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0.Executive summary 

 

The thesis has been written for the Master course in Business Economics and Auditing (Cand. 

Merc. Aud.) at the Copenhagen Business School. 

The object of this thesis has been to study and analyse the opportunities for successions. Emphasis 

of the thesis is laid on law, economic and financial suit. 

The methods to be analysed is transfer by using A and  B shares, transfer of a persnonally owned 

enterprise, conversion of a firm, sales of shares, conversion af shares and asset infusion. 

The thesis starts with a chapter that analyses some of the considerations that should be done before 

succession is carried out. The chapter focuses on three strategic parts in a succession plan. The 

owner, the buyer and the business. 

This chapter is followed by an anlysis of the different types af models for finding the firms value.  

In the next chapter the different types of successions are analysed. The chapter starts with the 

models for preparing the business for the succession and is followed by a succession model. 

As the succession models has been described in the following chapter a list of how the models 

works consideration of time, need of capital, taxation and the business opportunities to survive. 

The conclusion on the thesis is that the wright methods depends on what the price, the taxation, 

time and the businerss opportunity to make good results is in the future.  

The method for using A and B shares and succession is the methods that seems to be the best 

depending on what the owner and the buyer of the business wants. 
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1. Indledning  

 

I Danmark er den store efterkrigsgeneration ved at nå pensionsalderen og da mange mennesker fra 

denne generation sidder som hovedaktionærer i ikke børsnoterede selskaber, vil et stort antal af 

selskaberne stå overfor at skulle foretage et generationsskifte eller likvideres. Erhvervs- og 

Byggestyrelsen har fået udarbejdet en undersøgelse, hvoraf det fremgår, at ca. 20.000 små og 

mellemstore virksomheder i løbet af de næste 10 år vil skifte ledelse og sandsynligvis også ejer. 1 

Dette bakkes op i en artikel i Erhvervsbladet som påpeger, at 50% af de erhvervsdrivende har 

rundet de 50 år. Dette betyder at der er mellem 40.000 og 50.000 virksomheder, som skal 

generationsskiftes inden for de næste 10 år.2 

 

Price Waterhouse Coopers lavede i 2004 en undersøgelse, som omhandlede nogle virksomheder, 

som stod foran at skulle foretage et generationsskifte. Virksomhedernes ejere blev spurgt om, hvem 

de ønskede at generationsskifte til. Disse svarede at de helst ville generationsskifte til en ekstern 

køber og herefter til en medarbejder. Kun i ca. en fjerdedel af tilfældene ønskede de at 

generationsskifte til deres børn.3 

 

Da et generationsskifte ikke er en nem proces, har folketinget igennem længere tid haft fokus på 

området og løbende gjort tiltag for at gøre processen mere smidig. Dette har bl.a. resulteret i L110 

A og B, som blev vedtaget d. 12. april 2007. Denne lovændring har bl.a. medført, at reglerne om 

skattefri omstrukturering af selskaber blev objektiveret, således at spaltning, fusion, tilførsel af 

aktiver og aktieombytning nu kan gennemføres skattefrit uden tilladelse fra Skat.  Derudover har 

ændringen medført en smidiggørelse af sambeskatningsreglerne, idet nystiftede selskaber anses for 

værende en del af koncernen allerede ved indkomstårets begyndelse.   

Det sidste nye initiativ er, at regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Ny Alliance har vedtaget lov 

nr. 532 af 17. Juni 2008, hvis formål er at ændre reglerne for generationsskifte i levende live ved 

ændringer af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven samt kildeskatteloven. Formålet med 

                                                 
1 Centre for Economic and Business Research, ”Vækst via generationsskifte”, September 2008 
2 Erhvervsbladet, ”Virksomheder selv skyld i problemer med generationsskifte” d. 20. Februar 2007. 
3 PWC, ”Generationsskifte – Resultat af spørgsskemaundersøgelse”, August 2004  
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lovændringen er bl.a. at skabe en mere ensartet beskatning af generationsskifter i levende live og 

ved død.4  

På grund af den komplicerede lovgivning, som hele tiden ændrer sig, er det ofte nødvendigt for 

hovedaktionærerne at tilknytte en rådgiver f.eks. en revisor, der kan vejlede om 

generationsskifteprocessen. Da udarbejdelse af et generationsskifte både omhandler strategiske, 

finansielle, skatte- og afgiftsmæssige samt økonomiske forhold, kan det virke uoverskueligt for 

mange rådgivere. Derfor vil denne afhandling give et overblik over hvilke regler, der gælder på 

området og hvilke forhold man skal være opmærksom på ved et generationsskifte.  

 

Et generationsskifte er ofte en meget følelsesmæssig beslutning for overdrager, da virksomheden 

mange gange er hans livsværk. Overdrager skal derfor tænke på om han ønsker at få flest penge ud 

af generationsskiftet, eller om han lægger vægt på at erhverver får en god balast til at kunne drive 

virksomheden videre. Hvis virksomheden i fremtiden skal have en chance for at overleve, så skal 

det være objektiviteten og ikke følelserne, der skal spille ind. Derfor er det rådgivernes opgave at se 

objektivt på tingene, komme med gode råd og sørge for at overdrager ikke lader sig styre af sine 

følelser.  

 

For at belyse den teori, der ligger bag et generationsskifte, vil afhandlingen inddrage et fiktivt 

casescenario. I scenarioet har hovedaktionæren Peter henvendt sig til sin rådgiver, for at få 

vejledning om, hvordan han bedst kan få generationsskiftet sit hovedaktionærselskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 L 2008-08-17 nr. 532 Ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven  
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2. Problemformulering 
 

Formålet med afhandlingen er at vurdere, hvilke muligheder der er for at foretage et 

generationsskifte af et hovedaktionærselskab. 

For at dække den overordnede problemformulering, vil følgende delspørgsmål blive besvaret: 

 

Delspørgsmål: 

Beskrivelse af generelle relevante overvejelser vedrørende generationsskifte: 

1. Hvilke generelle overvejelser bør man gøre inden man sætter generationsskifte- 

processen i gang? 

 

Beskrivelse af værdiansættelsesprincipper: 

2. Hvilke værdifastsættelsesprincipper findes der og hvordan påvirker disse valget af 

generationsskiftemodel? 

 

Beskrivelse af generel relevant lovgivning vedrørende BAL, ABL, PSL, LL og DSL: 

3. Hvordan sørger man for, ved generationsskifte til barn eller medarbejder, at disse 

får den bedste mulighed for at drive selskabet videre? 

 

Beskrivelse af generationsskiftemodellerne ud fra lovgivningen i ABL, SEL og FUL 

4. Hvilke generationsskiftemodeller findes der og hvad er deres fordele og ulemper? 

 

Analyse af modellerne ud fra lovgivningen    

5. Hvilke af generationsskiftemodellerne er mest hensigtsmæssige og er der nogen der 

er mest fordelagtige for henholdsvis erhverver og overdrager? 

 

For at besvare ovenstående spørgsmål vil der blive inddraget et casescenario for at belyse, hvordan 

teorien fungerer i praksis.  
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3. Afgrænsning 
 

Der tages kun udgangspunkt i generationsskifte af et hovedaktionærselskab i levende live. Derved 

afgrænser afhandlingen sig fra at omhandle generationsskifte af personlige virksomheder, 

interessentskaber, kommanditselskaber, samt hovedaktionærens private forhold. Da et 

generationsskifte af et hovedaktionærselskab er en ret kompliceret proces vil det være for 

omfattende også at skulle komme ind på disse andre forhold i denne afhandling.  

 

Da denne afhandling er skrevet til danske rådgivere, som primært arbejder med danske selskaber, er 

afhandlingen afgrænset fra at omhandle udenlandsk lovgivning.  

 

For at øge fokus på det enkelte hovedaktionærselskab er afhandlingen afgrænset fra at omhandle 

effekten af sambeskatning mellem flere selskaber.  

 

Da afhandlingen omhandler generationsskifte af et hovedaktionærselskab, er afhandlingen 

afgrænset fra at omhandle generationsskifte af selskaber, hvor der er flere ejere. 

 

Afhandlingen er afgrænset fra at omhandle generationsskifte ved død. Derfor bliver emner som arv 

og testamente ikke berørt i afhandlingen. 

 

Analysemodellerne Boston, Swot, Pest og Porters Five Forces vil ikke blive inddraget idet der i 

afhandlingen primært vil blive foretaget analyse ud fra virksomhedens regnskabs tal. 

 

Lovgivningen, som der refereres til, er gældende frem til og med d. 1. maj 2009. Afhandlingen vil 

derfor ikke omfatte ny lovgivning vedtaget efter denne dato. Dette betyder bl.a. opgaven ikke vil 

omhandle lovforslag L202, som regeringen har vedtaget d. 28. maj 2009.  
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4. Metode og kildekritik 
 

Formålet med afhandlingen er at behandle de problemstillinger, der er i forbindelse med et 

generationsskifte af et hovedaktionærselskab i levende live. Afhandlingen vil være en gennemgang 

af relevant lovgivning med illustration af modellernes praktiske anvendelighed i forbindelse med 

generationsskifte af et selskab. 

