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0  English summary 

The family-owned businesses are crucial to the Danish economy. The family-owned businesses 

employs more than 750,000 people, representing about 60 pct. of the total workforce in the private 

sector. The family-owned businesses are therefore, and in many ways, the backbone of the Danish 

industry with about 45 pct. of turnover and about 46 pct. of value added. Within the next decade we 

will see a boom of succession in Danish, family-owned businesses. The possibilities for a 

succession are many, and common for the families is that they want the succession to be 

successful. A successful succession will usually mean that the maximum capital remains in the 

business. A successful succession contributes to investment in production and job creation, 

growth, etc. It is therefore in both the family and society's interest that any succession ends well. 

 

So, how should one complete a succession best? There are many possibilities for it. Common to 

them all is that they are subject to extensive and complex legislation on taxation. A legislation that 

is the subject of much public debate, and a topic on which there are keen political focus. 

 

A recent Danish study from 2014 shows that approximately 23,000 family-owned companies face a 

succession within a ten-year period. The study also shows that family-owned businesses risk a 

capital drain between 17 and 49 pct. depending on the access to succession. Furthermore, the 

capital drain will in all probability result in loss of growth as well as loss of jobs, as capital drain will 

be a hindrance to new investments. 

 

This thesis will cover the scenario where a business owner is facing a succession to his son. The 

thesis will explain the applicable law in relation to the transfer of ownership of a family business 

with tax succession, also how unlisted investments are valued when they are not traded on the 

"open market". In addition to this, the thesis search to uncover how a succession can be 

implemented so as much as possible liquidity is maintained in the business and capital drained 

thereby reduced. 

 

The thesis’ main conclusion is that the optimal solution for a succession of a family owned 

business is a combination of transfer by succession, seller financing (by promissory note) or the 

financing of the operation (by splitting the capital classes). The thesis also concludes that a 

successful succession should be planned to ensure the best possible transition to the next 

generation. 
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1 Emne, metode og systematik 

1.1 Indledning 

Når en virksomhedsejer beslutter sig for at gennemføre et generationsskifte, er det ofte som følge 

af, at ejeren nærmer sig pensionsalderen eller på grund af ledelsesmæssige forhold internt i 

virksomheden. Det typiske ønske ved et generationsskifte af en familieejet virksomhed er, at 

næste generation driver virksomheden videre i familiens navn. Det forudsætter, at familiens næste 

generation besidder de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, det kræver at lede 

virksomheden videre. 

 

I Danmark er der cirka 60.000 familieejede virksomheder. De bidrager hver dag til dansk 

beskæftigelse og vækst, bl.a. i produktionen og udviklingen af såvel klodser som pumper, der 

bliver solgt til hele verden. De familieejede virksomheder beskæftiger i alt mere end 750.000 

personer, hvilket svarer til cirka 60 pct. af den samlede arbejdsstyrke i det private erhvervsliv. De 

familieejede virksomheder udgør derfor, og på mange måder, rygraden i dansk erhvervsliv med 

omkring 45 pct. af omsætningen og cirka 46 pct. af værditilvæksten. Familieejede virksomheder er 

derfor en vigtig faktor for såvel vækst som jobskabelse i Danmark.  

 

Omkring 49 pct. af ejerne i familieejede virksomheder er over 55 år, mens cirka 22 pct. har rundet 

pensionsalderen1. I nær fremtid vil mange danske virksomheder derfor stå i en situation, hvor 

virksomhedens ejerskab skal genovervejes. Denne problematik belyses bl.a. af en nyere dansk 

undersøgelse fra 20142, som viser, at cirka 23.000 familieejede virksomheder står over for et 

generationsskifte inden for den kommende tiårige periode. Samlet set beskæftiger disse 

virksomheder 480.000 danskere, heraf 300.000 i familieejede virksomheder. Vi står altså over for 

et regulært boom i antallet af generationsskifter i nær fremtid. 

 

Det fremgår ligeledes af samme undersøgelse, at familieejede virksomheder risikerer et 

kapitaldræn på mellem 17 og 49 pct. afhængig af, om virksomheden har adgang til succession. 

Kapitaldrænet vil endvidere, og med stor sandsynlighed, koste både vækst og arbejdspladser, idet 

drænet netop forhindrer nye investeringer. De familieejede virksomheder er således afgørende for 

dansk økonomi.  

 

                                                        
1 Vækst og arbejdspladser i generationer: Udfordringer for familieejede virksomheder. 
2 Bennedsen, Morten og Meisner Nielsen, Kasper, 2014: Familievirksomheder i Danmark. 
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For at sikre den bedst mulige overgang til næste generation, er det altafgørende, at 

generationsskiftet planlægges i god tid, og at familien tager stilling til, hvordan generationsskiftet 

skal gennemføres og til hvem. Et vellykket generationsskifte vil betyde, at mest mulig kapital 

forbliver i virksomheden, og generationsskiftet vil derved bidrage til investeringer i produktion, 

jobskabelse og vækst i det danske samfund. Det er derfor i samfundets interesse, at 

generationsskiftet bliver vellykket.  

 

Specialet vil afdække scenariet, hvor en virksomhedsejer står over for et kommende 

generationsskifte. For at konkretisere scenariet, tager specialet udgangspunkt i en casevirksomhed 

samt en familie, hvor ejeren af et familieejet selskab har udtrykt ønske om rådgivning i forbindelse 

med generationsskifte af virksomheden til sønnen.  

 

Specialets udgangspunkt er, at Senior har henvendt sig til en rådgiver for at få belyst fordele og 

ulemper ved gennemførelsen af et generationsskifte. Hertil, hvordan et generationsskifte eventuelt 

kan struktureres med henblik på at reducere det forventede kapitaldræn. Senior er eneste 

kapitalejer i den fiktive virksomhed, Det Pure Opspind A/S (herefter DPO). Senior overvejer at 

gennemføre et generationsskifte ved at overdrage virksomheden til sin søn (herefter Junior). 

Virksomheden og familien beskrives nærmere i kapitel [2]. 
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1.2 Problemformulering 

Som det fremgår af afsnit [1.1], er der en større pukkel af danske familievirksomheder, der står 

over for et generationsskifte inden for de kommende år.  

 

Specialet tager udgangspunkt i de i afsnit [1.1] nævnte undersøgelser, hvori der tegnes et billede 

af et forventet kapitaldræn samt et tab af arbejdspladser, hvis et generationsskifte ikke 

gennemføres på den økonomisk mest rentable måde samt med den rette timing. Specialets 

overordnede formål er derfor specifikt at afdække, hvordan en familieejet virksomhed kan 

omstruktureres, så næste generation kan overtage ejerskabet på den økonomisk mest optimale 

måde således, at der ikke sker unødvendigt kapitaldræn, og der samtidig sikres arbejdspladser. 

 

Specialets hovedspørgsmål er derfor: ”Hvordan gennemføres et generationsskifte af en 

familieejet virksomhed økonomisk optimalt således, at mest mulig likviditet bevares i 

virksomheden, og kapitaldrænet reduceres?” og til at analysere ovenstående 

problemformulering opstilles følgende arbejdsspørgsmål: 

 

(i) Hvad er gældende ret i forhold til overdragelse af ejerskab af en familieejet virksomhed med 

skattemæssig succession? 

(ii) Hvilke konsekvenser har succession for den omfattede personkreds? 

(iii) Hvorledes skal unoterede kapitalandele værdiansættes, når der ikke handles på markedsvilkår 

o mellem uafhængige parter? 

(iv) Hvilke omstruktureringsmodeller kan benyttes for at sikre en hensigtsmæssig 

ejerskabsstruktur? 
 

1.3 Afgræsning  

Specialet vil alene omhandle muligheden for at overdrage ejerskabet af familievirksomheden med 

skattemæssig succession til næste generation – mere specifikt overdragelse af unoterede 

kapitalandele i et selskab. Som følge heraf afdækker specialet ikke muligheden for overdragelse af 

ejerandele i øvrige selskabsformer. Specialet behandler endvidere ikke muligheden for 

overdragelse af ejerskabet med skattemæssig succession til en ægtefælle efter KSL § 26 b, til en 

nær medarbejder efter ABL § 35 eller overdragelse af en erhvervsvirksomhed med skattemæssig 

succession efter KSL § 33 C. 
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Specialets udgangspunkt er et generationsskifte ”i levende live”, hvor en virksomhedsejer (herefter 

Senior), i samråd med rådgivere, er langt i generationsskifteprocessen. Specialet vil derfor ikke 

behandle situationen, hvor Senior afgår ved døden inden generationsskiftet er gennemført, 

herunder af succession ved udlodning af f.eks. unoterede kapitalandele fra et dødsbo. Ved et 

generationsskifte er der endvidere to overordnede aspekter. Det ene omhandler de økonomiske og 

tekniske forhold, som f.eks. finansiering og beskatning, og det andet vedrører de ledelsesmæssige 

og personlige forhold, der har indflydelse på generationsskiftet. Alle forhold bør overvejes og er 

lige vigtige, men specialet vil ikke beskrive de ledelsesmæssige og personlige forhold, da de 

vurderes at ligge forud for opgavens problemformulering beskrevet i afsnit [1.2]. Beskrivelsen af 

casevirksomheden i kapitel [2] indeholder regnskabsposter baseret på aktiver og passiver, der 

indgår i casevirksomheden, og som vurderes som værende hensigtsmæssige i beskrivelsen af 

generationsskiftet. I tilfælde af, at der ikke er sammenhæng i mellem regnskabsposterne, henvises 

til en samlet vurdering af regnskabsposter som værende et grundlag for ”at komme hele vejen 

rundt” om et generationsskifte af en typisk dansk familieejet virksomhed. Specialet vil som følge 

heraf alene omhandle de aktiver og passiver, som særskilt er specificeret i virksomhedens 

regnskaber i bilag [8] samt i kapitel [4], hvor værdiansættelse af selskabet beskrives. 

 

Personkredsen, specificeret i ABL samt den beskrevne virksomhed, forudsættes at være fuldt 

skattepligtige til Danmark i hele deres levetid. Specialet tager udgangspunkt i en casevirksomhed, 

og specialets formål er derfor ikke en komplet gennemgang og redegørelse for 

beregningsprincipperne i 2000-cirkulærerne eller værdiansættelsesvejledningen. Der ses 

endvidere helt bort fra 1982-cirkulæret, idet Skatteministerens ophævelse af punkt 17 og 18 

bevirker, at cirkulæret i praksis bliver ubrugeligt i forbindelse med værdiansættelser af unoterede 

aktier (og anparter)3.  Det vurderes endvidere, at den udvalgte casevirksomhed er en relativt 

mindre virksomhed med begrænsede immaterielle aktiver, der endvidere overdrages mellem 

interesseforbundne parter. Specialet afgrænses derfor fra at beskrive 

Værdiansættelsesvejledningen samt øvrige modeller som price-earning eller 

substansbetragtningen. Den indkomstbaserede værdiansættelsesmodel ved diskonterede 

pengestrømme (DCF-modellen), hvor værdien af virksomheden opgøres som den 

tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det 

pågældende værdiansættelsessubjekt, beskrives kun i et begrænset omfang, men anvendes ikke 

til egentlig værdiansættelse af virksomheden. 
 

                                                        
3 Ved CIR nr. 9054 af 4. februar 2015. 
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1.4 Metode 

Specialets emne og problemformulering er motiveret af tidligere hovedopgave på CBS, men 

adskiller sig for så vidt angår vinkel på casen, ligesom specialet går mere i dybden med emnet, 

lovgivningen og retskilderne. Det er særligt problematikken omkring familiens og virksomhedens 

kapitaldræn, som generationsskiftet medfører, der er interessant at afdække nærmere. Specialet 

er teoretisk funderet og besvarelsen af såvel hovedspørgsmål som arbejdsspørgsmål, angivet i 

afsnit [1.2], er først en præsentation af specialets emne og senere en diskussion af såvel 

gældende skatteret som teori for et generationsskifte af en et typisk, dansk, familiejet virksomhed. 

De inddragede retskilder og teori er ajourført frem til 31.12.15. Loveændringer, afgørelser mv., der 

er trådt i kraft efter denne dato, er derfor ikke indarbejdet i specialet, men vil for udvalgte emner 

blive beskrevet i perspektiveringen i afsnit [8.1]. 

 

1.5 Målgruppe  

Specialet er udarbejdet som afslutning på cand.merc.aud. studiet på Copenhagen Business 

School. Som det fremgår af problemformuleringen i afsnit [1.2], er specialets overordnede formål at 

afdække muligheder samt belyse fordele og ulemper ved gennemførelsen af et generationsskifte 

af en typisk dansk familieejet virksomhed. Derfor er specialets målgruppe primært personer, som 

står over for at skulle foretage et lignende generationsskifte og sekundært andre studerende på 

cand.merc.aud.-studiet, dernæst kolleger i revisionsbranchen samt øvrige faginteresserede. 

 

1.6 Kildekritik 

Som det fremgår af litteraturlisten i kapitel [9], anvender specialet flere forskellige kilder, herunder 

bøger, artikler, tidsskrifter samt øvrige udgivelser og publikationer. Specialet tager derudover, og 

som det fremgår af afsnit [1.4], primært udgangspunkt i skatteretten, som er under konstant 

udvikling. En kritisk tilgang til de anvendte kilder er derfor helt central. Da størstedelen af 

specialets analyseafsnit tager udgangspunkt i gældende ret, som alt andet lige er udarbejdet som 

værende objektive regler, vurderes de anvendte kilder i analyseøjemed at være valide og 

pålidelige. 
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1.7 Struktur og disposition 

Specialet tilsigter at være en beskrivende og analytisk gennemgang af problemstillingen samt de 

dertilhørende arbejdsspørgsmål beskrevet i afsnit [1.2]. Specialets disposition og struktur er som 

følger: 

 

Kapitel [1] indeholder en komplet oversigt over anvendte forkortelser og definitioner. Hertil 

indledning, problemformulering, afgrænsning, metode, målgruppe, kildekritik samt struktur og 

disposition.  

 

Kapitel [2] beskriver forhold, der vedrører casefamilien, herunder familiens formue samt en 

nærmere beskrivelse af casevirksomheden.  

 

Kapitel [3] redegør for, hvorledes en fysisk eller juridisk person beskattes ved afståelse af 

kapitalandele iht. ABL.  

 

Kapitel [4] redegør for, hvordan aktiver samt unoterede kapitalandele værdiansættes, når der ikke 

handles på markedsvilkår mellem uafhængige parter.  

 

Kapitel [5] redegør for, hvordan unoterede kapitalandele kan overdrages med skattemæssig 

succession således, at afståelsesbeskatning udskydes.  

 

Kapitel [6] redegør for relevante omstruktureringsmodeller, der skaber en mere hensigtsmæssig 

ejerstruktur i generationsskifteøjemed.  

 

Kapitel [7] beskriver de forskellige løsningsmodeller for gennemførelse af generationsskiftet for 

familien.  

 

Kapitel [8] indeholder en opsamling af de enkelte delkonklusioner samt en konklusion på 

specialets problemformulering, anført i afsnit [1.2].  

 

Kapitel [9] og [10] indeholder litteraturliste, bilag mv. 
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2 Beskrivelse af virksomhed og familie 

2.1 Familien 

Familien består af Senior på 70 år, hans hustru på 68 år og Junior på 28 år. Senior har drevet 

virksomheden, DPO i mange år. Han er derfor slidt efter et langt arbejdsliv og er ved at være klar til 

at træde tilbage og gå på pension. Han går derfor og overvejer, om han skal overdrage 

virksomheden til Junior, til en af sine ledende medarbejdere, eller om han skal sælge 

virksomheden til en uafhængig tredjemand. Senior har efter længere tids overvejelser, og i samråd 

med sine rådgivere, besluttet, at det er Junior, der skal drive virksomheden videre i familiens navn. 

Da Junior, sideløbende med sine studier, har arbejdet flere år i virksomheden, har han indgående 

kendskab til virksomheden, organisationen og den generelle drift. Han har med tiden overtaget 

flere og flere af Seniors arbejdsopgaver, og Senior er derfor fuldstændig tryg ved at overlade 

nøglerne til Junior. Det er Seniors hensigt at trække sig fra virksomhedens drift dag ét efter 

overdragelsen og herefter lade Junior drive virksomheden fuldt ud. 

 

Senior og hans hustru har en mindre privat formue og er derfor ikke afhængig af at sælge 

virksomheden til højestbydende. Det er Seniors ønske, at generationsskiftet gennemføres på en 

måde, så ejerskabet overdrages til Junior, så billigt som muligt og på en økonomisk optimal måde 

således, at mest mulig likviditet bevares i virksomheden. Overdragelsen skal endvidere 

gennemføres, så Senior og hans hustru kan opretholde deres nuværende levestandard. Det 

forudsættes, at Seniors provenu efter skat ved overdragelse af virksomheden skal være minimum 

12.000 tkr. således, at deres nuværende levestandard kan opretholdes. Junior har ingen 

nævneværdig formue. Senior befinder sig i sin karrieres efterår og overvejer, hvordan han bedst 

muligt kan overdrage virksomheden til sønnen, så han kan drive det 40-år lange livsværk videre. 

Junior har, som tidligere beskrevet, deltaget i virksomhedens drift en årrække og ønsker selv at 

overtage virksomheden. Senior har fulgt meget med i medierne, herunder debatten omkring den 

seneste stramning af reglerne for generationsskifte af familieejede virksomheder, hvor det såkaldte 

formueskattekurscirkulære blev ophævet. Derfor har Senior besluttet sig for at påbegynde 

generationsskiftet nu, før reglerne eventuelt strammes yderligere. 
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2.2 Familiens formue  

Senior er eneste kapitalejer i DPO, der, iht. den senest aflagte årsrapport, har en 

regnskabsmæssig egenkapital på 51.619 tkr. Junior har ingen privat formue og skal derfor 

finansiere overdragelsen ved hjælp af fremmedkapital. 
 

2.3 Virksomheden 

Senior har stort set hele sit liv drevet virksomheden. Virksomhedens primære aktivitet er at sælge 

nye og brugte biler samt at udføre service og reparationer på en række udvalgte bilmærker, som 

virksomhedens værksted har kompetencerne til at servicere.  

 

Virksomhedens aktiviteter er vokset væsentligt i løbet af de første regnskabsår, og 

medarbejderstaben er som følge heraf udvidet løbende. Som det er nu, består virksomheden, 

foruden Senior selv, af 25 medarbejdere med hver deres ansvarsområde (salg, service mv.). 

Junior er også ansat i virksomheden. Virksomheden har et særdeles godt ry blandt 

samarbejdspartnere og kunder i lokalområdet. Virksomhedens drift er overskudsgivende og 

særdeles sund på trods af konkurrence samt de generelt faldende marginer på bruttoavancen. 

Senior er derfor meget stolt af, hvordan virksomheden har udviklet sig i årenes løb, og de gode 

resultater har da også betydet, at det har været muligt at erhverve egen domicilejendom. Her er 

salgsafdeling, administrationsafdeling, værksted og lager. Senior har desuden investeret et større 

beløb i aktier og obligationer som en slags passiv kapitalanbringelse.  

 

Se bilag [8] over de realiserede regnskabsmæssige resultater samt øvrige økonomiske nøgletal for 

DPO for perioden 2015 til 2011.  
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3 Beskatning ved afhændelse af kapitalandele 

Reguleringen for den skattemæssige behandling af kapitalgevinster- og tab på aktier og lignende 

værdipapirer fremgik oprindeligt af lov om særlig indkomstskat mv. Med virkning fra juli 1981 blev 

ABL i stedet indført som en særlig lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier og 

lignende værdipapirer4. ABL er siden blevet ændret utallige gange, senest i 20125. Alle ændringer 

dog med det sigte at gøre reglerne mere enkle og gennemskuelige. En skattepligtig person (fysisk 

eller juridisk6) kan afhænde aktier og lignende værdipapirer7 med gevinst eller med tab, og 

beskatningen heraf afhænger af flere parametre, f.eks. om skattesubjektet er en person eller et 

selskab. Beskatning af en aktieavance kan enten opgøres efter realisationsprincippet eller efter 

lagerprincippet. Ved anvendelse af realisationsprincippet skal fortjenesten eller tabet medregnes i 

den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor fortjeneste eller tabet er realiseret. Ved 

anvendelse af lagerprincippet skal fortjeneste eller tab medregnes i den skattepligtige indkomst 

ved hvert indkomstår, uanset om aktierne er afhændet eller stadig er i behold. Som det senere vil 

fremgå af kapitel [5] vedrørende overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession, kan 

der endvidere ske overdragelse af kapitalandele med succession, hvormed beskatningen 

udskydes til det tidspunkt, hvor kapitalandelene afhændes til en person uden for personkredsen, 

angivet i ABL § 34, stk. 1 og BAL § 22, stk. 1.  

 

3.1 Aktieavancebeskatning for personer  

En aktieavance skal medregnes den skattepligtige indkomst jf. ABL § 12 som aktieindkomst jf. PSL 

§ 4 a, stk. 1, nr. 4, og avancen skal opgøres efter realisationsprincippet. Ved anvendelse af 

realisationsprincippet skal en aktieavance opgøres efter gennemsnitsmetoden jf. ABL § 24, stk. 1 

og § 268. Et aktietab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. § ABL 13, stk. 

19. Tabet skal medregnes i den skattepligtige indkomst som aktieindkomst jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 

4. Såfremt aktieindkomsten er negativ, skal der beregnes en negativ skat af indkomsten, og den 

negative skat skal modregnes i slutskatten jf. PSL § 8 a, stk. 5. Hvis den negative skat ikke kan 

indeholdes i slutskatten, kan den overføres til en eventuel ægtefælles positive aktieindkomst, og 

hvis den heller ikke kan indeholdes der, kan den fremføres til det følgende indkomstår jf. PSL § 8 

a, stk. 6.  

                                                        
4 Lige siden 1962 har den skattemæssige behandling af kapitalgevinster- og tab på aktier og lignende værdipapirer været reguleret ved særlige regler, og 
er derfor ikke omfattet af reglerne i SL § 5 a. 
5 Ved lov nr. 1255 af 18. december 2012. 
6 Anvendte forkortelser og definitioner fremgår af afsnit [9.1] og [9.2]. 
7 Konkurs sidestilles med afståelse. 
8 Gevinst og tab ved afståelse af aktieretter og tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, opgøres dog efter aktie for aktie-
metoden jf. ABL § 25. 
9 Tab på aktier som i den skattepligtiges ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked behandles i stedet efter ABL § 13 A. 
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Aktieavancer på op til 50 tkr. bliver beskattet med 27 pct. jf. PSL § 8 a stk. 1. Aktieavancer på mere 

end 50 tkr. bliver beskattet med 42 pct. jf. PSL § 8 a stk. 2. Hvis modtageren af aktieavancen er 

gift, og ægtefællens aktieindkomst er lavere end bundfradragene nævnt i PSL § 8 a stk. 1 og 2, 

kan modtageren anvende den del af ægtefælles bundfradrag, der ikke allerede er anvendt jf. PSL 

§ 8 a stk. 4. Den samlede bundgrænse for ægtefæller er således 100 tkr.10. 
 

3.2 Aktieavancebeskatning for selskaber  

Ved opgørelse af beskatning af aktieavancer i selskaber skelnes der mellem egne aktier, 

næringsaktier, datter- og koncernselskabsaktier eller porteføljeaktier. Porteføljeaktier er aktier, der 

ejes med mindre end 10 pct. Datterselskabsaktier er aktier, der ejes med mere end 10 pct., og 

koncernselskabsaktier er aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er 

sambeskattede efter SEL § 31. 
 

3.2.1 Porteføljeaktier 

Avancer på porteføljeaktier er skattepligtige jf. ABL § 9, stk. 1, og hvis selskabet anvender 

lagerprincippet jf. ABL § 9, stk. 2, kan tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

jf. ABL § 23, stk. 5. Tabet kan kun fradrages, så længe tabet ikke overstiger værdien af de i ABL § 

5 A tidligere modtagne udbytter mv. 

 

Hvis selskabet i stedet anvender realisationsprincippet jf. ABL § 23, stk. 6, skal tabet fradrages i 

gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier realiseret i indkomståret for tabet jf. ABL § 9, 

stk. 3. Uudnyttede tab kan fremføres til senere indkomstår jf. ABL § 9, stk. 4, så længe, at det 

fremførte tab ikke kan rummes i nettogevinster på porteføljeaktier realiseret i tidligere indkomstår. 

Tabet kan kun fradrages, så længe tabet ikke overstiger værdien af de i ABL § 5 A tidligere 

modtagne udbytter mv. Ved principskifte til lager kan fremførte tab fradrages i nettogevinster 

omfattet af ABL § 9, stk. 1. 

 

Som udgangspunkt skal selskabet anvende lagerprincippet jf. ABL § 23, stk. 5, ved opgørelse af 

aktieavancer. Hvis de pågældende porteføljeaktier ikke er optaget på et reguleret marked, eller på 

en multilateral handelsfacilitet, kan selskabet dog vælge at anvende realisationsprincippet jf. ABL § 

23, stk. 7, 1. pkt. Såfremt selskabet vælger at anvende realisationsprincippet, er det en 

forudsætning, at selskabet anvender princippet for alle aktier, og tidligere har anvendt princippet 

for alle aktier. Ved anvendelse af realisationsprincippet skal aktieavancer opgøres efter 

gennemsnitsmetoden jf. ABL § 24, stk. 1 og § 26.   
                                                        
10 Beløbsgrænserne er i loven angivet i 2010-niveau, og skal jf. PSL § 20 opreguleres hvert år. 
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Ovenstående gælder for noterede porteføljeaktier, men den tidligere SRSF-regering afskaffede i 

2012 (med virkning fra 1.1.2013) iværksætterskatten11, hvormed selskabers avancer på unoterede 

porteføljeaktier efterfølgende er skattefrie, mens tab ikke er fradragsberettigede jf. ABL § 4 C. 

 

3.2.2 Datter- og koncernselskabsaktier  

Aktieavancer på datter- og koncernselskabsaktier skal ikke medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst jf. ABL § 4 A og ABL § 8. 
 

3.3 Realisationsbeskatning og gennemsnitsmetoden 

Gennemsnitsmetoden anvendes efter ABL § 26. Gennemsnitsmetoden medfører, at 

anskaffelsessummen for de afståede aktier i et og samme selskab beregnes som en 

forholdsmæssig andel af den samlede anskaffelsessum for alle aktierne i selskabet lige før 

tidspunktet for afståelsen jf. ABL § 26, stk. 2. Det er således kun den del af den samlede 

anskaffelsessum, der kan henføres til de afståede aktier, der ligges til grund ved opgørelsen af 

aktieavancen. Den resterende del af anskaffelsessummen betragtes herefter som anskaffelsessum 

for den resterende del af aktierne. Den resterende anskaffelsessum skal ved senere afståelser 

fordeles efter samme principper jf. ABL § 26, stk. 6. 
 

3.4 Beskatning af udbytte for personer 

Afsnit [3.1] finder tilsvarende anvendelse ved beskatning af udbytter for en person og kan 

opsummeres som det fremgår af bilag [21]. 
 

3.5 Beskatning af udbytte for selskaber 

Afsnit [3.2.2] finder tilsvarende anvendelse ved beskatning af udbytter for et selskab af datter- og 

koncernselskabsaktier, mens [3.2.1] finder anvendelse ved beskatning af udbytter for et selskab af 

noterede porteføljeaktier. Skattefriheden, der hviler på unoterede porteføljeaktier for så vidt angår 

avancer og tab, gælder ikke ved udlodning af udbytter. Her vil udbytterne fortsat være 

skattepligtige som beskrevet i afsnit [3.2.1], men dog kun med 70 pct. af udbyttet, hvormed den 

reelle beskatning af udbytter for selskaber vil være 16,45 pct. i 2015 og 15,4 pct. i 201612.  

