S beskattes med almindelig selskabska t 
på 22 pct af det årlige overskud  ( 22 pct - 2016 
niveau )   

Fond 
Udbytter fra SPC A/S som fonden modtager er 
skattefrie 

Udbytte

Skatteministeriets regler 

Beskatning 

Beskatning 

Datterselskab SPC A/S
Spc A/S beskattes med almindeligselskabska t 
på 22 pct af det årlige overskud  ( 22 pct - 2016 
niveau )   

Fond 
Udbytter fraSPC A/S som fonden modtager 
beskattes med 22 pct i udbyttebeskatning 

Udbytte
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Som det fremgår af ovenstående illustrationer, vil der i skatteministeriets model altså være tale om en form 

for dobbeltbeskatning. Udbyttebeskatningen vil dog kun aktualiseres, såfremt fonden ikke videre uddeler 

dem. Bliver udbytterne udelt, vil fonden tilkendes tilsvarende fradrag.  

7.2 Sammenholdelse af reglerne  
I en overordnet vurdering af de allerede gældende regler for succession ved en gaveoverdragelse og de 

efter skatteministeriet rapport bebudede ændringer, forekommer der for den overdragende part ikke de 

store økonomiske incitamenter – umiddelbart vil en overdragelse med succession til en fond udløse en 

engangsafgift på 20 pct. uden mulighed for at beregne en passivpost til reduktion af denne afgift. Yderligere 

vil fonden skulle operere i tvungne konstruktioner og operere på andre skattemæssige vilkår, end de fonde 

der blev stiftet ved succession sidst der var åbnet for successionsadgangen i Danmark.  

Ses der således bort fra fondens fordele i form af fradrag for uddelinger og de samfundsnyttige aspekter 

mv. og udelukkende sammenholder de økonomiske faktorer ved overdragelsen ved succession, ses det, at 

en overdragelse til en fond skattemæssigt vil være dyrere for virksomheden end hvis virksomheden samlet 

blev overdraget til et eller flere af Thor Hansens børn dette skyldes, at der ved overdragelsen til en fond 

ikke vil være mulighed for, at beregne passivposter. Dog vil de økonomiske konsekvenser for virksomheden 

ved en overdragelse til en fond dog være mindre end ved overdragelse til en nær medarbejder.  

Det kan samlet på baggrund af ovenstående analyse af skatteministeriets model, og 

beregningseksemplerne, at skatteministeriets model er struktureret således at de økonomiske og 

skattemæssige konsekvenser forbundet med modellen ikke rammer den overdragende part men mere den 

erhvervende fond.  

Kapitel 8. Beskatning ved Arv  
For at muliggøre en overordnet sammenholdelse af overdragelse ved gave og ved arv, vil den overordnede 

struktur fra kapitel 6 fastholdes, således vil dette kapitel indledes med en kort redegøres for de 

grundlæggende beskatningsprincipper i dødsboskatteloven og boafgiftsloven, hvilket har til formål, at 

danne overblik over lovens struktur, samt klarlægge og placerer regler for beskatning af aktieoverdragelser 

ved generationsskifte, som følge af død samt succession ved udlodning fra et dødsbo.  

Afgår Thor Hansen ved døden i forbindelse med generationsskiftet, vil en igangværende 

generationsskifteproces ophøre og generationsskiftet vil overgår fra de almindelige skatteretlige regler 

vedrørende generationsskifte, til de skatteretlige regler i dødsboskatteloven og boafgiftsloven. Som nævnt 

er det fra politisk side forsøgt, at neutralisere skatteforskellene mellem generationsskiftet i levende live og 
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ved død. En fuldstændig neutralisering er dog ikke mulig, da der for eksempel i forbindelse med dødsfaldet 

lovgivningsmæssigt fastsættes et tidsperspektiv for overdragelsen, en planlagte langvarige 

gaveoverdragelser blive således påvirket af dødsfaldet og vil skulle aktualiseres på skatteretlige vilkår inden 

for boafgiftsloven.  

8.1 Generelt om dødsboer og boets skattepligt  

Der vil i forbindelse med dødsfaldet af Thor Hansen blive oprettet et dødsbo. Dødsboet består som 

selvstændig juridisk person og har primært til formål, at afvikle Thor Hansens økonomiske situation. Boet vil 

jf. dødsboskattelovens § 20 obligatorisk indtræde i Thor Hansens skattemæssige stilling i forhold til de 

aktiver og passiver, der som følger af dødsfaldet bliver bragt ind i boet. Det bør i denne sammenhæng 

nævnes, at overgangen af Thor Hansens aktiver til boet, skatteteknisk, ikke vil anses en afståelse. Derimod 

vil der som hovedregel være tale om en afståelse med dertil hørende beskatning efter skattelovens 

normale regler, når boet sælger eller på anden måde afstår aktiverne.  

Som led i afviklingen af Thor Hansens økonomiske situation påbegyndes en dødsboskiftebehandling, som 

har til primært formål, at sikre, at Thor Hansens kreditorer fyldestgøres og som sekundært formål, at sikre, 

at arvinger og legatarer får udloddet et eventuelt overskud. Viser det sig ved bobehandlingen, at boet er 

insolvent, undergives det insolvensbehandling hvorefter det jf. dødboskattelovens § 52 bliver fritaget for at 

betale indkomstskat, af indkomst efter dødsboskattelovens § 4 der blandt andet omfatter indtægter og 

udgifter vedrørende den formue der tilhører boet, herunder skat af aktieindkomst som omhandlet i 

personskattelovens § 4 a.  

Er boet derimod solvent vil beskatningen af boet afhænge af, hvorvidt der ved boopgørelsen er 

identificeret en formue over de i lovens fastsatte beløbsgrænser. Således vil boer der jf. 

dødsboskattelovens § 18 ikke har nettoaktiver overstigende 41.000 DKK (2015 niveau) kunne afsluttes ved 

boudlæg, hvor boets aktiver udlægges uden skiftebehandling. Dødsboer der afsluttes ved udlæg eller 

eventuelt overdrages til en efterlevende ægtefælle, er ikke underlagt skattepligt efter dødsboskattelovens 

§ 1 stk. 2  

De dødsboer der ikke afsluttes ved enten udlæg eller overdragelse til længstlevende ægtefælle er som 

udgangspunkt skattepligtige. 