 

Opbygningen af afhandlingens kapitler kan skitseres således: 

 

 

1-6. Indledning  

 

7. Beskrivelse af casescenariet 

 

8. Strategiske overvejelser 

   

9. Værdiansættelsesprincipper 

 

10. Generationsskiftemodeller 

 

11. Valg af model 

 

12. Konklusion 2 sider 

 

 

Figur 1 – Egen fremstilling 
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Kapitel 7. 

I kapitlet bliver casescenarioet introduceret. Kapitlet vil være en af grundstenene til den resterende 

opgave, da efterfølgende kapitel vil bruge scenarioet til at illustrere teorien. 

   

Kapitel 8. 

Her redegøres for de strategiske overvejelser, man skal gøre inden man sætter generationsskiftet i 

gang.  I dette kapitel vil der blive kigget på overdragers motiver og årsager, erhververs evner og 

vilje, tidspunktet for generationsskiftet samt værdiansættelsen af virksomheden og dens 

fremtidsudsigter. Værdiansættelsesmetoderne vil kort blive introduceret her, og det beskrives, 

hvordan disse overordnet set spiller ind på planlægningen og de strategiske overvejelser. 

 

Kapitel 9. 

I kapitlet redegøres for de værdiansættelsesprincipper, der anvendes ved generationsskifte til 

nærtstående parter samt 3. mand. Ved værdiansættelser har ligningsrådet udarbejdet nogle 

cirkulærer som det anbefales, at man følger. Disse cirkulærer vil blive gennemgået i relation til 

værdiansættelsen af aktier/anparter, ejendom og goodwill. Til sidst vil teorien blive brugt til at 

værdiansætte casevirksomhedens aktiver, passiver og samlede værdi. 

 

Kapitel 10. 

Generationsskiftemodellerne gennemgås alle enkeltvis ud fra følgende punkter: 

• Indledning 

• Lovgivning og betingelser 

• Konsekvenser for erhverver 

• Konsekvenser for overdrager 

• Delkonklusion med fordele og ulemper 

 

Formålet med kapitlet er at give en introduktion til hvilke generationsskiftemodeller, der eksisterer, 

og hvordan disse påvirker selskabets erhverver og overdrager. Derudover vil delkonklusionerne 

give et overblik over hvilke fordele og ulemper, der er ved de enkelte modeller.  
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Kapitel 11. 

Her bliver modellerne sammenlignet, og der peges på hvilken model, som er den mest optimale for 

henholdsvis erhverver og overdrager. 

 

Kapitel 12.  

I konklusionen vil de enkelte spørgsmål i problemformuleringen blive besvaret.  
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5. Målgruppe 
 

Afhandlingen henvender sig til rådgivere, f.eks. revisorer, med minimum 5 års erfaring, som gerne 

vil vide, hvordan man foretager et generationsskifte af et hovedaktionærselskab i levende live. 

Derfor er afhandlingen skrevet i et fagligt sprog, og der er ikke gået i detaljer med simpel 

lovgivning, som man må formode, at en rådgiver allerede er bekendt med.  
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6. Beskrivelse af casescenariet 
 

For at bidrage til forståelsen af teorien bag et generationsskifte er der opstillet et fiktivt scenario. I 

scenarioet indgår hovedaktionæren Peter, hans selskab Egested A/S (herefter kaldet selskabet), hans 

søn Bent og hans medarbejder Jørgen. 

  

6.1 Casevirksomheden 

6.1.1. Historie 

Peter startede sin virksomhed op i 1960 som en enkeltmandsvirksomhed drevet, i personligt regi, 

hvis hovedaktivitet bestod i handel med træ og andre byggematerialer. I 1983 omdannede han sin 

virksomhed til aktieselskabet Egested A/S efter anbefaling fra hans revisor. 

6.1.2. Idag 

Selskabet har altid været en succes og i dag er egenkapitalen på ca. 9 mio. kr. og den beskæftiger 10 

mennesker. Virksomhedens aktiviteter er i dag handel med træ og andre byggematerialer, værktøj, 

køkkener samt haveredskaber. Kunderne er både private og erhvervsdrivende, som primært er 

lokale håndværkere. 

 

Gennem alle årene har det altid været Peter, der har været initiativtager med hensyn til, hvilke 

aktiviter virksomheden skulle gå ind i. Dog har han de seneste 3 år haft sin søn Bent med i ledelsen 

af virksomheden og han har også i mange år haft stor glæde af sin medarbejder Jørgen, som han 

bruger som sparringspartner, når han skal træffe store beslutninger.  

 

De sidste 5 års nøgletal i tkr. ser således ud: 

 

    2004  2005  2006  2007  2008 

Bruttofortjeneste  ......................   4.132  4.691  5.378  6.088  6.481 

 

Primært resultat  .......................   754  932  1.269  1.497  1.337 

Renter og rabatter  ......................   (1)  (63)  104  111  114 
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ÅRETS RESULTAT  ...................   538  694  1.000  1.157  1.119 

 

 
Balancesum  ..............................   10.725  11.430  12.905  13.450  14.008 

 

Egenkapital  ...............................   6.232  6.660  7.327  8.067  8.686 

 

Pengestrømme: 

Driftsaktivitet  ..............................   664  794  464  1.242  1.068 

Investeringsaktivitet  ...................   - 493  - 481  - 727  - 346  - 484 

Heraf investering i immaterielle 

og materielle anlægsaktiver  .......   - 493  - 481  - 727  - 346  - 484 

Finansieringsaktivitet  .................   - 120  - 347  261  - 895  - 566 

 

Nøgletal i %: 

Afkastningsgrad  .........................   7,0  8,2  9,8  11,1  8,0 

Egenkapitalandel  .......................   58,1  58,3  56,7  60,0  62,0 

Egenkapitalforrentning  ...............   12,8  16,0  20,6  22,0  18,0 

 

Figur 2 – Egen fremstilling 
 

Selskabets nøgletal viser, at både bruttofortjeneste og årets resultat er steget stødt i perioden 2004 til 

2008. Af årets resultat er der næsten hvert år foretaget en udlodning af udbytte på ca. kr. 1-500.000. 

og resten er overført til egenkapitalen. Denne akkumulering af årets resultat har medført at 

egenkapitalen i 2008 er på tkr. 8.686. De stabile nøgletal indikerer at virksomheden er veldreven.  

 

6.2. Overdrager 

Peter er i dag 62 år og har sammen med konen Susanne sønnen Bent. Ægteparrets samlede 

indkomst i 2008 udgjorde ca. mio kr. 1,3, som primært afstedkom fra løn og udbytter fra selskabet. 

Deres samlede formue udgør i alt ca. 16 mio. kr., hvoraf ca. 9  mio. kr. vedrører aktierne i selskabet. 

Resten vedrører deres parcelhus i Hørsholm, værdipapirer og biler.   
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Peter har ikke besluttet sig for, hvem der skal overtage virksomheden. 

6.3. Erhverver 

6.3.1. Bent    

Bent er 40 år og har de sidste tre år været ansat i ledelsen i selskabet. Før han blev ansat, arbejdede 

han som tømrer og havde derfor ingen erfaring med at lede en virksomhed. Bent bor sammen med 

sin kone i et parcelhus i Helsingør, hvor de har en friværdi på ca. mio. kr. 1,5. Derudover har de ca. 

mio. kr. 1 stående i værdipapirer, som de kan råde over. Det vil sige i alt har de ca. mio. kr. 2,5, som 

de kan bruge på generationsskiftet.   

 

Bent ved, at hans far i mange år har haft et lille håb om, at han engang skal overtage faderens 

selskab. Han ved dog ikke på nuværende tidspunkt om han kunne tænke sig at drive det videre.  

 

6.3.2. Medarbejderen Jørgen 

Jørgen er 45 år og har været ansat i virksomheden i 20 år. Jørgen startede som lagermedarbejder og 

er siden hen blev inddraget i ledelsen og har i dag flere ansvarsområder. Han har ved siden af 

arbejdet læst HD om aftenen og har i dag en HD i regnskab. Peter ser Jørgen som en nødvendig 

sparringspartner og kan godt se ham drive virksomheden videre, især nu hvor han har færdiggjort 

sin HD.  