  

                                                        
11 Ved lovforslag nr. L 49. 
12 Ved L40 som Folketinget vedtog den 4. december 2014. 
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4 Værdiansættelse af virksomheden 

4.1 Generelt 

Som det senere vil fremgå af kapitel [5], kan kapitalandele overdrages med skattemæssig 

succession efter ABL § 34, hvormed der opgøres en fortjeneste hos overdrageren. Samtidig 

indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling. Ved overdragelsen har den opgjorte 

handelsværdi væsentlig skattemæssig betydning uanset, om kapitalandele overdrages mod fuldt 

vederlag13 som en overdragelse med fuldt gaveelement14 eller som en kombination af de to. Ved 

en overdragelse i mellem interesseforbundne parter kan det ikke udelukkes, at netop 

familierelationen i mellem overdrager og erhverver påvirker størrelsen af det vederlag, som der 

aftales i mellem parterne. Skattemæssigt vil en eventuel forskel, i forhold til kapitalandelenes 

handelsværdi, være udtryk for en gave til erhververen (eller overdrageren), der enten vil være 

gaveafgiftspligtig efter SL § 5, litra b jf. BAL § 22, stk. 1 eller skattepligtig indkomst for erhververen 

(eller overdrageren) efter SL § 4, litra c15. Ved en overdragelse med fuldt gaveelement vil 

erhververen og overdrageren desuden have en interesse i, at værdiansættelsen af 

kapitalandelene, dvs. gaven, er så lav som mulig, da det vil reducere gaveafgiften16 eller den 

skattepligtige indkomst. Skattemyndighederne er som følge heraf særligt opmærksomme på 

parternes værdiansættelse, da den i visse tilfælde kan være motiveret af et ønske om at undgå 

eller minimere en eventuel gaveafgift17. 

 

Ved beskatningen (eller afgiftsberegningen af en eventuel gave) tages hensyn til den latente 

skatteforpligtelse, som erhververen overtager fra overdrageren, ved beregning af en passivpost 

efter KSL § 33 D. Ved værdiansættelsen af kapitalandelene fradrages en passivpost, som opgøres 

efter en nærmere fastsat andel af den avance, som skulle have været opgjort, såfremt 

overdragelsen var skattepligtig. Dette har imidlertid ikke altid været praksis, idet 

skattemyndighederne traditionelt ikke har accepteret, at parterne, ved værdiansættelsen af de 

overdragne aktiver, tager højde for den latente skatteforpligtelse, der hviler på aktierne18.  

  

                                                        
13 Som beskrevet i løsningsmodel [1] som beskrives i afsnit [7.1]. 
14 Som beskrevet i løsningsmodel [2] som beskrives i afsnit [7.2]. 
15 Gaveafgiftspligt efter SL § 5, litra b eller skattepligt efter SL § 4, litra c. afhænger af om modtageren er inden for gaveafgiftskredsen jf. BAL §. 22, stk. 1. 
16 Som beskrives i senere afsnit [5.8]. 
17 Halling-Overgaard (2013, 88). 
18 Landskatteretten har fastslået at der ved overdragelse med succession ved fastsættelse af vederlaget kan tages højde for de latente skatter der er 
overtages, se f.eks. SKM2008.876LSR: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1789107  
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Skatteministeriet har desuden præciseret19, at der ved værdiansættelse af et aktiv, der overdrages 

som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke kan gives dobbeltnedslag, hvorfor 

man ikke både kan opnå nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende 

overdragelsen, efter KSL § 33 C, og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL § 33 D20. 

Den latente skatteforpligtelse samt beregning af passivpost beskrives nærmere i afsnit [5.9]. 

 

I det følgende vil specialet redegøre for, hvordan kapitalandele, der overdrages efter ABL § 34, 

enten mod fuldt vederlag, som en overdragelse med fuld gaveelement eller som en kombination af 

de to, skal værdiansættes samt for, hvordan den latente skatteforpligtelse håndteres. Hertil 

skattemyndighedernes korrektionsadgang i forhold til værdiansættelsen. 

 

Det grundlæggende problem ved værdiansættelse af kapitalandele i forbindelse med et 

generationsskifte er, at der ofte er tale om parter, der ikke har modstridende interesser kombineret 

med, at det ofte ikke vil være muligt at finde sammenlignelige salg i forbindelse med overdragelse 

af en unoteret kapitalpost21. Udgangspunktet ved overdragelse af kapitalandele er derfor, at de 

ansættes til handelsværdien. Ved handelsværdien forstås det beløb, som kapitalandelen vil kunne 

indbringe ved salg på ”det åbne marked” således, at der anvendes priser og vilkår i 

overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var gennemført 

mellem uafhængige parter jf. LL § 2, stk. 122. Ved handel i mellem uafhængige parter med 

modsatrettede interesser giver fastsættelsen af handelsværdien normalt ikke anledning til 

problemer, idet netop de modsatrettede interesser sikrer en korrekt værdiansættelse af det 

overdragne (erhverver vil købe billigt og overdrager vil sælge dyrt). Som det senere vil fremgå af 

afsnit [5.2], er personkredsen omfattet af ABL § 34 beslægtet, hvorfor der derfor ofte vil være tale 

om parter med ikke-modsatrettede interesser. Dette medfører, at den værdi, der handles til ikke 

nødvendigvis vil være et udtryk for den egentlige handelsværdi af det overdragne efter 

armslængde-princippet. Skattemyndighederne har derfor publiceret en række anvisninger for, 

hvordan visse aktiver og passiver værdiansættes, når der handles i mellem interesseforbundne 

parter. Anvisningerne findes for nuværende i følgende 3 overordnede retningslinjer, som 

skattemyndighederne tager udgangspunkt i, når der foretages skøn over handelsværdien: (i) 1982-

cirkulæret, (ii) 2000-9-cirkulæret (aktier og anparter) samt 2000-10-cirkulæret (goodwill) og (iii) 

værdiansættelsesvejledningen. 

  
                                                        
19 I et styresignal ved SKM2011.406SKAT, der efterfølgende er fulgt op i praksis ved f.eks. SKM2012.479LSR: 
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0  
20 Halling-Overgaard og Olesen (2013, 86) 

21 Halling-Overgaard og Olesen (2013, 18) 
22 Halling-Overgaard og Olesen (2013, 60) 
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Uanset, hvilke af 3 ovennævnte retningslinjer, der anvendes, er udgangspunktet, at aktiver og 

passiver ansættes til handelsværdien (markedsværdien). Har kapitalandelene været handlet for 

nyligt i mellem uafhængige parter, vil denne pris være en god indikator for handelsværdien på 

kapitalandelene. Det er som følge heraf kun, når handelsværdien af de pågældende kapitalandele 

ikke kendes (og der ikke findes sammenlignelige salg), at der skal tages udgangspunkt i 

beregningsmetoderne i retningslinjerne23. Det følger af retningslinjerne, at ved overdragelser inden 

for personkredsen, angivet i BAL § 22, hvor der foreligger en gave, anvendes 2000-cirkulæret, 

mens værdiansættelsen af kapitalandele ved overdragelse mellem øvrige interesseforbundne 

parter, skal ske iht. værdiansættelsesvejledningen eller 2000-cirkulærerne, såfremt der ikke er en 

kendt handelsværdi.  

 

Der er fra skattemyndighedernes side lagt op til, at værdiansættelse af virksomheden ved 

diskonterede pengestrømme er fremtidens model for værdiansættelse. Som beskrevet i afsnit 

[1.3], er der i specialets tilfælde tale om overdragelse af en mindre virksomhed i mellem 

interesseforbundne parter. Som det endvidere fremgår af afsnit [1.3], beskrives den 

indkomstbaserede værdiansættelsesmodel ved diskonterede pengestrømme (DCF-modellen) kun i 

et begrænset omfang, men anvendes ikke til egentlig værdiansættelse af virksomheden, jf. 

ovenstående. Specialet vil som følge heraf alene tage udgangspunkt i en efter principperne i 2000-

cirkulærerne.  

 

I det følgende vil der blive redegjort for de 3 nævnte retningslinjer oven for. 

 

4.2 Værdiansættelse af kapitalandele iht. 1982-cirkulæret 

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at reglerne om værdiansættelse til 

formueskattekursen ofte resulterede i en væsentligt lavere værdi end den reelle markedsværdi af 

kapitalandelene. Skattemyndighederne har ved en såkaldt ”early warning” i 2014 gjort 

Skatteministeriet opmærksom på, at værdiansættelse til formueskattekursen kunne ramme endog 

særdeles langt fra handelsværdien. I skattemyndighedernes ”early warning” henvises til en sag, 

hvor beskatningsgrundlaget var ca. 385 mio. kr. for lavt for dels gaveafgift, dels 

indkomstbeskatning. I en anden sag udgjorde formueskattekursen kun 1 promille af selskabets 

værdi. Skattemyndighederne har konstateret en tendens til, at formueskattekursen i højere grad 

end tidligere er benyttet som led i skatteplanlægning.  

  

                                                        
23 Halling-Overgaard og Olesen (2013, 19) 
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Reglerne har således ikke fungeret efter hensigten, idet praksis har udviklet sig i en retning, hvor 

formueskattekursen kunne anvendes, selv om der var et klart belæg for, at formueskattekursen lå 

væsentligt under handelsværdien24.  

 

Det er sjældent, at Skatterådet underkender en indstilling fra SKAT, men det skete faktisk i en sag 

om netop værdiansættelse af unoterede kapitalandele i forbindelse med en familieoverdragelse. 

Sagens hovedspørgsmål var, om kapitalandelene ved overdragelsen kunne værdiansættes efter 

de særlige skattekursregler, selvom de forinden var værdiansat efter andre principper ved 

afgørelsen af, om kapitalandelene kunne overdrages med skattemæssig succession. 

Skattemyndighederne indstillede, at der blev svaret ”nej” til dette spørgsmål, men indstillingen blev 

ikke tiltrådt af Skatterådet, som fastslog, at der ved gaveoverdragelse af unoterede kapitalandele 

består et retskrav på at kunne anvende skattekursreglerne, hvis handelsværdien af 

kapitalandelene ikke kan fastslås ved tidligere sammenlignelige handler, og der i øvrigt ikke er 

særlige omstændigheder, der taler for en fravigelse af skattekursen. Selvom de ”særlige 

omstændigheder” ikke er nærmere defineret i afgørelsen, så viser den, at skattekursen er og bliver 

udgangspunktet, når unoterede kapitalandele skal værdiansættes ved gaveoverdragelser. Det er 

ikke utænkeligt, at det var netop denne afgørelse, der sidste år fik Skatteministeriet til, med et 

simpelt cirkulære, at ophæve skattekursreglen.  

 

Cirkulæret har imidlertid medført, at muligheden for at bruge de gamle skattekursregler til 

værdiansættelse af unoterede kapitalandele ved gave- og arveoverdragelser er ophævet med 

virkning for overdragelser, der har fundet sted pr. 5. februar 2015 eller derefter25. 

 

Skatteministeriet begrunder ophævelsen med, at der var tale om et skattehul med udgangspunkt i, 

at reglen netop ikke har sikret, at unoterede kapitalandele blev værdiansat til deres reelle 

markedsværdi.  

 

Den særlige regel om værdiansættelse af fast ejendom, der jf. punkt 6 i 1982-cirkulæret, kan 

medtages til en værdi på 15 pct. højere eller lavere end kontantejendomsværdien, er ikke berørt af 

ændringen og gælder derfor fortsat. 

  

                                                        
24 Skatteministeriet 2015: Fakta og baggrund om formueskattekursen. 
25 Det er Skatteministeriets vurdering, at ophævelsen af reglerne om værdiansættelse til formueskattekursen vil medføre et varigt merprovenu på ca. 500 
mio. kr. årligt. Provenuskønnet er forbundet med usikkerhed, og provenuet vil svinge væsentligt fra år til år alt efter omfang, antal og karakter af 
overdragelser. 
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Skattemyndighederne har, i forbindelse med førnævnte ophævelse af skattekursen26, udsendt 

styresignal SKM2015.96.SKAT. Det fremgår af styresignalet, at unoterede kapitalandele som 

udgangspunkt skal værdiansættes til deres regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af beregnet 

goodwill (dvs. en værdiansættelse i overensstemmelse med 2000-9-cirkulæret med tillæg af 

goodwill beregnet efter 2000-10-cirkulæret). Skattemyndighederne er ikke bundet af den fastsatte 

værdi, hvis denne ikke skønnes at svare til kapitalandelenes markedsværdi. Den fremadrettede 

praksis vedrørende værdiansættelse af unoterede kapitalandele mv. skitseres endvidere i 

styresignalet. Skattemyndighederne præciserer derudover i styresignalet, at 

værdiansættelsesvejledningen ikke erstatter 2000-cirkulærerne, som således fortsat finder 

anvendelse, når resultatet af den vejledende hjælperegel kan antages at være et egnet udtryk for 

aktiernes markedsværdi.  

 

Værdien af de unoterede kapitalandele i DPO kan med udgangspunkt i 1982-cirkulæret opgøres til 

28.220 tkr. pr. 31.12.15. Værdiansættelsen af kapitalandelene med udgangspunkt i 1982-

cirkulæret fremgår af bilag [13], og beregningsprincipperne fremgår af bilag [14]. 

 

Værdien af de unoterede kapitalandele i DPO kan med udgangspunkt i 2000-cirkulærerne opgøres 

til 60.921 tkr. pr. 31.12.15. Værdiansættelsen af kapitalandelene fremgår af bilag [4] og beskrives 

endvidere nærmere i afsnit [4.4]. 

 

Der er således væsentlig forskel på værdiansættelserne med udgangspunkt i de forskellige 

cirkulærer. Værdiansættelsen samt beregningsprincipperne iht. 1982-cirkulæret er blot taget med 

for at understøtte ovenstående. 
 

4.3 Værdiansættelse af goodwill iht. 2000-10-cirkulæret 

Goodwill medtages til værdien opgjort efter 2000-10-cirkulæret. Metodikken i beregningsmodellen i 

2000-10-cirkulæret er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill, hvor goodwill 

værdiansættes ud fra et vægtet gennemsnit af det regnskabsmæssige resultat for de forudgående 

3 regnskabsår. Disse korrigeres herefter for (i) en udviklingstendens, (ii) eventuel driftsherreløn og 

(iii) forrentning af virksomhedens øvrige aktiver. Det fremkomne beløb kapitaliseres under 

hensyntagen til levetiden for den overdragne goodwill, der fastsættes efter et skøn. Foreligger der 

derudover forhold af betydning for værdien af den beregnede goodwill, som f.eks. velbegrundede 

forventninger til fremtiden, justeres det fremkomne beløb. 

                                                        
26 Punkterne 17 og 18 i 1982-cirkulæret er ophævet ved CIR. nr. 9054 af 4. februar 2015. 
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Ofte vil en levetid på 5 år for goodwill blive godkendt af LSR, men det sker i særlige tilfælde, at 

levetiden løftes til 7 år eller mere27. Ved opgørelsen af goodwillen for DPO anvendes en levetid for 

goodwill på 7 år, en kapitalafkastsats på 1 pct. og en beregnet kapitaliseringsfaktor på 2,76. I 

forrentning af aktiver er selskabets likvide beholdning pr. 31.12.15 fratrukket aktivmassen, hvorfor 

de overdragne aktiver andrager 61.766 tkr. Værdiansættelsen af goodwill for DPO kan iht. 

ovenstående principper opgøres til 6.320 tkr. Beregning af kapitaliseringsfaktorer fremgår af bilag 

[2] ,og specifikation af de overdragne aktiver fremgår af bilag [1]. Beregning af goodwill for DPO 

fremgår af bilag [3] 
 

4.4 Værdiansættelse af kapitalandele iht. 2000-cirkulærerne 

Som beskrevet i afsnit [4.1] finder 2000-9-cirkulæret anvendelse ved værdiansættelse af 

kapitalandele ved overdragelser i mellem interesseforbundne parter. Cirkulæret finder således 

anvendelse ved f.eks. overdragelser mellem personer med familierelation. Cirkulæret foreskriver 

endvidere, at værdien af en unoteret kapitalandel fastsættes til handelsværdien. Når 

handelsværdien af den unoterede kapitalandel ikke kendes, hvilket oftest er tilfældet, da der 

sjældent er sammenlignelige salg, så kan vurderingen foretages med udgangspunkt i 2000-9 

cirkulæret. Hjælpereglen foreskriver, at værdien opgøres ved et substansprincip, hvor 

kapitalandelens værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktiver i virksomheden 

minus virksomhedens respektive gældsposter. Den opgjorte værdi skal herefter tillægges værdien 

af goodwill opgjort efter principperne i 2000-10 cirkulæret, som beskrives i afsnit [4.3]. Er der 

derimod tale om en overdragelse i mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede 

interesser, finder værdiansættelsesvejledningen anvendelse i stedet. Som det fremgår af afsnit 

[1.3], beskrives værdiansættelsesvejledningen kun i et begrænset omfang, men anvendes ikke til 

egentlig værdiansættelse af virksomheden. 

  

                                                        
27 Se f.eks. SKM2002.50.LSR: http://www.skat.dk/ToldSkat.aspx?oID=149082  
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Opgørelsen foretages med udgangspunkt i virksomhedens indre værdi ifølge seneste aflagte 

årsregnskab, idet der dog skal korrigeres for udvalgte regnskabsposter som f.eks. (i) fast ejendom, 

(ii) goodwill og (iii) udskudt skat. 

 

(i) Fast ejendom medtages til den seneste kendte, offentlige ejendomsvurdering. Eventuelle 

ombygningsudgifter tillægges, såfremt disse udgifter ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. 

Udenlandske ejendomme medtages til den regnskabsmæssige værdi. DPO har ikke nogle 

udenlandske ejendomme. DPO har en ejendom, hvis samlede ejendomsvurdering pr. 01.10.15 

andrager 27.750 tkr. 

(ii) Goodwill medtages til værdien opgjort efter principperne i 2000-10-cirkulæret. 

Værdiansættelsen af goodwill for DPO fremgår af afsnit [4.3] og kan pr. 31.12.15 opgøres til 

6.320 tkr. 

(iii) Udskudt skat medtages og reguleres iht. ovenstående foretagne korrektioner. Negativ udskudt 

skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari. 

 

Skattemyndighederne har tidligere konkluderet, at 2000-9-cirkulæret ofte vil være utilstrækkeligt til 

fastsættelse af handelsværdien af unoterede kapitalandele i en virksomhed, da cirkulæret i ringe 

grad tager højde for virksomhedens forventede indtjening fremadrettet. DPO opfylder som 

udgangspunkt betingelserne angivet i afsnit [4.1] om stabil indtjening og begrænsede immaterielle 

aktiver ud over goodwill. Cirkulæret vurderes derfor alligevel at finde anvendelse. De unoterede 

kapitalandele i DPO kan værdiansættes ved at tage udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssig 

egenkapital, jf. seneste aflagte årsregnskab. Den regnskabsmæssige egenkapital skal reguleres 

iht. korrektionerne anført ovenfor. Der er ikke foreslået udbytte, hvorfor der ikke skal korrigeres 

herfor. Værdien af de unoterede kapitalandele i DPO kan, med udgangspunkt i ovenstående 

principper, opgøres til 60.921 tkr. og fremgår endvidere af bilag [4]. 
 

4.5 Værdiansættelse af virksomheden ved diskonterede pengestrømme  

Skattemyndighederne har erfaret, at der findes en række udfordringer ved værdiansættelse af 

virksomheder, herunder værdiansættelse af goodwill ved koncerninterne overdragelser, dvs. ved 

kontrollerede transaktioner og ved transaktioner i mellem uafhængige parter, der ikke har 

modsatrettede interesser. 
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Skattemyndighederne har i værdiansættelsesvejledningen endvidere argumenteret for, at 2000-

cirkulærerne værdiansatte virksomheden med udgangspunkt i historiske værdier, og således ikke 

tog højde for forventningerne til virksomhedens fremtidige indtjening. Ved beregning af en 

virksomheds værdi efter 2000-cirkulærerne er det således alene de historiske resultater, der har 

betydning for værdiansættelsen. Beregningsmodellen kan derfor kun indikere en markedsværdi 

ved værdiansættelse af en virksomhed, som forventes at have samme vækst og afkast, som det 

historisk set har haft, og som ikke skaber væsentlige immaterielle aktiver, såsom varemærker, 

patenter, knowhow og lignende.  

 

Skattemyndighedernes opfattelse var, at der ikke har eksisteret vejledninger til værdiansættelser 

og egentlige dokumentationsanbefalinger. De udarbejdede som følge heraf 

værdiansættelsesvejledningen tilbage i 2009. Værdiansættelsesvejledningen beskriver forskellige 

økonomiske modeller til værdiansættelse og redegør desuden for skattemyndighedernes 

anbefalinger til anvendelse og dokumentation. Værdiansættelsesvejledningen fremstår som 

skattemyndighedernes opfattelse af, hvordan man i praksis værdiansætter virksomheder. Hertil, 

hvilken dokumentation, der anbefales at foreligge for, at skattemyndighederne kan vurdere, 

hvorvidt en værdiansættelse er udtryk for armslængdevilkår, jf. LL § 2. I vejledningen bliver 

endvidere præsenteret følgende grundlæggende værdiansættelsestilgange: (i) en indkomstbaseret 

metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i den fremtidige indkomst, som 

værdiansættelsessubjektet forventes at give anledning til, (ii) en markedsbaseret metode, hvor 

værdien fastsættes med udgangspunkt i sammenlignelige uafhængige transaktioner og (iii) en 

omkostningsbaseret metode, hvor værdien fastsættes på baggrund af de omkostninger, der er 

vedgået til opbyggelse af aktivet eller de omkostninger, der ville vedgå til opbyggelse af tilsvarende 

aktiv (substitutionsomkostninger). 

 

Værdiansættelse af virksomheden ved diskonterede pengestrømme (herefter DCF-modellen) er en 

indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, jf. ovenstående, hvor værdien af virksomheden opgøres 

som den tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres 

til virksomheden.  

 

Som det fremgår af afsnit [1.3], beskrives DCF-modellen kun i et begrænset omfang, men 

anvendes ikke til egentlig værdiansættelse af virksomheden. 
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Værdien af de unoterede kapitalandele i DPO kan, med udgangspunkt i de i bilag [15] angivne 

principper, opgøres til 61.474 tkr. pr. 31.12.15. Værdiansættelsen af kapitalandelene fremgår 

endvidere af bilag [15]. 

 

4.6 Skattemyndighedernes mulighed for at korrigere værdiansættelsen 

Det er erhverver og overdrager, der skal oplyse handelsværdien af kapitalandelene til 

skattemyndighederne. Sker overdragelsen af kapitalandelene med fuldt eller delvist gaveelement, 

skal erhverver og overdrager senest 1. maj i det følgende indkomstår indgive anmeldelse om 

gaven og dens afgiftspligtige værdi, jf. BAL § 26. Gavens afgiftspligtige værdi fastsættes til 

handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen, jf. BAL § 27, stk. 1. Finder skattemyndighederne 

dog, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, 

kan de ændre værdiansættelsen op til 6 måneder efter modtaget anmeldelse, jf. BAL § 27, stk. 2. 

Fristen begynder desuden først fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne har de oplysninger, 

der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen. 

 

Skattemyndighederne vil således ikke kunne ændre værdien af en gave, når der er gået 6 

måneder fra modtagelse af gaveanmeldelsen. Er der derimod ikke indgivet gaveanmeldelse, f.eks. 

fordi erhverver og overdrager mener, at der er ydet fuldt vederlag for kapitalandelen, løber 3 

måneders-fristen ikke. Det bevirker således til, at erhverver og overdrager tidsmæssigt kan 

begrænse skattemyndighedernes mulighed for at gribe korrigerende ind over for værdiansættelsen 

ved at lade et gaveelement indgå som en del af overdragelsessummen. 

 

Det er således en betingelse for, at skattemyndighederne kan foretage korrektion af den mellem 

erhverver og overdrager indgåede aftale, at vilkårene for overdragelsen, herunder 

værdiansættelsen, anses som usædvanlige, og som følge heraf netop må anses for begrundet i 

interessefællesskabet. Skattemyndighederne kan alene korrigere værdiansættelsen, når 

overdragelsen af kapitalandelene er sket til en værdi, som må antages ikke at være aftalt mellem 

uafhængige parter med modsatrettede interesser, dvs. at overdragelsen ikke er sket til 

handelsværdien af kapitalandelene, men netop begrundet i interessefællesskabet. 
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4.7 Delkonklusion 

De unoterede kapitalandele handles i mellem interesseforbundne parter, der ikke har 

modstridende interesser, og det kan derfor ikke udelukkes, at netop familierelationen mellem 

Senior og Junior påvirker størrelsen af det vederlag, der aftales i mellem de to. En eventuel forskel 

i forhold til kapitalandelens handelsværdi er skattemæssigt et udtryk for en gave til Junior (eller 

Senior), der således er gaveafgiftspligtig efter SL § 5, litra b jf. BAL § 22, stk. 1. Den kan også 

være et udtryk for en skattepligtig indkomst for Junior (eller Senior) efter SL § 4, litra c. Ved en 

overdragelse i mellem uafhængige parter med modsatrettede interesser er udgangspunktet i 

stedet, at kapitalandelene værdiansættes til handelsværdien. Herved forstås det beløb, som 

kapitalandelene kan indbringe ved et salg på ”det åbne marked” således, at der anvendes priser 

og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis overdragelsen var 

gennemført i mellem uafhængige parter jf. LL § 2, stk. 1. 
 

Det har tidligere været praksis at anvende den såkaldte ”skattekurs” ved værdiansættelse af 

unoterede kapitalandele, men skattemyndighederne (under den tidligere SRSF-regering) har 

imidlertid ophævet henholdsvis punkt 17 og 18 i 1982-cirkulæret28. Begrundelsen var, at 

skattekursen ofte medførte en markant lavere værdiansættelse af kapitalandelene end 

handelsværdien, hvormed kapitalandelene således ikke blev overdraget til deres reelle 

markedsværdi. Skattemyndighederne udsendte, i forbindelse med førnævnte ophævelse af 

skattekursen, et styresignal, hvori de præciserer, at 2000-cirkulærerne fremadrettet skal anvendes 

ved værdiansættelse af unoterede kapitalandele i en mindre virksomhed med begrænsede 

immaterielle aktiver.  

 

(i) Værdien af de unoterede kapitalandele kan med udgangspunkt i 1982-cirkulæret opgøres til 

28.220 tkr. Værdiansættelsen af kapitalandelene med udgangspunkt i 1982-cirkulæret fremgår 

af bilag [13], og beregningsprincipperne fremgår af bilag [14]. 

(ii) Værdien af de unoterede kapitalandele kan med udgangspunkt i 2000-cirkulærerne opgøres til 

60.921 tkr. Værdiansættelsen af kapitalandelene fremgår af bilag [4] og beskrives endvidere 

nærmere nedenfor i afsnit [4.4]. 

(iii) Værdien af de unoterede kapitalandele kan med udgangspunkt i 

værdiansættelsesvejledningen (værdiansættelse ved diskonterede pengestrømme) og de i 

bilag [15] angivne principper opgøres til 61.474 tkr. Værdiansættelsen af kapitalandelene 

fremgår endvidere af bilag [15].  

                                                        
28 Ved CIR. nr. 9054 af 4. februar 2015. 
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Der er således stor forskel i værdiansættelsen afhængig af, hvilken værdiansættelsesmetode, der 

tages udgangspunkt i. F.eks. medfører 2000-cirkulærerne en værdiansættelse, der er 215,9 pct. 

større end en værdiansættelse iht. 1982-cirkulæret. Se bilag [24] over værdiansættelser iht. de 

forskellige principper: 

 

Som det fremgår af afsnit [4.4], er skattekursen iht. 1982-cirkulæret ophævet, og som det 

endvidere fremgår af afsnit [4.5] beskrives modellen ved diskonterede pengestrømme i begrænset 

omfang og anvendes ikke til egentlig værdiansættelse af de unoterede kapitalandele. Det er 

følgeligt værdiansættelsen med udgangspunkt i 2000-cirkulærerne på 60.921 tkr., der anvendes 

fremadrettet i specialet. 
  



 

Side 31 af 107 

5 Overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession 

5.1 Generelt 

Bestemmelsen i ABL § 34 (tidligere § 11), der reelt udgør hjemlen til overdragelse af kapitalandele 

med succession i levende live, blev oprindeligt indsat ved lov nr. 763 af 14. december 1988 og 

bygger på samme principper som KSL § 33 C, således at der ikke udløses beskatning hos 

overdrageren i forbindelse med overdragelsen, idet erhververen succederer i overdragens 

skattemæssige stilling. Det er således, med virkning for aftaler indgået den 1. januar 1989 eller 

senere, blevet muligt for børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn at 

succedere i overdragerens skattemæssig stilling ved overdragelse af kapitalandele mv. i levende 

live. Formålet med bestemmelsen var at give mulighed for, at en virksomhed, der drives i 

selskabsform, kan overdrages til familiekredsen uden, at skattemæssige forhold blokerer for dette. 