Dog er boet indkomstskattefritaget af indkomst angivet i dødsboskattelovens § 4-5, der blandt andet 

omfatter indtægter og udgifter vedrørende den formue der tilhører boet, herunder skat af aktieindkomst 

som omhandlet i personskattelovens § 4 a. – hvis der ved boets opgørelse ikke kan identificeres et 

grundbeløb på 2.680.800 DKK (2015 niveau) i enten boets aktiver eller i boets nettoformue, opgjort efter 



Side 60 af 80 
 

handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen. Hvilket betyder, at ingen af de 2 beløbsgrænser må 

overskrides, hvis boet skal indkomstskattefritages.   

8.2 Arveoverdragelse uden succession  

8.2.1 Scenarier 1  

Dette scenarie vil behandle de situationer, hvor der i boet foretages en udlodning af de unoterede aktier i 

SPC A/S ved arv til henholdsvis Thor Hansens børn, nære medarbejder, samt til en fond. Det lægges til 

grund for den videre behandling af udlodningen, at alle testamentariske krav, forbundet med udlodningen 

til de enkelte arvinger, er opfyldt.  

 Skatteretlige konsekvenser for boet ved en udlodning uden succession. 

Er boet skattepligtigt efter ovenstående regler, vil boet i boperioden39skulle afholde skat for perioden – 

selve opgørelsesprincipperne af bobeskatningsindkomsten vil ikke blive behandlet, da det vurderes uden 

for afhandlingens fokusområde. 

Helt overordnet er udgangspunkter i dødsboskatteloven § 36, at udlodningsmodtager succederer såfremt 

der fra boet udloddes et aktiv med en avance.  Dog er udlodningen med succession begrænset af de 

normale betingelser for succession. Betingelserne der gælder for succession ved udlodning fra dødsboer vil 

blive behandlet nedenfor i afsnit 8.4  

Modsætningen hertil findes i Dødboskattelovens § 28 stk. 3, hvorefter boet selv kan vælge, helt eller 

delvist, at lade sig beskatte af aktiver der udloddes. Således er det boet der i sidste ende afgør hvorvidt et 

aktiv udloddes til succession.  

Da der i dette tilfælde arveudloddes, fremgår det af dødsboskattelovens § 96, at udlodning, på trods af at 

denne er sket uden vederlag, vil anses for en afståelses, hvilket betyder, at boet skatteretligt vil anses som 

havende afstået de unoterede aktier til den opgjorte værdi. Grundlæggende gælder det, at aktivet i 

dødsboet opgøres til deres handelsværdi på udlodningstidspunktet jf. dødsboskatteloven § 84 og 

boafgiftsloven § 12. Opgørelsen og værdiansættelsen af de aktiver hvorpå der ikke kan fastsættes en 

handelsværdi, opgøres efter de almindelige regler for værdiansættelse som tidligere nævnt i afsnit 5.4. 

Således vil den tidligere opgørelsesmetode og den fremkommet værdiansættelse af de unoterende aktier 

ligeledes finde anvendelse når de udloddes ved arv.  

                                                           
39

 Note: 
39

 Perioden fra og med dagen efter dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen jf. dødsboskatteloven 
96 stk. 4 
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Da boet jf. dødsboskattelovens § 20 er indtrådt i Thor Hansens skattemæssige stilling og heraf agerer som 

selvstændig juridisk person, betyder dette, at boet grundlæggende har samme kompetencer og er bundet 

af samme regelsæt som Thor Hansen ville være bundet af. Således vil boet for eksempel ved afståelsen af 

aktier kunne tillægges hovedaktionærnedslag ligesom beskatningsgrundlaget for aktieavancen og 

opgørelsesmetoden være den samme som tidligere beskrevet for opgørelsen af aktieavance for unoterede 

aktier til personer.  

Dette betyder, at boet skatteretligt vil anses som havende haft aktieindkomst (avance eller udbytte) i 

boperioden.  Aktieindkomsten vil jf. dødsbobeskatningsloven § 21 stk. 2 skulle opgøres og beskattes efter 

reglerne for personer.  

Dette betyder, at de skatteretlige konsekvenser for boet af en udlodning uden succession til en arving der 

ikke yder vederlag, vil være, at de unoterede aktier i SPC A/S værdiansættes efter de samme 

værdiansættelsesprincipper som det var tilfældet ved værdiansættelsen i levende live og opgøres som 

særskilt aktie indkomst efter samme principper, som gælder for fysiske personer. Således vil 

aktieindkomsten i boet blive Jf. dødsboskattelovens § 30 og 32 beskattet med:  

 27 pct. af beløb, der ikke overstiger beløbsgrænsen i personskattelovens § 8 a, stk. 1, og 

 42 pct. af beløb, der overstiger beløbsgrænsen i personskattelovens § 8 a, stk. 1. 

 Skatteretlige konsekvenser for arvinger og arveerhverver.  

Udloddes der aktiver fra et skattepligtigt dødsbo til en arving uden at denne succedere i de udloddede 

aktiver, vil indkomstskattepligten for de aktiver der er arvet jf. dødsboskattelovens § 35 stk. 1, overgå til 

arvingen fra og med dagen efter den dag indkomstskattepligten ophører hos boet. Således vil også 

anskaffelsestidspunktet for aktiverne være dagen efter skæringsdagen 40 i dødsboopgørelsen, medmindre 

aktiverne i overensstemmelse med dødsboskattelovens § 35 stk. 2 er blevet accontoudloddet. Er dette 

tilfældet, vil anskaffelsestidspunktet og indkomstskattepligten indtræde fra den dag udlodningerne rent 

faktisk har fundet sted.  