 

Jørgen har ikke overvejet, at det kunne være en mulighed for ham at drive selskabet videre. Han har 

den tro at et generationsskifte kun er noget man foretager indenfor familien. Jørgen er meget glad 

for at arbejde i selskabet og sætter meget pris på de ansvarsområder han har fået tildelt. Han er 

indstillet på at blive i selskabet, hvis selskabet skifter ejer, men ikke for enhver pris. Det vigtigste 

for Jørgen er at han kan beholde sine ansvarsområder og at han føler, at han udvikler sig.  
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7. Strategiske overvejelser og planlægning 
 

Da der ikke findes nogen opskrift på hvor stort opfanget af de strategiske overvejelser skal være i 

planlægningsfasen, er der her opstillet nogle emner som man ofte skal forholde sig til i denne fase. 

 

• 7.1. Fastlæggelse af motiver og årsager til ønsket om generationsskiftet 

• 7.2. Analyse af mulige erhververs evner og vilje til at føre virksomheden videre 

• 7.3. Tidspunkt for generationsskiftet 

• 7.4. Værdiansættelse af virksomheden og dens fremtidsudsigter 

 

7.1. Fastlæggelse af motiver og årsager til ønsket om generationsskiftet 

Da der er mange måder at foretage et generationsskifte på, er det vigtigt at få fastlagt motiver og 

årsager således, at man kan udarbejde den helt rigtige model for virksomheden. Motiver og årsager 

til at foretage et generationsskifte kan være økonomiske, mere fritid for overdrager eller et ønske 

om at lade andre overtage ledelsen. Disse tre motiver vil have påvirkning på, hvilken 

generationsskiftemodel der skal vælges.  

 

Hvis overdrager har den holdning, at han gerne vil være med til at tage ledelsesbeslutninger, efter 

generationsskiftet er foretaget, kan det være en ulempe for den nye erhverver, som måske ikke får 

mulighed for at udfolde sig med sine egne ideer. Omvendt har overdrager også opbygget en enorm 

erfaring og kendskab til virksomheden, som erhverver kan trække på, når der skal tages 

beslutninger. En mulighed for et fortsat virke i selskabet kunne være ved at ansætte overdrager i 

ledelsen eller give ham en bestyrelsespost. Derved vil han kunne være med til at træffe beslutninger 

i virksomheden og virke som en sparingspartner for ledelsen. 

 

Overdragers muligheder afhænger også af, hvordan dennes privatøkonomiske forhold er. Har 

overdrager sparet penge op til sin pension eller er virksomheden overdragers pensionsopsparing. 

Derfor bør overdrager tage stilling til forventningerne i forhold til virksomhedens 

overdragelsessum, herunder hvilke muligheder, der er for at få frigjort kapital til brug for pensionist 

tilværelsen.  
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7.2. Analyse af mulige erhververs evner og vilje til at føre virksomheden 
videre 

I gamle dage var det ofte børnene der overtog virksomheden efter deres forældre, men i dag er 

tiderne skiftet og mange børn føler sig ikke forpligtet til at drive virksomheden videre. Dette har 

åbnet op for at det oftere i dag er blandt medarbejderne, at man skal finde mulige emner, der kan 

føre virksomheden videre. Medarbejderne vil mange gange være bedre rustede til at lede 

virksomheden, idet de kender virksomhedens stærke, svage sider, forretningsgange, rutiner, kunder, 

leverandører og ansatte. Ulempen vil være at medarbejderen ofte vil være tilbøjelig til at drive 

virksomheden på sammen måde som den tidligere chef.  

 

Et anden ting, der spiller ind, er erhververs evner, erfaring og uddannelse. Det kræver meget at lede 

en virksomhed og hvis ikke ballasten er i orden, kan det få fatale følger.  

 

Ved overtagelse af en virksomhed opstår et likviditetsbehov som størrelsesmæssigt er afhængig af 

værdien af de overtagne aktiver. Det er derfor vigtigt, at erhverver forholder sig til de økonomiske 

risici, der er forbundet med en virksomhedsovertagelse. 

 

7.3. Tidspunkt for generationsskiftet 

Det faktiske tidspunkt for udførelsen af generationsskiftet er forskellig fra virksomhed til 

virksomhed. For at få en pejling på, hvornår tidspunktet er rigtigt, er det vigtigt at foretage en 

analyse af virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Hvis virksomheden er i vækst, kan det 

måske betale sig ved generationsskifte til børn, at udføre generationsskiftet så hurtigt som muligt, 

idet værdiforøgelsen efter generationsskiftet ikke vil være skattepligtig for overdrager.  

 

Det er svært at sætte en tidshorisont på, hvor langt tid et generationsskifte skal tage, men en 

hovedregel vil være, at man går i gang med planlægningen 5-10 år før selve generationsskiftet.   
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7.4. Værdiansættelse af virksomheden og dens fremtidsudsigter 
I planlægningsfasen er det vigtigt at foretage en analyse af virksomhedens fremtidige vækst, så 

erhverver og overdrager kan sætte sig ned sammen og finde ud af om der er nogle funktioner, der 

skal skæres fra i selskabet eller måske udskilles. Hvis man starter planlægningen i god tid, har man 

tiden til at tilpasse selskabet til overdrager og erhververs behov. 

 

Analysen af virksomhedens fremtidige vækst skal indeholde både drifts- og likviditetsbudgetter. 

Når der via ovenstående analyser er taget stilling til, om virksomheden har en fremtid, bør der 

foretages en vurdering af virksomhedens finansielle behov. For at gøre et generationsskifte 

billigere, kan der være en tendens til at tømme selskabet for frie reserver. Dette kan dog være med 

til at svække kapitalberedskabet og hæmme den fremtidige vækst. Derfor skal likviditetsbehovet 

vurderes både før og efter generationsskiftet.  

 

Som beskrevet ovenfor vil der for erhverver opstå et likviditetsbehov som størrelsesmæssigt er 

afhængig af værdien af de overtagne aktiver. Værdiansættelsen af disse vil afhænge af om dette sker 

til nærtstående part eller til uafhængig tredjemand. Derfor er det ikke uvæsentligt for både erhverver 

og overdrager hvordan disse værdiansættes. I kapitel 8 vil værdiansættelsesprincipperne blive 

beskrevet. 

 

7.5. Delkonklusion 

Som det fremgår af kapitlet gælder det om at komme i gang med planlægningen så tidligt som 

muligt. Når man har fået styr på, hvem der skal overdrages til, hvornår det skal ske, og hvordan 

situationen for virksomheden ser ud i fremtiden, kan man bruge dette som en pejling på, hvilken 

generationsskiftemodel man skal vælge. 
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8. Værdiansættelsesprincipperne  

 

Som beskrevet ovenfor er det vigtigt at værdiansættelsen har fundet sted i starten af 

planlægningsfasen, da denne har en påvirkning på hvilken model der skal vælges. Iflg. LL § 2 

fremgår det, at i forbindelse med handel mellem interesseforbundne parter skal prisen være i 

overensstemmelse med hvad uafhængige parter ville være kommet frem til (armslængde 

princippet).  

 

Overdrager vil som regel forsøge at opnå en høj pris og erhverver vil forsøge at opnå en lavere pris. 

Dette skyldes, at jo højere prisen er, jo højere avance og beskatningsgrundlag vil overdrager opnå, 

mens erhverver vil opnå en højere anskaffelsessum og derved et større finansieringsbehov. I den 

modsatte situation opstår problemet, når parterne ikke har modstridende interesser. I sådan en  

situation kan det tænkes at begge parter ønsker at minimere skatte- og afgiftsgrundlaget.  

 

Skattevæsenet har i henhold til SSL § 35 bemyndigelse til at foretage korrektion af 

værdiansættelsen, hvis handlen ikke er udtryk for handelsværdien, som ville være fremkommet 

mellem uafhængige parter. For at gøre det simpelt for erhvervsdrivende, har ligningsrådet 

udarbejdet nogle cirkulære, som kan bruges til værdiansættelse af aktiver, passiver og aktier ved 

generationsskifte til interesseforbundne parter. Cirkulærerne er ikke bindende og man er ikke 

forpligtet til at følge disse, hvis man mener, at man kan finde frem til handelsværdien på en anden 

måde.  

 

For at kunne sammenligne de forskellige værdiansættelsesmetoder er det nødvendigt at kende de 

væsentligste historiske begivenheder, der ligger til grund for cirkulærerne. For aktier i unoterede 

selskaber var værdiansættelsen hidtil sket med udgangspunkt i den årligt beregnede 

formueskattekurs. I forbindelse med afskaffelsen af formueskatten og under indtryk af den 

kendsgerning, at formueskattekursen i mange tilfælde ikke var i overensstemmelse med den reelle 

handelsværdi, blev der nedsat et udvalg under Told- og Skattestyrelsen med henblik på udarbejdelse 

af anvendelige kursberegningsregler. Samtidig meddelte Skatteministeriet i TfS1997.599, at 

værdiansættelsescirkulæret og dermed skattekursen fortsat kunne anvendes, indtil der blev 

formuleret nye regler. Selvom nye regler blev formuleret i 2000-9 cirkulæret er retsstillingen fortsat 
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den i dag, at overdragelser indenfor 1982 cirkulærets anvendelsesområde stadig skal behandles efter 

dette cirkulæres regler.5 

 

Det gamle beregningscirkulære anvendes derfor stadigvæk. Hvilken værdiansættelsesmetode, der 

skal anvendes, afhænger derfor af det ”miljø” hvori overdragelsen finder sted. 