Der var desuden et ønske om at sikre, at overdragelse af kapitalandele kunne ske uden en større 

likviditets- og finansieringsbelastning samt at tilvejebringe ligestilling i mellem generationsskifter 

ved død samt generationsskifter i levende live, og dermed gøre op med den tilskyndelse 

skattelovgivningen tidligere indeholdt til at udskyde generationsskiftet indtil dødsfaldet29.  

 

Ved lov nr. 1285 af 20. december 2000 blev betingelsen om, at et selskabs virksomhed ikke i 

overvejende grad må bestå af passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom, den 

såkaldte pengetankregel, indsat i den dagældende ABL § 11. Det fulgte af bestemmelsen, at et 

selskab blev anset for at være et pengetankselskab, såfremt mere end 25 pct. af dets virksomhed 

bestod i passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom. Ved lov nr. 394 af 6. juni 2002 

blev denne pct.grænse hævet fra 25 pct. til 50 pct., og ved lov nr. 1580 af 20. december 2006 blev 

pct.grænsen igen hævet, denne gang fra 50 pct. til 75 pct. Med virkning fra 1. januar 2009 blev 

samlevere ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 inddraget under den successionsberettigede 

personkreds. Se nærmere nedenfor i afsnit [5.2]. Ved samme lov blev hovedaktionærkravet30 

afskaffet, og kravet om overdragelse af mindst 15 pct. af stemmeværdien i selskabet blev ændret 

til et krav om overdragelse af mindst 1 pct. af selskabskapitalen, se afsnit [5.3]. 

  

                                                        
29 Reglerne om succession ved udlodning fra et dødsbo fremgik oprindeligt af KSL, men blev overført til DBSL ved udarbejdelse af en ny samlet lov for 
dødsbobeskatning ved lov nr. 1221 af 27. december 1996. Som det fremgår af afgræsningen i afsnit [1.5] vil specialet alene omhandle generationsskifte i 
levende live. 
30 Beskrives nærmere i afsnit [5.3]. 
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ABL § 34 blev senest ændret ved lov nr. 1380 af 28. december 2011, hvorved pct.grænsen for, 

hvornår et selskab anses for at være et pengetankselskab, blev nedsat fra 75 pct. til 50 pct. med 

virkning for overdragelser, der finder sted 1. januar 2012 eller senere. Bestemmelsen findes i dag i 

ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. ABL § 34, stk. 6. 

 

Netop føromtalte pengetanksregel og gaveafgiften31 har været genstand for stor debat og er fortsat 

et emne, hvorpå der er politisk fokus. Senest har organisationen, ”Vækst i Generationer”32 

blåstemplet pengetanksreglen, idet de argumenterer for, at den netop er et værn i mod 

spekulationer i at oprette og benytte virksomheden som middel til at omgå skattereglerne. De 

kritiserer samtidig generationsskifteskatten og argumenterer for et kapitaldræn på op mod ca. 40 

pct. ved et generationsskifte med adgang til succession og et kapitaldræn på 60 pct. eller mere ved 

et generationsskifte uden adgang til succession. En afskaffelse af generationsskifteskatten for 

aktive virksomheder kan således sikre, at virksomhederne ikke drænes for kapital ved et 

generationsskifte, men i stedet kan investere yderligere i at skabe jobs, innovation og vækst i det 

danske samfund. 

 

I det følgende vil der blive redegjort for det nærmere indhold af ABL § 34, herunder betingelserne 

for, at kapitalandele kan overdrages med succession samt for pengetanksreglen. 
 

5.2 Personkredsen 

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne om succession i ABL § 34, at overdragelsen sker til 

enten overdragerens børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn eller 

en samlever jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt 

slægtskabsforhold jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1. Det skal bemærkes, at overdragelse med succession i 

mellem ægtefæller ikke er omfattet af ABL § 34, idet overdragelse af kapitalandele i mellem 

ægtefæller sker med tvungen succession efter KSL § 26 B33. Samlevere defineres i KSL § 33 C 

som en person, der på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL 22, stk. 1, litra d, og 

er således en person, der har haft fælles bopæl med overdrageren i de sidste 2 år eller en person, 

der tidligere har haft fælles bopæl med overdrageren i en sammenhængende periode på mindst 2 

år, når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i ældrebolig. 

  

                                                        
31Beskrives nærmere i afsnit [5.8]. 
32 Anvendte definitioner fremgår af afsnit [9.2]. 
33 Overdragelse mellem ægtefæller vil ikke blive behandlet nærmere i dette speciale, jf. afgræsningen i afsnit [1.3]. 
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Bestemmelsen er udtømmende således, at der ikke kan overdrages kapitalandele med succession 

til andre, end den nævnte personkreds. Dvs., at overdragelser fra børn til forældre ikke er omfattet 

af ABL § 34, stk. 1, nr. 1 (med mindre forældrene er nære medarbejdere, hvorefter skattemæssig 

succession efter ABL § 35 kan forekomme). Dette udgangspunkt blev dog modificeret ved lov nr. 

532 af 17. juni 2008, hvor ABL § 35 A blev indsat. ABL § 35 A giver mulighed for ”at reparere" en 

overdragelse med succession efter ABL § 34, f.eks. hvor kapitalandele er blevet overdraget til en 

yngre generation, men der efterfølgende indtræffer uforudsete begivenheder som sygdom, død 

el.lign. hos erhververen34.  

 

Efter bestemmelsen gives således adgang til, at kapitalandele per 1. januar 2009 kan 

tilbageoverdrages med succession til den tidligere ejer, såfremt betingelserne i ABL § 34 er opfyldt. 

Det er dog en betingelse for overdragelse med succession efter ABL § 35 A, at (i) 

tilbageoverdragelsen sker inden for de første 5 år efter, at tilbageoverdrageren har erhvervet 

kapitalandelene fra den tidligere ejer, (ii) at tilbageoverdragelsen sker til den tidligere ejer, som 

kapitalandelene blev erhvervet fra, og (iii) at tilbageoverdrageren indtrådte i den tidligere ejers 

skattemæssige stilling, altså at den oprindelige overdragelse skete med succession. 

Bestemmelsen i ABL § 35 A vil ikke blive behandlet nærmere i dette speciale. 
 

5.3 Betingelser for overdragelse af kapitalandele med succession 

Alle ejerandele i selskaber omfattet af ABL kan iht. ABL § 34 som udgangspunkt overdrages med 

succession. Succession er derimod udelukket for aktier omfattet af ABL § 19 (aktier og 

investeringsforeningsbeviser mv. udstedt af et investeringsselskab) jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4. Ved 

tidligere omtalte lovændring pr. 1. januar 200935 blev muligheden for at overdrage kapitalandele i 

en virksomhed drevet i selskabsform imidlertid væsentligt udvidet. Iht. de daværende regler var det 

en betingelse for at overdragelse kunne ske med succession36, at overdrageren var hovedaktionær 

i selskabet. Det var endvidere en betingelse, at den enkelte overdragelse skulle udgøre mindst 15 

pct. af stemmeværdien i selskabet37. Netop denne betingelse udgjorde en væsentlig begrænsning i 

muligheden for at overdrage kapitalandele med succession38, særligt hvis hovedaktionæren havde 

flere børn, der skulle modtage aktier eller, hvis man ønskede at overdrage aktier passivt.  

  
                                                        
34 Af de almindelige bemærkninger til lovforslag LFF nr. 167 af 28. marts 2008 fremgår det, at der ikke stilles krav om en særlig begrundelse for 
tilbageoverdragelsen, hvorfor bestemmelsen finder anvendelse i alle tilfælde, hvor parterne i en successionsoverdragelse efter ABL § 34 ønsker at lade 
overdragelsen gå tilbage, under forudsætning af at de ovenfor nævnte betingelser er opfyldt. Dog behøver den tidligere ejer ikke at være et familiemedlem, 
jf. ABL § 35 A. 
35 Lov nr. 532 af 17. juni 2008. 
36 Den dagældende ABL § 34, stk. 1, nr. 2. 
37 Den dagældende ABL § 34, stk. 1, nr. 3. 
38 Se f.eks. TfS 2000 368 LSR, hvor Landsskatteretten fandt at ægtefæller ved gaveoverdragelse til børn i medfør af den dagældende ABL § 11 – den 
nuværende ABL § 34 – var at anse for to selvstændige gavegivere, således at hver overdragelse skulle udgør mindst 15 pct. af stemmerettighederne i 
selskabet. 
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Disse to betingelser blev ophævet ved den omtalte lovændring og i stedet erstattet af et langt mere 

lempeligt krav i ABL § 34, stk. 1, nr. 2, hvorefter den enkelte overdragelse blot skal udgøre mindst 

1 pct. af aktiekapitalen39. Det nugældende krav iht. § 34, stk. 1, nr. 2 skal således beregnes i 

forhold til den nominelle værdi af aktiekapitalen uanset, hvordan stemmerettighederne fordeles på 

kapitalandelene.  

 

Den primære årsag til ændringen af ABL § 34 var et ønske om at udligne forskellene og at 

harmonisere overdragelser af kapitalandele med succession i levende liv og ved død jf. DSL § 29, 

idet det, indtil lovændringen pr. 1. januar 2009, var lettere at overdrage ved død end i levende live. 

Der er følgeligt skabt større harmoni i mellem KSL § 33 C og reglerne i ABL, idet der ikke er nogle 

begrænsninger i forhold til størrelsen af den andel af virksomheden, der kan overdrages iht. KSL § 

33 C. Det kommer i praksis til at virke således, at der ikke er nogle egentlige begrænsninger i 

størrelsen af den andel af selskabskapital, der skal overdrages, idet kravet i ABL § 34, stk. 1, nr. er 

så beskedent. 

 

Den væsentligste begrænsning i adgangen til at overdrage kapitalandele til næste generation er, at 

der skal være tale om aktier i erhvervsmæssig virksomhed jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6. 

Bestemmelsen medfører således, at der ikke kan overdrages kapitalandele med succession i 

selskaber, hvor virksomheden i væsentligt omfang består af aktiver af ikke-erhvervsmæssig 

karakter. Det vil med andre ord sige udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, 

værdipapirer og lignende40. Denne begrænsning er siden hen blevet lempet41 og igen skærpet42. 

Bestemmelsen i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6 udgør således en væsentlig begrænsning i 

adgangen til at overdrage kapitalandele til næste generation. Den betyder i praksis, at der i et 

selskab, hvis virksomhed i væsentligt omfang består af udlejning af fast ejendom, likvider eller 

værdipapirer, ikke kan ske overdragelse af kapitalandele med succession. Dette er foreneligt med 

KSL § 33 C, hvor udlejning af fast ejendom ikke anses som erhvervsmæssig virksomhed således, 

at en udlejningsejendom ikke alene kan overdrages med succession. Bestemmelsen omtales som 

”pengetanksreglen” og beskrives nærmere i afsnit [5.7]. 

  

                                                        
39 Det bemærkes endvidere at det i den dagældende ABL § 34, stk. 1, nr. 2 var 15 pct. af stemmerettighederne, mens det i den gældende ABL § 34, stk. 1, 
nr. 2 er 1 pct. af aktiekapitalen. 
40 Kravet blev oprindeligt indsat ved lov nr. 1285 af 20. december 2000 og ændret ved lov nr. 394 af 6. juni 2002 (L 194 2001-02). 
41 Ved lov nr. 83 af 15. december 2006. 
42 Ved lov nr. 1380 af 28. december 2011, der trådte i kraft pr. 1. januar 2002. 
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5.4 Skattemæssige konsekvenser for overdrageren 

Som udgangspunkt vil en fysisk persons overdragelse af kapitalandele medføre beskatning af en 

eventuel avance jf. ABL § 30. Den eventuelle avance beskattes som aktieindkomst i medfør af 

bestemmelserne i ABL jf. PSL § 8 a. Som ved overdragelse af aktiver med succession jf. KSL § 33 

C, medfører brugen af ABL § 34, at overdragelsen ikke udløser nogen form for beskatning for 

overdrageren. Det skal bemærkes, at der alene kan succederes, såfremt overdragelsen medfører 

en avance, mens der derimod ikke kan succederes såfremt overdragelsen medfører et tab jf. ABL 

§ 34, stk. 4 jf. KSL § 33 C, stk. 3. 

 

Overdrager en kapitalejer kun en del af kapitalposten, og har kapitalejeren erhvervet 

kapitalandelene på forskellige tidspunkter til forskellige anskaffelsessummer, vil opgørelsen over 

anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer på den resterende portefølje følge 

udgangspunktet i ABL § 26, stk. 6. Der gælder følgelig, at anskaffelsessummen på kapitalandelene 

i det pågældende selskab fordeles forholdsmæssigt mellem de afståede kapitalandele, og de 

kapitalandele som den skattepligtige efterfølgende beholder. 
 

5.5 Skattemæssige konsekvenser for erhververen 

Som det fremgår af afsnit [5.4], vedrørende de skattemæssige konsekvenser for overdrageren, vil 

en overdragelse med succession medføre at overdrageren ikke beskattes af den fortjeneste, der 

kan konstateres ved overdragelsen. Som følge heraf indtræder erhververen i overdragerens 

skattemæssige stilling jf. § 34, stk. 2. Skattemæssigt vil kapitalandele overdrages med uændrede 

anskaffelsestidspunkter og tilsvarende anskaffelsessummer. Det følger desuden af successionen, 

at erhververen indtræder fuldt ud i den latente skat, der hviler på kapitalandelene. Successionen er 

tidsubegrænset43, og det følger af formuleringen i ABL § 34, stk. 2 at indtræden i overdragerens 

skattemæssige stilling gælder, uanset hvornår kapitalandelene overdrages. 

 

Som udgangspunkt kan tab ved overdragelse af kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et 

reguleret marked, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Værnsreglen der følger 

af KSL § 33 C, stk. 4 (i medfør af ABL § 34, stk. 4), fraviger imidlertid fra det almindelige 

udgangspunkt i ABL § 13 og § 14 og skal modvirke, at forældre overdrager en kapitalandel til et 

barn, der derefter overdrager kapitalandele til en tredjemand således, at overdragelsen alene har 

haft til formål at udnytte barnets fremførselsberettigede tab på kapitalandele. 

  

                                                        
43 Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 763 af 14. december 1988. 
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5.6 Meddelelse til skattemyndighederne 

Iht. ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 7, skal en beslutning om, at erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling senest meddeles til SKAT på tidspunktet for indgivelse af 

overdragerens selvangivelse. Bestemmelsen i KSL § 33 C, stk. 7 er tidligere blevet administreret 

således, at manglende overholdelse af oplysningspligten har medført, at overdragelse med 

succession ikke er blevet godkendt af SKAT, og at overdragelsen dermed er blevet beskattet. 

SKAT har imidlertid ændret praksis44 således, at overholdelse af oplysningspligten ikke længere 

anses som en betingelse for, at der er sket overdragelse med succession. Praksisændringen har 

dog ikke betydning for selve oplysningspligten, der fortsat fremgår af KSL §33 C, stk. 7, og det er 

derfor fortsat vigtigt, at SKAT bliver gjort opmærksom på, at der er sket en overdragelse, og at 

reglerne om succession ønskes anvendt. Det følger af praksisændringen, at manglende 

iagttagelse af dette krav alene er et bevisbyrdemæssigt spørgsmål i relation til, hvorvidt overdrager 

og erhverver kan dokumentere, at der er sket overdragelse med succession. Det kunne f.eks. 

være i form af en gaveanmeldelse til SKAT af en eventuel gave ydet fra overdrager til erhverver i 

forbindelse med successionsoverdragelsen. 
 

5.7 Pengetankreglen 

Den væsentligste begrænsning i adgangen til at overdrage kapitalandele til næste generation er, at 

der skal være tale om kapitalandele i en erhvervsmæssig virksomhed jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. 

stk. 6. Det følger af ABL § 34, stk. 1, nr. 3, at successionen er betinget af karakteren af og 

formuens sammensætning i det selskab, hvori der overdrages kapitalandele. Der kan således ikke 

succederes i kapitalandele i selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består af udlejning af 

fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende passiv pengeanbringelse. Den 

såkaldte pengetanksregel i ABL § 34, stk. 6 fastlægger begrebet "overvejende grad", hvorefter et 

selskabs virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse 

af kontanter, værdipapirer eller lign., såfremt: 

  

                                                        
44 Ved et styresignal af 8. april 2011, SKM2011.250SKAT 
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(i) mindst 50 pct. af selskabets bruttoindtægter, opgjort som gennemsnittet af de 3 seneste 

regnskabsår, stammer fra sådan aktivitet, eller  

(ii) hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende, enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 

3 regnskabsår, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Det 

følger endvidere af ABL § 34, stk. 6, at afkast samt værdien af kapitalandelene i 

datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af 

selskabskapitalen, ikke medregnes45.  

 

Som tidligere beskrevet i afsnit [5.3] gælder betingelsen i ABL § 34, stk. 1, nr. 3 ikke for 

overdragelse af kapitalandele omfattet af ABL § 18, stk. 1 og 4 (andelsbeviser og andele i 

andelsforeninger) og ABL § 17 (næringskapitalandele), jf. ABL § 34, stk. 5, 1. pkt. Betingelsen 

gælder endvidere ikke for overdragelse af kapitalandele i et selskab, der udøver næring ved køb 

og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed. Dvs. i situationer, hvor det ikke er 

overdrageren, men det pågældende selskab, der er næringsdrivende, idet aktiviteten i den type 

selskaber netop består af handel med kapitalandele og andre værdipapirer, jf. ABL § 34, stk. 5, 2. 

pkt. Der vil derfor ikke være tale om passiv pengeanbringelse uanset, at sådanne selskabers 

aktiver i langt overvejende grad vil bestå af værdipapirer.  
 

Der henvises særskilt til afsnit [5.7.1] for beskrivelse af ”indtægtskriteriet” og til afsnit [5.7.2] for 

beskrivelse af ”aktivkriteriet” og endvidere til afsnit [5.10] for udarbejdet pengetankstest af 

aktiverne i DPO. Som det fremgår af senere afsnit [5.10] er aktiviteten og formålet i DPO at sælge 

nye og brugte biler samt at udføre service og reparationer på en række udvalgte bilmærker. 

Størstedelen af selskabets indtægter stammer således fra netop disse aktiviteter. Det antages 

derfor, at indtægtskriteriet ikke giver anledning til udfordringer i casen, og der er derfor ikke 

udarbejdet pengetankstest af indtægterne i DPO. 

  

                                                        
45 Bortforpagtning af fast ejendom som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug jf. VDL § 33, stk. 1 eller 7 anses ikke for 
udlejning af fast ejendom, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3. 
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5.7.1 Indtægtskriteriet 

Som det fremgår af afsnit [5.7] følger det af pengetanksreglen jf. ABL § 34, stk. 6, at selskabet 

klassificeres som pengetankselskab, hvis selskabets bruttoindtægter i overvejede grad stammer 

fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Ved 

indtægter forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af de øvrige 

regnskabsførte indtægter, herunder salgsavancer og opskrivninger, som er ført over driften, opgjort 

som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår. 

 

Det følger af pengetanksreglen, at der skal sondres i mellem finansielle indtægter og 

driftsrelaterede indtægter ved bedømmelsen af indtægtskriteriet. Det gælder specifikt for indtægter, 

der stammer fra udlejning af fast ejendom, at der skal sondres i mellem indtægter, der stammer fra 

udlejning til en uafhængig tredjemand eller indtægterne, der stammer fra udlejning til et 

koncernselskab. Dette skyldes, at indtægter fra udlejning af fast ejendom til tredjemand anses som 

finansielle indtægter, mens indtægter af fast ejendom, der udlejes selskabet og et datterselskab i 

mellem, eller mellem datterselskaber, og som lejer anvender i driften, anses som driftsrelaterede 

indtægter (og således ikke anses som udlejningsejendom ved bedømmelsen) jf. ABL § 34, stk. 6. 
 

5.7.2 Aktivkriteriet 

Som nævnt i afsnit [5.7] vil et selskab ligeledes blive anset som et pengetankselskab, hvis 

handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten 

på overdragelsestidspunktet, eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, udgør 

mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.  
 

Som det endvidere fremgår af afsnit [5.7.1], anses fast ejendom, der udlejes i mellem selskabet og 

et datterselskab, eller mellem datterselskaber, og som lejer anvender i driften, ikke som en 

udlejningsejendom og dermed ikke som et pengetankaktiv, men i stedet som et driftsaktiv. En 

ejendom anses for anvendt i lejers drift, hvis den anvendes som domicilejendom, til produktion 

eller lignende, og hvis ejendommen således f.eks. videreudlejes til en uafhængig tredjemand. I 

dette tilfælde er undtagelsen derfor ikke opfyldt. Det gælder endvidere, at ejendomme, som 

anvendes af selskabet selv, eller som står ubenyttede hen, ikke anses for udlejningsejendomme46 

og derfor indgår som et driftsaktiv.  

  

                                                        
46 Se f.eks. SR.2007.111. 
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Som det fremgår af ABL § 34, stk. 1, nr. 3, er det alene udlejningsejendomme, kontanter, 

værdipapirer eller lignende, der vedrører den passive del af selskabets virksomhed 

(pengetankaktiver), hvormed alle andre aktiver således anses for at vedrøre den aktive del af 

selskabets virksomhed (driftsaktiver) ved bedømmelsen af, hvor stor en del af selskabets aktiver, 

der er henholdsvis pengetankaktiver og driftsaktiver. Det skal desuden bemærkes, at eventuelt 

oparbejdet (ikke bogført) goodwill medregnes til selskabets driftsaktiver i forbindelse med en 

pengetankstest47. 
 

5.8 Gaveafgift 

Som tidligere beskrevet kan en overdragelse ved succession enten ske ved, at erhververen betaler 

fuldt vederlag48, fuldt ud modtager en gave i forbindelse med overdragelsen49 eller ved en 

kombination af såvel vederlag som gave. 
 

Når der ydes en gave, i forbindelse med overdragelse af en kapitalpost i medfør af ABL § 34, vil 

modtageren blive enten afgiftspligtig eller skattepligtig af værdien af den modtagne gave. Hvorvidt, 

der er tale om afgiftspligt eller skattepligt af gavens værdi, afhænger, som tidligere beskrevet i 

kapitel [4], af om erhverver er omfattet af den personkreds, der er nævnt i BAL § 22. 

Sammenholdes den personkreds, der er omfattet af BAL § 22 med den kreds, der er omfattet af 

ABL § 34 medfører dette, at børn, stedbørn, børnebørn og samlevende, som defineret i BAL § 22, 

stk. 1, litra d, der, i forbindelse med overdragelse af en virksomhed med succession, modtager en 

gave skal betale gaveafgift i medfør af BAL kapitel 5, mens søskende og søskendes børn er 

skattepligtige af en eventuel gave i medfør af SL § 4, stk. 1, litra c. Det samme gør sig således 

gældende ved overdragelser af aktiver i medfør af KSL § 33 C. Udgangspunktet er følgeligt, at 

værdien af gaven skal medregnes den skattepligtige indkomst jf. SL § 4, litra c., hvor beskatningen 

sker i den personlige indkomst. Er der derimod tale om en gave, som er givet inden for 

gaveafgiftskredsen jf. BAL §. 22, stk. 1, skal værdien af gaven imidlertid ikke medregnes til den 

skattepligtige indkomst jf. SL § 5, litra b. Se endvidere bilag [22]. 

  

                                                        
47 Det fremgår af afgørelsen i sagen SKM2007.625.LSR hvor en virksomhed havde medregnet internt oparbejdet goodwill i forbindelse med en 
pengetankopgørelse, og hvor LSR accepterede dette ved at henvise til skatteministerens svar på en henvendelse fra Advokatrådet omkring samme 
problemstilling. 
48 Som beskrives ved løsningsforslag [1] i afsnit [7.1]. 
49 Som beskrives ved løsningsforslag [2] i afsnit [7.2]. 
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Gaveafgiften udgør 15 pct. af den del af gaven, der overstiger et grundbeløb på 59 tkr. (2010-

niveau) jf. BAL § 22, stk. 1 og § 23, stk. 1. Ligeledes gælder det, at såfremt overdragelsen er sket 

med succession jf. ABL § 34, er der mulighed for at beregne en passivpost i medfør af KSL § 33 D, 

der går til fradrag ved beregning af den gaveafgiftspligtige værdi. Gaven værdiansættes til 

handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen jf. BAL § 27, stk. 1, og giveren og modtageren skal 

senest 1. maj i det følgende indkomstår indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi 

til skattemyndighederne ifølge BAL § 26. I praksis anmeldes gaven ofte før 1. maj for at sikre at 

generationsskiftet gennemføres så hurtigt som muligt. Gaveafgiften, som giveren frit kan betale 

uden, at det bliver anset som en gave til modtageren, falder til betaling samtidig med indgivelsen af 

gaveanmeldelsen jf. BAL § 30. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med 

modtageren jf. BAL § 30, stk. 1.  
 

Finder skattemyndighederne, at gavens værdi ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for 

gavens modtagelse, kan skattemyndighederne ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter 

anmeldelsens modtagelse. I de tilfælde, hvor skattemyndighederne ændrer værdiansættelsen, vil 

skattemyndighederne opkræve den manglende afgift eller tilbagebetale for meget angivet afgift jf. 

BAL § 30. Som tidligere beskrevet i afsnit [5.2] er søskende og søskendes børn ikke omfattet af 

personkredsen i BAL § 22. Såfremt der ydes en gave i mellem søskende, eller til søskendes børn i 

forbindelse med overdragelse med succession i medfør af ABL § 34, skal værdien af denne gave 

medregnes til den skattepligtige indkomst.  
 

Når der gives en gave, som udløser gaveafgift, kan giveren efter BAL § 24, stk. 5 afgiftsfrit betale 

gaveafgiften. Modtageren kan afgiftsfrit modtage gaver, som ligger inden for det for året gældende 

bundfradrag. Bundfradragene er givet i BAL § 22, stk. 1 og stk. 2 og er som angivet i bilag [36]. 
 

Som det endvidere er beskrevet i afsnit [4.1] accepterer skattemyndighederne normalt ikke, at 

erhverver og overdrager ved værdiansættelsen af de overdragne aktiver tager højde for den 

latente skatteforpligtelse, der hviler på aktiverne. Skattemyndighederne har, som følge af en 

afgørelse fra Landsskatteretten50, imidlertid ændret praksis på dette område, hvorefter der ved en 

overdragelse med succession ved fastsættelse af vederlaget kan tages højde for de latente 

skatter, der overdrages.  

  

                                                        
50 Se afgørelse fra Landsskatteretten, SKM2008.876LSR. 
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Den føromtalte afgørelse fra Landsskatteretten er desuden fulgt op af et styresignal 

SKM2011.406SKAT, hvor Skatteministeriet præciserer, at der ved værdiansættelse af et aktiv, 

som overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke kan gives 

dobbeltnedslag, hvorfor man ikke både kan opnå nedslag for den gaverelaterede del af den 

udskudte skat vedrørende overdragelsen efter KSL § 33 C og for den objektivt beregnede 

passivpost efter KSL § 33 D51.  

 

5.9 Den latente skatteforpligtelse og beregning af passivpost 

Som tidligere beskrevet i afsnit [4.1] vil der være mulighed for at beregne en passivpost, i medfør 

af KSL § 33 D, der går til fradrag ved beregning af den gaveafgiftspligtige værdi under 

forudsætning af, at den udskudte skat ikke allerede er fratrukket kapitalandelens værdi. Når 

ejerskab af en virksomhed overdrages ved succession, og der ved overdragelsen indgår et 

gaveelement, kan gaveafgiftsgrundlaget nedsættes med en passivpost. Denne beregnes som 22 

pct. af den skattepligtige fortjeneste, der ville være realiseret, hvis virksomheden var blevet solgt 

uden succession jf. KSL par. 33 D, stk. 1. Hensigten med passivposten er at kompensere 

erhververen for at overtage de udskudte skatter. Se endvidere bilag [22]. 