Selve værdien på anskaffelsestidspunktet, vil være den værdi som de unoterede aktier er værdiansat til, 

således vil modtagerens anskaffelsessum være den værdi der er opgjort i boet, efter de før nævnte regler. 

Da der ikke succederes, vil modtagerens anskaffelsessum også danne grundlag for en evt. senere 

avancebeskatning ved afståelsen af de unoterede aktier.  

                                                           
40

 Skæringsdagen er den dag, hvor boet gøres op. 
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Ligesom ved gaveoverdragelse er det muligt for boet at fratrække passivposter forinden en beregning af 

boafgiften. Jf. boafgiftsloven § 13 a stk. 2 beregnes passivposten også her på grundlag af den lavest mulige 

skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis aktivet var solgt på skæringsdagen i 

boopgørelsen eller på tidspunktet for en acontoudlodning.  

De skattemæssige konsekvenser for de enkelte udlodningsmodtager, er selvsagt forskellige og afhænger af 

udlodningsmodtagerens placering inden for arveafgiftssystemet. 

Overordnet kan afgiftssystemet for arve og boafgift skitseres på følgende måde. 

Tabel 1: Oversigt over boafgiften. 

 

Egen tilvirkning: Boafgiftsloven § 1-2   

I modsætning til ovenstående regler for overdragelser af unoterede aktier i levende live, hvor 

overdragelsen hovedsagligt behandles efter aktieavancebeskatningsloven, vil en overdragelse af aktier, 

hvor overdrageren er afgået ved døden og en fond er indsat som arving, tage udgangspunkt i 

boafgiftsloven. 

De skatteretlige konsekvenser ved en udlodning uden succession til en fond  

Som udgangspunkt vil en fond der er indsat som testamentarisk arving skulle betale en boafgift på 15 pct. 

samt en tillægsboafgift på 25 pct. således vil den reelle samlede boafgift forbundet med overdragelsen 

være på 36,25 pct. jf. boafgiftsloven § 1 stk. 2.  

Den generelle regel der fritager arv for indkomstskattepligt gælder også for arv der udlægges til fonde, og 

fonden vil ikke blive indkomstskattepligtig af den modtaget arv.   

Undtagelsen til ovenstående boafgiftspligt findes i Boafgiftsloven § 3.  Paragraffen oplister de modtagere, 

der kan fritages for afgiftspligt jf. boafgiftslovens § 3 stk. 1 litra g. Det er muligt for fonde at blive fritaget for 

afgiftspligten såfremt visse betingelser er opfyldt. 

Afgiftsfrihed Boafgift Bo og tillægsafgift 

0 pct. 15 pct. 25 pct. 

intet 

bundfradrag 

Bundfradrag 272.900 DKK         

(2015 niveau) 

Bundfradrag 272.900 DKK ved 

beregningen af boafgiften 
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Betingelsen for at fonde kan opnå boafgiftsfriheden findes i Boafgiftsloven § 3 stk. 2 og ligningsloven § 8 a 

eller § 12 og er overordnet de samme betingelser som gjaldt for gaveafgiftsfrihed, dog med en væsentlig 

undtagelse.  

Falder fondens formål ind under reglerne i boafgiftsloven § 3 stk. 2 om almennyttigt formål, er fonden ikke 

indkomstskattepligtig og fonden vil ligesom det var tilfældet ved gaveafgiften, heller ikke skulle svare bo 

afgift på den modtaget arv. Som det skal fremgå nedenfor behøver den almennyttige fonds, formål ikke 

være konkretiseret for, at der kan ske en fritagelse af boafgiften.  

I UfR 1999.213 H kom højesteret frem til, at en fonds formål der var ” at virke for almen velgørende og 

humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål, herunder uddannelse af unge ” kunne anses som 

værende tilstrækkeligt almennyttigt i boafgiftslovgivningen forstand. Højesteret fandt, at begrebet 

”almenvelgørende” betyder, at afhjælpe trang blandt en videre kreds og at begrebet almennyttig relaterer 

sig til, at virke i samfundet på en måde som ud fra en i befolkningen almindeligt fremherskende 41. Herved 

blev fonden i det konkrete tilfælde fritaget for arveafgift på baggrund af højesterets vurdering af fondens 

formål. Der blev ved dommens afgørelse tilsidesat en langvarig administrativ praksis der krævede, at 

fonden i sine vedtægter direkte redegjorde for fondens almennyttige formål. Dommen giver altså udtryk 

for, at hvis fondens formål er almennyttigt og det bliver praktiseret som dette, vil der ikke i 

lovbestemmelserne være belæg for et krav om en decideret konkretisering af de fondsmæssige 

almenvelgørende formål for, at fonden kan blive fritaget for en boafgift. 

Således er det altså muligt for fonde at have et almennyttigt formål, og få bevilligede fritagelse for 

boafgiftsloven § 3 stk. 2, selv om fondens formål ikke er konkretiseret,  

Dog er det et uforbeholdent krav for afgiftsfritagelsen at fondens formål holder sig inden for disse rammer. 

Hvilket fører til den mærkværdige situation at såfremt fonden har et delvist erhvervsmæssigt formål og et 

delvist almennyttigt formål, vil fonden ikke kunne fritages for boafgiften – men fonden vil derimod kunne 

fritages for en gaveafgift.  

Beskatningen ved ikke almennyttigformål. 

Såfremt den modtagende fond ikke har et udelukkende almennyttigt formål, vil der som nævnt skulle 

svares en bo og tillægsboafgift med en samlet reel skatteprocent på 63 pct.42  

                                                           
41

 kilde. Den erhvervsdrivende fond side 149 
42

 note beregnet som 42 pct. avancebeskatning, sammenlagt med 36,25 pct. af (100-42).  De 36,25 er den effektive 
afgiftssats ved bo og tillægsboafgift. Beregnet som (15 pct. + 25 pct.)*(100-15)=36,25 pct.   
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De skatteretlige konsekvenser for Thor Hansens børn ved en udlodning uden succession  

Arver Thor Hansens børn, udover den øvrige arv der lovgivningsmæssigt bliver tillagt dem, yderlige 5 pct. 

hver, af aktierne i SPC A/S, vil boet blive beskattet efter skattelovens almindelige regler for afståelse og 

hvert af Thor Hansens børn vil skulle betale en boafgift på 15 pct. af de modtagende aktier.  