 

På baggrund af ovenstående vil følgende relevante cirkulærer blive behandlet særskilt nedenfor: 

• 1982-cirkulæret vil blive anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når overdragelsen 

sker indenfor gaveafgiftskredsen 

• 2000-9-cirkulæret vil blive anvendt til værdiansættelse af unoterede aktier, når 

overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor den snævre gave- 

og afgiftspligtige kreds.   

• 2000-5-cirkulæret vil blive anvendt til værdiansættelse af ejendom, når overdragelse sker 

mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen. 

• 2000-10-cirkulæret vil blive anvendt til værdiansættelse af goodwill, når overdragelse sker 

mellem interesseforbundne parter, der falder udenfor den gave- og afgiftskredsen. 

 

8.1. 1982-Cirkulæret 

Ved værdiansættelse af aktiver og passiver indenfor gaveafgiftskredsen skal værdiansættelsen ske i 

henhold til cirkulære nr. 185-1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og 

ved gaveafgiftsberegning. For at kunne forstå dette cirkulære vil gaveafgiftsbegrebet først blive 

beskrevet. 

 

8.1.1 Gaveafgift: 

Konstateres der, at der forligger en skatteretlig gave, afhænger de skattemæssige konsekvenser for 

modtageren af, om beskatning skal ske i den personlige indkomst efter hovedreglen i SL § 4, litra c, 

jfr. PSL §3, eller i form af gaveafgift efter reglerne i bo- og gaveafgiftsloven (BGL). Det afgørende 

herfor er modtagerens slægtsforhold til giveren. Der er i BAL § 22 opremset en række personer, 

som er indenfor gaveafgiftskredsen. Personerne er følgende:6 

                                                 
5 ”Generationsskifte – omstrukturering”, Michael Serup, s. 255 
6 ”Generationsskifte – omstrukturering”, Michael Serup, s. 280 
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1. Børn og deres afkom 

2. Børns ægtefæller 

3. Forældre og bedsteforældre 

4. Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven 

5. Personer, der tidligere har haft bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt af institutionsanbringelse, herunder i en 

ældrebolig 

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

når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre 

har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet. 

 

Som det ses indgår en medarbejder ikke i BAL § 22.  

 

Hvis værdiansættelsen sker i henhold til 1982- cirkulæret til en aftalt overdragelsessum indenfor 

cirkulærets rammer, har myndighederne ikke adgang til at korrigere værdiansættelsen og statuere 

gave. Hvis overdragelsessummen derimod ikke følger cirkulæret, kan myndighederne statuerer at 

der er tale om en gave. Hvis modtageren af en gave er omfattet af den gaveafgiftspligtige 

personkreds, skal modtageren indkomstbeskattes af værdien af gaven jf. SL § 4, litra C. Jf. BAL § 

22 fremgår det, at hvis gaven gives til personer indenfor gaveafgiftskredsen, er erhverven ikke 

skattepligtig af denne, men skal i stedet betale en afgift af den del af gaven, som overstiger et 

grundbeløb. Afgiften og grundbeløbet afhænger af overdragers og erhververs tilknytning. I figuren 

nedenfor er de fastsatte bundgrænser og afgiftssatser skitseret. 

 

Gave til (2008 beløb) Afgiftsfrit pr. år Afgift derudover (%) 

Ægtefælle Ubegrænset 0 

Børn, forældre og stedbørn 56.800 15 

Børn og stedbørns afkom 56.800 15 

Afdødt barns eller stedbarns ægtefælle 56.800 15 

Svigerbørn i øvrigt 19.800 15 

Stedforældre og bedsteforældre 56.800 35,25 

Plejebørn med fælles bopæl i 5 år 56.800 15 
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Samlevende i min. 2 år 56.800 15 

 

Figur 3 – Egen fremstilling 

  

8.1.2 Værdiansættelse ifølge 1982-Cirkulæret 

Ifølge 1982- cirkulæret fremgår det, at aktier skal opgøres til handelsværdien. For børsnoterede 

aktier betyder det, at de skal værdiansættes til børskursen på overdragelsestidspunktet. For 

unoterede aktier og anparter er hovedreglen at overdragelse kan ske til den senest beregnede 

skattekurs, hvis der ikke er nogen objektiv handelsværdi. Der findes jf. LV 1996 A.H.3.1.1.7 syv 

forskellige beregningsregler for beregning af formueskattekursen. Nedenfor er beregningsreglerne 

opstillet. For en beskrivelse af de enkelte regler henføres der til bilag 1. 

 

1. Den almindelige regel 

2. Hovedaktionærselskaber 

3. Den ”modificerede” regel 

4. Ejendomsselskaber 

5. 90%- Selskaber 

6. Datterselskaber 

7. Nystiftede selskaber 

 

I de fleste tilfælde anvendes ”den almindelige regel” som opererer med følgende kapitaliserede 

faktorer, som årligt fastsættes af Ligningsrådet.  

• Selskabets gennemsnitlige indtjeningsevne for de tre seneste regnskabsår.  

Formlen ser således ud: (Gennemsnitlig indtjening over 3 år / aktiekapitalen) * 100 

• Deklareret udbytte i procent vedtaget for det seneste regnskabsår. 

 Formlen ser således ud: (Seneste vedtaget udbytte/ aktiekapitalen) * 100 

• Selskabets indre værdi i det seneste årsregnskab forud for overdragelsen.  

Formlen ser således ud: (skattemæssige egenkapital / aktiekapitalen) * 100 

 

Kapitaliseringsfaktorerne udgør pr. 1/1 2008  følgende:7 

                                                 
7 ”Revisormanualen 08, 2 s. 133 
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• Indtjeningsevne: 8,5  

• Modificerede regel: 4,25  

• Udbytte : 75,0  

• Indre værdi: 80 pct. 

 

I mange tilfælde af generationsskifter vil ”den almindelige regel” kunne anvendes, da der typisk 

kun er en enkelt ejer af det selskab, som skal generationsskiftes. Ved opgørelsen af den indre værdi 

tages der udgangspunkt i aktivernes og passivernes skattemæssige værdier.8  

 

Som det fremgår af bilag 1 skal der i de tilfælde, hvor en kurs beregnet efter den almindelige 

beregningsregel og beregningsreglen for hovedaktionærselskaber, overstiger den fulde indre værdi, 

foretaget en ny beregning, såfremt indtjeningsevnen er større end 10 procent. Ved den nye 

beregning kapitaliseres indtjeningsevnen således, at de første 10 procent af indtjeningsevnen 

kapitaliseres med den for året fastsatte faktor, mens den overskydende del kapitaliseres med 

halvdelen af den for året fastsatte faktor. Hvis den nye beregnede kurs er mindre end den indre 

værdi, anvendes i stedet den indre værdi. 

        

8.1.3. Værdiansættelse af Egested A/S efter 1982-cirkulæret 

I kapitlet vedrørende gennemgangen af Egested A/S blev det beskrevet at Peter er hovedaktionær i 

selskabet, og derfor skal metode 2 (hovedaktionærselskaber) bruges til fastsættelse af skattekursen.    

Kursen beregnes som gennemsnittet af indtjeningsevnen kapitaliseret med den året fastsatte faktor 

og 80% af den indre værdi. Beregningen ser således ud: 

 

      2006  2007  2008 

Skattemæssige resultater (indtjening)   1.188  1.738  1.588 

 

Indtjening i alt ..............................         4.514 

 

Gennemsnitlig indtjening .............         1.505 

 

Gennemsnitlig indtjeningsevne ...    (1.505 / 500 * 100)   301   
                                                 
8 LV 1996 A.H.3.1.1. 
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Selskabets indre værdi findes derefter ved at korrigere for forskellen mellem de regnskabsmæssige 

og skattemæssige værdier, således at selskabets skattemæssige indre værdi fremkommer: 

 

Selskabets egenkapital pr. 31/12 2008 8.686 

 

Varedebitorer regnskabsmæssig værdi 4.029 

Varedebitorer skattemæssig værdi 4.312 283 

Driftsmidler regnskabsmæssig værdi  785 

Driftsmidler skattemæssig værdi 797 12 

Ejendom regnskabsmæssig værdi 3.994 

Ejendom skattemæssig værdi 2.687 - 1.307 

Skattemæssig egenkapital pr. 31/12 2008 7.674 

Skattemæssig indre værdi 7.674/500*100 1.535 

 

Efter at den skattemæssige indre værdi er beregnet kan skattekursen beregnes. 