 

Som beskrevet i afsnit [4.1] har praksis tidligere været, at der ved værdiansættelse af 

virksomheden gives nedslag for både den udskudte skat, vedrørende overdragelsen jf. KSL § 33 

C, og for den objektivt beregnede passivpost jf. KSL § 33 D. Skattemyndighederne har imidlertid 

udsendt et styresignal52, der fastslår, at der for overdragelser efter 15.06.11 ikke længere er 

mulighed for at opnå dobbelt fradrag for skatteforpligtelsen. Styresignalet fastslår, at der ved 

succession kan afsættes en forpligtelse i overdragelsesbalancen svarende til den skønnede værdi 

af skatteforpligtelsen, f.eks. 50 pct. I princippet betyder det, at den udskudte skat medtages til kurs 

50 i stedet for kurs pari. Erhververen har krav på det største af de nedslag, der kan beregnes efter 

KSL par. 33 C hhv. KSL par. 33 D. I styresignalet er endvidere angivet, at skatteforpligtelsen skal 

kursfastsættes efter følgende vilkår: 

  

                                                        
51 Styresignalet er efterfølgende fulgt op i praksis, se f.eks. SKM2012.479LSR. 
52 Retstilstanden er at ved overdragelse af en erhvervsmæssig virksomhed med succession efter KSL § 33 C, kan overdrager/erhverver at den latente skat 
fragå i overdragelsessummen – alternativt at der kompenseres for den latente skat ved at der beregnes en passivpost der går til fradrag i gaveafgiften, 
Halling-Overgaard (2013, 56). 
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(i) at overdragelsessummen svarer til handelsværdien i fri handel, 

(ii) at en kursfastsættelse til pari ikke vil svare til skatteforpligtelsens handelsværdi, og 

(iii) at kursen må antages at ligge under kurs 100. 

 

Erhverver og overdrager skal i overdragelsesaftalen kursfastsætte skatteforpligtelsen, som er 

underlagt skattemyndighedernes prøvelse. 

 

5.10 Delkonklusion 

Junior tilhører personkredsen specificeret i ABL § 34, stk. 1 og BAL § 22, stk. 1, hvorfor det vil 

være muligt at anvende reglerne om overdragelse af kapitalandele med succession. Det medfører, 

at en eventuel gave fra Senior til Junior ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst jf. SL § 

5, litra b. Senior vil derfor kunne give Junior 59 tkr. afgiftsfrit pr. indkomstår53 og desuden afgiftsfrit 

kunne betale gaveafgift på 15 pct. af den gave, der overstiger bundfradraget på 59 tkr. (eller 118 

tkr. som beskrevet i fodnote [58]) jf. BAL § 24, stk. 5. Da Junior, i forbindelse med successionen, 

indtræder i Seniors skattemæssige stilling med hensyn til kapitalandelene, kan der gives nedslag 

for den gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter KSL § 33 C eller 

for den objektivt beregnede passivpost efter KSL § 33 D. Junior har krav på det største af det 

nedslag, der kan beregnes efter de to førnævnte bestemmelser54. 

 

Som det fremgår af afsnit [2.3] er selskabets formål at sælge nye og brugte biler samt at udføre 

service og reparationer på en række udvalgte bilmærker. Størstedelen af selskabets indtægter 

stammer fra netop denne virksomhed. Det antages derfor, at indtægtskriteriet ikke giver anledning 

til udfordringer i beregningseksemplet, hvorfor det ikke vil blive behandlet yderligeres derfor ikke 

nærmere55. Se bilag [10] for pengetanktest af aktivkriteriet pr. 31.12.1556. Som det fremgår af 

pengetankstesten udgør handelsværdierne af de ”aktive” aktiver i selskabet mere end 50 pct. 

Overdragelsen overholder derfor aktivkriteriet i pengetanksreglen i ABL § 34, stk. 1, nr. 6, hvorfor 

selskabet kan betragtes som ”aktivt” og således overdrages fra Senior til Junior med succession 

efter de i kapitel [5] beskrevne regler og bestemmelser57. Det følger afslutningsvis af ABL § 34, stk. 

4, jf. KSL § 33 C, stk. 7, at skattemyndighederne skal orienteres om, at Junior succederer og 

dermed indtræder i Seniors skattemæssige stilling senest på tidspunktet, hvor Senior indleverer 

selvangivelse.   

                                                        
53 Der gælder at både Senior og hans hustru kan give 59 tkr. til Junior, hvormed den samlede afgiftsfri gave andrager 118 tkr. pr. indkomstår. 
54 Der tages udgangspunkt i en objektivt beregnet passivpost jf. KSL § 33 D, da den skønnede værdi på ca. 50 pct. af den udskudte skat (latente 
skatteforpligtelse) jf. KSL § 33 C vil medføre et forholdsmæssigt mindre nedslag. 
55 Selskabets realiserede regnskabsmæssige resultater, resultatopgørelse og øvrige økonomiske nøgletal for perioden 2015 til 2011 fremgår af bilag [8]. 
56 Der er med udgangspunkt i 2000-10-cirkulæret beregnet en goodwill på 6.316 tkr. Beregningen fremgår endvidere af bilag [3] 
57 Det forudsættes endvidere at gennemsnitsberegningen jf. ABL § 34, stk. 6 medfører tilsvarende. 



 

Side 43 af 107 

6 Omstruktureringsmodeller 

Som det fremgår af afsnit [1.1] bør et generationsskifte planlægges i god tid. Det skyldes bl.a., at 

selve overdragelsen kan optimeres ved først at foretage en omstrukturering således, at 

ejerskabsstrukturen bliver mere hensigtsmæssig i generationsskifteøjemed. En omstrukturering 

kan være med til at udskille den del af selskabet, der ønskes generationsskiftet – alternativt slanke 

balancen i selskabet således, at kapitalandelene kan overdrages til erhverver til en reduceret 

købspris. 

 

I det følgende redegøres for, hvilke omstruktureringsmodeller, der med fordel kan anvendes med 

henblik på et mere smidigt generationsskifte samt lette tilpasningen af de konkrete ønsker for såvel 

Senior som Junior.  
 

6.1 Spaltning 
6.1.1 Generelt 

Ved gennemførelse af en spaltning sker der en opdeling af et selskabs (indskydende selskabs) 

aktiviteter således, at en del, eller samtlige opsplittede selskabsdele, overgår til et eller flere øvrige 

selskaber. Kapitalejeren i det hidtidige selskab modtager kapitalandele i det modtagende selskab 

(eller de modtagende selskaber) som vederlag herfor, alternativt ved kontantvederlag. 

Kapitalejeren kan selv vælge, i hvilket omfang vederlaget skal være i form af kapitalandele eller 

kontanter samt, hvordan en eventuel fordeling skal ske, jf. FUSL § 15 a, stk. 2. Se figuren 

nedenfor, hvor et driftsselskab med egen domicilejendom spaltes ud ved en grenspaltning som 

beskrevet i afsnit [6.1.4].: 
 

 

  Figur 1: Grenspaltning af domicilejendom, kilde: egen tilvirkning 
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Ved gennemførelse af en spaltning er der som udgangspunkt tale om en skattepligtig afståelse af 

aktiver, som skattemæssigt medfører realisationsbeskatning efter almindelige regler, som 

beskrevet i kapitel [3]. En spaltning kan også ske skattefrit efter de subjektive regler (med 

forudgående tilladelse) eller efter det objektive regelsæt (uden forudgående tilladelse). Dette 

beskrives nærmere nedenfor.  
 

Skattepligtig spaltning beskrives i afsnit [6.1.2], og skattefri spaltning beskrives i afsnit [6.1.3]. 

Spaltning kan ske som grenspaltning og som ophørsspaltning. Grenspaltning beskrives i afsnit 

[6.1.4] og ophørsspaltning beskrives i afsnit [6.1.5]. Der stilles forskellige krav til spaltningen, alt 

efter om spaltningen sker som grenspaltning eller som ophørsspaltning jf. nærmere nedenfor i 

punkt [6.1.3]. 

 
6.1.2 Skattepligtig spaltning 

Som beskrevet ovenfor vil der som udgangspunkt være tale om afståelse af aktiver ved en 

skattepligtig spaltning, og der vil således ske afståelsesbeskatning efter de almindelige regler som 

beskrevet i kapitel [3]. 
 

6.1.3 Skattefri spaltning 

Ved en skattefri spaltning vil der ske succession58 for såvel det indskydende selskab som 

kapitalejeren i kraft af, at det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs stilling 

(civilretlige og skatteretlige) på tidspunktet for spaltningen. Kapitalejeren vil tilsvarende succedere i 

den del af vederlaget, der ydes i form af kapitalandele i det modtagende selskab. 

Vederlagskapitalandelene anses for anskaffet for samme købesum, og på samme købstidspunkt, 

som kapitalandelene i det indskydende selskab. 
 

6.1.3.1 Skattefri spaltning med tilladelse (det subjektive regelsæt)) 

Skattemyndighederne ligger vægt på, at spaltningen er forretningsmæssigt velbegrundet, før der 

tillades skattefrihed efter det subjektive regelsæt. Det afgørende for, om der kan gives tilladelse til 

spaltningen efter reglerne i FUSL, er således i hvilket omfang der foreligger en gyldig 

forretningsmæssig begrundelse til spaltningen, eller om formålet med selve spaltningen alene er 

skatteudskydelse. Hvis det sidste er tilfældet, vil der efter praksis ikke tillades skattefrihed. 

Forretningsmæssige begrundelser kan f.eks. være (i) generationsskifte eller (ii) uenighed i mellem 

aktionærer. 

  

                                                        
58 Som beskrevet i kapitel [5]. 
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Der hersker intet krav om, at alle kapitalejere vederlægges på samme måde, men der må i 

forbindelse med spaltningen ikke ske formueforskydning i mellem kapitalejerne, ligesom der ved 

gennemførslen af spaltningen ikke kan opstå nye aktiver og passiver. I praksis betyder det, at der 

ikke kan etableres en mellemregning de involverede parter i mellem59. 
 

6.1.3.2 Skattefri spaltning uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

Som udgangspunkt vil de betingelser, der gælder ved en skattefri spaltning med tilladelse60, også 

gælde ved en skattefri spaltning uden tilladelse. Den væsentligste forskel i mellem de to regelsæt 

er, at der ved skattefri spaltning uden tilladelse ikke stilles krav om, at spaltningen er 

forretningsmæssigt velbegrundet. Der gælder endvidere, at (i) forholdet mellem aktiver og gæld 

skal være uændret. Denne betingelse skal forhindre, at det indskydende selskab bliver tømt for 

egentlige værdier ved, at selskabet, som følge af spaltningen, bliver efterladt med en gæld, der 

overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og passiver således, at en skattepligtige avance ved 

salg af aktierne bliver reduceret. Betingelsen har følgeligt den betydning, at det nærmest er umuligt 

at gennemføre en grenspaltning uden tilladelse61. 
 

Det gælder desuden, at selskaber, der efter spaltningen ejer minimum 10 pct., ikke må afstå 

kapitalandele i det overtagende selskab i en periode på 3 år efter tidspunktet for spaltningen jf. 

FUSL § 15 a, stk. 1. Betingelsen omtales ofte som ”holdingkravet”. Skattefriheden berøres ikke ved 

efterfølgende omstruktureringer, så længe der ikke sker vederlæggelse i andet end aktier og 

holdingkravet, som beskrevet ovenfor, bliver videreført i sin restløbetid samt finder anvendelse på 

selskabsdeltageren, henholdsvis det eller de deltagende selskaber i de efterfølgende 

omstruktureringer62. Praksis er, at skattefri spaltning sker uden skattemyndighedernes 

forudgående tilladelse. Her undersøges det, om betingelserne for at benytte det objektive regelsæt 

er opfyldt ved bindende svar fra skattemyndighederne. 

 

Ved spaltninger, hvor det indskydende selskab har mere end én kapitalejer, og en af disse bliver 

majoritetskapitalejer i det overtagende selskab, er der desuden krav på 3 års ejertid. Det følger 

heraf, at der ikke kan gennemføres spaltninger uden tilladelse, hvis det indskydende selskab har 

mere end én kapitalejer, og én eller flere af disse har været kapitalejer i mindre end 3 år uden at 

have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er, eller ved spaltningen bliver, kapitalejer i det 

modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne63.  

                                                        
59 Halling-Overgaard (2013, 332). 
60 Som beskrives ovenfor i afsnit [6.1.3.1]. 
61 Halling-Overgaard (2013, 337). 
62 Halling-Overgaard (2013, 362). 
63 Halling-Overgaard (2013, 362). 
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6.1.4 Grenspaltning (uegentlig spaltning) 

Ved grenspaltning fortsætter det indskydende selskab. Samtlige, eller en del, af selskabets aktiver 

overdrages efterfølgende til et eller flere modtagende selskaber. Der stilles krav om, at det 

indskydende selskab skal tilføre en samlet virksomhedsgren, dvs. at de aktiver og passiver, der 

tilføres det modtagende selskab, samlet skal udgøre en selvstændig gren af en virksomhed. Der 

skal således være tale om en selvstændig organisatorisk enhed, der er i stand til at fungere ved 

egne midler.  

 

Ved grenspaltning bevarer det indskydende selskab muligheden for at fremføre sine egne, tidligere 

skattemæssige underskud til fradrag i indkomsten. Grenspaltningen medfører således ikke 

underskudsbegrænsning. For de modtagende selskaber optages aktiverne og passiverne i det 

indskydende selskab til handelsværdien og på spaltningstidspunktet64. 
 

6.1.5 Ophørsspaltning (egentlig spaltning) 

Ved ophørsspaltning ophører det indskydende selskab, og samtlige af selskabets aktiver 

overdrages efterfølgende til et eller flere modtagende selskaber. Såvel det indskydende selskab 

som kapitalejerne bliver likvidationsbeskattet jf. LL § 16 A. Ved ophørsspaltning vil underskud fra 

tidligere år, hverken i det indskydende selskab eller det modtagende selskab, kunne udnyttes i det 

modtagende selskab efter spaltning. Ophørsspaltningen medfører således 

underskudsbegrænsning. En undtagelse hertil er, at underskud i enten det indskydende selskab 

eller det modtagende selskab kan videreføres forudsat, at det er opstået under sambeskatningen i 

en koncern iht. SEL § 31, stk. 1. For de modtagende selskaber optages aktiverne og passiverne i 

det indskydende selskab til handelsværdien og på spaltningstidspunktet.65 

  

                                                        
64 Olsen (2013, 36) 
65 Olsen (2013, 36) 



 

Side 47 af 107 

6.1.6 Delkonklusion 

Det antages, at domicilejendommen i DPO kan fungere som en selvstændig organisatorisk enhed, 

der er i stand til at fungere ved egne midler. Senior har derfor mulighed for at foretage en 

grenspaltning således, at domicilejendommen (og tilhørende forpligtelser) spaltes ud af DPO og til 

DPO (ejendom). Det medfører, at balancen i DPO ”slankes”, og Junior som følge heraf kan 

overtage kapitalandelene til en reduceret købspris66. Senior vil desuden fortsat have indtjening nu i 

form af huslejeindtægter i DPO (ejendom). I kraft af, at domicilejendommen er blevet grenspaltet til 

et nyt ejendomsselskab, vil der dog være opstået en ny generationsskiftesituation i forhold til 

ejendomsselskabet, hvor det vil meget svært, om ikke umuligt, at imødekomme pengetanksreglen 

jf. ABL § 34, stk. 6. Se f.eks. pengetankstest af åbningsbalancen for DPO (ejendom) i bilag [12]. 

Som det fremgår af afsnit [5.7.2] anses fast ejendom, der udlejes i mellem koncernselskaber, og 

som lejer anvender i driften, ikke som en udlejningsejendom og dermed ikke som et 

pengetankaktiv, men i stedet som et driftsaktiv. Af den årsag vil pengetanksreglen umiddelbart ikke 

være en hindring for et senere generationsskifte af også DPO (ejendom). Der vil endvidere ikke 

ske underskudsbegrænsning af eventuelle skattemæssige underskud i driftsselskabet. Se figur [1] 

af ovenstående grenspaltning. 
 

Spaltningsregnskab og åbningsbalance for DPO (drift) samt DPO (ejendom) fremgår af bilag [9]. 

Pengetankstest af DPO (drift) og DPO (ejendom) fremgår af bilag [11] og [12]. 
 

Et alternativ til grenspaltningen kunne være, at Senior har etableret en holdingstruktur, som 

beskrevet i afsnit [6.2], om aktieombytning. Det antages desuden, at Junior tidligere har erhvervet 

50 pct. af DPO (holding). Senior og Junior kan herefter foretage en ophørsspaltning af DPO 

(holding), som beskrevet i afsnit [6.1.5]. Det kan de gøre uden, at skattefriheden berøres, og der vil 

ikke gælde nye holdingkrav for så vidt angår de nye holdingselskabers kapitalandele i DPO (drift). 

Se figuren nedenfor: 
 

                                                        
66 Se f.eks. SKM2009.366.SR: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1812553  
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  Figur 2: Aktieombytning og ophørsspaltning, kilde: egen tilvirkning 

 

Ovenstående struktur er hensigtsmæssig i generationsskifteøjemed, og der vil efterfølgende være 

mulighed for at ophørsspalte DPO (holding) til to separate holdingselskaber. Som beskrevet i afsnit 

[6.1.3.2] skal Senior og Junior eje aktierne i 3 år, regnet fra spaltningstidspunktet, for, at 

spaltningen kan gennemføres skattefrit og uden tilladelse fra skattemyndighederne. Holdingkravet 

finder dog ikke anvendelse, hvis der er adgang til skattemæssig succession, samt hvis Senior har 

ejet aktierne i 3 år67. Som beskrevet i indledningen, afsnit [1.1], samt afgræsningen i afsnit [1.3] 

skal spaltningen ske som led i et generationsskifte nu og her. Det antages derfor, at Senior og 

Junior ikke kan vente til holdingkravet er overholdt. Der kan derfor umiddelbart ikke gennemføres 

en skattefri spaltning uden tilladelse fra skattemyndighederne. I praksis sker der det, at der 

foretages en aktieombytning samt en spaltning i samme omstrukturering, så strukturen straks 

kommer på plads. Ved at etablere ovenstående struktur, angivet i figur [2], vil DPO (drift) kunne 

udlodde udbytte skattefrit til Junior Holding (herefter JH)  og Senior Holding (herefter SH), da de 

hver især ejer mere end 10 pct. Det vil med tiden give Junior en del kapital i JH, så han løbende 

kan erhverve kapitalandele i DPO (drift) fra SH og med tiden opnå fuldt ejerskab. SH vil ikke blive 

beskattet ved den løbende afhændelse af kapitalandelene i DPO (drift), da selskabet ejer mere 

end 10 pct., og der således er tale om datterselskabsaktier. Senior vil med denne løsning have en 

del kapital i SH, som kan udloddes efter behov. Det vil alene give mening for både Senior og 

Junior med en ophørsspaltning, såfremt der tidligere er sket en aktieombytning af DPO, og Junior 

har erhvervet 50 pct. af aktierne. Der er dog en betydelig finansieringsbyrde forbundet med, at 

Junior erhverver 50 pct. af aktierne i DPO (drift), og modellen er desuden ikke forenelig med 

Seniors krav om et min.provenu, samt desuden Seniors forventning om at trække sig fra ledelsen 

fra dag ét efter overdragelsen.  

                                                        
67 Se f.eks. SKM2007.821.SR: http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1719311  
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6.2 Aktieombytning 
6.2.1 Generelt 

Ved en gennemførelse af en aktieombytning vil kapitalejeren bytte sine kapitalandele i det 

oprindelige (erhvervede) selskab ud med kapitalandele i et andet (erhververende) selskab, som til 

gengæld erhverver kapitalandelene i det oprindelige (erhvervede) selskab. Aktieombytningen 

medfører således, at der etableres en såkaldt holdingstruktur ved, at der indskydes et selskab i 

mellem kapitalejeren og det oprindelige selskab. Se figuren nedenfor, hvor der foretages en 

aktieombytning: 
 

 

  Figur 3: Aktieombytning og etablering af holdingstruktur, kilde: egen tilvirkning 

 

Motiverne for at gennemføre en aktieombytning er oftest, at der, som anført ovenfor, etableres en 

holdingstruktur, hvorved den ultimative kapitalejer får mulighed for at opspare kapital fra 

driftsselskabet i holdingselskabet uden driftsrisiko68. Dette samtidig med, at driftsselskabets 

balance kan slankes således, at det er billigere for en tredjemand, f.eks. Junior, at købe sig ind i 

driftsselskabet69. Som beskrevet i afsnit [3.2.2] kan holdingselskabet, så længe det ejer mere end 

10 pct. af driftsselskabet, eller der er tale om skattefrie porteføljeaktier som beskrevet i afsnit 

[3.2.1], endvidere frasælge kapitalandele i driftsselskabet uden, at der sker beskatning. 

 

Aktieombytning sidestilles i skattelovgivningen med almindelig afståelse af kapitalandele, og derfor 

medfører en aktieombytning som udgangspunkt beskatning efter reglerne i ABL (ABL §§ 8-9 for 

selskaber og ABL § 12 for personer). Aktieombytningen kan dog også ske skattefrit ved 

succession jf. ABL § 36, stk. 2. Som hovedregel gennemføres aktieombytninger skattefrit enten 

efter reglerne om skattefri aktieombytning i ABL § 36, stk. 1 og 2, efter reglerne om uegentlig 

fusion i ABL § 36, stk. 3, jf. FUSL §§ 9-11 eller efter det objektive regelsæt i ABL § 36, stk. 6.   

                                                        
68 Som f.eks. ved udlodning af udbytte som beskrevet i afsnit [3.5]. 
69 Halling-Overgaard (2013, 191). 
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Ved gennemførelse af en aktieombytning er der, som beskrevet ovenfor, som udgangspunkt tale 

om en skattepligtig afståelse af kapitalandele, som skattemæssigt medfører realisationsbeskatning 

efter de almindelige regler, som beskrevet i kapitel [3]. En aktieombytning kan også ske skattefrit 

efter de subjektive regler (med forudgående tilladelse) eller efter det objektive regelsæt (uden 

forudgående tilladelse), hvilket beskrives nærmere nedenfor, afsnit [6.2.3.1] og [6.2.3.2]. 

Skattepligtig aktieombytning beskrives i afsnit [6.2.2], og skattefri aktieombytning beskrives i afsnit 

[6.2.3].  
 

6.2.2 Skattepligtig aktieombytning 

Som beskrevet i afsnit [6.2.1] medfører en aktieombytning som udgangspunkt beskatning hos 

kapitalejeren ved, at den ved aktieombytningen realiserede fortjeneste (eller tab) ved afståelsen af 

kapitalandelene opgøres efter reglerne i ABL. Der sker ikke beskatning af hverken det erhvervede 

selskab eller det erhvervende selskab. Kapitalejeren afstår sine kapitalandele i det erhvervede 

selskab til det erhvervende selskab og skal derfor realisationsbeskattes70 af avancen ved 

afståelsen.  

 

Der gælder, at det erhvervende selskab har anskaffet kapitalandelene i det erhvervede selskab på 

aktieombytningstidspunktet til handelsværdien. Det skal endvidere bemærkes, at der kan ske 

begrænsning af det erhvervede selskabs eventuelle fremførselsberettigede skattemæssige 

underskud, idet aktieombytning jf. SEL § 12 D sidestilles med skift i aktionærkreds. Hvorvidt der 

sker underskudsbegrænsning afhænger af, om der er tale om væsentligt skift af ejerkredsen71. 
 

6.2.3 Skattefri aktieombytning 

Som beskrevet i afsnit [6.2.1] kan en aktieombytning ske skattefrit efter reglerne FUSL §§ 9-11 jf. 

ABL § 36, hvormed aktieombytningen sker ved skattemæssig succession. Som beskrevet i kapitel 

[5] medfører skattemæssig succession, at anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt overføres fra 

kapitalandelene i det erhvervede selskab til kapitalandelene i det erhvervende selskab. Det betyder 

således, at der ikke sker realisationsbeskatning af kapitalejeren i det erhvervede selskab, selvom 

der reelt sker afståelse af kapitalandelene. Beskatningen udskydes i stedet til et senere tidspunkt, 

f.eks. når kapitalejeren afstår72 kapitalandelene i det erhvervende selskab.  

  

                                                        
70 Som beskrives i afsnit [3.1]. 
71 Som f.eks. hvis mere end 50 pct. af selskabskapitalen ved indkomstårets udløb ejes af andre kapitalejere end ved begyndelsen af underskudsåret. 
Tilsvarende gælder, hvis andre kapitalejere ved indkomstårets udløb end ved begyndelsen af underskudsåret råder over mere end 50 pct. af den samlede 
stemmeværdi. 
72 Som defineret ABL § 30 ved (i) salg, (ii) tilbagesalg til udstedende selskab, (iii) bytte, (iv) konkurs eller tvangsopløsning, (v) visse vedtægtsændringer 
eller (vi) kapitalnedsættelse. 
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Det er alene ejerandelen73, der er afgørende for, hvornår en afståelse af kapitalandele beskattes. 

Salg af kapitalandele i et selskab ved ejerskab på mindst 10 pct. (eller når der er tale om skattefrie 

porteføljeaktier som beskrevet i ABL § 4 C) er skattefrit jf. ABL § 874, mens salg af aktier i et 

selskab ved ejerskab på mindre end 10 pct. er skattepligtigt jf. ABL § 975. Holdingkravet, som 

beskrevet i afsnit [6.1.3.2], fremgår af § ABL 36, stk. 6 og gælder tilsvarende ved skattefrie 

aktieombytninger.  

 
Det er en betingelse for en aktieombytning efter ABL § 36, stk. 2 og stk. 3, at vederlaget for de 

ombyttede kapitalandele sker i form af ejerandele i det erhvervende selskab, samt eventuelt delvist 

ved vederlæggelse af kontanter. Den del af vederlaget, der erlægges ved kontanter beskattes som 

anden form for aktieavance, hvor f.eks. selskaber omfattet af ABL § 8, som beskrevet ovenfor, kan 

afstå kapitalandelene skattefrit, mens selskaber omfattet af ABL § 9 vil blive skattepligtige ved 

afståelsen. Som beskrevet i afsnit [3.1] vil personer, uanset ejerandel, blive skattepligtige ved 

afståelse af kapitalandele i et selskab efter § ABL 12. 

 
Som udgangspunkt gælder følgende betingelser for at foretage en skattefri aktieombytning: (i) der 

er tale om et dansk selskab, (ii) kapitalejeren er fuldt skattepligtig til Danmark, (iii) vederlaget sker i 

form af kapitalandele i det erhvervende selskab eller delvist af kontanter, og (iv) aktieombytningen 

skal være gennemført inden for en periode på 6 måneder regnet fra første ombytningsdag. Det 

følger endvidere af § ABL 36, stk. 1, at der ikke kan foretages en aktieombytning, når det 

erhvervede eller det erhvervende selskab ved beskatningen her i landet anses for at være en 

transparent enhed76. 
 

6.2.3.1 Skattefrie aktieombytning med tilladelse (det subjektive regelsæt)) 

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse skal man søge tilladelse hos skattemyndighederne. 

Skattemyndighederne ligger vægt på, at aktieombytningen er forretningsmæssigt velbegrundet, før 

der tillades skattefrihed efter det subjektive regelsæt. Som det fremgår af afsnit [6.1.3.1] er det 

afgørende for, om der kan gives tilladelse til aktieombytningen efter reglerne i FUSL, om der 

foreligger en gyldig forretningsmæssig begrundelse til aktieombytningen, eller om formålet med 

selve aktieombytningen alene er skatteudskydelse77. Såfremt skattemyndighederne giver tilladelse 

til en skattefri aktieombytning, vil tilladelsen ofte være ledsaget af en række betingelser for, at 

skattefriheden kan opretholdes.  