Da der ikke succederes vil det samlede bobeskatningsgrundlag skulle opgøres ligesom i ovenstående 

tilfælde ved, at fratrække boets bundfradrag samt ejertidsnedslag. Ligeledes vil der ved udlodningen skulle 

svares en avanceskat på de udloddede aktier. Således vil den samlede reelle beskatningsprocent ved 

aktieroverdragelsen til børnene være 50,7 pct.43  

De skatteretlige konsekvenser for den nære medarbejder Bo Børgesen ved en udlodning uden 

succession.  

Udloddes aktierne til den nære medarbejder Bo vil de skatte retlige konsekvenser forbundet med 

udlodningen være de samme som i tilfældet ved en udlodning til en fond, dog med den væsentlige forskel, 

at der ikke vil være mulighed for afgiftsfrihed. Således vil boet blive avancebeskattet ved afståelsen af 

aktierne til Bo Børgesen og han vil blive pålagt en boafgift på 15 pct. samt en tillægsafgift på 25 pct.  

8.3Sammenfatning  
Som det fremgår af behandlingen af ovenstående udlodningssituationer, er udlodninger ved arv uden 

skattemæssig succession ofte forbundet med en relativ høje samlet beskatning. Konsekvenserne af, at der 

ikke succederes er, at aktieavancen beskattes i boet, hvilket kan føre til likviditetsmæssige udfordringer.  

8.4. Arveudlodning af aktier med succession fra dødsbo 

8.4.1 Scenarier 2  

Som i relation til overdragelser af aktier i levende live med succession, er der ved udlodninger af aktier fra 

et dødsbo også en række betingelser der skal være opfyldt, ligesom overdragelsen kun kan ske til en 

bestemt personkreds.  

Udgangspunktet er som nævnt jf. dødsbobeskatningsloven § 36 stk. 1, at aktier kan udloddes med 

succession såfremt der er konstateres en gevinst. Betingelserne for hvilke aktietyper der kan succederes i, 

er de samme betingelser, som ved en aktieoverdragelse med succession i levende live. Således gælder 

pengetanksreglen også i dette tilfælde, hvor der succederes ved udlodning fra dødsboet.  

                                                           
43

 note beregnet som 42 pct. sammenlagt med 15 pct. af (100-42) 
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Successionsadgangen er ligeledes betinget af, at der mindst skal udloddes 1 pct. af den samlede 

aktiekapital i selskabet. Denne betingelse gælder i øvrigt også såfremt der fortages flere acontoudlodninger 

til den samme arving. Således vil der for hver acontoudlodning skulle overdrages mindst 1 pct. for, at der 

kan opnås successionsadgang.  

Endeligt gælder det jf. dødsboskatteloven § 29 stk. 3, at der ikke kan succederes i aktier, hvor 

virksomheden i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer 

eller lignende. 

Personkredsen.  

Den personkreds der efter de gældende regler i dødsboskattelovens § 36 stk. 1 ved udlodning kan 

succedere, er alene fysiske personer. Da fonde som juridisk person herved ikke er omfattet betyder dette, 

at fonde på nuværende tidspunkt er omfattet af regler i dødsboskattelovens § 27, hvorefter alle afståelser 

til juridiske personer beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler, hvilket også gælder ved 

udlodninger fra boet hvor fonden er indsat som arving.    

Ved udlodning til fysiske personer sondres der i personkredsen mellem udlodning til ægtefælle, slægtninge 

samt udlodning til andre fysiske personer.  Grunden til at der i loven laves denne sondring er, at der ved 

udlodninger udover udlodningsmodtagerens andel i boet, er forskellige regler for hvorvidt der kan 

succederes i denne andel.  

For efterlevende ægtefælle, samlever samt afdødes barn, barnebarn, bror/søster- samt disses barn og 

barnebarn gælder at disse kan succederes i den fulde værdi af det udloddede aktiv dette gælder tillige 

nære medarbejder, samt adoptivbørn og stedbørn  

Succederes der i aktiver udloddet fra et dødsbo, er dødsboet som hovedregel, jf. dødsboskatteloven § 27 

omfattet af de almindelige skatteregler der gælder ved afståelse og salg af aktiver. Der gælder imidlertid en 

række undtagelser til skattepligten når udlodningerne sker med succession.  Udloddes der aktiver fra 

dødsboet med succession, vil boet jf. dødsbobeskatningsloven § 28 stk. 1 blive fritaget for skattepligten i de 

aktiver hvori arvinger eller legatarer succedere. Skattepligten tilfalder modsætningsvis den succederende 

udlodningsmodtager. Ved udlodninger med succession fra boet gælder i øvrigt de sædvanlige betingelser 

for succession, således vil den succederende part for eksempel skulle opfylde de tidligere nævnte 

betingelser om skattepligt til Danmark mv.  
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Efter de gældende regler er det således muligt for en virksomhedsejer, at indsætte en fond som arving. Dog 

vil fonden og andre juridiske personer efter de gældende dødsboskattelovens § 36 stk. 1 ikke kunne 

succedere i avancen. 

8.4.2Opgørelsen af overdragelses summen  

Grundlæggende gælder det ved opgørelsen af de unoteredes aktiers værdi, at aktiver i dødsboet opgøres til 

deres handelsværdi på opgørelsesdagen jf. dødsbobeskatningsloven § 84 og boafgiftsloven § 12. 