      

Alm. Regel Modif. regel  

Kapitaliseret indtjeningsevne: 301 * 8,5 2.559 1.407 

80% af skattemæssig indre værdi:     1.535/100*80  1.228 1.228 

 3.787 2.635 

Formueskattekursen: (3.787/2) og (2.635/2) 1.893 1.318 

 

Figur 4 – Egen fremtstilling 

 

Da formueskattekursen er større end den skattemæssige indre værdi, fremgår det af metode 3, at der 

skal foretages en ny beregning, hvor kun de første 10% af indtjeningsevnen kapitaliseres med den 

fulde faktor, mens resten kapitaliseres med den halve faktor. Beregningen af den kapitaliserede 

formueskattekurs ser således ud: (30,1 * 8,5) + (271 * 4,25) = 1.407. Værdien er nu mindre end 

kursen på den skattemæssige indre værdi og såfremt dette er tilfældet anvender man ifølge metode 3 

i stedet den indre værdi. Værdien af selskabet kan nu beregnes ved at tage kursen på den indre 
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værdi på 1.535 og gange med antallet af aktier. Derved bliver værdien af aktierne i selskabet på tkr. 

7.675.  

 

8.2. 2000-5, -9 og -10 Cirkulæret 

Mens 1982-cirkulæret bruges, hvis man har at gøre med personer indenfor gaveafgiftskredsen, 

bruges de følgende cirkulære til værdiansættelse af overdragelser, såfremt overdragelsen sker 

udenfor gaveafgiftskredsen. Følgende cirkulærer vil blive beskrevet: 

 

- Aktier og anparter (Cirk. 2000-9) 

- Ejendom (Cirk. 2000-5) 

- Goodwill (Cirk. 2000-10) 

- Udskudt skat (Cirk. 2000-9) 

 

Det skal nævnes at disse cirkulærer ikke omfatter varelagre, tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser, likvide beholdninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar og værdipapirer. Der 

foreligger heller ikke et selvstændigt cirkulære, som foreskriver opgørelsen af disse regnskabsposter 

i forbindelse med handel mellem nærtstående parter. Det må derfor antages at disse poster optages 

til den regnskabsmæssige værdi, medmindre denne afviger væsentligt fra handelsværdien. Derfor er 

der i værdiansættelsen af selskabet ikke foretaget værdiregulering af disse poster. 

 

8.2.1 Aktier og anparter (Cirk. 2000-9) 
Til værdiansættelse af aktier og anparter mellem interesseforbundne parter udenfor 

gaveafgiftskredsen skal 2000-9-cirkulæret anvendes. Af denne fremgår følgende: 

 

”Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes handelsværdien af 

den unoterede aktier ikke, f.eks. fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de stedfundne 

omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan 

vurderingen foretages med udgangspunkt i hjælpereglen, der er vejledende”9. Ifølge hjælpereglen 

skal aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus 

de respektive gældsposter i selskabet. Derefter fremkommer den indre værdi som derefter 
                                                 
9 2000-9 cirkulæret, indledning 
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korrigeres for en række regnskabsmæssige poster; ejendomme medtages til seneste offentlige 

vurdering, unoterede aktier i associerede selskaber medtages til handelsværdien, mens goodwill og 

andre immaterielle anlægsaktier medtages til værdien beregnet efter 2000-10 cirkulæret af 28/3 

2000. Herudover reguleres for udskudt skat.10.   

 

Dette betyder at der skal tages udgangspunkt i værdierne for den seneste aflagte årsrapport. Dog har 

nogle af regnskabsposterne deres egne cirkulærer, hvoraf det fremgår, hvordan disse skal beregnes.  

Nedenfor vil beregningsmetoderne i cirkulæret for ejendom og goodwill bliver beskrevet. 

 

8.2.2. Ejendom (Cirk. 2000-5) 
Ejendomme skal værdiansættes efter 2000-5 cirkulæret. Ifølge dette cirkulære skal ejendomme 

fastsættes til handelsværdien mellem uafhængige parter. Cirkulæret anviser at den seneste offentlige 

ejendomsvurdering plus/minus 15% kan bruges til værdiansættelsen. Dog er hverken overdrager 

eller erhverver bundet af den offentlige vurdering, hvis det viser sig at denne ikke er retvisende.  

Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis der har været foretaget renovering eller tilbygning på 

ejendommen. 

 

Regnskabsmæssigt er ejendommene fastsat til anskaffelsessummen minus akkumulerede 

afskrivninger. Afskrivningsperioden er 40 år og der afskrives ikke på grunden. 

 

De genvundne afskrivning skal i forbindelse med afståelsen beregnes, da disse skal beskattes. Disse 

beregnes ved at tage forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi. 

 

Regnskabsmæssig værdi af ejendommen  3.994 

Offentlig vurdering    8.500 

Regulering     4.506 

 

Figur 5 – Egen fremtilling 

 

Den regnskabsmæssige værdi er meget lavere end den offentlige vurdering, og dette kan skyldes at 

ejendommene er forholdsvis gamle og har været afskrevet i mange år. I mellemtiden har der dog 

                                                 
10 Jf. 2000-9 cirkulæret  
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været store prisstigninger på ejendomme i hele landet, og derfor er der en stor forskel på den 

regnskabsmæssige værdi og den offentlige værdi. 

 

8.2.3. Goodwill (Cirk. 2000-10) 
Goodwill defineres skattemæssigt således: 

 

”Ved goodwill forstås den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelser 

eller lignende” 

 

Virksomhedens goodwill er derfor de anførte relationer og forbindelser, som virksomheden har 

oparbejdet. For at kunne finde en værdi på goodwill mellem nærtstående parter er der i 2000-10 

cirkulæret anført en beregningsmodel til beregning af goodwill. 

 

”Beregningsmodellen er udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der kan derfor 

foreligge konkrete omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig. I disse tilfælde 

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

pris, som en uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill under de foreliggende 

omstændigheder”11  

 

Som det fremgår, er beregningsmodellen vejledende og der kan foreligge omstændigheder, der gør 

denne model mindre anvendelig, og så skal resultatet korrigeres således at den endelige værdi 

kommer til at svare til hvad 3. mand vil have givet for den. Ifølge modellen skal de enkelte års 

regnskabsmæssige resultater før skat korrigeres for følgende poster: 

 

• Minus ikke omkostningsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle 

• Plus/minus finansielle poster 

• Plus/minus ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

• Plus afskrivninger på tilkøbt goodwill 

De korrigerede resultater danner grundlag for beregningen af et vægtet gennemsnit. Det korrigerede 

resultat for tredjesidste regnskabsår ganges med 1, det korrigerede resultat for andet sidste 

regnskabsår ganges med 2 og det korrigerede resultat for sidste regnskabsår ganges med 3. Herefter 

                                                 
11 TS-Cirk 2000-10 
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divideres der med 6, hvorved et vægtet gennemsnitsindtjening fremkommer. Såfremt der har været 

en konstant resultatmæssig udvikling inden for de 3 år, der danner udgangspunkt for beregningen, 

beregnes der et tillæg/fradrag for udviklingstendensen. Udviklingstendensen fra år 1 til år 2 og fra 

år 2 til 3 findes og denne divideres med 2. Det beregnede tillæg for udviklingstendensen tillægges 

eller fratrækkes den vægtede gennemsnitsindtjening. 

 

Herefter skal der korrigeres for driftsherreløn. Idet der er tale om et selskab, foretages der ikke 

fradrag for driftsherreløn, idet samtlige medarbejdere, herunder eventuelt ansatte aktionærer, oftest 

vil have modtaget løn for deres arbejde for selskabet. 

 

Derefter fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver, med undtagelse af de driftsfremmede aktiver, 

i virksomhedens seneste årsregnskab forud for overdragelsen. Med driftsfremmede aktiver menes 

for eksempel obligationer, likvider, udlejningsejendomme og bogført værdi af tilkøbt goodwill. 

Forrentningsprocenten fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats jf. 

VSL § 9, med tillæg af 3 procent. Kapitalafkastsatsen er i indkomståret 2008 på 5%.12  

 

Til sidst skal restbeløbet kapitaliseres med en individuel fastsat kapitaliseringsfaktor, der fastsættes 

til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats jf. VSL § 9, med tillæg af 8%.13 Den 

fastsatte kapitaliseringsfaktor afhænger af en forrentningsprocent, der udtrykker det forventede 

årlige afkast, og goodwillens levetid der er udtryk for, i hvor mange år køberen kan forvente et 

afkast på den erhvervede goodwill. Det er vanskeligt at skønne den forventede levetid af 

virksomhedens goodwill. Der må foretages en grundig analyse af de konkrete forhold, der gør sig 

gældende for virksomheden. Jo mere unikke og komplekse virksomhedens produkter er, jo sværere 

har konkurrenterne ved at kopiere produkterne og jo længere vil goodwillens levetid dermed være.  