  
                                                        
73 Det var tidligere ejertiden der var afgørende, men det blev ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. 
74 Datterselskabsaktier beskrives i afsnit [3.2.2]. 
75 Porteføljeaktier beskrives i afsnit [3.2.1]. 
76 Halling-Overgaard (2013, 206-209). 
77 Den juridiske vejledning 2016-1, C.D.6.3.4: Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning. 
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Den vigtigste betingelse er, at skattemyndighederne skal underrettes ved væsentlige ændringer af 

de forhold, der lå til grund for den oprindelige ansøgning. Væsentlige ændringer kan f.eks. være 

som følger: (i) efterfølgende afståelse af kapitalandele i datterselskabet, (ii) efterfølgende ændring i 

datterselskabets kapitalforhold eller (iii) salg af aktivitet i datterselskabet78. 

 

Som beskrevet i afsnit [6.2.3] finder holdingkravet jf. § ABL 36, stk. 6 anvendelse ved en skattefri 

aktieombytning. Der kan imidlertid søges dispensation fra ejertidsvilkåret, og kapitalejeren kan, ud 

fra en konkret vurdering fra skattemyndighederne, få opretholdt tilladelsen således, at det 

erhvervende selskabs afståelse af kapitalandele, inden for en periode på 3 år fra 

ombytningstidspunktet, ikke udløser beskatning hos kapitalejeren79. 

 

Som ved en skattepligtig aktieombytning, beskrevet i afsnit [6.2.2], gælder, at det erhvervende 

selskab har anskaffet kapitalandelene i det erhvervede selskab på aktieombytningstidspunktet til 

handelsværdien. 
 

6.2.3.2 Skattefrie aktieombytning uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

Som udgangspunkt kan en aktieombytning gennemføres uden tilladelse fra skattemyndighederne 

jf. ABL § 36, stk. 6 og stk. 7 (forudsat, at aktieombytningen er omfattet af reglerne i ABL § 36, stk. 

1-5). Det gælder, at værdien af vederlagskapitalandelene skal svare til handelsværdien af de 

ombyttede kapitalandele jf. ABL § 36, stk. 6, og som beskrevet i tidligere afsnit [6.2.3,] finder 

holdingkravet jf. § ABL 36, stk. 6 anvendelse ved en skattefri aktieombytning.  

 

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse kan der, modsat en skattefri aktieombytning med 

tilladelse, ikke dispenseres fra ejertidsvilkår. Omstruktureringer kan imidlertid gennemføres 

undtagelsesvis uden, at skattefriheden berøres, så længe der ikke sker vederlæggelse i andet end 

kapitalandele. Praksis er, at skattefrie ombytninger sker uden skattemyndighedernes forudgående 

tilladelse, men hvor det undersøges, om betingelserne for at bruge det objektive regelsæt er 

opfyldt ved bindende svar fra skattemyndighederne. 

  

                                                        
78 Den juridiske vejledning 2016-1, C.D.6.3.6.2: Hvilke ændringer kan medføre, at tilladelsen bortfalder? 
79 Halling-Overgaard (2013, 224), se endvidere f.eks. SKM0006.447SKAT. 
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Der er ingen udbyttebegrænsninger, og det erhvervede selskab kan således udloddes skattefrit til 

det erhvervende selskab, såfremt ejerandelen opretholdes på mindst 10 pct. 

 

Som ved en skattepligtig aktieombytning, beskrevet i afsnit [6.2.2], gælder der, at det erhvervende 

selskab har anskaffet kapitalandelene i det erhvervede selskab på aktieombytningstidspunktet til 

handelsværdien. 

 

Den primære forskel på at gennemføre en aktieombytning med eller uden tilladelse fra 

skattemyndighederne er, at man kan gennemføre en aktieombytning uanset, om den 

forretningsmæssige begrundelse80 foreligger. Det er f. eks. muligt for to kapitalejere, der ejer et 

driftsselskab, at foretage en kombineret aktieombytning med efterfølgende spaltning81 således, at 

de hver opnår et holdingselskab, hvorefter de kan udlodde overskydende likviditet til 

holdingselskaberne og de, uafhængigt af hinanden, kan disponere over de udloddede midler. Det 

scenarie vil typisk ikke blive kvalificeret som en forretningsmæssig begrundelse efter 

skattemyndighedernes praksis82. Det objektive regelsæt er således i den grad anvendeligt i 

situationer, hvor der ikke foreligger en klar forretningsmæssig begrundelse for aktieombytningen. 
 

6.2.4 Delkonklusion 

Ved at foretage en aktieombytning er det muligt for Senior at etablere en koncernstruktur, som er 

hensigtsmæssig i generationsskifteøjemed. Det vil i praksis ske ved, at der indskydes et nyt 

(erhvervende) selskab mellem Senior, som ultimativ kapitalejer, og DPO. Senior kan herefter 

udlodde overskydende likviditet til det nye (erhvervende) selskab og på den måde ”slanke” 

balancen i DPO. Aktieombytningen kan gennemføres skattefrit og uden tilladelse, hvor der ikke er 

krav om en forretningsmæssig begrundelse. 

 

Ved det følgende eksempel har Senior foretaget en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra 

skattemyndighederne83, hvormed en holdingstruktur, som beskrevet i afsnit [6.2.1], er etableret. Se 

figur [3] over foretagelse af en aktieombytning. 

  

                                                        
80 Som beskrevet i afsnit [6.1.3.2]. 
81 Som beskrevet i afsnit [6.1.6]. 
82 Halling-Overgaard (2013, 246). 
83 Det forudsættes ved eksemplet at handelsværdien er den samme som ved regnskabsaflæggelsen pr. 31.12.15. 
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Som det fremgår af værdiansættelsen i afsnit [4.4], kan værdien af kapitalandelene i DPO opgøres 

til 60.921 tkr. Som følge af holdingkravet kan SH, efter at have ejet kapitalandelene i DPO i 

minimum 3 år regnet fra ombytningstidspunktet, sælge kapitalandelene til JH for 60.921 tkr. uden, 

at det udløser nogen form for skat.  

 

En anden mulighed er, at Senior udlodder overkursen på 59.921 tkr. skattefrit til sit SH84, og på 

den måde ”slanker” balancen i DPO. Det vil medføre, at anskaffelsessummen for kapitalandelene i 

DPO bliver væsentligt reduceret, og Junior kan således købe kapitalandelene i DPO for 1.000 tkr.: 

 

  
   kr. i tusinder   
   Selskabskapital   1.000  

Overkurs 
 

59.921  
   Anskaffelsessum 60.921  
       

 

 
   kr. i tusinder   
   Selskabskapital   1.000  

Overkurs 
 

59.921  

Udloddet overkurs 
 

-59.921  
   Anskaffelsessum 1.000  
       

 

 
  Tabel 1: Aktieombytning, angivelse af anskaffelsessum med og uden udlodning af overkurs, kilde: egen tilvirkning 
 

Det forudsættes her, at der er tilstrækkelig kapital til, at overkursen kan udloddes til SH således, at 

likviditeten i DP ikke presses i en sådan grad, at den fortsatte drift påvirkes. SH kan herefter 

fungere som en ”pengetank”, og Senior vil på den måde kunne udlodde udbytte til sig selv efter 

behov.  

 

6.3 Opdeling af selskabskapitalen i klasser 
6.3.1 Generelt 

Ved opdeling af kapitalklasser opdeles selskabskapitalen i to kapitalklasser, typisk klasse A og 

klasse B. Den indtrædende kapitalejer erhverver B-kapitalandele, mens den oprindelige kapitalejer 

får tildelt A-kapitalandele I selskabets vedtægter kan dette specificeres ved, at f.eks. B-

kapitalandelene kan være uden egentlig stemmeret, men alle kapitalandele som udgangspunkt har 

stemmerret. Hertil, at visse kapitalandeles stemmeværdi afviger i forhold til øvrige kapitalandele jf. 

SEL § 46, stk. 1. Ved anvendelse af modellen forudsættes det endvidere, at såvel den 

indtrædende som den oprindelige kapitalejer hver har etableret et holdingselskab. Se figuren 

nedenfor, hvor Junior har stiftet et selskab kontant, som beskrevet i afsnit [6.4], og hvor Senior har 

etableret et holdingselskab, f.eks. ved en aktieombytning som beskrevet i afsnit [6.2]: 

  

                                                        
84 Der kan udloddes skattefrit da der er tale om koncernselskabsaktier som beskrevet i afsnit [3.2.2].  
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  Figur 4: Opdeling af kapitalklasse og forlods udbytteret, kilde: egen tilvirkning 

 

Ved at opdele selskabskapitalen i kapitalklasser vil A-kapitalandele få tilknyttet en forlods 

udbytteret. Det betyder i praksis, at den indtrædende kapitalejer med B-kapitalandelene ikke er 

berettiget til udbytte, før den oprindelige kapitalejer med A-kapitalandelene har modtaget udloddet 

udbytte svarende til forlods udbytteretten. Kapitalklasserne opløses, når udbytteretten er udloddet 

fuldt ud, eller når perioden for forlods udbytteretten er udløbet. Når kapitalklasserne opløses, kan 

den indtrædende kapitalejer købe A-kapitalandelene af den oprindelige kapitalejer eller sælge til 

udstedende selskab. Der er dog mulighed for, at B-kapitalandelene er berettiget til udbytte, inden 

udbytteretten er udloddet fuldt ud, men det kræver, at der ved tegning af B-kapitalandelene 

foretages en vedtægtsændring, der gør det muligt at udlodde udbytte til B-kapitalandelene. 

Udlodning til B-kapitalandelene inden udbytteretten er udloddet fuldt ud kræver endvidere, at der 

ikke sker formueforskydning i mellem selskabets kapitalejere, hvilket i praksis betyder en passende 

forrentning af den ikke-udloddede udbytteret85. 

 

Ved anvendelse af modellen skal selskabets vedtægter ændres således, at de eksisterende 

kapitalandele konverteres til A-kapitalandele, og der skal i vedtægterne gives mulighed for, at 

selskabet kan udstede B-kapitalandele. Af kapitalejeroverenskomsten skal tydeligt fremgå, hvilke 

forhold, der ligger til grund for aftalen samt, hvor stort et forlodsudbytte A-kapitalandelene er 

berettiget til. Der gælder normalt (efter gældende praksis), at vedtægtsændringer i et selskab 

sidestilles med afståelse af aktier, når kapitalandelene efter vedtægtsændringen vurderes at have 

en anden identitet. Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en 

formueforskydning i mellem selskabets kapitalejere86. Det centrale i modellen er således, at der 

ikke sker afståelsesbeskatning, selvom der efterfølgende nytegnes eller sælges B-kapitalandele til 

favørpris.   
                                                        
85 Se f.eks. SKM2008.476.SR: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1758602 
86 Se f.eks. SKM2003.66.LR: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=162220 
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Efter hidtidig praksis har en vedtægtsændring ikke udløst afståelsesbeskatning, hvis der kun var 

én kapitalejer, idet ændringen, uanset om den måtte ændre væsentligt på kapitalandelens 

rettigheder i forhold til f.eks. udbytte og stemmer, jo ikke medfører nogen formueforskydning. 

Kapitalejeren bliver nemlig hverken rigere eller fattigere som følge af ændringen. I en nyere sag87 

gjorde skattemyndighederne det imidlertid gældende, at en sådan vedtægtsændring kun kunne 

godkendes, hvis den efterfølgende overdragelse eller nytegning af B-kapitalandele skete til 

markedsværdien. Var det ikke tilfældet, skulle kapitalandelene, i skattemæssig henseende, anses 

for at have afstået og genkøbt samtlige kapitalandele i selskabet til handelsværdien på tidpunktet 

for vedtægtsændringen. Skattemyndighederne begrundede ovenstående med, at 

vedtægtsændringen var en del af en samlet transaktionsrække, idet der ikke var nogen 

forretningsmæssig begrundelse for opdelingen uden en efterfølgende overdragelse eller nytegning. 

Skatterådet tiltrådte imidlertid ikke indstillingen fra skattemyndighederne og fastslog i deres 

afgørelse, at vedtægtsændringen ikke skulle medføre afståelsesbeskatning af samtlige 

kapitalandele, selvom der efterfølgende skete salg eller nytegning af B-kapitalandele til en pris, der 

var lavere end handelsværdien. Der skulle i stedet blot ske afståelsesbeskatning af sælgeren (den 

hidtidige kapitalejere) samt gavebeskatning af køberen af et beløb svarende til den økonomiske 

fordel. 

 

Det afgørende for om modellen er anvendelig er følgelig størrelsen af forlodsudbyttet til A-

kapitalandelene, idet størrelsen heraf bestemmer værdien af B-kapitalandelene. Det kan give god 

mening at indhente bindende svar om beløbets størrelse, eller alternativt blot overdrage B-

kapitalandelene som gave (med skatteforbehold), idet skattemyndighederne skal tage stilling til 

værdien 6 måneder efter modtagelse af gaveanmeldelsen88. 
 

Ligningsrådet har tidligere fastsat et rentetillæg på 6 pct. som et udtryk for markedsrenten89. 

Rentetillægget skal fastsættes i forhold til den periode forlodsudbytteretten forventes anvendt over 

og må derfor bero på en konkret vurdering efter sagens omstændigheder. Ud fra et tidsmæssigt 

perspektiv udløber udbytteretten dog, og det er således selskabets evne til at udlodde udbytte, der 

er afgørende for udbytterettens løbetid. Formålet med anvendelse af modellen er, at 

overdragelsessummen betales af selskabet i form af ret til fremtidig udbytte, og den er således 

anvendelig i en situation, hvor køber ikke har mulighed for at finansiere erhvervelsen selv90.  

  

                                                        
87 Se f.eks. SKM2015.274.SR: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172692&vId=0&lang=DA  
88 Som beskrevet i afsnit [5.8]. 
89 Se SKM2004.416.LR: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348  
90 Olsen (2013, 45) 
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6.3.2 Delkonklusion 

Det centrale ved denne model er, at størstedelen af erhvervelsen finansieres af selskabet selv i 

form af ret til fremtidigt udbytte. Som beskrevet ovenfor, afsnit [6.3.1], sker det ved, at Senior får 

tildelt en forlods udbytteret og endvidere bliver godtgjort med et rentetillæg. I praksis kan det være 

svært at fastsætte kursen på de nytegnede B-kapitalandele, som Junior skal erhverve. Hertil 

størrelsen af det beløb som Senior skal tildeles i forlods udbytte.  

 

Ved nedenstående beregning forudsættes det, at Juniors tegningskurs er 100, og at Junior tegner 

B-kapitalandele for 50 pct. af selskabskapitalen til kurs 100 svarende til en anskaffelsessum på 

1.000 tkr. Skattemæssigt anses de kapitalandele som Junior har tegnet for anskaffet til den pris, 

som Junior har givet for dem, hvilket i dette tilfælde vil sige til kurs 100. Selskabskapitalen i DPO vil 

herefter udgøre 2.000 tkr. Senior har en risiko ved at modtage en udbytteret frem for 

vederlæggelse i kontanter, og han skal derfor godtgøres med et rentetillæg. Rentetillægget 

fastsættes til en rente efter skat på 6,3 pct.91. Ved beregning af rentetillægget forudsættes 

endvidere en sund og stabil fremtidig drift, og udbyttet betales således over de kommende 6 år. Se 

nedenstående beregning af forlods udbytteret og rentetillæg: 
 

Beregning af forlods udbytteret og rentetillæg 
   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921 

Aktiernes anskaffelsessum 1.000 
   Beregnet kursværdi 6.092 
   Tegningskurs   100 

Tegningsbeløb 
 

1.000 

Ejerandel 
 

50,0% 
   Forlods udbytteret   59.921 

Rentetillæg 
 

13.247 
         

  Tabel 2: Opdeling af kapitalklasse, beregning af forlods udbytteret og rentetillæg, kilde: egen tilvirkning 

 

  

                                                        
91 Se f.eks. SKM2015.195.SR: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2171738&vId=0  
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Som det fremgår af tabel [2], modtager Senior en forlods udbytteret på i alt 59.921 tkr. samt et 

rentetillæg på 13.247 tkr. Junior kan, når det fulde forlods udbytte er udloddet, købe A-

kapitalandelene af Senior og vil således eje driftsselskabet med 100 pct. Den største fordel ved 

anvendelse af denne løsningsmodel er, at Junior opnår ejerskab af DPO uden egentlig at have den 

fornødne kapital til at erhverve selskabet, som beskrevet i de øvrige løsningsmodeller. Junior får 

endvidere allerede fra dag ét del i den fremtidigt indtjening samt forventede værditilvækst ud over 

den opgjorte værdi, der skal udloddes til SH som forlods udbytte. Som beskrevet ovenfor har SH 

en risiko i kraft af, at vederlaget sker ved ret til forlods udbytter i stedet for vederlæggelse i 

kontanter. Betalingen til SH sker således ved forventninger til den fremtidige drift, og hvis den 

fremtidige indtjening mod forventning udebliver, er der ikke det nødvendige kapitalberedskab i 

DPO, sådan at der kan udloddes til SH. 
 

6.4 Kontant stiftelse af et selskab 
6.4.1 Generelt 

Man kan stifte et selskab i anpartsform ved et kontant indskud på 50 tkr. jf. SEL § 4, stk. 2, og det 

kræver således, at stifteren har den fornødne kapital til rådighed92. Ved at stifte et selskab kan 

Junior efterfølgende erhverve kapitalandelene i DPO via JH og på den måde opnå større 

skatteværdi af renteudgifterne93. Ved denne model vil JH endvidere blive tynget af 

finansieringsbyrden af gælden vedrørende erhvervelse af kapitalandelene, og der findes egentlig 

kun måder, hvorpå Junior kan løfte denne byrde. Han kan indskyde midler i JH privat, men som 

det fremgår af beskrivelsen af familien i afsnit [2.1], har han ingen nævneværdig formue. Den 

anden måde er at udlodde udbytte skattefrit fra DPO til JH. Da JH ejer mere end 10 pct. af 

kapitalandelene i DPO, er der tale om koncernselskabsaktier, og udbytte er derfor skattefrit, som 

beskrevet i afsnit [3.2.2]. Se nedenstående figur, hvor Junior har stiftet et selskab, hvorfra han 

efterfølgende erhverver kapitalandelene i DPO: 

  

                                                        
92 Ved lov nr. 616 af 12. juni 2013 blev det i øvrigt muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med en kapital på 1 kr. Som det fremgår af afgrænsningen i 
afsnit [1.3] beskrives iværksætterselskaber ikke yderligere. 
93Skatteværdien af rentefredraget er for fysiske personer løbende blevet reguleret, og i forbindelse med skattereformen i 2009 blev det vedtaget, at 
skatteværdien skal nedtrappes med et pct.point hvert år. I 2015 er rentefradragets skatteværdi cirka 37,7 til 42,7 pct. (for personer med positiv 
nettokapitalindkomst), hvorimod holdingselskabet kan fradrage renterne fuldt ud i den skattepligtige indkomst. 
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  Figur 5: Kontant stiftelse af selskab og efterfølgende køb af kapitalandele, kilde: egen tilvirkning 

 

6.4.2 Delkonklusion 

Ved at etablere en holdingstruktur, som beskrevet ovenfor, kan Junior erhverve Seniors 

kapitalandele i driftsselskabet, og det forudsættes her, at Junior har erhvervet eller stiftet et 

holdingselskab. Da Senior sælger kapitalandelene vil han blive realisationsbeskattes efter reglerne 

i ABL94. Seniors avance opgøres som forskellen i mellem aktiernes værdi opgjort efter principperne 

i 2000-cirkulæret samt anskaffelsessummen. Aktierne er værdiansat til 60.921 tkr., 

anskaffelsessummen er 1.000 tkr., og den skattepligtige avance bliver således 59.921 tkr. 

Værdiansættelsen af kapitalandele fremgår af kapitel [4] og endvidere af bilag [4]. 

 

For Junior gælder det, at hans holdingselskab skal betale kapitalandelenes værdi på 60.921 tkr., 

mens han selv skal betale for stiftelsen af selskabet på 50 tkr. Som beskrevet i afsnit [2.2] har 

Junior ingen nævneværdig formue, som han kan indskyde i holdingselskabet til brug for 

finansiering af erhvervelsen af kapitalandelene i driftsselskabet. Den eneste mulighed er, at 

driftsselskabet udlodder udbytte til holdingselskabet. Da holdingselskabet ejer mere end 10 pct. af 

kapitalandelene i driftsselskabet, er der tale om koncernselskabsaktier, og udbyttet er derfor 

skattefrit. Modellen vil således ikke være hensigtsmæssig i forhold til den fortsatte drift af 

driftsselskabet, da udlodning af så stort et udbytte vil påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, 

at selskabet efterfølgende kan risikere at gå konkurs. Det skal dog bemærkes, at når Juniors 

holdingselskab erhverver kapitalandelene i driftsselskabet, vil der opstå sambeskatning de to 

selskaber i mellem. Det medfører, at renteudgifter i JH indirekte kan fradrages i driftsselskabets 

skattemæssige overskud95. 

  

                                                        
94 Realisationsbeskatning beskrives i afsnit [3.3]. 
95 Olsen (2013, 43) 
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7 Løsningsmodeller for generationsskiftet 

7.1 Fuldt vederlag og holdingstruktur 

Som beskrevet i afsnit [6.4] stifter Junior et selskab i anpartsform (JH) for 50 tkr.96. Han skal selv 

bære finansieringsbyrden, der er forbundet med selskabets stiftelse eller f.eks. låne midlerne af 

Senior. JH erhverver efterfølgende kapitalandelene i DPO af Senior, og værdiansættelsen af 

kapitalandelene tager således udgangspunkt i principperne i 2000-cirkulærene. Værdiansættelsen 

af kapitalandelene, herunder goodwill, fremgår af afsnit [4.2] og [4.3]. 

 

Ved denne løsningsmodel afstår Senior kapitalandelene privat til JH, og han bliver derfor 

afståelsesbeskattet97 af fortjenesten ved afståelsen. Senior stiftede oprindeligt selskabet med en 

selskabskapital på 1.000 tkr. og har ejet selskabet lige siden. Kapitalandelenes anskaffelsessum er 

derfor 1.000 kr. Fortjenesten opgøres som beskrevet i afsnit [3.1] og medfører, at Senior afstår 

kapitalandelene til JH for 60.921 tkr. Den samlede skattebetaling, som følge af 

afståelsesbeskatningen, er 25.160 tkr., og provenuet ved afhændelsen bliver følgeligt 35.761 tkr. 

JH erhverver endvidere kapitalandelen i DPO til mere end den bogførte værdi af egenkapitalen, 

hvorfor der opstår en goodwill98. Se nedenstående beregning af aktieindkomst, skattebetaling, 

provenu ved afståelsen og goodwillen: 
 

 
   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921 

Aktiernes anskaffelsessum 1.000 
   Aktieindkomst ved salg 59.921 
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14 

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 25.146 
   Samlet skattebetaling  25.160 
   Beregnet handelsværdi 60.921 

Samlet skattebetaling, jf. ovenstående 25.160 
   Provenu   35.761 
         

 

 
   kr. i tusinder   
   Beregnet handelsværdi 60.921 

Bogført egenkapital jf. årsrapport 2015 51.619 
   Beregnet goodwill 9.302 
         

 

 
Tabel 3: Skattebetaling og provenu ved kontant vederlag og holdingstruktur, kilde: egen 
tilvirkning 

 
Tabel 4: Beregning af goodwill ved kontant vederlag og holdingstruktur, kilde: egen 
tilvirkning 

  

                                                        
96 Ved lov nr. 616 af 12. juni 2013 blev det i øvrigt muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med en kapital på 1 kr. Som det fremgår af afgrænsningen i 
afsnit [1.3] beskrives iværksætterselskaber ikke yderligere. 
97 Det forudsættes ved beregningen at Senior ikke kan anvende sin hustrus bundfradrag ved aktieindkomst. 
98 Goodwill er et udtryk for en ikke-bogført ”merværdi” i selskabet, som f.eks. positive forventninger til virksomhedens indtjening i fremtiden 
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JH er et helt nyt selskab uden egentligt kapitalberedskab, og som det fremgår af beskrivelsen af 

familiens formue i afsnit [2.2], har Junior ingen nævneværdig formue. Han har derfor ikke mulighed 

for at løfte finansieringsbyrden uden fremmed kapital, som f.eks. kan ske ved at udlodde udbytte 

fra DPO til JH. Det kan ske skattefrit, da der er tale om udbytte af koncernselskabsaktier99. Som 

det fremgår af afsnit [2.3], har DPO ikke umiddelbart det nødvendige kapitalberedskab til at kunne 

”egenfinansiere” købet af kapitalandelene ved udlodning af udbytte. 

 

En anden løsningsmodel kunne være, at overdragelsen sker ved sælgerfinansiering, hvor der 

udarbejdes et sælgerpantebrev, hvorefter JH kan tilbagebetale Senior løbende, når der er plads til, 

at DPO kan udlodde udbytte skattefrit til JH. Ved sælgerfinansiering skal Senior og Junior dog 

være særligt opmærksomme på reglerne i SEL omkring selvfinansiering (SEL §§ 206-209) og 

ulovlige kapitalejerlån (SEL §§ 210-212) 100. Ovenstående løsningsmodel vil således mere end 

opfylde kravet fra Senior om et min.provenu på 12.000 tkr., men til gengæld ikke tilgodese Junior, 

da finansieringsbyrden vil være større, end han er i stand til at løfte. Løsningsmodellen vil således 

ikke være hensigtsmæssig i forhold til den fortsatte drift af DPO. Udbytteudlodningen kan tænkes 

at påvirke selskabets kapitalberedskab således, at der ikke er tilstrækkelig likviditet til at opfylde 

selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser. Se nedenstående beregning, hvor der i stedet 

tages udgangspunkt i, at nettobetaling over 12.000 tkr. gives i gave til Junior: 
 

 
   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 59.921  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 25.146  
   Samlet skattebetaling 25.160  

      
Gave 

 
22.389  

Gaveafgift 
 

1.381  

Gave uden afgift 
 

-9  
   Gave i alt   23.761  
         

 

 
    kr. i tusinder 

       Beregnet handelsværdi   60.921  

Gave 
  

22.389  

Samlet skattebetaling 
 

25.160  

Gave i form af betalt gaveafgift 
 

1.372  
    Provenu     12.000  
          

 

 
Tabel 5: Skattebetaling, gave og provenu på 12.000 tkr. ved kontant vederlag og holdingstruktur, kilde: egen tilvirkning 

  

                                                        
99 Datter- og koncernselskabsaktier beskrives i afsnit [3.2.2]. 
100 Se f.eks. SKM2013.113.SR, hvor en kapitalejer købte en ejendom af eget selskab ved udstedelse af et sælgerpantebrev for 20 pct. af finansieringens 
vedkommende. Pantebrevet var på markedsvilkår i forhold til misligholdelse, panterettigheder og afvikling m.m. Men SR konkluderede imidlertid, at 
overdragelsen af den faste ejendom ikke var sket som led i selskabets sædvanlige virksomhed. Selskabet havde ifølge SR ikke som virksomhed at 
foretage opførsel af fast ejendom med henblik på udlejning eller salg, hvorfor finansieringen ikke var sket som led i den sædvanlige virksomhed. Derfor var 
der tale om et ulovligt kapitalejerlån. 
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Her erhverver JH kapitalandelene af Senior for 60.921 tkr. Den samlede skattebetaling, som følge 

af afståelsesbeskatningen, er 25.160 tkr., og provenuet ved afhændelsen bliver følgeligt 12.000 

tkr., idet Senior giver Junior en gave på 23.761 tkr. 

 

Det samlede kapitaldræn for familien er på 26.532 tkr. svarende til 51,4 pct. af den bogførte 

egenkapital i DPO.  
 

7.2 Succession og fuldt gaveelement 

Som beskrevet i afsnit [5.10] kan kapitalandele overdrages til Junior ved succession og således 

indtræde i Seniors skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsessum- og tidspunkt på 

kapitalandelene. Når Senior overdrager til Junior, er der tale om en familieoverdragelse i mellem 

interesseforbundne parter inden for gaveafgiftskredsen, som også beskrevet i afsnit [5.10]. 

Principperne i 1982-cirkulæret har derfor, indtil for ganske nyligt, fundet anvendelse ved 

værdiansættelse af kapitalandele, hvor overdragelsen således skulle ske til den såkaldte 

skattekurs. Som det fremgår af afsnit [4.2], er punkterne 17 og 18 i 1982-cirkulæret imidlertid 

ophævet således, at skattekursreglen ikke længere finder anvendelse. Som det yderligere fremgår 

af afsnit [4.2], finder principperne i 2000-cirkulærerne derfor anvendelse ved værdiansættelse af 

kapitalandelene. Værdiansættelsen af kapitalandelene fremgår af afsnit [4.3] og [4.4]. 