Opgørelsen og værdiansættelsen af de aktiver hvorpå der ikke kan fastsættes en handelsværdi, opgøres 

efter de almindelige regler for værdiansættelse.  

Ligesom det var tilfældet tidligere danner værdiansættelsen grundlag for beregningen af boafgiften, 

ligesom den har betydning for den afståelsesbeskatning som en arving skal betale ved en senere afståelse 

af de aktiver vedkommende har succederet.  

Ligesom ved gaveoverdragelse er det muligt at fratrække passivposter forinden en beregning af 

arveafgiften, jf. BAL § 13 a stk. 2. Beregnes passivposten på grundlag af den lavest mulige skattepligtige 

fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis aktivet var solgt på skæringsdagen i boopgørelsen eller på 

tidspunktet for en acontoudlodning.  

Eksempel 1 og 2 Udlodning af aktier med succession til Thor Hansens børn og nær medarbejder. 

Skatteretlige konsekvenser boet. 

Ved en udlodningen med skattemæssig succession til Thor Hansen børn eller til den nære medarbejder Bo 

Børgesen vil de skatteretlige konsekvenser for boet være de samme i begge tilfælde. Boet vil som følger af 

udlodningen med succession være fritages for avancebeskatningen.  Såfremt det blev besluttet, at det var 

boet der skulle afholde boafgiften forbundet med overdragelsen ville afgiften dog ikke være den samme, 

men afhænge af modtageres placering i boafgiftssystemet.  

De skatteretlige konsekvenser for børn og nær medarbejder præsenteres i følgende:  

AD: Thor Hansens børn  

For Thor Hansens børn vil en udlodning af de unoterede aktier betyde, at de hver vil skulle svare en boafgift 

på 15 pct. af værdien af den 5 pct. aktiepost i SPC A/S.  

Beregningsgrundlaget for boafgiften vil således være 5 pct. af den samlede værdiansættelsessum fratrukket 

passivpost og boets bundfradrag i den samlede arvebeholdning og som overstiger bundfradraget på 

272.900. DKK. 
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Passivposten vil beregnes ligesom det var tilfældet ved overdragelser med succession i levende live, på 

grundlag af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis aktierne var solgt på 

skæringsdagen i boopgørelsen eller på tidspunktet for en acontoudlodning, jf. BAL § 13 a, stk. 2. 

AD: Bo den nære medarbejder. 

De skatteretlige konsekvenser forbundet med en udlodning af de unoterede aktier til Bo vil være de samme 

som i ovenstående tilfælde, dog vil Bo yderligere skulle svare en tillægsboafgift. Dvs. en samlet reel 

beskatning på 36,25 pct.  

I begge tilfælde gælde det, at de ved en senere afståelse vil kunne beregne ejertidsnedslag samt at den 

skattepligtige avance på afståelsestidspunktet skal beregnes på baggrund af Thor Hansens anskaffelsessum.  

Udlodning af aktier med succession til en fond  

Indføres reglerne udarbejdet af skatteministeriets arbejdsgruppe i den nuværende form, vil succession ved 

udlodning til en erhvervsdrivende fond, være et det tilfælde, hvor der dannes størst økonomisk incitament 

for anvendelse af modellen.  

De skattemæssige konsekvenser forbundet med udlodning af aktier med succession til en erhvervsdrivende 

fond, vil således være en engangsafgift på 20 pct. såfremt det er fonden der afholder afgiften. Efter 

skatteministeriets regler vil fonden ikke kunne beregne passivposter til reduktions af engangsafgiften. 

Således vil fonden succedere i Thor Hansens skattemæssige stilling og boet vil ikke skulle svare 

avancebeskatning.  

Som det fremgik tidligere vil alternativet være, at der som udgangspunkt ved udlodninger til en fond skulle 

svares boafgift, hvis fonden har et andet formål end udelukkende almennyttigt.  

I en samlet vurdering af de udarbejdede eksempler fremgår det, at stort set lige meget hvilken model der 

anvendes, vil generationsskiftet være forbundet med større eller mindre likviditetstræk. Det fremgår af 

boafgiftsloven § 36, at der efter de gældende regler er en mulighed for, at opnå henstand for at betale bo 

eller gaveafgift. Henstanden kan gives i tilfælde hvor der overdrages hovedaktionæraktier – anparter eller 

en selvstændig erhvervsvirksomhed. Og vil således også omfatte casevirksomhedens tilfælde hvor der 

overdrages unoterede hovedaktionæraktier.  

Som det fremgår af reglerne opstillet af skatteministeriet punkt 8 vil henstandsordningen tillige skulle finde 

anvendelse på overdragelsesafgiften/engangsafgiften ved en udlodning eller gaveoverdragelse med 
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succession til en fond. Der vil derfor i det følgende afsnit udarbejdes en vurdering af anvendeligheden af 

ordningen.  

Grundlæggende er det som nævnt muligt for skattemyndighederne gennem henstandsordningen at give 

henstand for Bo- og tillægsafgift eller gaveafgift i op til 15 år, dog vil det beløb der gives henstand i, blive 

forrentet med en rentesats på 1 pct. over Nationalbankens diskonto. Dog skal beløbet mindst forrentes 

med 3 pct.  

Tilbage i 2013-14 blev der lavet en undersøgelse af hvorvidt ordningen blev brugt i forbindelse med 

generationsskifter, hvor det fremgik at henstandsordningen slet ikke har været anvendt i forbindelse med 

et generationsskifte44.  

Der kan umiddelbart være flere begrundelser til dette, en af disse kan være at henstandsordningen 

overordnet er struktureret således at den ikke kommer i direkte konflikt med private lånegiver, en anden 

begrundelse kan være at anvendelsen af ordningen kommer til at fremstå som en for dyr en løsning oven i 

den samlede generationsskiftebeskatning.  