 

Goodwillen afhænger også af om virksomhedens indtjening er væsentlig personafhængig, således at 

en uafhængig køber ikke kan forventes at fastholde den historiske indtjening. Der foreligger kun få 

offentliggjorte afgørelser om denne problemstilling, men Ligningsrådet har lagt sig fast på en 

praksis, hvorefter der selv i meget specielle og indlysende personafhængige virksomheder foretages 

en helt sædvanlig goodwillberegning med skønsmæssig reduktion til en goodwillværdi på ca. 20% 

af beregningen. 
                                                 
12 ”Revisormanuallen 08, 2 s. 65 
13 ”Generationsskifte, omstrukturering” 2. Udgave s. 269 
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For at finde kapitaliseringsfaktoren skal goodwillens levetid fastsættes. I dette tilfælde er levetiden 

vurderet til at være 10 år, idet selskabet er stabilt med en fast kundeportefølje og der er ingen tegn 

på at selskabet kan komme i krise. Omvendt er selskabet i en position, hvor ledelsen muligvis 

forlader selskabet indenfor en årrække, og derfor er levetiden ikke fastsat til over 10 år. 

 

Som det kan ses i bilag 3 udgør goodwillen i selskabet 6.416, hvilket bevirker en værdiregulering 

på følgende: 

 

Regnskabsmæssig værdi på goodwill   0 

Handelsværdi   976 

Værdiregulering   976 

 

Figur 6 – Egen fremstilling 

 

8.2.4. Udskudt skat (Cirk. 2000-9) 

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

værdiændringer til de bogførte værdier. Ændringerne til en udskudt skat ser således ud: 

 

Udskudt skat iflg. Årsrapporten:   253 

Korrektion vedrørende ejendom: (25% af 4.506) 1.127 

Korrektion vedrørende goodwill: (25% af 976) 244 

Udskudt skat efter korrektioner: 1.624 

 

Figur 7 – Egen fremtstilling 

 

8.2.5 Opgørelse af handelsværdi efter 2000-9 cirkulæret 

Idet ejendommen, goodwill og udskudt skat er korrigeret kan den samlede handelsværdi nu 

opgøres. 
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Egenkapital iflg. Årsrapport: 8.686 

Korrektion ejendom: 4.506 

Korrektion goodwill: 976 

Korrektion udskudt skat: -1.371 

Handelsværdien iflg. Hjælpereglen 12.797 

 

Figur 8 – Egen fremstilling 

 

Den beregnede handelsværdi for selskabet kan derfor opgøres til 12.797 efter 2000-09 cirkulæret. 

Værdiansættelsen vil blive brugt i de senere konsekvensberegninger vedrørende 

generationsskiftemodellerne. 

 

8.3. Sammenligning af cirkulærerne 
I princippet er der ikke overensstemmelse mellem værdiansættelsescirkulæret fra 1982 og 2000 

hvad angår fast ejendom, goodwill  og unoterede aktier, da disse fører til forskellige 

værdiansættelser ved overdragelse af samme virksomhed til to forskellige personer, hvor den ene er 

omfattet af BAL § 22 og den anden er udenfor gaveafgiftskredsen.  

 

Ifølge 1982 cirkulæret kan fast ejendom overdrages til 15% under den seneste ejendomsværdi, 

hvorimod det nye cirkulære fastslår overdragelsen som udgangspunkt skal ske til den seneste 

offentlige ejendomsvurdering.  

 

I 2000 cirkulærerne indregnes goodwill i selskabets indre værdi. Goodwillen er afhængig af 

udviklingstendens i virksomheden, som derfor også spiller ind på værdiansættelsen. Goodwillen 

påvirker også den udskudte skat. Derved forøges den samlede handelsværdi i forhold til 1982 

cirkulæret.  

 

Vedrørende unoterede aktier kan den såkaldte skattekurs lægges til grund jf. cirkulæret fra 1982, 

mens der ifølge cirkulæret fra 2000 skal tages udgangspunkt i selskabets indre værdi med tillæg af 

goodwill. For at få så lav en værdiansættelse som mulig, efter 1982 cirkulæret, skal skattekursen og 

dermed indtjeningsevnen være lav. Indtjeningsevnen kan gøres lav ved enten at forøge 

aktiekapitalen eller formindske den skattepligtige indkomst. Aktiekapitalen kan forøges ved f.eks. at 
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konvertere reserver til aktiekapital eller udstede nye aktier. Forøgelsen af aktiekapitalen vil dog ikke 

have den store effekt i sidste ende idet skattekursen altid ganges med antallet af aktier. Den 

skattepligtige indkomst kan bl.a. formindskes ved at forøge omkostningen til f.eks. 

arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Da den indre værdi afhænger af selskabets 

skattemæssige egenkapital kan nogle af aktiverne udskilles såsom ejendom eller likvider til et 

separat selskab for derved at reducere selskabets skattemæssige egenkapital og dermed aktiernes 

værdi. 

 

Derudover tages der i 1982-cirkulæret udgangspunkt i de skattemæssige resultater for de 3 seneste 

år, hvor imod der i 2000 cirkulæret tages udgangspunkt i resultatet før skat for de 3 seneste år ved 

beregningen af goodwill. Idet de regnskabsmæssige og skattemæssige resultat kan variere meget 

kan dette give en stor forskel i værdiansættelsen. 

 

I 2000 cirkulæret påvirkes værdiansættelsen af egenkapitalen, udviklingstendensen, de 

regnskabsmæssige resultater og forrentning af aktiverne. Hvis selskabet ønsker en så lav 

værdiansættelse som muligt er det derfor en mulighed at udlodde udbytte og gøre egenkapitalen 

mindre. Derudover er det også en mulighed at tilrettelægge omkostningerne således, at selskabet har 

et lavere overskud i det sidste år, hvor udviklingstendens påvirkning gør, at det sidste år har større 

vægtningsgrad i beregningen af værdiansættelsen. Derudover kan forrentningen af aktiverne 

påvirkes ved at slanke selskabet således, at forrentningen bliver lavere og derved vil værdien blive 

højere.  

 

8.4 Delkonklusion 

I kapitlet blev det fremført at hovedreglen ved værdiansættelse er, at aktiver og passiver skal 

værdiansættes til handelsværdien, uanset om der handles mellem uafhængige eller nærtstående 

parter. Den aftalte handelspris mellem uafhængige parter har modstridende interesser med hensyn 

til værdiansættelsen. De modstridende interesser eksisterer som oftest ikke ved handel mellem 

nærtstående parter, hvor ønsket om at minimere skattebetalingen er styrende for værdiansættelsen. 

 

Da Skat har ret til at korrigere værdiansættelsen, hvis denne ikke er indgået på armslængdevilkår 

har ligningsrådet, for at gøre det nemmere for parterne, udarbejdet nogle cirkulærer, som skal 

bruges ved værdiansættelse når parterne ikke har modstridende interesser. Formålet med 
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cirkulærerne er at opstille beregningsmetoder, der giver en tilnærmet handelsværdi, som 

uafhængige parter vil være kommet frem til. Værdiansættelsesmetoderne er forskellige alt efter om 

erhverver er indenfor eller udenfor gaveafgiftskredsen. Ved overdragelse indenfor 

gaveafgiftskredsen skal værdiansættelsen af aktier og anparter beregnes i henhold til 1982-

cirkulæret. Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen skal 

værdiansættelsesmetoderne i cirkulærerne 2000-5 (ejendomme), 2000-9 (goodwill) og 2000-10 

(aktier og anparter) anvendes.   

 

Ved værdiansættelse efter 1982-cirkulæret skal formueskattekursen benyttes. For 

hovedaktionærselskabers vedkommende skal den ”almindelige regel” anvendes som tager 

udgangspunkt i indtjeningsevnen og 80% af den skattemæssige indre værdi. Den skattemæssige 

indre værdi opgøres efter samme princip som i 2000-09 cirkulæret, med undtagelse af reguleringen 

af den udskudte skat. I selskabet er værdiansættelsen af aktierne iflg. 1982-cirkulæret beregnet til 

7.675.    

 

I år 2000 udstedte Ligningsrådet nye cirkulærer, hvorefter handelsværdien kunne opgøres ved at 

tage udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssige egenkapital og korrigere for den opgjorte værdi 

af ejendom, goodwill og udskudt skat efter 2000-5, 2000-10 og 2000-9 cirkulærerne. I selskabet er 

værdiansættelsen af aktierne iflg, 2000-cirkulæret beregnet til 12.797.    

 

Som det kan ses er det muligt, hvis man starter sit generationsskifte i god tid, at påvirke 

værdiansættelserne. Konklusionen er at jo før man starter generationsskiftet, jo mere kan 

værdiansættelserne påvirkes.  