 

Den følgende beregning tager udgangspunkt i, at Junior modtager en gave svarende til 

afståelsessummen på kapitalandelene på den udskudte skat, som han overtager ved 

overdragelsen samt gaveafgiften. Ved denne løsningsmodel vil Senior altså tilgodese Junior, da 

finansieringsbyrden således lempes. Se nedenstående beregning af aktieindkomst, skattebetaling 

og provenu ved afståelsen. 
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   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 59.921  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 25.146  
   Samlet skattebetaling (udskudt) 25.160  
   Handelsværdi jf. ovenstående 60.921  

Beregnet passivpost -13.183  

Nedslag som følge af gave -60.921  
   Nettobetaling   0  
   Gave 

 
60.921  

Gaveafgift 
 

7.161  

Gave uden afgift 
 

-9  
   Gave i alt   68.073  
         

 

 
    kr. i tusinder 

       Beregnet handelsværdi   60.921  

Gave 
  

60.921  

Gave i form af betalt gaveafgift 
 

7.152  
    Provenu ved succession   -7.152  
          

 

 
  Tabel 6: Skattebetaling og provenu ved succession og fuldt gaveelement, kilde: egen tilvirkning 

 

Senior modtager ikke kontant vederlag for kapitalandelene, og provenuet er derfor negativt 

svarende til gaveafgiften på 7.152 tkr., som han betaler for Junior. Senior får ikke provenu af 

overdragelsen, så gaveafgiften på 7.152 tkr. skal betales med hans private formue. Som det 

fremgår af afsnit [2.1], skal Senior have et min.provenu på 12.000 tkr. Denne løsningsmodel vil 

således ikke opfylde kravet fra Senior om min.provenu, men til gengæld tilgodese Junior, da 

overdragelsen, herunder skatter og afgifter, finansieres af Senior. Junior skal ikke betale for 

kapitalandelene i DPO, da han modtager en gave svarende til købssummen på kapitalandelene 

samt gaveafgiften. 

 

Det samlede kapitaldræn for familien er på 7.152 tkr. svarende til 13,9 pct. af den bogførte 

egenkapital i DPO.  
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7.3 Succession og halvt gaveelement 

Som ved løsningsmodellen i afsnit [7.2], vil Junior indtræde i Seniors skattemæssige stilling for så 

vidt angår anskaffelsessum- og tidspunkt for kapitalandelene. Den følgende beregning tager 

udgangspunkt i, at Junior modtager en gave svarende til den udskudte skat, som han overtager 

ved overdragelsen samt gaveafgiften. 
 

 
   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 59.921  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 25.146  
   Samlet skattebetaling (udskudt) 25.160  
   Handelsværdi jf. ovenstående 60.921  

Beregnet passivpost -13.183  

Nedslag som følge af gave -23.606  
   Nettobetaling   37.315  
   Gave 

 
23.606  

Gaveafgift 
 

1.563  

Gave uden afgift 
 

-9  
   Gave i alt   25.160  
         

 

 
   kr. i tusinder 

     Beregnet handelsværdi 60.921  

Gave 
 

23.606  

Gave i form af betalt gaveafgift 1.554  
   Provenu ved succession 35.761  
       

 

 
  Tabel 7: Skattebetaling, gave og provenu ved succession og halvt gaveelement, kilde: egen tilvirkning 

 

Nettobetalingen bliver ved ovenstående beregning 37.315 tkr., hvilket vil være den pris, som Junior skal 

betale Senior for at overtage kapitalandelene. Senior skal blot have et min.provenu på 12.000 tkr. Senior har 

således mulighed for at give Junior en større gave. Se nedenstående beregning, hvor der i stedet tages 

udgangspunkt i, at nettobetaling over 12.000 tkr. gives i gave til Junior: 
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   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 59.921  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 25.146  
   Samlet skattebetaling (udskudt) 25.160  
   Handelsværdi jf. ovenstående 60.921  

Beregnet passivpost -13.183  

Nedslag som følge af gave -44.267  
   Nettobetaling   16.654  
   Gave 

 
44.267  

Gaveafgift 
 

4.663  

Gave uden afgift 
 

-9  
   Gave i alt   48.921  
         

 

 
   kr. i tusinder 

     Beregnet handelsværdi 60.921  

Gave 
 

44.267  

Gave i form af betalt gaveafgift 4.654  
   Provenu ved succession 12.000  
       

 

 
  Tabel 8: Skattebetaling, gave og provenu på 12.000 tkr. ved succession og halvt gaveelement, kilde: egen tilvirkning 

 

Junior modtager en gave svarende til lige nøjagtigt det, som Senior kan undvære og skal derfor 

betale 16.654 tkr. for kapitalandelene i DPO. Som beskrevet i afsnit [2.2], har Junior ingen 

nævneværdig formue, og for at kunne betale Senior nettobetalingen på 16.654 tkr., er han derfor 

nødsaget til at udlodde udbytte fra DPO svarende til 16.654 tkr. efter skat (ca. 28.124 tkr. før skat 

svarende til et kapitaldræn på 54,5 pct. af den bogførte egenkapital i DPO). 

 

Denne løsningsmodel vil opfylde kravet om min.provenu på 12.000 tkr. ved overdragelsen samt 

tilgodese Junior, da han overtager kapitalandelene i DPO til en yderst fordelagtig nettobetaling. Det 

samlede kapitaldræn for familien er på 4.654 tkr. svarende til 9,0 pct. af den bogførte egenkapital i 

DPO. 
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7.4 Grenspaltning, succession og halvt gaveelement 

Som beskrevet i afsnit [6.1.6] foretages en grenspaltning således, at ejendommen (og 

dertilhørende forpligtelser) spaltes ud af DPO og til DPO (ejendom) (et nyt ejendomsselskab). Det 

sker primært for at slanke balancen i DPO således, at Junior kan overtage kapitalandelene til en 

reduceret nettobetaling. Som ved eksemplet i afsnit [7.2] og [7.3] vil Junior indtræde i Seniors 

skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsessum- og tidspunkt på kapitalandelene. Den 

følgende beregning tager udgangspunkt i at ejendommen er grenspaltet ud af DPO og til DPO 

(ejendom), hvorefter Senior overdrager kapitalandelene til Junior samtidig med, at Junior modtager 

en gave svarende til den udskudte skat, som han overtager ved overdragelsen. 

 

 
   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 49.895  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 48.895  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 20.515  
   Samlet skattebetaling (udskudt) 20.529  
   Handelsværdi jf. ovenstående 49.895  

Beregnet passivpost -10.757  

Nedslag som følge af gave -19.262  
   Nettobetaling   30.633  
   Gave 

 
19.262  

Gaveafgift 
 

1.276  

Gave uden afgift 
 

-9  
   Gave i alt   20.529  
         

 

 
   kr. i tusinder 

     Beregnet handelsværdi 49.895  

Gave 
 

19.262  

Gave i form af betalt gaveafgift 1.267  
   Provenu ved succession 29.366  
       

 

 
  Tabel 9: Skattebetaling, gave og provenu ved grenspaltning af ejendom, succession og halvt gaveelement, kilde: egen tilvirkning 
Nettobetalingen bliver ved ovenstående beregning 30.633 tkr., og det vil være den pris, som Junior 

skal betale Senior for at overtage kapitalandelene, mens Senior blot skal have et min.provenu på 

12.000 tkr. Senior har således mulighed for at give Junior en større gave. Se nedenstående 

beregning, hvor der i stedet tages udgangspunkt i, at nettobetaling over 12.000 tkr. gives i gave til 

Junior: 
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   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 49.895  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 48.895  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 20.515  
   Samlet skattebetaling (udskudt) 20.529  
   Handelsværdi jf. ovenstående 49.895  

Beregnet passivpost -10.757  

Nedslag som følge af gave -34.363  
   Nettobetaling   15.532  
   Gave 

 
34.363  

Gaveafgift 
 

3.541  

Gave uden afgift 
 

-9  
   Gave i alt   37.895  
         

 

 
   kr. i tusinder 

     Beregnet handelsværdi 49.895  

Gave 
 

34.363  

Gave i form af betalt gaveafgift 3.532  
   Provenu ved succession 12.000  
       

 

 
  Tabel 10: Skattebetaling, gave og provenu på 12.000 tkr. ved grensp. af ejd., succession og halvt gaveelement, kilde: egen tilvirkning 
 

Som ved løsningsmodellen i afsnit [7.3] modtager Junior en gave svarende til lige nøjagtig det, 

som Senior kan undvære, hvorfor han derfor skal betale 15.532 tkr. for kapitalandelene i DPO 

(drift). Som beskrevet i afsnit [2.2] har Junior ingen nævneværdig formue, og for at kunne betale 

Senior nettobetalingen på 15.532 tkr., er han derfor nødsaget til at udlodde udbytte fra DPO (drift) 

svarende til 15.532 tkr. efter skat (ca. 26.228 tkr. før skat svarende til et kapitaldræn på 50,8 pct. af 

den bogførte egenkapital i DPO). Denne løsningsmodel vil opfylde kravet om min.provenu på 

12.000 tkr. ved overdragelsen, og tilgodese Junior, da han overtager kapitalandelene i DPO (drift) 

til en yderst fordelagtig nettobetaling.  

 

Det samlede kapitaldræn for familien er på 3.532 tkr. svarende til 8,2 pct. af den bogførte 

egenkapital i DPO. 

 

Ved denne løsningsmodel vil Senior fortsat have indtjening i form af huslejeindtægter i DPO 

(ejendom), da ejendommen er blevet grenspaltet til et nyt selskab. Der vil samtidigt være opstået 

en ny generationsskiftesituation med DPO (ejendom), hvor det umiddelbart er svært at 

imødekomme pengetanksreglen, der imidlertid ikke gav udfordringer ved løsningsmodellerne i 

afsnit [7.2] og [7.3] i relation til ejendommen101. Ved disse to eksempler var der tale om en 

domicilejendom, som indgik i virksomhedens daglige drift. Ved denne løsningsmodel er der i stedet 

                                                        
101 Som det beskrives i afsnit [5.7.2] skelnes der mellem ”aktive” aktiver og ”passive” aktiver. 
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tale om et selskab, hvis virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom. 

Pengetanksreglen begrænser således umiddelbart et efterfølgende generationsskifte af DPO 

(ejendom). Se bilag [12] for pengetankstest af DPO (ejendom).  

 

Som det fremgår af afsnit [5.7.2] anses fast ejendom, der udlejes mellem selskabet og et 

datterselskab eller mellem datterselskaber, og som lejer anvender i driften, ikke som en 

udlejningsejendom og dermed ikke som et pengetankaktiv, men i stedet som et driftsaktiv. 

Pengetanksreglen vil derfor ikke begrænse et efterfølgende generationsskifte af DPO (ejendom). 

Spaltningsregnskab og åbningsbalancer for DPO (drift) og DPO (ejendom) fremgår af bilag [9] og 

beskrives endvidere nærmere i afsnit [6.1.6]. 
 

7.5 Aktieombytning og ”slankning” af balancen 

Som beskrevet i afsnit [6.2] foretages en aktieombytning sådan, at der etableres en 

holdingstruktur, hvormed Senior nu ejer DPO via SH. Senior kan efterfølgende udlodde eventuel 

overskydende likviditet til SH og på den måde ”slanke” balancen i DPO. Som følge af holdingkravet 

kan SH efterfølgende, og efter at have ejet kapitalandelene i DPO i minimum 3 år regnet fra 

ombytningstidspunktet, afstå kapitalandelene til JH for 60.921 tkr. uden, at det udløser nogen form 

for skat. Senior har ikke mulighed for at give Junior en gave i forbindelse med overdragelsen, men 

til gengæld overtager Junior den fulde anskaffelsessum på kapitalandelene, som er 60.921 tkr. 

Senior kan afstå kapitalandelene til JH skattefrit, da der er tale om koncernselskabsaktier. SH kan 

herefter fungere som en ”pengetank”, og Senior vil på den måde kunne udlodde udbytte til sig selv 

efter behov. 

 

Hvis der i stedet tages udgangspunkt i, at SH likvideres med uændrede værdier, vil salget af DPO 

til JH udløse nettobetaling på 60.921 tkr. med fradrag af aktieskatten på 25.160 tkr. Det giver et 

samlet provenu på 35.761 tkr., hvilket alt andet lige medfører et samlet kapitaldræn på 48,7 pct. af 

den bogførte egenkapital i DPO. Se nedenstående beregning af provenuet ved en efterfølgende 

likvidation af SH: 
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   kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 60.921  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  
   Aktieindkomst ved salg 59.921  
   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 14  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 25.146  
   Samlet skattebetaling 25.160  
         

 

 
   kr. i tusinder 

     Beregnet handelsværdi 60.921  

Samlet skattebetaling 25.160  
   Provenu   35.761  
       

 

 
  Tabel 11: Skattebetaling og provenu ved aktieombytning og efterfølgende likvidation af SH, kilde: egen tilvirkning 
 

En anden mulighed er, at Senior udlodder overkursen på 59.921 tkr. skattefrit til SH og på den 

måde ”slanker” balancen i DPO. Det vil medføre, at anskaffelsessummen for kapitalandelene i 

DPO bliver væsentligt reduceret, og Junior kan således købe kapitalandelene i DPO for 1.000 tkr. 

Hvis der tages udgangspunkt i, at udbyttet ikke udbetales, men at det i stedet fremgår af 

selskabets balance som en gældsforpligtelse, vil selskabet have en gældsforpligtelse på 59.921 

tkr., der skal forrentes på markedsvilkår. Afståelsen af kapitalandelene i DPO vil udløse et provenu 

på 1.000 tkr. Der skal ikke betales aktieskat, da anskaffelsessummen på kapitalandele også er 

1.000 tkr. Det giver et samlet provenu på 1.000 tkr. Se bilag [25] for beregning af provenu ved 

”slankning” af balancen i DPO. 

 

Denne løsningsmodel vil således opfylde kravet fra Senior om min.provenu på 12.000 tkr. ved 

overdragelsen, men til gengæld vil løsningsmodellen ikke tilgodese Junior, da han, som beskrevet i 

afsnit [2.2], ikke har nogen nævneværdig formue og således ikke har mulighed for at løfte 

finansieringsbyrden uden hjælp fra fremmed kapital medmindre, at Senior ”slanker” balancen i 

DPO ved at udlodde overkursen i DPO til SH. 
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7.6 Aktieombytning og opdeling af aktieklasser 

Som ved løsningsmodellen i afsnit [7.5] foretages en aktieombytning, så der etableres en 

holdingstruktur, hvormed Senior nu ejer DPO igennem SH. Der bliver efterfølgende gennemført en 

opdeling af selskabskapitalen i DPO i kapitalklasser. Det kræver, at vedtægterne i DPO ændres, 

så der gives mulighed for udstedelse af nye A-kapitalandele (som Senior selv skal eje) og B-

kapitalandele, hvor der til A-kapitalandelene er knyttet en forlods udbytteret. Se figur [4], hvor 

Junior har stiftet JH kontant ,som beskrevet i afsnit [6.4], og hvor Senior har etableret SH, f.eks. 

ved en aktieombytning som beskrevet i afsnit [6.2]. 

 

JH kan herefter nytegne B-kapitalandele i DPO til kurs 100 og således opnå en stor ejerandel af 

selskabet uden egentlig at have den fornødne kapital til at erhverve selskabet, som beskrevet i de 

øvrige løsningsmodeller. Det opgjorte forlods udbytte udloddes løbende til SH, og forskellen i 

mellem kapitalklasserne ophæves endeligt, når forlods udbyttet er fuldt udloddet.  

 

Som beskrevet i afsnit [6.3.1] er gældende praksis, at vedtægtsændringer i selskabet sidestilles 

med afståelse af kapitalandele, når kapitalandelene efter vedtægtsændringen vurderes at have en 

anden identitet. Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning 

i mellem selskabets kapitalejere. Da der ikke sker formueforskydning, er udstedelse af nye 

kapitalandele til Junior ikke at sidestille med afståelse af kapitalandele, og holdingkravet er derfor 

stadig overholdt. Skattefriheden, efter det objektive regelsæt, berøres således ikke. 

 

Som det fremgår af afsnit [6.3.2], er forlods udbyttet for SH på 59.921 tkr., som vil blive udloddet 

over en periode på 6 år. SH har en risiko ved at modtage en udbytteret i stedet for, at der sker 

vederlæggelse i kontanter. Han skal derfor godtgøres med et rentetillæg. Rentetillægget fastsættes 

til en efter skat rente på 6,3 pct., og det samlede rentetillæg som SH skal godtgøres bliver i alt 

13.247 tkr. 
 

Ved denne løsningsmodel finansieres størstedelen af erhvervelsen således af selskabet selv i form 

af ret til fremtidigt udbytte. Junior kan, når det fulde forlods udbytte er udloddet, købe A-

kapitalandelene af SH og således komme til at eje DPO med 100 pct. Den største fordel ved 

anvendelse af denne løsningsmodel er, at Junior opnår ejerskab af DPO uden egentlig at have den 

fornødne kapital til at erhverve selskabet, som beskrevet i de øvrige løsningsmodeller. Junior får 

endvidere allerede fra dag ét del i såvel den fremtidige indtjening som forventede værditilvækst ud 

over den opgjorte værdi, der skal udloddes til SH som forlods udbytte. Som beskrevet ovenfor har 

SH en risiko ved, at vederlaget sker ved ret til forlods udbytter i stedet for vederlæggelse i 
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kontanter. Betalingen til SH sker således ved forventninger til den fremtidige drift, og hvis den 

fremtidige indtjening mod forventning udebliver, er der ikke det nødvendige kapitalberedskab i 

DPO sådan, at der kan udloddes til SH.  

 

7.7 Oversigt og afrunding 

Der er flere forskellige muligheder i spil for gennemførelse af generationsskiftet  fra Senior til Junior 

på en måde, hvormed kravet fra Senior om et minimums provenu på 12.000 tkr. imødekommes 

samtidig med, at overdragelsen tilgodeser Junior – her særligt i forhold til finansieringensbyrden 

forbundet med selve betalingen for kapitalandelene. Som det fremgår af løsningsmodellerne i 

afsnit [7.1] til [7.6], kan generationsskiftet helt overordnet gennemføres ved f.eks. (i) overdragelse 

med fuldt vederlag, (ii) overdragelse med fuldt gaveelement eller (iii) en kombination af 

vederlæggelse i kontanter og gaveelement.  

 

Løsningsmodellerne [1], [2] og [3] kan eventuelt kombineres med den i løsningsmodel [4] 

beskrevne grenspaltning, hvormed kapitalandelenes værdi reduceres fra 60.921 tkr. til 49.895 tkr. 

Se tabel [13], hvori løsningsforslagene (med og uden grenspaltning af ejendommen) sammenfattes 

og holdes op imod hinanden. Det forventede kapitaldræn, forbundet med gennemførsel af 

løsningsmodellen, er desuden angivet. 

 

Se desuden nedenstående tabel [12], hvori løsningsforslagene sammenfattes og holdes op imod 

hinanden. Det forventede kapitaldræn, forbundet med gennemførsel af løsningsmodellen, er 

desuden angivet. 
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Sammenfatning af løsningsmodeller med angivelse af forventet kapitaldræn 
         kr. i tusinder    

                  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Noter 
     Grenspaltning,     
  

Fuldt vederlag Succession og Succession og succession og Aktieombytning Aktieombytning 
 

  
og holdingstruktur fuldt gaveelement halvt gaveelement halvt gaveelement og "slankning" og A/B-model 

          Aktiernes værdi 
 

60.921 60.921 60.921 49.895 1.000 60.921 
          KORT SIGT                 

Junior skal betale (holdingselskab) 38.532 0 16.654 15.532 1.000 1.000 
 

Gave 
 

23.761 68.073 48.921 37.895 0 0 
 

Skat og gaveafgift 
 

26.532 7.152 4.654 3.532 ABL ABL 1) 

Seniors provenu (holdingselskab) 12.000 -7.152 12.000 12.000 1.000 73.169 
          LANG SIGT                 

Realisationsskat 
 

25.160 25.160 25.160 20.529 0 0 
          ANDET                 

Goodwill 
 

9.302 0 0 0 0 0 
 

Driftsselskabets "kapitaldræn" 0 0 0 0 59.921 73.169 
 

Andel af egenkapital % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 116,1% 141,7% 
 

Familiens samlede "kapitaldræn" 26.532 7.152 4.654 3.532 0 0 2) 

Andel af egenkapital % 51,4% 13,9% 9,0% 8,2% 0,0% 0,0% 
 

Finansieringsbehov for Junior 38.532 0 16.654 15.532 1.000 1.000 
 

Andel af egenkapital % 74,6% 0,0% 32,3% 36,1% 1,9% 1,9% 
                          Note 1) Løsningsmodel [7.5] og [7.6]: Aktieskatten forfalder først på det tidspunkt hvor SH ApS udlodder udbytte til Senior privat, og der vil i den situation ske beskatning som beskrevet i afsnit [3.4]. 

 
Note 2) Løsningsmodel [7.5] og [7.6]: Aktieskatten forfalder først på det tidspunkt hvor SH ApS udlodder udbytte til Senior privat, og det er derfor ikke muligt at ansætte et forventet kapitaldræn for familien. 

 
  Tabel 12: Sammenfatning af løsningsmodeller med angivelse af forventet kapitaldræn, kilde: egen tilvirkning
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Sammenligning af løsningsmodel [1], [2] og [3] (med og uden grenspaltning af ejendommen) med angivelse af forventet kapitaldræn 

kr. i tusinder      
                  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

  
Fulgt vederlag Succession og Succession og Succession og 

  
 og holdingstruktur fuldt gaveelement halvt gaveelement halvt gaveelement 

  
m/ ejendom u/ ejendom m/ ejendom u/ ejendom m/ ejendom u/ ejendom m/ ejendom u/ ejendom 

          
Aktiernes værdi 

 
               60.921                 49.895                 60.921                 49.895                 60.921                 49.895                 60.921  

               
49.895  

          KORT SIGT                   
Junior skal betale 
(holdingselskab)                38.532                 33.383                          0                          0                 37.315                 30.633                 16.654  

               
15.532  

Gave 
 

               23.761                 17.366                 68.073                 55.757                 25.160                 20.529                 48.921  
               

37.895  

Skat og gaveafgift 
 

               25.160                 20.529                   7.152                   5.862                   1.554                   1.267                   4.654  
                 

3.532  
Seniors provenu 
(holdingselskab)                12.000                 12.000                 -7.152                 -5.862                 35.761                 29.366                 12.000  

               
12.000  

          LANG SIGT                   

Realisationsskat 
 

               25.160                 20.529                 25.160                 20.529                 25.160                 20.529                 25.160  
               

20.529  
          ANDET                   

Goodwill 
 

                 9.302                   6.829  0 0 0 0 0 0 

Driftsselskabets "kapitaldræn" 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andel af egenkapital % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Familiens samlede "kapitaldræn"                26.532                 21.383                   7.152                   5.862                   1.554                   1.267                   4.654  
                 

3.532  

Andel af egenkapital % 51,4% 49,7% 13,9% 13,6% 3,0% 2,9% 9,0% 8,2% 

Finansieringsbehov for Junior                38.532                 33.383                          0                          0                 37.315                 30.633                 16.654  
               

15.532  

Andel af egenkapital % 74,6% 77,5% 0,0% 0,0% 72,3% 71,1% 32,3% 36,1% 
                              Tabel 13: Sammenligning af løsningsmodel [1], [2] og [3] (med og uden grensp af ejd.) og forventet kapitaldræn, kilde: egen tilvirkning
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8 Konklusion 

Det følger af ABL § 34, stk. 1, at børn (samt den øvrige personkreds specificeret i BAL § 22, stk. 1) 

kan indtræde i overdragerens skattemæssige stilling (succession) ved overdragelse af unoterede 

kapitalandele. Ved, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, vil 

afståelsesbeskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor erhververen endeligt realiserer avancen på 

kapitalandelene. Der sker således det, at erhververen overtager den latente skatteforpligtelse, der 

hviler på kapitalandelene. 

 

Der kan alene ske succession til personkredsen specificeret i ABL § 34, stk. 1 og BAL § 22, stk. 1 

og der gælder som følge heraf ,at en eventuel gave fra overdrageren til erhververen ikke skal 

medregnes til den skattepligtige indkomst jf. SL § 5, litra b. Overdrageren vil derfor kunne give 

erhververen en mindre gave afgiftsfrit pr. indkomstår, og desuden afgiftsfrit betale gaveafgift på 15 

pct. af den gave, der overstiger bundfradraget, angivet i bilag [22] jf. BAL § 24, stk. 5 (f.eks. ved 

gaveoverdragelse fra far til søn). Da erhververen i forbindelse med successionen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til kapitalandelene (i forhold til 

anskaffelsestidspunkt- og summer), kan der gives nedslag for den gaverelaterede del af den 

udskudte skat vedrørende overdragelsen efter KSL § 33 C eller for den objektivt beregnede 

passivpost efter KSL § 33 D beskrevet i afsnit [5.9]. Erhververen har krav på det største af det 

nedslag, der kan beregnes efter de to førnævnte bestemmelser.  

 

Den væsentligste begrænsning i adgangen til overdragelse af kapitalandele med succession til 

næste generation følger af den omtalte pengetanksregel jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3 jf. stk. 6, 

hvormed der ikke kan succederes i kapitalandele, hvis virksomheden i overvejende grad består i 

udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende passiv 

pengeanbringelse. Det følger af bestemmelsen, at overvejende grad defineres som (i) såfremt 

mindst 50 pct. af selskabets indtægter, opgjort som gennemsnittet af de 3 seneste regnskabsår 

stammer fra sådan aktivitet (indtægtskriteriet), eller (ii) hvis handelsværdien af selskabets 

pengetanksaktiver udgør mindst 50 pct. af selskabets samlede aktiver (aktivkriteriet). I 

vurderingen af, hvorvidt aktivkriteriet er opfyldt, skal det bemærkes, at f.eks. udlejningsejendomme 

i udgangspunktet vil være et pengetanksaktiv, mens fast ejendom, der udlejes i mellem et selskab 

og et datterselskab, eller datterselskaber i mellem, og som lejer anvender i driften, anses ikke som 

en udlejningsejendom og dermed ikke som et pengetankaktiv, men i stedet som et driftsaktiv.   
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Som det fremgår af afsnit [5.7.2], anses en ejendom i praksis for anvendt i lejers drift, hvis den 

anvendes som domicilejendom, til produktion eller lignende, eller hvis ejendommen f.eks. 

videreudlejes til en uafhængig tredjemand, er undtagelsen derfor ikke opfyldt. Der gælder 

endvidere, at ejendomme, som anvendes af selskabet selv, eller som står ubenyttede hen, ikke 

anses for udlejningsejendomme, og derfor indgår som et driftsaktiv. I forbindelse med et planlagt 

generationsskifte kan indtægtskriteriet og aktivkriteriet vurderes ud fra en pengetankstest, hvor 

pengetanksaktiver og driftsaktiver fordeles forholdsmæssigt som f.eks. i bilag [10]. 

 

Det følger afslutningsvis af ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 7, at skattemyndighederne skal 

orienteres om, at erhververen succederer og dermed indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling senest på tidspunktet, hvor overdrageren indleverer selvangivelse.  

 

I medfør af ovenstående vurderes det således, at arbejdsspørgsmål (i) ”Hvad er gældende ret i 

forhold til overdragelse af ejerskab af en familieejet virksomhed med skattemæssig 

succession?” er besvaret tilfredsstillende. 

 

Som udgangspunkt vil en fysisk persons overdragelse af kapitalandele medføre beskatning af en 

eventuel avance jf. ABL § 30, og den eventuelle avance beskattes som aktieindkomst i medfør af 

bestemmelserne i ABL jf. PSL § 8 a. Ved, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssig 

stilling ved succession jf. ABL § 34, vil overdragelsen ikke udløse afståelsesbeskatning af 

overdrageren. Det gælder for erhververen, at han indtræder i overdragerens skattemæssig stilling, 

og skattemæssigt vil kapitalandele således overdrages med uændrede anskaffelsestidspunkter og 

tilsvarende anskaffelsessummer. Det følger desuden af successionen, at erhververen indtræder 

fuldt ud i den latente skatteforpligtelser, der hviler på kapitalandelene.  