Hvorvidt om ordningen i højere grad vil blive anvendt, såfremt anvendelsesmuligheden fastholdes i den 

endelige lov for succession til fonde, vides umiddelbart ikke. Dog vurderes det, at henstandsordningen kan 

blive attraktiv såfremt rentegabet mellem de private låneudbydere og nationalbankens diskontorente 

bliver større end det er på nuværende tidspunkt. Yderligere vil den nye samlede 

generationsskiftebeskatningen ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond, bliver mindre hvilket kan 

bevirke at henstandsordningen ikke fremkommer som en for dyr løsning.  

Umiddelbart forligger der dog ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at en medtagelse af 

henstandsordningen i den endelige lov for overdragelse med succession til en fond,  vil have en afgørende 

betydning,  hverken i forhold til den modtagende fond eller i forhold til den enkelte virksomheds ejers 

økonomiske incitament for overdragelsen til  fonden.  Således vurderes det tillige, at en medtagelse af 

henstandsordningen heller ikke kommer til at have en afgørende betydning i forhold til gennemførelsen af 

generationsskifter eller til at have afgørende betydning i forhold til at afviklingen af den store mængede af 

forestående generationsskifte. Det kan på baggrund af dette konkluderes, at henstandsordning ikke i sig 

selv vil være incitament dannede i forhold til virksomhedsejerens økonomiske incitamenter forbundet med 

valg af generationsskiftemodel.  

                                                           
44 Kilde: www.igenerationer.dk  på baggrund af svar på spørgsmål fra Skatteministeriet: Skatteudvalget 2013-14. SAU Alm. Del endeligt svar på 

spørgsmål 680,681 og 682 
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8.5. Sammenholdelse af beskatningen ved gave, arv og fondsbeskatningen.   
Der er i de ovenstående kapitler 6-8 udarbejdet en gennemgang af de skatteretlige betingelser forbundet 

med en vederlagsfri overdragelse af de unoterede aktier i SPC A/S. Yderligere er de skattemæssige 

konsekvenser for overdrager og modtager i forskellige overdragelsesscenarier gennemgået. Overordnet er 

beskatningen af overdragerne en væsentlig faktor i vurderingen af de økonomiske incitamenter ved valg af, 

om der skal generationsskiftes til en fond, til børn eller til en nær medarbejder. Imidlertid må også den 

samlede beskatning af såvel overdrageren som modtageren i de forskellige generationsskiftescenarier have 

betydning i dette beslutningsgrundlag.  

På baggrund af gennemgangen i de ovenstående kapitler kan nedenstående oversigt over den samlede skat 

for Thor Hansen og den modtagende fond opstilles.   

Tabel 03: Tabellen viser en oversigt over hvilke samlede skatter og afgifter der skal betales af Thor Hansen 

og af selve fonden, hvis der gives en gave henholdsvis arv i form af aktier. 

  Fondsformål  

 Overdragelsesform  Familiemæssigt  Almennyttigt 
Almennyttig 
succession  

Andre formål 
(erhverv) 

Andre formål 
(erhverv) 
succession  

Gave            

Engangsafgift  - - 20 % 
 

20 % 

Avanceskat  42 % 42 % - 42 % - 

Gaveafgift  11,6 % 0 % - 0 % - 

Samlet skatteprocent  53,6 % 42,0 % 20 % 42,0 % 20 % 

Arv 
    

  

Engangsafgift  -  - 20 % - 20 % 

Avanceskat  42 % 42 % - 42 % - 

Boafgift  21 % 0 % - 21 % - 

Samlet skatteprocent  63 % 42 % 20 % 63 % 20 % 
Kilde: Egen tilvirkning og PWC fondshåndbog 2015 side 219   

Kommentarer til oversigten  

Af ovenstående figur fremgår det, at avancebeskatningen for Thor Hansen vil være den samme i alle de 

tilfælde hvor overdragelsen sker uden succession, dette er uanset om overdragelsen sker som gave eller 

ved arv, ligesom det for Thor Hansen er uden betydning hvilket formål den modtagende fond har.   

Ses der derimod samlet på beskatningen for den overdragende part samt beskatningen af fonden, er der en 

væsentlig forskel i den samlede beskatning når fonden har et familiemæssigt formål. Alt efter om 
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overdragelsen sker som gaveoverdragelse i levende live eller som arv, er der en forskel på næsten 10 pct. 

hvilket i generationsskiftesammenhæng er en væsentlig forskel45.  

Ses der alene på fondens formål ses det, at så længe fonden udelukkende har et almennyttigt formål er det 

uden betydningen om overdragelsen er sket i levende live eller efter død. Dog er der en væsentlig forskel i 

beskatningen ved arv, når fonden udover det almenvelgørende også har andre formål såsom erhvervsdrift. 

Således gælder der for fonde der ikke har familiemæssige formål, men derimod almenvelgørende og for 

eksempel erhvervsdrift, at hvis overdragelse sker som led i en bobehandling, vil den samlede skat være 21 

pct. større end hvis overdragelsen var sket som gave mens Thor Hansen var i live.   

Den ovennævnte afgiftsforskel mellem gaveoverdragelse fortaget i levende live og arv, vil såfremt 

engangsafgiften indføres blive udlignet, således vil der i begge tilfælde ”kun” skulle afholdes de 20 pct. – 

dette er forudsat som tidligere nævnt, at den modtagende fond ikke har et familiemæssigt formål, da det 

ifølge skatteministeriets regler ikke skal være muligt at succedere til fond med et familiemæssigt formål.  

Umiddelbart er der altså talen om en lempelse af afgiften i det tilfælde hvor der ellers skulle have været 

afholdt en boafgift ved overdragelse til fonden på 36,25 pct., da afgiften efter skatteministeriets nye regler 

vil være 20 pct.  

Dog vil der ved en gaveoverdragelse til fonden ske en skærpelse, idet gaveoverdragelser der sker til 

fondsgrundkapital på nuværende tidspunkt kan ske uden afgift. De nye regler har dog den væsentlige fordel 

at der succederes i aktieavancen.  