 

Overordnet kan det konkluderes at der i 2000-9-cirkulæret er der flere parametre, der bevirker at 

værdiansættelse bliver mere individuel og dermed tager udgangspunkt i det enkelte selskab. Dette 

skyldes at vægtningen af resultaterne, udviklingstendensen og goodwillens forventede levetid 

bevirker, at denne værdiansættelse ligger sig oppe af selskabets handelsværdi i det frie marked.  

 

 

 



  Kapitel 9 – Generationsskiftemodellerne 
 

30 
 

9. Generationsskiftemodellerne  

 
Det er som tidligere fremhævet væsentligt ved den indledende generationsskifteplanlægning at 

identificere de afgørende hensyn, som den nærmere tilrettelæggelse skal tage udgangspunkt i. Det 

er med en forudsætning om sådanne grundige overvejelser, at man må læse de generelle 

bemærkninger, der nedenfor gøres i relation til de udvalgte modeller.  

  

Der findes som udgangspunkt flere modeller, når et selskab skal generationsskiftes. I dette kapitel 

vil de mest anvendte modeller blive beskrevet og analyseret. Modellerne er meget forskellige og 

nogle kræver at selskabet foretager en omstrukturering før selve generationsskiftemodellen bruges. 

Omstruktureringsmodellerne vil først blive gennemgået og derefter følger de egentlige 

generationsskiftemodeller.  

 

De enkelte afsnit med modellerne vil starte med en beskrivelse af modellen, hvor der med tekst og 

illustration kort redegøres for, hvad modellen indeholder. Derefter vil der blive kigget på, hvilken 

lovgivning og betingelser modellen indeholder. Ud fra dette bliver konsekvenserne for henholdsvis 

overdrager og erhverver ved brug af modellen blive beskrevet. Til sidst vil der til hver model blive 

lavet en delkonklusion, hvor fordele og ulemper ved den enkelte model vil blive opsummeret. 

 

Til sidst i kapitlet vil der være en delkonklusion som vil summere op på modellerne. I denne vil  

der også blive konkluderet om hvilke muligheder der er for at kombinere flere af modellerne.  

 

De forskellige omstruktureringmodeller der vil blive gennemgået er følgende: 

- Skattefri aktieombytning 

- Skattefri spaltning 

- Skattefri tilførsel af aktiver 

 

De forskellige generationsskiftemodeller der vil blive gennemgået er følgende: 

- Almindeligt salg af aktier/aktivitet 

- Overdragelse af aktiver til selskab 

- Succession til familiemedlem eller nærtstående medarbejder 

- A/B modellen 
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9.1. Omstrukturering 

Da nogle af generationsskiftemodellerne kræver at virksomheden bliver omstruktureret forinden vil 

omstruktureringsmodellerne først blive gennemgået 

 

9.1.1, Skattefri aktieombytning 
 
9.1.1.1,  Indledning 

                   Før:                            Efter:   

                                                              
              

                                 Overdrager                                                       Overdrager                                                       

      

                                                    

  

                        
                                 Egested A/S                                                   Holding A/S 

  

   

      

     

 

                                      Egested A/S 

Figur 9 –Egen fremstilling   

 

Ved en skattefri aktieombytning kan overdrager uden realisationsbeskatning overføre sin 

aktiebesiddelse i driftsselskabet til et (eventuelt nystiftet) holdingselskab, der efterfølgende kan 

modtage den i driftsselskabet akkumulerede egenkapital som skattefri udlodning, og derved skabe 

mulighed for, at erhverver kan nytegne aktier i driftsselskabet i det ønskede omfang og med mere 
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beskedne finansieringskrav. De aktier, som overdrageren erhverver i forbindelse med ombytningen, 

vil indtræde i den samme skattemæssige status, som de ombyttede aktier havde. Dette gælder for 

såvel anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. 

 

9.1.1.2 Lovgivning og betingelser 

I henhold til ABL § 36 stk.2 har en aktionær mulighed for at afstå sine aktier i et selskab til et andet 

mod til gengæld at få aktier i det andet selskab samt eventuelt en kontant udligningssum. Som 

udgangspunkt er en aktieombytning skattepligtig, som følge af, at aktierne betragtes som afstået i 

driftsselskabet og erhvervet i holdingselskabet. Den avance som overdrageren måtte opnå ved at 

afstå aktierne, vil blive beskattet som aktieindkomst. Der er dog mulighed for at foretage en 

skattefri aktieombytning efter ABL § 36 stk.1, 2 og 3. De generelle betingelser er følgende: 

 

• Det erhvervede selskab skal opnå flertallet af stemmerne i driftsselskabet 

• Aktieombytningen skal ske til handelsværdi, således at aktionærerne i driftsselskabet skal 

tildeles aktier i holdingselskabet, der svarer til ejerandelen i driftsselskabet 

• Det er en betingelse at ombytningen skal gennemføres indenfor en periode på højst 6 

måneder regnet fra den første ombytningsdag jfr. ABL § 13, stk. 1. 3 pkt. Den første 

ombytningsdag er dagen, hvor det erhvervende selskab åbner for sit tilbud om ombytning. 

  

Der er i lov nr. 343 af 18. April 2007 ved ændring af selskabsskatteloven m.fl. tilføjet en 

bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 36A om, at en skattefri aktieombytning kan ske 

uden tilladelse. Ændringen havde virkning fra 1. januar 2007. Formålet med denne ændring var at 

give adgang til mere enkle omstruktureringsformer og dermed spare selskaberne for en del 

administration og ressourcer. Det betyder at en aktieombytning kan gennemføres enten med eller 

uden tilladelse fra Skat. Forskellen mellem disse er, at ved en aktieombytning med tilladelse skal 

ansøgningen være forretningsmæssigt begrundet og må ikke foretages med henblik på 

skatteunddragelse eller skatteomgåelse. Dog må der gerne opnås skattemæssige fordele, så længe de 

er forretningsmæssigt begrundet.14 Såfremt ombytningen er sket uden en tilladelse fra Skat, vil der 

de 3 første år være en begrænsning på udbyttestørrelsen og selskabet skal behandle de ombyttede 

aktier, som om de var anskaffet på ombytningstidspunktet, men til den oprindelige anskaffelsessum. 

En ombytning uden tilladelse er betinget af, at man i de efterfølgende 3 år ikke sælger aktierne eller 

                                                 
14 Jf.. TfS 1197.186 
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udlodder mere i udbytte, end hvad der svarer til selskabets ordinære resultat før skat.15 Grunden til 

dette er at datterselskabets egenkapital ikke skal drænes. Efter de 3 år bliver begrænsningen 

ophævet og hele den frie egenkapital kan således udloddes eller aktierne kan sælges. 

 

Det vurderes derfor, at en aktieombytning uden tilladelse er mest relevant, såfremt man ikke kan 

opnå tilladelse, eller driftsselskabet har en meget lille egenkapital. Sker der et uforudset salg inden 

de første 3 år f.eks. hvis overdrageren afgår ved døden, vil der reelt ske dobbeltbeskatning, eftersom 

holdingselskabet vil blive beskattet af avancen og overdragers dødsbo vil blive beskattet af avancen 

på holdingselskabsaktierne.  

 

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i ABL § 36A, at vederlaget for de ombyttede aktier 

erlægges i form af ejerandele i det erhvervende selskab. Dette vederlag kan dog kombineres med et 

delvist kontant vederlag. Såfremt vederlaget for aktierne erlægges delvist kontant, skal den andel af 

aktierne, der erlægges kontant, beskattes som almindelig aktieafståelse efter de øvrige regler i 

aktieavancebeskatningsloven. 

 

9.1.1.3. Konsekvenser for erhverver 

Såfremt ombytningen er sket med tilladelse fra Skat kan holdingselskabet straks modtage den i 

driftsselskabet akkumulerede egenkapital som skattefri udlodning og derved skabe mulighed for, at 

erhverver kan nytegne aktier i driftsselskabet i det ønskede omfang. Derved slankes driftsselskabet, 

så der kun er de aktiver tilbage, som har en driftsmæssig karakter. På denne måde minimeres 

likviditetsbyrden for erhverver.   

 

9.1.1.4. Konsekvenser for overdrager 

Ved skattepligtig aktieombytning vil overdrager blive beskattet af avancen, som var det et aktiesalg. 

Der henvises til afsnit 9.2.2 hvor salgssum og avance bliver beregnet ved et aktiesalg. 

 

Hvis det er en skattefri aktieombytning vil overdrager kunne opnå skattefrihed, hvis 

generationsskiftet planlægges således at et salg af driftsselskabet foretages mindst 3 år efter 

aktieombytningen. Problemet er, at pengene kommer til at ligge i holdingselskabet og hvis 

                                                 
15 Jf. ABL § 36, stk. 1. Og FUSL §11 
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aktionæren ønsker dem ud, skal han beskattes som aktieindkomst med 28,43 eller 45%. Der 

henvises til afsnit 9.2.2 for en nærmere beskrivelse af beskatning af aktieindkomst.  