 

I medfør af ovenstående vurderes det således, at arbejdsspørgsmål (ii) ”Hvilke konsekvenser har 

succession for den omfattede personkreds?” er besvaret tilfredsstillende. 

 

Værdiansættelsen giver sjældent anledning til skattemæssige problemer, når der handles i mellem 

uafhængige parter med modsatrettede interesser, idet overdrager vil sælge dyrt, og erhverver vil 

købe billigt. Da værdiansættelsen sker på ”det åbne marked”, vil handelsværdien være et udtryk 

for markedsprisen jf. LL § 2, stk. 1. Handles der derimod i mellem interesseforbundne parter, kan 

det ikke udelukkes, at netop familierelationen i mellem overdrager og erhverver påvirker størrelsen 

af det vederlag, som der aftales parterne i mellem.   
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Skattemyndighederne har derfor publiceret en række anvisninger for, hvordan visse aktiver og 

passiver værdiansættes. De har i den forbindelse, og som tidligere nævnt, senest udsendt et 

styresignal, hvori det som sagt præciseres, at unoterede kapitalandele skal værdiansættes til deres 

regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af beregnet goodwill (dvs. en værdiansættelse i 

overensstemmelse med 2000-9-cirkulæret med tillæg af goodwill beregnet efter 2000-10-

cirkulæret). Værdiansættelsen er underlagt skattemyndighedernes tilsyn, og finder de, at 

værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan de 

ændre værdiansættelsen senest 6 måneder fra modtaget anmeldelse, jf. BAL § 27, stk. 2.  

 

Skattemæssigt vil en eventuel forskel i kapitalandelenes handelsværdi være et udtryk for en gave 

til erhververen (eller overdrageren), der enten vil være gaveafgiftspligtig efter SL § 5, litra b jf. BAL 

§ 22, stk. 1 eller skattepligtig indkomst for erhververen (eller overdrageren) efter SL § 4, litra c 

afhængig af, om modtageren af gaven er inden for gaveafgiftskredsen jf. BAL §. 22, stk. 1.   

 

I medfør af ovenstående vurderes det således, at arbejdsspørgsmål (iii) ”Hvorledes skal 

unoterede kapitalandele værdiansættes, når der ikke handles på markedsvilkår i mellem 

uafhængige parter?” er besvaret tilfredsstillende. 

 

Omstrukturering er et vigtigt redskab i forbindelse med et generationsskifte, idet der kan foretages 

ændringer i ejerskabsstrukturen således, at den bliver mere hensigtsmæssig i 

generationsskifteøjemed. F.eks. giver det umiddelbart god mening at spalte aktiver, som ikke 

indgår i den ordinære drift, ud af det driftsselskab, der skal generationsskiftes. Som beskrevet i 

afsnit [6.1.1] kunne det f.eks. være et selskab med egen domicilejendom, som kan grenspaltes ud 

af selskabet ved, at aktivet, og dertilhørende forpligtelser (f.eks. prioritetsgæld), overføres til et nyt 

selskab. Ved en grenspaltning skal det pågældende aktiv være i stand til at fungere ved egne 

midler – altså som en selvstændig, organisatorisk enhed. I dette tilfælde vil der imidlertid være 

opstået en ny generationsskiftesituation, idet den oprindelige overdrager fortsat er kapitalejer i det 

nye ejendomsselskab, og således fortsat har indtjening i form af indtægter fra udlejning af 

domicilejendommen. Det særlige ved dette scenarie er, at det nye ejendomsselskab umiddelbart 

rammes af pengetanksreglen jf. ABL § 34, stk. 6, idet der er tale om passiv formueanbringelse. Da 

fast ejendom, der udlejes i mellem selskabet og et datterselskab eller datterselskaber i mellem, og 

som lejer anvender i driften, ikke anses som en udlejningsejendom, og dermed ikke betragtes som 

et pengetankaktiv, men i stedet som et driftsaktiv, er der således efterfølgende mulighed for at 

generationsskifte det nye ejendomsselskab. 
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Aktieombytning er et andet vigtigt redskab, som kan bruges, når ejerskabsstrukturen skal ændres, 

inden generationsskiftet indledes. Ved en aktieombytning etableres der en såkaldt holdingstruktur 

ved, at der indskydes et nyt (erhvervende) selskab i mellem den ultimative ejer og et driftsselskab. 

Den ultimative ejer kan så efterfølgende udlodde overskydende likviditet til det nye (erhvervende) 

selskab og på den måde ”slanke” balancen i driftsselskabet.  

 

Omstruktureringer, der foretages, ved f.eks. spaltninger eller aktieombytninger, kan gennemføres 

skattepligtigt, hvor der sker afståelsesbeskatning eller skattefrit, hvorved det modtagende selskab 

indtræder i det indskydende selskabs stilling. En skattefri omstrukturering kan gennemføres med 

eller uden tilladelse fra skattemyndighederne, hvor tilladelsen ofte er ledsaget af et krav om en 

forretningsmæssig begrundelse. Samme krav gør sig dog imidlertid ikke gældende ved en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse, hvor omstruktureringen i stedet medfører et holdingkrav, som 

beskrevet i afsnit [6.1.3.2], hvormed selskaber og personer, der efter omstruktureringen ejer 

minimum 10 pct., ikke må afstå kapitalandele i det overtagende selskab i en periode på 3 år efter 

tidspunktet for omstruktureringen. I praksis gennemføres omstruktureringer skattefrit og uden 

skattemyndighedernes forudgående tilladelse, men hvor det undersøges, om betingelserne for at 

bruge det objektive regelsæt er opfyldt ved bindende svar fra skattemyndighederne. 

 

Opdeling af selskabskapitalen i kapitalklasser er et tredje og yderst anvendelig redskab, som kan 

benyttes, f.eks. når erhververen ikke har den fornødne kapital til at finansiere erhvervelsen selv. 

Ved denne omstruktureringsmodel opdeles selskabskapitalen i A-kapitalandele og B-kapitalandele. 

Den indtrædende kapitalejer erhverver B-kapitalandele, mens den oprindelige kapitalejer får tildelt 

A-kapitalandele. I forbindelse med opdelingen foretages en vedtægtsændring således, at A-

kapitalandele får tilknyttet en ret til forlods udbytte. Det medfører samtidig, at den indtrædende 

kapitalejer med B-kapitalandelene ikke er berettiget til udbytte, før den oprindelige kapitalejer med 

A-kapitalandelene har modtaget udloddet udbytte svarende til forlods udbytteretten. 

Kapitalklasserne opløses, når udbytteretten er udloddet fuldt ud, eller når perioden for forlods 

udbytteretten er udløbet. Når kapitalklasserne opløses, kan den indtrædende kapitalejer købe A-

kapitalandelene af den oprindelige kapitalejer. Selvom erhververen ikke har den fornødne kapital til 

at finansiere erhvervelsen selv, kan han på denne måde få del i den fremtidige indtjening samt 

forventede værditilvækst allerede fra dag ét. Den egentlige betaling for kapitalandele til 

overdrageren sker således ikke i kontanter men ved forventninger til den fremtidige drift. 
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I medfør af ovenstående vurderes det således, at arbejdsspørgsmål (iv) ”Hvilke 

omstruktureringsmodeller kan benyttes for at sikre en hensigtsmæssig ejerskabsstruktur?” 

er besvaret tilfredsstillende. 

 

Senior har fulgt meget med i medierne og med den seneste stramning af reglerne for 

generationsskifte af familieejede virksomheder, hvor den såkaldte skattekurs blev ophævet, har 

Senior besluttet sig for at påbegynde generationsskiftet nu, før der sker evt. yderligere 

stramninger.  

 

Specialets hovedspørgsmål er: ”Hvordan gennemføres et generationsskifte af en familieejet 

virksomhed økonomisk optimalt således, at mest mulig likviditet bevares i virksomheden, 

og kapitaldrænet reduceres?” For at afdække hovedspørgsmålet, samt rådgive Senior og Junior 

omkring generationsskiftet, opstilles og analyseres en række relevante løsningsmodeller. 

 

Løsningsmodel [1] beskriver den mulighed, hvor JH køber kapitalandelene i DPO af Senior, som 

dermed bliver realisationsbeskattet af avancen på kapitalandelene. Ved denne model vil familiens 

samlede kapitaldræn være 26.532 tkr. (aktieskat på 25.160 og gaveafgift på 1.372 tkr.) svarende til 

51,4 pct. af den bogførte egenkapital i DPO. Seniors provenu vil være 12.000 tkr., og 

finansieringsbehovet for Junior vil være 60.921 tkr. svarende til 118,0 pct. af den bogførte 

egenkapital i DPO. 

 

Løsningsmodel [2] beskriver den mulighed, hvor Junior ved succession indtræder i Senior 

skattemæssige stilling og således overtager de oprindelige anskaffelsessummer på 

kapitalandelene i DPO. Junior modtager endvidere en gave, svarende til afståelsessummen på 

kapitalandelene, den udskudte skat, som han overtager ved overdragelsen samt gaveafgiften Ved 

denne model vil familiens samlede kapitaldræn være 7.152 tkr. (gaveafgift på 7.152 tkr.) svarende 

til 13,9 pct. af den bogførte egenkapital i DPO. Seniors provenu vil være negativt med 7.152 tkr., 

og finansieringsbehovet for Junior vil være 0 tkr., da han modtager værdien af kapitalandelene 

som gave samtidig med, at Senior betaler gaveafgiften. 

 

Løsningsmodel [3] beskriver den mulighed, hvor Junior ved succession indtræder i Seniors 

skattemæssige stilling og således overtager de oprindelige anskaffelsessummer på 

kapitalandelene i DPO. Junior modtager endvidere en gave svarende til, at Senior modtager et 

minimum provenu på 12.000 tkr. Ved denne model vil familiens samlede kapitaldræn være 4.654 

tkr. (gaveafgift på 4.654 tkr.) svarende til 9,0 pct. af den bogførte egenkapital i DPO. Seniors 
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provenu vil være 12.000 tkr., og finansieringsbehovet for Junior vil være 16.654 tkr. svarende til 

32,3 pct. af den bogførte egenkapital i DPO. 

 

Løsningsmodel [4] beskriver muligheden, hvor Senior grenspalter ejendommen (og tilhørende 

forpligtelser) ud af DPO og til DPO (ejendom). Det sker primært for ”at slanke” balancen i DPO 

(drift), hvormed Junior kan overtage kapitalandelene i DPO (drift) til en reduceret købspris. Herefter 

vil Junior ved succession indtræde i Seniors skattemæssige stilling og således overtage de 

oprindelige anskaffelsessummer på kapitalandelene i DPO (drift). Junior modtager endvidere en 

gave svarende til, at Senior modtager et min.provenu på 12.000 tkr. Ved denne model vil familiens 

samlede kapitaldræn være 3.532 tkr. (gaveafgift på 3.532 tkr.) svarende til 8,2 pct. af den bogførte 

egenkapital i DPO. Seniors provenu vil være 12.000 tkr., og finansieringsbehovet for Junior vil 

være 15.532 tkr. svarende til 36,1 pct. af den bogførte egenkapital i DPO (drift). 

 

Løsningsmodel [5] beskriver den mulighed, hvor Senior foretager en aktieombytning og 

efterfølgende ”slanker” balancen ved at udlodde overloddende likviditet til SH, hvormed Junior kan 

overtage kapitalandelene i DPO til en reduceret købspris. Herefter vil Junior købe kapitalandelene i 

DPO.  Ved denne model vil familiens samlede kapitaldræn være 0 tkr. Aktieskatten forfalder først 

på det tidspunkt, hvor SH udlodder udbytte til Senior privat, og det er derfor ikke muligt at ansætte 

et forventet kapitaldræn for familien. Kapitaldrænet i DPO vil være på 59.921 tkr. svarende til 116,1 

pct. af den bogførte egenkapital i DPO. Seniors provenu vil være 1.000 tkr., og 

finansieringsbehovet for Junior vil være 1.000 tkr. svarende til 1,9 pct. af den bogførte egenkapital i 

DPO. 

 

Løsningsmodel [6] beskriver den mulighed, hvor Senior foretager en aktieombytning og 

efterfølgende foretager en vedtægtsændring således, at selskabskapitalen bliver opdelt i 

kapitalklasser (A-kapitalandele og B-kapitalandele), hvor der til A-kapitalandelene er knyttet en 

forlods udbytteret. Junior får allerede fra dag ét del i såvel den fremtidige indtjening som den 

forventede værditilvækst ud over den opgjorte værdi, der skal udloddes til SH som forlods udbytte. 

SH har en risiko ved, at vederlaget sker ved ret til forlods udbytter i stedet for vederlæggelse i 

kontanter, og han skal derfor godtgøres med et rentetillæg. Junior overtager det fulde ejerskab 

DPO, når forlods udbytte er fuldt udloddet, og kapitalklasserne følgelig er ophævet. Ved denne 

model vil familiens samlede kapitaldræn være 0 tkr. Aktieskatten forfalder først på det tidspunkt, 

hvor SH udlodder udbytte til Senior privat, og det er derfor ikke muligt at ansætte et forventet 

kapitaldræn for familien. Kapitaldrænet i DPO vil være på 68.332 tkr. svarende til 132,4 pct. af den 
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bogførte egenkapital i DPO. Seniors provenu vil være 1.000 tkr., og finansieringsbehovet for Junior 

vil være 1.000 tkr. svarende til 1,9 pct. af den bogførte egenkapital i DPO. 

 

Alle ovenstående løsningsmodeller kan være anvendelige i praksis, men der er umiddelbart 

væsentlig forskel på finansieringsbehov, og så familiens forventede kapitaldræn. Som det fremgår 

af tabel [12], vil det umiddelbart være løsningsmodel [4], der medfører det mindste kapitaldræn for 

familien med 3.552 tkr. svarende til 8,2 pct. af den bogførte egenkapital i DPO. Samlet set 

vurderes det derfor, at løsningsmodel [4] er den løsningsmodel, der tilgodeser Senior og Junior 

bedst samtidig med, at kapitaldrænet reduceres. Ved løsningsmodel [4] er det gaven fra Senior til 

Junior (og gaveafgiften heraf), der primært medfører kapitaldrænet, og kapitaldrænet kan således 

reduceres yderligere ved, at gaveelementet helt bortfalder. Som uafhængig tredjemand ville 

rådgivningen til Senior og Junior være at vælge løsningsmodel [4], alene fordi det er den 

løsningsmodel, hvor der betales mindst afgift og dermed den model, hvor mest mulig likviditet 

bevares i DPO samtidig med, at kapitaldrænet reduceres. Ved denne løsningsmodel får Senior blot 

et provenu på 12.000 tkr., men til gengæld er Junior sikret i forhold til at kunne drive DPO videre. 

Løsningsmodel [6] med opdeling af kapitalklasser er desuden en yderst fordelagtig model for såvel 

Senior som Junior opnår ejerskab af DPO uden egentlig at have den fornødne kapital til at 

erhverve selskabet. 

 

8.1 Perspektivering 

Som det fremgår af afsnit [1.1], er der en større pukkel af danske familievirksomheder, der står 

over for et generationsskifte inden for de kommende år. Mulighederne er mange, men fælles for 

alle løsningsmodeller af et generationsskifte er, at de alle underlagt omfattende og kompliceret 

lovgivning på skatteområdet, og det er bestemt ikke blevet lettere med den tidligere SRSF-

regerings afskaffelse af formueskattekursen, hvor der med et trylleslag blev lukket ned for 

værdiansættelser iht. 1982-cirkulæret. 

 

Den nuværende V-regering har tidligere udtrykt ønske om at genindføre formueskattekursen102, 

men har undervejs måtte opgive. V-regeringen har i stedet indarbejdet en række forbedrede vilkår i 

Finansloven 2016. Det betyder helt konkret, at: (i) der ved overdragelse af kapitalandele fra et 

selskab til en erhvervsdrivende fond ikke sker avancebeskatning ved overdragelsen. Derimod 

indtræder fonden som ny ejer i den tidligere ejers skattemæssige stilling, (ii) der afsættes årligt 200 

mio. kr. fra 2016 og frem til år 2020 til nedsættelse af bo-og gaveafgiften ved overdragelse af en 

                                                        
102 Fremgik af V-regerings finanslovsforslag 2016. 
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erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem mv., og (iii) der afsættes 600 mio. kr. i 2018, 700 

mio. kr. i 2019 og 800 mio. kr. i 2020 og fremefter, til en yderligere nedsættelse af bo- og 

gaveafgiften samt generelt forbedrede rammevilkår for generationsskifte af familieejede 

virksomheder. Det medfører, at bo-og gaveafgiften i 2021 forventes at være 5 pct. mod 15 pct. i 

dag103. Med udgangspunkt i Finansloven 2016 kunne det derfor give mening for Senior at vente 

med at overdrage DPO til Junior, idet den nedsatte bo- og gaveafgift vil medføre et reduceret 

kapitaldræn for familien. 

 

”Vækst i Generationer”, et netværk repræsenteret af 13 af de største familieejede virksomheder104 i 

Danmark samt 66 associerede medlemmer, der primært består af små- og mellemstore 

familieforetagender, arbejder aktivt for at gøre opmærksom på familievirksomhedernes betydning 

for beskæftigelse, investeringer og innovation i Danmark. Netværket forsøger derudover, og ikke 

mindst, at sætte fokus på de økonomiske udfordringer ved et generationsskifte. Vækst i 

Generationer argumenterer bl.a. for væsentlige kapitaldræn i virksomhederne som følge af bo- og 

gaveafgiften. Netværkets lobbyarbejde er derfor rettet mod en decideret afskaffelse af bo- og 

gaveafgiften, idet det ikke er rimeligt at beskatte familieejede virksomheder med en bo- og 

gaveafgift i kraft af, at værdierne allerede er beskattet op til flere gange. I stedet bør aktiverne 

forblive i virksomheden, hvor de bidrager til såvel investeringer som vækst i det danske samfund.  

 
Der tegnes et billede af en politisk hvepserede, og som Vækst i Generationer også anfører105, så 

har en lang række EU-lande fulgt det svenske eksempel106 og i øvrigt EU-Kommissionens 

anbefaling om også at lempe reglerne for beskatning ved et generationsskifte. Det er bl.a. sket, 

fordi den kortsigtede skattegevinst ved bo- og gaveafgiften ikke modsvarer de langsigtede fordele 

og forventede skatteindtægter ved at have mange driftige virksomheder. 

 

Det er derfor spændende om den nuværende, eller en kommende regering, vil agere på 

ovenstående, tænke kreativt og imødekomme de danske familievirksomheder i videre omfang for 

på den måde at bidrage til beskæftigelse, omsætning og værditilvækst i stedet for at ødelægge 

den. 
  

                                                        
103 Se bilag [18] over ændringen i afgiftssats ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til familiemedlemmer. Se endvidere bilag [19] over budgetrammen 

for nedsættelse af generationsskiftebeskatningen for familieejede virksomheder. 
104 Virksomheder i netværket er bl.a.: AVK, Bagger-Sørensen & Co., Bestseller, Danfoss, DBI Plastic, Ecco, Foss, Haldor Topsøe, JYSK, Kirk Kapital, 
Linak, Petersen Tegl og Widex. 
105 Vækst i Generationer: Sverige: 10 år uden generationsskifteskat. 
106 Sverige afskaffede generationsskifteskatten i 2005 for især at skabe vækst og arbejdspladser i de mindre virksomheder. 
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9 Litteraturliste mv. 

9.1 Anvendte forkortelser 

Specialet vil anvende følgende forkortelser: 

 

ABL:   Aktieavancebeskatningsloven 

BAL:   Boafgiftsloven 

CIR:   Cirkulære 

DBSL:   Dødsboskatteloven 

FUL:   Fusionsskatteloven 

KSL:   Kildeskatteloven 

LBKG:   Lovbekendtgørelse 

LFB:   Lovforslag med bemærkninger 

LFF:   Lovforslag som fremsat 

LL:   Ligningsloven 

LR:   Ligningsrådet 

LSR:   Landsskatteretten 

PSL:   Personskatteloven 

SEL:   Selskabsskatteloven 

SKAT:   Skattemyndighederne 

SKM:   Skatteministeriets meddelelser 

SL:   Statsskatteloven 

TfS:   Tidsskrift for skatter og afgifter 

TSS:   Told- og Skattestyrelsen 

VURDL:   Vurderingsloven 

ÅRL:   Årsregnskabsloven. 
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9.2 Anvendte definitioner 

Specialet vil anvende følgende definitioner: 

 

Afståelse: Defineres i ABL § 30 som salg, bytte, bortfald og andre 

former for afhændelse. 

Driftsaktiver:   Aktiver, der vedrører den aktive del af et selskabs 

virksomhed. 

Erhverve:  At modtage f.eks. kapitalandele.  

Erhverver:  Se erhverve. 

Erhvervende:  Se erhverve. 

Familieejerskab:  Se familieejet virksomhed. 

Familieejet virksomhed: En virksomhed, hvor enten (i) familien har 50 pct. af 

ejerskabet, (ii) familien har 50 pct. af ejerskabet og et 

familiemedlem er direktør, (iii) direktøren samt mindst ét 

medlem af bestyrelsen er i familie, (iv) mindst to 

familiemedlemmer er enten direktør eller medlem af 

bestyrelsen eller (v) familien er største ejer og mindst ét 

familiemedlem er enten direktør eller medlem af 

bestyrelsen107. 

Familiekontrol:   Se familieejet virksomhed. 

Familieinvolvering:  Se familieejet virksomhed. 

Familievirksomhed:  Se familieejet virksomhed. 

Fysisk person: Betegnelse for en retslig enhed, f.eks. et selskab, en 

forening eller en institution, der i visse henseender kan 

påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske 

personer. 

Gaveafgiftskredsen:  Personkredsen specificeret i BAL § 22, stk. 1. 

Generationsskifteskat:  Boafgift på 15 pct. 

Holdingstruktur:  En koncernstruktur, hvori der mellem den ultimative 

kapitalejer og driftsselskaber er indskudt et selskab, hvis 

eneste formål er at besidde kapitalandele i andre 

selskaber. 

                                                        
107 Som defineret i Bennedsen, Morten og Meisner Nielsen, Kasper, 2014: Familievirksomheder i Danmark. 
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Juridisk person: Betegnelse for en person eller et individ. I ordets egentlige 

betydning lig med et menneske. 

Kapitalandel:   En aktie eller en anpart. 

Kapitalejer:   En aktionær eller anpartshaver. 

Selskab:   Et dansk aktie- eller anpartsselskab. 

Latente skatteforpligtelse: Den skat, der udskydes ved, at erhverver succederer i 

overdragens skattemæssige stilling iht. ABL § 34. 

Overdrage:  Afstå f.eks. kapitalandele. 

Overdrager:  Se overdrage. 

Overdragende:  Se overdrage. 

Pengetanksaktiver   Aktiver, der vedrører den passive del af et selskabs 

virksomhed. 

Pengetankgrænsen: Pct.grænsen for, hvornår et selskab anses for et 

pengetankselskab. 

Pengetankselskab: Et selskab, hvor (i) mindst 50 pct. af selskabets indtægter, 

opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, 

stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af 

kontanter, værdipapirer el.lign., eller (ii) handelsværdien af 

selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer 

el.lign. på overdragelsestidspunktet udgør mindst 50 pct. 

af handelsværdien af dets samlede aktiver, eller (iii) 

handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, 

kontanter, værdipapirer el.lign. opgjort som gennemsnittet 

af de seneste 3 regnskabsår, udgør mindst 50 pct. af 

handelsværdien af dets samlede aktive. 

Succederer:   Se succession. 

Succession: Skattemæssig retsvirkning, hvor erhverver indtræder i 

overdragerens skattemæssig stilling og overtager 

oprindelige anskaffelsestidspunkter og tilsvarende 

anskaffelsessummer på de pågældende kapitalandele. 

Værdiansættelsesvejledningen: Værdiansættelsesvejledningen fra 2009. 

Ændringscirkulæret:  Cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015. 

1982-cirkulæret:  Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. 

2000-9-cirkulæret:  Cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000. 

2000-10-cirkulæret:  Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000.  
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10.1 Bilag 
Bilag 1: Specifikation af overdragne aktiver 

Overdragne aktiver 

     kr. i tusinder 
  

Regnskab Overdragelse 

     Grunde og bygninger                 22.140                22.140  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                 7.320                  7.320  

Beholdning af færdigvarer og handelsvarer                 3.600                  3.600  

Igangværende arbejder 
 

                3.800                  3.800  
Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser                 5.100                  5.100  

Andre tilgodehavender 
 

                   806                     806  

Værdipapirer 
  

              19.000                19.000  

Likvide beholdninger 
 

                8.300                        -    

     Aktiver i alt                   70.066                61.766  
          

Egenkapital i alt 
  

              51.619                51.619  

Udskudt skat 
  

                2.286                  2.286  

Prioritetsgæld 
  

                6.000                  6.000  

Leverandører af vare og tjenesteydelser                 3.400                  3.400  

Anden gæld 
  

                   550                     550  

Øvrig kortfristet gæld 
 

                6.211                  6.211  

     Passiver i alt                   70.066                70.066  

     
Kilde: Egen tilvirkning         
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Bilag 2: Beregning af kapitaliseringsfaktorer 

Beregning af kapitaliseringsfaktor 

   v/ goodwill levetid på 5 år 
 

   Selskabsskat 22,00% 
Forventet levetid (maks. 20 
år) 5 

Rente (VSL § 9 plus 8 %) 9% 

Kapitaliseringsfaktor 2,08 

Afkastsats 1% 

   År (t)   Kap. faktor 

1 
 

0,83 

2 
 

0,59 

3 
 

0,39 

4 
 

0,21 

5 
 

0,06 

   
Kilde: Egen tilvirkning   

 

Beregning af kapitaliseringsfaktor 

   v/ goodwill levetid på 7 år 
 

   Selskabsskat 22,00% 
Forventet levetid (maks. 20 
år) 7 

Rente (VSL § 9 plus 8 %) 9% 

Kapitaliseringsfaktor 2,76 

Afkastsats 1% 

   År (t)   Kap. faktor 

1 
 

0,85 

2 
 

0,66 

3 
 

0,50 

4 
 

0,35 

5 
 

0,23 

6 
 

0,13 

7 
 

0,04 

   
Kilde: Egen tilvirkning   

 

 

Beregning af kapitaliseringsfaktor 

   v/ goodwill levetid på 9 år 
 

   Selskabsskat 22,00% 
Forventet levetid (maks. 20 
år) 9 

Rente (VSL § 9 plus 8 %) 9% 

Kapitaliseringsfaktor 3,38 

Afkastsats 1% 

   År (t)   Kap. faktor 

1 
 

0,87 

2 
 

0,70 

3 
 

0,56 

4 
 

0,43 

5 
 

0,32 

6 
 

0,23 

7 
 

0,15 

8 
 

0,08 

9 
 

0,03 

   
Kilde: Egen tilvirkning   
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Bilag 3: Beregning af goodwill iht. 2000-10-cirkulæret 

Beregning af goodwill  

      kr. i tusinder 
  

2012 2013 2014 

      Regnskabsmæssigt resultat før skat                 3.030                  3.489                  4.680  

Finansielle indtægter 
 

64 182 380 

Finansielle omkostninger 
 

-552 -418 -390 

      Reguleret resultat                   3.518                  3.725                  4.690  
            

Vægtning: 
     2012 vægtet med 1 

   
3.518 

2013 vægtet med 2 
   

7.450 

2014 vægtet med 3 
   

14.071 

      Vægtede resultat       25.039 
            

Vægtede gennemsnit 
   

4.173 

Plus (+) udviklingstendens 
   

586 

Minus (-) forrentning af aktiver (afkastsats plus 3 pct.) 
 