Sammenholdes beskatning forbundet med en arve- eller gaveoverdragelse ved succession til Thor Hansens 

børn, med beskatning ved samme type overdragelse til en erhvervsdrivende fond, kan det konkluderes at 

der ikke for Thor Hansen vil være direkte økonomisk incitament for at overdrage til fonden. Herved vil de 

skattemæssige konsekvenser for Thor Hansen være de samme, ligeledes vil det likviditetstræk som 

virksomheden vil skulle finansiere også stort set være ens i begge tilfælde. Således vil der ved en 

overdragelse ved arv hvor boet skal afholde afgiften, i begge tilfælde skulle afholdes en afgift på 

henholdsvis boafgift på 15 pct. ved arv til børnene og en engangsafgift på 15 pct. hvis boet afholdte 

overdragelsesafgiften til fond. Dog vil der være en mindre forskel i form af, at der ikke ville kunne beregnes 

passivposte ved udlodningen til fonden.  

                                                           
45 i forbindelse med udregningen af den reelle skatteprocent for gave og boafgift er beregninger fortaget som henholdsvis 20 % og 36,25 % af (100-

42)  
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Sammenholdes derimod de skattemæssige konsekvenser ved at lade en medarbejde arve med succession 

og en udlodning med succession til en fond.  ses det som nævnt at der ved indførelsen af de nye regler sker 

en lempelse af afgiften fond, hvilket betyder at der i dette tilfælde vil være dannet et økonomisk incitament 

for at lade aktierne overgå til fonden.  

Kapitel 9 Konklusion  
Når tidspunktet for et generationsskifte er kommet er valget af generationsskiftemodeller mange. Det har 

været afhandlings fokus at identificere motiver af socioøkonomisk og skattemæssig karakter, der kan 

klarlægge om reglerne vedrørende succession for erhvervsdrivende fonde er forenelige med de 

udfordringer, som mange generationsskiftende virksomhedsejere står overfor.  

Med afsæt i afhandlingen første del kan det konkluderes, på baggrund af den generationsskiftende 

virksomhedsejeres strategiske incitamenter samt hensyn til virksomheden, familie og omverden, at motiver 

såsom fremtidig styring og sikring af videredriften af virksomheden, er styrende i forhold til valget af den 

fremtidige generationsskiftemodel. Yderligere kan det konkluderes, at også ideologiske hensyn og 

virksomhedens økonomiske størrelse også har en vis indvirkning på valget af generationsskiftemodel.   

At netop disse motiver identificeres som afgørende i forhold til valget af generationsskiftemodel, 

begrundes med udviklingen i socioøkonomiske faktorer, såsom ændrede familiekonstellationer og et 

gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau blandt interne direktører. Yderligere kan det konkluderes, at der i 

familieejet virksomheder er større tendens til at generationsskifte uden for familien og deraf også i andre 

selskabskonstruktioner, hvis virksomheden har bogførte aktiver på over 7 mio. DKK.   

Den erhvervsdrivende fonds fordele i form af selvejerskab, fondes evne til at klare sig igennem krisetider 

samt fondes muligheder for, at tilgodese ideologiske hensyn og videreførelse af virksomhedsdrift og kultur 

bevirker, at fondsmodellen som generationsskiftemodel vil kunne imødekomme mange af disse motiver og 

problemstillinger.  Det kan derfor konkluderes, at fondsmodellen set ud fra et ikke økonomisk synspunkt vil 

finde indpas som generationsskiftemodel.  

På baggrund af afhandlingens anden del kan det konkluderes, at der vil ske beskatning, såfremt 

familiemedlemmer (børn) bliver tilgodeset i en fonds uddelingsformål, da fonden således vil få et 

familiemæssigt formål. En mulighed for begunstigelse er overdragelse af 49,9 pct. af aktierne til 

familiemedlemmer (børn) og den resterende andel til den erhvervsdrivende fond.  

Ved afdækning af de økonomiske motiver forbundet med successionen til en erhvervsdrivende fond, kunne 

det gennem en sammenholdelse af den samlede beskatning identificeres, at skatteministeriets model 
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dannede et økonomisk incitament i forhold den nuværende beskatning ved en overdragelse ved arv eller 

som gave til en erhvervsdrivende fond. Det konkluders dog, at det økonomiske motiv i høj grad er styret af 

hvilke alternative overdragelsesmuligheder der foreligger den generationsskiftende virksomhedsejer.  

Sammenholdes skatteministeriets model således med gaveoverdragelse med succession til for eksempel 

børn eller nær medarbejder, kan det konkluderes, at der ikke dannes samme økonomiske incitament, 

hvilket begrundes med, at successionsadgangen er betinget af en 20 pct. engangsafgift.  Yderligere kan det 

gennem analyse af modellen konkluderes, at der i modellen forligger en række krav til struktureringen og 

beskatningen for den modtagende fond, selv om dette i sig selv ikke er direkte medvirkende i forhold til 

den generationsskiftende virksomhedsejers økonomiske incitamenter. Ved vurderingen af modellen 

vurderes det, at der er forhold der bør medtages i den samledes vurdering af valget af 

generationsskiftemodel.   

På baggrund af ovenstående kan det samlet konkluderes, at fondskonstruktionen som udgangspunkt 

vurderes til, at indeholde flere elementer der kan fungere som motiver for mange af de 

generationsskiftende virksomhedsejere af større virksomheder. Fordelen ved fondskonstruktionen må dog 

holdes op mod de vilkår der udstikkes for anvendelsen og det må her konkluderes, at skatteministeriets 

rammevilkår for anvendelsen af moddelen, samlet set i begrænset omfang, danner økonomiske motiver for 

anvendelse af modellen, men at de likviditetsbehov der er forbundet med anvendelsen af modellen stadig 

vurderes at være på et niveau, der er problematisk. Det vurderes derfor, at fondsmodellen i dens 

nuværende form ikke er den generationsskiftemodel som vi alle har ventet på og at modellen kun i 

begrænset omfang vil kunne afhjælpe med afviklingen af den store mænge af generationsskiftemodne 

virksomheder.   