-2.471 

      Rest til forrentning af goodwill     2.288 
            

Kapitalisering, forv. levetid 5 år til 9 pct. (kap. faktor 2,08) 
 

4.760 

Kapitalisering, forv. levetid 7 år til 9 pct. (kap. faktor 2,76) 
 

6.316 

Kapitalisering, forv. levetid 9 år til 9 pct. (kap. faktor 3,38) 
 

7.734 

      Goodwill afrundet (for levetid 7 år)   6.320 
            

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 4: Beregning af kapitalandeles værdi i heSHold til 2000-09-cirkulæret 

Værdi af selskabet  

      kr. i tusinder 
           Egenkapital jf. seneste årsrapport                   51.619  

Plus (+) seneste offentlige ejendomsvurdering 
 

27.750 
 

Minus (-) bogført værdi af ejendom 
 

22.140 5.610 

Minus (-) udskudt skat heraf, 22 pct. 
 

-1.234 

Plus (+) beregnet goodwill jf. ovenstående 
  

6.316 

Minus (-) udskudt skat heraf, 22 pct. 
 

-1.389 

      Værdi af selskabet       60.921 
            

Kilde: Egen tilvirkning 
     

Bilag 5: Beregning af goodwill iht. 2000-10-cirkulæret (ved grenspaltning af domicilejendom) 

Beregning af goodwill  

      kr. i tusinder 
  

2012 2013 2014 

      Regnskabsmæssigt resultat før skat                 3.030                  3.489                  4.680  

Finansielle indtægter 
 

                     64                     182                     380  

Finansielle omkostninger 
 

                  -
552  

                  -
418  

                  -
390  

      Reguleret resultat                   3.518                  3.725                  4.690  
            

Vægtning: 
     2012 vægtet med 1 

   
                3.518  

2013 vægtet med 2 
   

                7.450  

2014 vægtet med 3 
   

              14.071  

      Vægtede resultat                     25.039  
            

Vægtede gennemsnit 
   

                4.173  

Plus (+) udviklingstendens 
   

                   586  

Minus (-) forrentning af aktiver (afkastsats plus 3 pct.) 
 

               -
4.058  

      Rest til forrentning af goodwill                     3.172  
            

Kapitalisering, forv. levetid 5 år til 9 pct. (kap. faktor 2,08) 
 

                6.598  

Kapitalisering, forv. levetid 7 år til 9 pct. (kap. faktor 2,76) 
 

                8.755  

Kapitalisering, forv. levetid 9 år til 9 pct. (kap. faktor 3,38) 
 

              10.722  

      Goodwill afrundet (for levetid 7 år)                   8.760  
            

Kilde: Egen tilvirkning 
    Bilag 6: Beregning af kapitalandeles værdi iht. 2000-09-cirkulæret (ved grenspaltning af ejendom) 

Værdi af selskabet  

      kr. i tusinder 
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Egenkapital jf. seneste årsrapport                   43.066  

Plus (+) beregnet goodwill jf. ovenstående 
  

                8.755  

Minus (-) udskudt skat heraf, 22 pct. 
 

              -2.058  

      Værdi af selskabet                     49.764  
            

Kilde: Egen tilvirkning 
     

Bilag 7: Specifikation af overdragne aktiver (ved grenspaltning af domicilejendom) 

Overdragne aktiver  

     kr. i tusinder 
  

Regnskab Overdragelse 

     Grunde og bygninger                         -                          -    

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                 7.320                  7.320  

Beholdning af handelsvarer 
 

                3.600                  3.600  

Igangværende arbejder 
 

                1.800                  1.800  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser                 5.100                  5.100  

Andre tilgodehavender 
 

                   806                     806  

Værdipapirer 
  

              21.000                21.000  

Udskudt skat 
  

                     51                       51  

Likvide beholdninger 
 

                8.300                        -    

     Aktiver i alt                   47.977                39.677  
          

Egenkapital i alt 
  

              43.066                43.066  

Udskudt skat 
  

                      -                          -    

Prioritetsgæld 
  

                      -                          -    

Leverandører af vare og tjenesteydelser                 3.400                  3.400  

Anden gæld 
  

                   550                     550  

Øvrig kortfristet gæld 
 

                   961                     961  

     Passiver i alt                   47.977                47.977  

     
Kilde: Egen tilvirkning         
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Bilag 8: Oversigt over realiserede regnskabsmæssige resultater mv. for perioden 2015 til 2011 

Resultatopgørelse  

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Nettoomsætning 

      
93.900  

      
83.900  

      
65.900  

      
66.350  

      
62.500  

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer     -71.878      -64.223      -50.640      -49.426      -46.900  

      
Dækningsbidrag 

      
22.022  

      
19.677  

      
15.260  

      
16.924  

      
15.600  

Dækningsgrad 23,5% 23,5% 23,2% 25,5% 25,0% 

      Andre eksterne omkostninger       -5.880        -5.100        -3.980        -4.092        -3.900  

      
Bruttoavance 

      
16.142  

      
14.577  

      
11.280  

      
12.832  

      
11.700  

Bruttomargin 17,2% 17,4% 17,1% 19,3% 18,7% 

      Personaleomkostninger       -8.400        -7.800        -6.150        -6.210        -5.900  

      
EBITDA 

        
7.742  

        
6.777  

        
5.130  

        
6.622  

        
5.800  

EBITDA % 8,2% 8,1% 7,8% 10,0% 9,3% 

      Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver       -3.052        -3.052        -1.612        -1.612        -1.612  

      
EBIT 

        
4.690  

        
3.725  

        
3.518  

        
5.010  

        
4.188  

EBIT % 5,0% 4,4% 5,3% 7,6% 6,7% 

      
Finansielle indtægter 

           
380  

           
182  

             
64  

             
63  

             
70  

Finansielle omkostninger          -390           -418           -552           -474           -490  

      
EBT 

        
4.680  

        
3.489  

        
3.030  

        
4.599  

        
3.768  

EBT % 5,0% 4,2% 4,6% 6,9% 6,0% 

      Skat af årets resultat       -1.104           -872           -757        -1.150           -942  

      
Årets resultat 

        
3.576  

        
2.617  

        
2.273  

        
3.449  

        
2.826  

Årets resultat % 3,8% 3,1% 3,4% 5,2% 4,5% 
            

Kilde: Egen tilvirkning           
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Anlægsaktiver  

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Grunde og bygninger 

      
22.140  

      
22.752  

      
23.364  

      
23.976  

      
24.588  

Tekniske anlæg og maskiner:              -                 -                 -                 -                 -    

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
        

7.320  
        

9.760               -    
        

1.000  
        

2.000  

      
Anlægsaktiver i alt 

      
29.460  

      
32.512  

      
23.364  

      
24.976  

      
26.588  

            

Kilde: Egen tilvirkning      
      

Omsætningsaktiver  

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Værdipapirer 

      
21.000  

      
19.000  

      
22.000  

      
21.000  

      
16.000  

Beholdning af færdigvarer og handelsvarer 
        

3.600  
        

4.600  
        

4.300  
        

4.950  
        

2.100  

Igangværende arbejder 
        

1.800  
        

1.740  
        

1.530  
        

1.000  
        

2.200  

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 
        

5.100  
        

4.882  
        

4.333  
        

4.907  
        

4.100  

Andre tilgodehavender 
           

806  
           

204  
        

1.740  
           

690  
           

780  

Likvide beholdninger 
        

8.300  
        

1.802  
        

6.040  
        

3.500  
        

2.500  

      
Omsætningsaktiver i alt 

      
40.606  

      
32.228  

      
39.943  

      
36.047  

      
27.680  

            

Kilde: Egen tilvirkning 
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Egenkapital 

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Selskabskapital 

        
1.000  

        
1.000  

        
1.000  

        
1.000  

        
1.000  

Overført resultat 
      

50.619  
      

47.043  
      

44.426  
      

42.153  
      

38.704  

Udbytte              -                 -                 -                 -                 -    

      
Egenkapital i alt 

      
51.619  

      
48.043  

      
45.426  

      
43.153  

      
39.704  

            

Kilde: Egen tilvirkning 
     

      Langfristede gældsforpligtelser  

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Udskudt skat 

        
2.286  

        
2.143  

        
1.744  

        
1.723  

        
1.670  

Prioritetsgæld 
        

6.000  
        

6.600  
        

7.000  
        

7.600  
        

8.000  

      
Langfristede gældsforpligtelser i alt 

        
8.286  

        
8.743  

        
8.744  

        
9.323  

        
9.670  

            

Kilde: Egen tilvirkning 
     

      Kortfristede gældsforpligtelser 

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Kortfristet del af langfristet gæld 

           
350  

           
400  

           
400  

           
350  

           
500  

Bankgæld 
        

4.900  
        

3.200  
        

5.400  
        

4.400  
           

400  

Leverandører af vare og tjenesteydelser 
        

3.400  
        

3.200  
        

2.300  
        

2.300  
        

2.800  

Skyldig selskabsskat 
           

961  
           

474  
           

737  
        

1.096  
           

844  

Anden gæld 
           

550  
           

680  
           

300  
           

400  
           

350  

      
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

      
10.161  

        
7.954  

        
9.137  

        
8.546  

        
4.894  

            

Kilde: Egen tilvirkning 
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Øvrige nøgletal  

      i pct. 2015 2014 2013 2012 2011 

      Dækningsgrad 23,5% 23,5% 23,2% 25,5% 25,0% 

Bruttomargin 17,2% 17,4% 17,1% 19,3% 18,7% 

Afkastningsgrad 6,7% 5,8% 5,6% 8,2% 7,7% 

Overskudsgrad 5,0% 4,4% 5,3% 7,6% 6,7% 

Egenkapitalens forrentning 7,2% 5,6% 5,1% 8,3% n/a 

Likviditetsgrad 399,6% 405,2% 437,2% 421,8% 565,6% 

Soliditetsgrad 73,7% 74,2% 71,8% 70,7% 73,2% 
            

Kilde: Egen tilvirkning 
     

      Realiserede regnskabsmæssige resultater  

      kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      Dækningsbidrag 22.022 19.677 15.260 16.924 15.600 

Bruttoavance 16.142 14.577 11.280 12.832 11.700 

EBITDA 7.742 6.777 5.130 6.622 5.800 

EBIT 4.690 3.725 3.518 5.010 4.188 

EBT 4.680 3.489 3.030 4.599 3.768 

Årets resultat 3.576 2.617 2.273 3.449 2.826 

Årets udbytte              -                 -                 -                 -                 -    

Balancesum 70.066 64.740 63.307 61.023 54.268 

Egenkapital 51.619 48.043 45.426 43.153 39.704 
            

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 9: Spaltningsregnskab og åbningsbalance for DPO (drift) og DPO (ejendom)  

Spaltningsregnskab og åbningsbalance pr. 1/1-2016  

     

kr. i tusinder 
DPO A/S før 

spaltning 

Regulerin- 
ger i forbin-

delse med 
spaltning 

Åbnings- 
balance for 
DPO (drift) 

A/S 

Åbnings- 
balance for 

DPO 
(ejendom) 

ApS 

     Grunde og bygninger            22.140                     -                       -               22.140  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar              7.320                     -                 7.320                     -    

     Anlægsaktiver i alt            29.460                     -                 7.320             22.140  
          

Værdipapirer            21.000                     -               21.000                     -    

Beholdning af færdigvarer og handelsvarer              3.600                     -                 3.600                     -    

Igangværende arbejder              1.800                     -                 1.800                     -    

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser              5.100                     -                 5.100                     -    

Andre tilgodehavender                 806                     -                    806                     -    

Udskudt skat                    -                      51                    51                     -    

Likvide beholdninger              8.300                     -                 8.300                     -    

     Omsætningsaktiver i alt            40.606                    51             40.657                     -    
          

Aktiver i alt            70.066                    51             47.977             22.140  
          

Selskabskapital              1.000                    50               1.000                    50  

Overført resultat            50.619  
                 -
50             42.066               8.503  

Udbytte                    -                       -                       -                       -    
          

Egenkapital i alt            51.619                     -               43.066               8.553  
          

Udskudt skat              2.286                    51                     -                 2.337  

Prioritetsgæld              6.000                     -                       -                 6.000  
          

Langfristede gældsforpligtelser i alt              8.286                    51                     -                 8.337  
          

Kortfristet del af langfristet gæld                 350                     -                       -                    350  

Bankgæld              4.900                     -                       -                 4.900  

Leverandører af vare og tjenesteydelser              3.400                     -                 3.400                     -    

Skyldig selskabsskat                 961                     -                    961                     -    

Anden gæld                 550                     -                    550                     -    
          

Kortfristede gældsforpligtelser i alt            10.161                     -                 4.911               5.250  
          

Passiver i alt            70.066                    51             47.977             22.140  
          

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 10: Pengetankstest af DPO før omstrukturering 

Pengetankstest  af DPO A/S 

     
kr. i tusinder 

Erhvervende 
selskab 

"Aktive" 
aktiver 

"Passive" 
aktiver I alt 

     Kapitalandel i DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

Værdi af goodwill i DPO A/S                6.316                 6.316                       -                   6.316  

Tilgodehavender hos DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

     Aktiver uden for datterselskabet i alt                6.316                 6.316                       -                   6.316  

     Materielle anlægsaktiver              29.460               29.460                       -                 29.460  

Værdipapirer              19.000                       -                 19.000               19.000  

Beholdning af færdigvarer og handelsvarer                3.600                 3.600                       -                   3.600  

Igangværende arbejder                3.800                 3.800                       -                   3.800  

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser                5.100                 5.100                       -                   5.100  

Andre tilgodehavender                   806                    806                       -                      806  

Likvide beholdninger                8.300                       -                   8.300                 8.300  

     Aktiver i datterselskabet i alt              70.066               42.766               27.300               70.066  

     Aktiver i alt              76.382               49.082               27.300               76.382  

     Fordeling i relation til succession  n/a  64% 36% 100% 
          

Kilde: Egen tilvirkning         
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Bilag 11: Pengetankstest af DPO (drift) efter grenspaltning af ejendom 

Pengetankstest  af DPO (drift) A/S  

     
kr. i tusinder 

Erhvervende 
selskab 

"Aktive" 
aktiver 

"Passive" 
aktiver I alt 

     Kapitalandel i DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

Værdi af goodwill i DPO A/S                8.760                 8.760                       -                   8.760  

Tilgodehavender hos DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

     Aktiver uden for datterselskabet i alt                8.760                 8.760                       -                   8.760  

     Materielle anlægsaktiver                7.320                 7.320                       -                   7.320  

Værdipapirer              21.000                       -                 21.000               21.000  

Beholdning af færdigvarer og handelsvarer                3.600                 3.600                       -                   3.600  

Igangværende arbejder                1.800                 1.800                       -                   1.800  

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser                5.100                 5.100                       -                   5.100  

Andre tilgodehavender                   806                    806                       -                      806  

Udskudt skat                     51                      51  
 

                    51  

Likvide beholdninger                8.300                       -                   8.300                 8.300  

     Aktiver i datterselskabet i alt              47.977               18.677               29.300               47.977  

     Aktiver i alt              56.737               27.437               29.300               56.737  

     Fordeling i relation til succession  n/a  48% 52% 100% 
          

Kilde: Egen tilvirkning         
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Bilag 12: Pengetankstest af DPO (ejendom) efter grenspaltning af ejendom 

Pengetankstest af DPO (ejendom) ApS  

     
kr. i tusinder 

Erhvervende 
selskab 

"Aktive" 
aktiver 

"Passive" 
aktiver I alt 

     Kapitalandel i DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

Værdi af goodwill i DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

Tilgodehavender hos DPO A/S  n/a                       -                         -                         -    

     Aktiver uden for datterselskabet i alt  n/a                       -                         -                         -    

     Materielle anlægsaktiver              22.140               22.140                       -                 22.140  

     Aktiver i datterselskabet i alt              22.140               22.140                       -                 22.140  

     Aktiver i alt              22.140               22.140                       -                 22.140  

     Fordeling i relation til succession  n/a  100% 0% 100% 
          

Kilde: Egen tilvirkning         
  



 

Side 100 af 107 

Bilag 13: Værdiansættelse af kapitalandelene iht. 1982-cirkulæret 

Værdiansættelse af kapitalandelene iht. 1982-cirkulæret 

    kr. i tusinder 2013 2014 2015 

    Selskabskapital                1.000                 1.000                 1.000  

    Skattepligtig indkomst 2.946 1.895 3.922 

Afrundet 2.900 1.800 3.900 

Skat af årets resultat 725 441 917 

    Nettooverskud                2.221                 1.454                 3.006  
        

Overskudspct.: 222,1% 145,4% 300,6% 
        

Egenkapital (skattemæssige principper) 
  

43.047 

Kapitaliseringsfaktor 1 (indtjeningsevne) 
  

11 

Kapitaliseringsfaktor 2 (modificerede regel) 
  

6 

Indtjeningsevne gennemsnit 3 år 
  

200 

Indre værdi 
  

4.305 

    a) indtjeningsevne kapitaliseret med 11   2.200 

b) 80 pct. af indre værdi 
  

3.444 

c) Beregnet skattekurs (a+b) divideret med 2 
  

2.822 

    Er C større end den indre værdi og er indtjeningsevnen større end 10?   Nej 
        

d) modificeret regel 
  

n/a 

Er d større end den indre værdi? 
  

n/a 

Ny beregnet skattekurs (b+d) divideret med 2 
  

n/a 

    Beregnet skattekurs   2.822 

    Kapitalandelenes værdi   28.220 
        

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 14: Beregningsprincipper iht. 1982-cirkulæret 

Cirkulæret har foreskrevet, at værdiansættelsen af unoterede kapitalandele skal ske ved, at der tages 

udgangspunkt i de af Ligningsrådets fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen. 

Ligningsrådet fastsatte tidligere for hvert år fire kapitaliseringsfaktorer. Kapitaliseringsfaktorerne gældende 

fra 01.01.2014 var som følger: 

 

Dagældende kapitaliseringsfaktorer 

  Indtjeningsevne                  11,0  

Modificerede regel                    5,5  

Udbytte                  78,0  

Indre værdi                  80,0  
    

Kilde: Egen tilvirkning 
  

Indtjeningsevne: 

Ved indtjeningsevne forstås et gennemsnit af selskabets driftsresultat i pct. af selskabskapitalen i det 

regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse samt i de to foregående 

regnskabsår. Ved driftsresultat forstås selskabets skattepligtige indkomst. Indtjeningsevnen medtages ikke til 

mindre end nul. 

 

Udbytte: 

Ved udbyttepct. forstås det udbytte, som er vedtaget som deklareret udbytte for det regnskabsår, der danner 

grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. 

 

Indre værdi: 

Ved indre værdi forstås selskabets egenkapital i pct. af selskabskapitalen. Egenkapitalen opgøres efter de 

skattemæssige regler med udgangspunkt i selskabets statsopgørelse ved udgangen af det regnskabsår, der 

danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. Ved beregningen af den indre værdi foretages 

fradrag for de på statustidspunktet endnu ikke forfaldne beløb, der medgår til betaling af udbytte for 

selskabets senest afsluttede regnskabsår. Der foretages desuden fradrag for selskabsskatter, som er, eller 

som kan forventes, pålignet selskabet for tiden forud for opgørelsesdagen. Den indre værdi medtages ikke til 

mindre end nul.  
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Bilag 15: Værdiansættelse af kapitalandelenes værdi ved diskonterede pengestrømme 

Værdiansættelse af kapitalandelene i DPO A/S ved diskonterede pengestrømme 

      

kr. i tusinder 
  

år 1 
(budget) 

år 2 
(budget) 

år 3 
(budget) 

      Nettoresultat før renter og skat 
(EBIT)                 3.600                  3.800                  4.000  

Skat af nettoresultat 846 836 880 

      Nettoresultat efter skat                 2.754                  2.964                  3.120  
            

Afskrivninger 
  

3.000 3000 3000 

      Brutto cash flow   5.754 5.964 6.120 
            

Ændringer i arbejdskapital 
 

-3.000 -3.000 -3.000 

Nettoinvesteringer  
 

-500 -500 -500 

      Frit cash flow fra driften   2.254 2.464 2.620 
            

Nutidsværdi af terminalværdi 
  

2.620 x 0,7824: 0,0352 = 58.205 

      Nutidsværdi år 1-3 
   

6.219 

Rentebærende overskudslikvider 
  

8.300 

Rentebærende gæld 
   

-11.250 

      Værdi af virksomhed   61.474 
            

Kilde: Egen tilvirkning 
     

Bilag 16: Beregning af WACC 

Beregning af WACC  

      

  
Andel Omkostning 

Bidrag 
før skat 

Bidrag 
efter skat 

      Egenkapital   70,0% 9,5% 6,7% 6,7% 

Rentebærende gæld 30,0% 8,0% 2,4% 1,9% 

      WACC         8,5% 
            

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 17: Beregningsfaktorer til diskontering af pengestrømme 

Beregningsfaktorer til diskontering af pengestrømme 

    Risikofri rente     5,0% 

Markedsrisikorente 
 

4,5% 

Betaværdi 
  

                    1,0  

Selskabsspecifikt 
risikotillæg fremmedkapital 3,0% 

Vækst i terminalperiode 
 

5,0% 

Skattepct. i år 1 
 

23,5% 

Skattepct. i år 2 
 

22,0% 

Skattepct. i år 3 
 

22,0% 
        

Kilde: Egen tilvirkning       
 

Bilag 18: Skatteafstemninger for DPO  

Skatteafstemninger for DPO A/S  

      
kr. i tusinder 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Regnskabsmæssigt resultat før skat 

    
4.680  

    
3.489  

    
3.030  

    
4.599  

    
3.768  

      (plus) regnskabsmæssige afskrivninger på: 
     

 - grunde og bygninger 
       

612  
       

612  
       

612  
       

612  
       

612  

 - andre anlæg, driftsmateriel mv. 
    

2.440  
    

2.440  
    

1.000  
    

1.000  
    

1.000  

      (minus) skattemæssige afskrivninger på: 
      - grunde og bygninger   -1.300    -1.300    -1.300    -1.300    -1.300  

 - andre anlæg, driftsmateriel mv.   -2.510    -3.346       -396       -527       -703  

      
Skattepligtig indkomst 

    
3.922  

    
1.895  

    
2.946  

    
4.384  

    
3.377  

Skat heraf 
       

961  
       

474  
       

737  
    

1.096  
       

844  

      Udskudt skat på:           

 - grunde og bygninger 
    

2.337  
    

2.213  
    

2.041  
    

1.869  
    

1.697  

 - andre anlæg, driftsmateriel mv.        -51         -70       -297       -146         -27  

      
Udskudt skat i alt 

    
2.286  

    
2.143  

    
1.744  

    
1.723  

    
1.670  

            

Kilde: Egen tilvirkning           
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Bilag 19: Ændringen i afgiftssats ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til familiemedlemmer. 

Afgiftssats ved overdragelse af erhvervsvirksomhed til familiemedlemmer 

        Afgiftssats i pct. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        Ramme til nedsættelse af 
          

15  
          

13  
          

13  
            

7  
            

6  
            

5              5  bo- og gaveafgiften 
                

Kilde: Egen tilvirkning 
        

Bilag 20: Budgetrammen for nedsættelse af generationsskiftebeskatningen for familieejede virksomheder. 

Budgetramme for nedsættelse af generationsskiftebeskatningen for familieejede virksomheder 

       mio.kr. (2016-niveau) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       Ramme til nedsættelse af bo- og 

200  200  200  200  200  200  gaveafgiften 

Forbedrede rammevilkår for 

0  0  600  700  800  800  

generationsskifte af familieejede 

virksomheder 

       I alt 200  200  800  900  1.000  1.000  
              

Kilde: Egen tilvirkning 
       

Bilag 21: Bundgrænser for beregning af aktieindkomst 

Bundgrænser for beregning af aktieindkomst  

   kr. i tusinder Enlige Ægtefæller 

   beskatning med 27 pct.  fra 0-50   fra 0-100  

beskatning med 42 pct.  over 50   over 100  
      

Kilde: Egen tilvirkning 
   

Bilag 22: Bundgrænser for beregning af gaveafgift 

Bundgrænser for beregning af gaveafgift  

   
kr. i tusinder (2010-niveau) 

Afgiftsfrit 
(pr. forælder) 

Afgift 
herefter 

   Gave til ægtefælle  Ubegrænset   0 pct.  

Gave til børn, forældre og stedbørn                     59   15 pct.  

Gave til barns eller stedbarns ægtefælle                     21   15 pct.  
      

Kilde: Egen tilvirkning 
  

Bilag 23: Passivpost - aktiver 

Passivpost - aktiver 

  Aktieindkomst  22 pct.  
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Ikke aktieindkomst  30 pct.  
    

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 24: Sammenligning af værdiansættelser af unoterede kapitalandele i DPO 

Sammenligning af værdiansættelser af unoterede kapitalandele i DPO A/S 

     

kr. i tusinder 
 

1982- 
cirkulæret 

2000- 
cirkulærerne 

Værdi- 
ansættelses- 
vejledningen 

     Værdi af 
unoterede 
kapitalandele             28.220              60.921              61.474  

     Indeksering               100,0                215,9                217,8  
          

Kilde: Egen tilvirkning 
     

Bilag 25: Skattebetaling og provenu ved aktieombytning og ”slankning” af balancen ved udlodning til SH 

      

   
kr. i tusinder   
   Aktiernes værdi, beregnet 1.000  

Aktiernes anskaffelsessum 1.000  

   Aktieindkomst ved salg 0  

   Skat, 27 pct. af avance op til tkr. 50 0  

Skat, 42 pct. af avance over tkr. 50 0  

   Samlet skattebetaling 0  

   
Kilde: Egen tilvirkning     

 

      

   kr. i tusinder 
     Beregnet handelsværdi 1.000  

Samlet skattebetaling 0  

   Provenu   1.000  

   
Kilde: Egen tilvirkning   
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Bilag 26: Eksempel på gavebrev: far/mor til Junior 

Eksempel på gavebrev 

  
kr. i tusinder 2015 

  Undertegnede:  far/mor  

giver hermed min søn en gave på:                                         34.363  

  Gaven gives i kapitalandele i   DPO A/S, CVR.nr. xxxx xxxx  

Gavens giver har forpligtet sig til at betale 
 

gaveafgiften der beregnes således: 
 

- Gave                                         34.363  

- Passivpost                                        -10.757  

- Bundfradrag                                               -61  

  - Afgiftspligtig gave                                         23.545  
    

15 pct. heraf kr. 3.532 betales samtidig med nærværende anmeldelses indgivelse 

  Medundertegnede søn kvitterer herved for modtagelsen af gavebeløbet, som 

jeg har fået overgivet samtidig med gavebrevets underskrivelse. 

  Gaven gives som fuldstændigt særeje. 

  Sælger og køber er gensidigt enige om at tage skatteforbehold, såfremt 

skattemyndighederne imod forventning ikke måtte godkende de mellem sælger  

og køber aftalte værdiansættelser af kapitalandelene i DPO A/S. 

  Kan skattemyndighederne ikke anerkende den aftalte pris for overdragelse af 

kapitalandelene, herunder overdragelsessummens berigtigelse, kan parterne efter  

enighed ophæve handlen. Parterne kan også efter enighed vælge at indrette  

sig efter skattemyndighedens regulering, således at differencer mellem den  

fastsatte handelspris og den af skattemyndighederne fastsatte handelspris  

afregnes mellem parterne, enten kontant eller på gældsbrev. 
    

Kilde: Egen tilvirkning   
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Bilag 27: Eksempel på gældsbrev: Junior til far/mor 

Eksempel på gældsbrev 

  
kr. i tusinder 2015 

  Undertegnede:  søn  

erklærer herved at være skyldig til:  far/mor  

  Den sum:                                         60.921  

  1. Min gæld kan til enhver tid kræves betalt til Far/mor på anfordring. 

2. Gælden kan helt eller delvist indfries af debitor. 

3. Gælden forrentes ikke. 

4. Til sikkerhed for debitors forpligtigelser ifølge nærværende gældsbrev håndpantsætter 

debitor herved til kreditor nom. 1.000.000 kapitalandele i DPO A/S. 

5. De håndpantsatte anparter opbevares af kreditor, og håndpantsætningen vil være noteret. 

6. Stemmeretten ifølge de håndpantsatte anparter tilfalder, så længe gældsforholdet helt 

eller delvist består, kreditor. 

7. Nærværende gældsbrev er ”ikke til ordre”. 

8. Nærværende gældsbrev kan, hvis gælden ikke betales efter anmodning, fuldbyrdes ved 

umiddelbar fogedforretning i medfør af retsplejelovens § 478, stk. 1 nr. 4 (eller 5). 
    

Kilde: Egen tilvirkning   
 