Kapitel 10 Perspektivering  
Et generationsskifte kan ikke alene ses som et virksomhedsmæssigt problem, men må også anskues ud fra 

et samfundsmæssigt synspunkt. Dette begrundes med, at den samfundsmæssige nytteværdig af en 

videreført virksomhed må være langt større end nytteværdien af ny opstartet virksomhed. Derfor må det 

også være en samfundsmæssig opgave at sikre de rigtige rammer for gennemførelse af flest mulige 

generationsskifter.  Muligheden for succession til erhvervsdrivende fonde, kan til nøds ses som et skridt i 

den rigtige retning. Overordnet vurderes det dog, at denne mulighed samlet set ikke vil have en mærkbar 

indvirkning i forhold til det samlede antal af forstående generationsskifte. 

Overordnet er generationsskifte problematikken ikke afgrænset til Danmark men omfatter de fleste andre 

lande i EU. Allerede tilbage i 1994 henstillede EU-kommission EU lande til at lette 
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generationsskifteprocessen ved enten helt at fjerne skatten forbundet med et generationsskifte eller lempe 

reglerne for selve generationsskiftet.46  

I 2006 kunne EU- kommissionen konkludere, at udviklingen med hensyn til implementeringen af 

henstillingerne fra kommissions 1994 opfordringer, ikke var tilfredsstillende47.  Senest i 2012 er der af 

erhvervsorganisationen Landbrug og fødevare udarbejdet en rapport der redegøre for hvilke lande der har 

fuldt op på EU´s henstillinger48. På dette tidspunkt havde Danmark ikke efterlevet henstillingerne. En 

vedtagelse af successionsreglerne til erhvervsdrivende fonde vil dog i denne sammenhæng kunne anses 

som en lempelse af skatten forbundet med generationsskiftet – hvilket betyder, at over 20 år efter at de 

oprindelige henstillinger blev udstukket, kommer der fra dansk side en lempelse af skatten forbundet med 

generationsskifte.  

Både Norge og Sverige har helt fjernet generationsskifteskatten og Tyskland har lempet 

generationsskiftereglerne således, at hvis virksomheden drives videre i 7 år efter generationsskiftet, 

fritages den for generationsskifteskat49.  

Da samtlige af vores nabolande har lempet eller helt fjernet generationsskifteskatten, skabes den lidt 

kedelige situation, hvor der opstår en ulige konkurrencesituation mellem virksomheder i nabolande og 

danske virksomheder, hvor de danske virksomheder ved et generationsskifte drænes for kapital og 

udenlandske konkurrerende virksomheder der har midler til at tilpasse sig konkurrencen på det europæiske 

marked. 

I Sverige har afskaffelsen af generationsskifteskatten været forbundet med stor succes og flere svenske 

virksomheder har generationsskiftet.50  

Overordnet vurderes det at en vellykke implementering af lempelser for generationsskiftbeskatningen i 

Danmark, samfundsmæssigt ville give et stort potentiale for vækst og beskæftigelse. Det er således af 

afgørende betydning at undgå, at virksomheder forsvinder på grund af juridiske og skattemæssige 

hindringer, som står i vejen for et generationsskifte. 

                                                           
46

 Kilde: EU-kommissionen – kommissions henstillinger af 25. maj 1994 (94/390/EF) 
47

 Kilde: Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse Overdragelse af virksomheder - 

kontinuitet og en ny start KOM(2006) 117 
48

 Kilde Landbruget kapitalforhold, landbrug og fødevare november 2013 side 28 
49 Kilde: http://igenerationer.dk/sites/igenerationer.dk/files/dokumenter/Faktaark/7._fakta_om_generationsskifteskatten_ 

i_andre_eu-lande.pdf  

50 Kilde http://igenerationer.dk/sites/igenerationer.dk/files/dokumenter/Faktaark/faktaark_svenske_erfaringer2.pdf  
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Det syntes derfor på tide, at Danmark følger EU Kommissionen anbefalinger for at skabe de rette vilkår for 

generationsskifte af virksomheder. 
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Bilag 1  
Figur 01: Andel af virksomheder der går i arv opdelt efter familiekarakteristika.  

 

Kilde: Familievirksomheder i Danmark. samlet rapport kapitel 4 side 18  
af Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen  

Det fremgår af figuren, at andelen af virksomheder der falder i arv, er ca. 10 pct. mindre hvis 

virksomhedsejeren har været skilt.   
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Bilag 2  
Figur 01: Direktør kompetencer.  

 

Kilde: Erhvervs- og byggestyrelsen: Ejerskifte, din virksomheds fremtid. Side 20  

Figuren viser en oversigt over familiedirektørens, medarbejderdirektørens og den eksterne direktørs 

kompetencer på områderne, direktørerfaring, bestyrelseserfaring samt uddannelsesniveau. 

Den nye familiedirektør, adskiller sig fra både medarbejder direktøren og den eksterne direktør, på alle tre 

kompetenceområder. Gennemsnitligt har de gået i skole i kortere tid, markant færre har taget en 

universitetsuddannelse, og som regel har de mindre relevant erhvervserfaring.  
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Bilag 3  
Tabel 01: Erhvervsdrivende fondes egenkapital.  

 

Kilde: Industrial Foundations in the Danish Economy side 7. af Steen Thomsen  

Tabellen viser hvordan egenkapitalen for de 100 største danske erhvervsdrivende fondes i perioden fra 

2007 -2011 (altså under finanskrisen) er steget fra 258 milliarder til 350. milliarder. 

   

Tabel 02: Andelen erhvervsdrivende fonde der gået konkurs.  

 

Kilde: Industrial Foundations in the Danish Economy side 8. af Steen Thomsen  

Tabellen viser andelen af danske erhvervsdrivende fonder der er gået konkurs i perioden 2008-2011. til 

sammenligning er den gennemsnitlige andel af konkurser for andre selskabs typer over 10 pct.  
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