 

Der findes 3 muligheder hvorpå overdrager kan få pengene ud på. Disse er følgende: 

• Salg af aktier 

• Likvidation 

• Udbytte 

 

Da en likvidation sidestilles med salg af aktierne, bliver beskatningen derfor den samme som ved 

salg af personligt ejede aktier. Derved gælder det, at han skal betale 28% i skat af de første kr. 

46.700 og kr. 93.400 for ægtefæller. Fordelen ved denne model er at hovedaktionæren kan vælge at 

beholde aktierne og løbende udlodde udbytte. Rent teoretisk kan man på denne måde slippe med at 

betale 28% skat af avancen. Problemet er, at hovedaktionæren ofte ikke kan leve af et årligt udbytte 

på kr. 93.400 (for ægtefæller) og samtidigt vil det tage mange år, hvis hele beløbet skal trækkes ud 

til en beskatning på 28%. En anden mulighed er at kombinere det udbetalte udbytte med løn.  

 

9.1.1.5. Delkonklusion 

Modellen kan ikke i sig selv betragtes som en generationsskiftemodel, da aktierne ikke overdrages 

til 3. Mand. Modellen skal derfor ses som en strukturel ændring i forberedelsen til et 

generationsskifte. For at der kan ske en egentlig overdragelse skal modellen kombineres med f.eks. 

et almindeligt aktiesalg eller salg til udstedende selskab. 

 

Fordel: 

• Aktierne i driftsselskabet kan efter 3 års ejertid sælges skattefrit 

• Endelig beskatning udskydes hos overdrager 

• Hvis aktieombytningen er sket med tilladelse fra Skat, kan driftsselskabet slankes med det 

samme ved at føre skattefrie udbytte op til holdingselskabet. 

 

Ulemper: 

• Hvis aktierne, efter en aktieombytning uden tilladelse, sælges indenfor 3 år vil det udløse 

beskatning, og der vil være en begrænsning på udbytteudlodningen i 3 år. 

• Succession udelukkes, da ejeren er en juridisk person 
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9.1.2. Skattefri spaltning 
 

9.1.2.1. Indledning 

Før    Efter 
                                                 

  

Overdrager   Overdrager 

   

     

                                                   
Egested A/S                Egested A/S 1    Egested A/S 2  

 

Figur 10 – Egen fremstilling 

 

 

Fusionsskatteloven definerer en skattefri spaltning således: 16 

 

” Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del eller samtlige sine 

aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil 

at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum” 

 

Der er overordnet 2 måder at fortage en spaltning på. Den ene er en ophørsspaltning, som indebærer 

opløsning af det indskydende selskab og overdragelse af aktiver og passiver til to eller flere 

modtagende selskaber. Den anden måde er en grenspaltning, som ikke indebærer opløsning af det 

indskydende selskab. I stedet spaltes en virksomhedsgren fra dette selskab til et eller flere 

modtagende selskaber.  

 

                                                 
16 Fusionsskattedirektivet, artikel 3 
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9.1.2.2.  Lovgivning og betingelser 

Spaltning af et aktieselskab gennemføres efter reglerne i aktieselskabslovens kapitel 15. Her 

fremgår det at spaltningen skal indledes med udarbejdelse af en spaltningsplan og en 

spaltningsredegørelse. Til brug for generalforsamlingens beslutningsgrundlag skal endvidere 

vedlægges en sagkyndig vurderingsmands udtalelse om spaltningsplanen, tillige med at der skal 

udarbejdes en vurderingsberetning. Spaltningsplanen og vurderingsmændenes udtagelse skal 

indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som står for offentliggørelsen.  

 

Spaltning vil efter de almindelige regler udløse realisationsbeskatning hos selskabet på de aktiver 

og passiver der overdrages. Set under et vil den skattepligtige spaltning medføre et værditab 

svarende til forskellen mellem de skatter, der udløses for det indskydende selskab, og nutidsværdien 

af de fremtidige merafskrivninger, der tilkommer det modtagende selskab. Denne 

realisationsbeskatning kan undgås, såfremt der i stedet for gennemføres en skattefri spaltning efter 

reglerne i FUSL § 15 a-b. Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs 

skattemæssige stilling med hensyn til overtagne aktiver og passiver. Det modtagende selskab 

indtræder således i det indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og 

anskaffelseshensigt vedrørende de overtagne aktiver, herunder i forhold til foretagne skattemæssige 

afskrivninger og nedskrivninger, jfr. FUSL §8, stk.1. Det modtagende selskab kan alene overtage 

den del af det indskydende selskabs skattemæssige afskrivninger, nedskrivninger og henlæggelser, 

der vedrører den eller de tilførte virksomhedsgrene (dvs. de overtagne aktiver og passiver). Der vil i 

praksis kunne gennemføres en forholdsmæssig fordeling af det indskydende selskabs samlede 

afskrivningssaldo svarende til forholdet mellem handelsværdien af de udskilte aktiver hhv. 

handelsværdien af de i behold værende aktiver. 

 

For at kunne foretage en skattefri spaltning er der 4 generelle betingelser som skal være opfyldt: 

1. Det  indskydende selskab skal overføre aktiver og passiver til et andet selskab 

2. Det modtagende selskab skal foretage betaling til det indskydende selskabs aktionær 

3. Betalingen skal foretages uden formueforrykkelse mellem aktionærerne 

4. Såfremt spaltningen er en grenspaltning skal overførslen af aktiver og passiver til det 

modtagende selskab udgøre en virksomhedsgren, således som dette er defineret i FUSL § 

15c stk.2. 
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Der er i lighed med skattefri aktieombytning samt skattefri tilførsel af aktiver også muligt at 

gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse fra Skat. Det er en betingelse, at der ikke må 

udloddes mere i udbytte, end det ordinære resultat i de første 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. 

Derudover er det et krav, at forholdet mellem aktiver og passiver, der bliver overført til det 

modtagne selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og passiver i det oprindelige selskab. 

Dette krav medfører at det i praksis ofte vil være umuligt at gennemføre en grenspaltning, uden en 

tilladelse fra Skat. 

 

Ved skattefri spaltning, med tilladelse vil overdrageren blive anset for at have anskaffet aktierne i 

de nye selskaber på det oprindelige tidspunkt for anskaffelsen af aktierne i det oprindelige selskab, 

hvorimod hvis spaltningen foretages uden tilladelse ansættes anskaffelsestidspunktet for aktierne i 

de nye selskaber til tidspunktet for gennemførelsen af spaltningen17. 

 
9.1.2.3. Konsekvenser for erhverver 

Da spaltning kun er en omstrukturering af virksomheden før et egentligt generationsskifte vil 

konsekvenserne ikke være de store for erhverver. Der er dog den fordel at driftsselskabet bliver 

slanket og der er mulighed for at overføre de ikke driftsrelevante aktiver og passiver til et andet 

selskab. Derved skal erhverver kun betale for de driftsrelevante aktiver og passiver og 

finansieringsbyrden bliver derved mindre. 

 
9.1.2.4. Konsekvenser for overdrager 

For overdrager er det en fordel at denne kan udskille den driftsrelevante del af selskabet  over i et 

andet selskab, som derefter evt. kan sælges. Det betyder at overdrager kan beholde sit ”gamle” 

selskab og bruge denne som en pengetank, hvor han hvert år kan overfør kr. 93.400 og kun blive 

beskattet med 28%.  

 

Aktiernes anskaffelsessum inden spaltningen fordeles forholdsmæssigt på den samlede beholdning 

efter spaltningen. Da anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen er den samme, som i det 

gamle selskab betyder det at aktionærens skattemæssige stilling er den samme som før spaltningen 

 

Hvis aktionæren som betaling modtager kontanter i stedet for aktier vil dette blive sidestillet med et 

salg og han vil derfor blive beskattet af det. 
                                                 
17 FUSL § 15b, stk.7 
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Ved ophørsbeskatning vil et fremførelsesberettiget underskud opstået før spaltningen ikke kunne 

overføres til de nye selskaber. Ved grenspaltning vil det oprindelige selskab stadig kunne bruge det 

fremførelsesberettigede underskud. 

 

9.1.2.5. Delkonklusion 

Inden et generationsskifte kan det være relevant at spalte selskabet i flere selskaber. Spaltningen 

kan gennemføres som ophørsspaltning eller grenspaltning. Ved grenspaltning er det et krav at 

grenen skal udgøre en selvstændig enhed, som kan fungere for sig selv. Spaltningen er derfor 

relevant i det tilfælde hvor et selskab har flere aktiviteter, som ikke skal generationsskiftes til 

samme part. 

 

Fordele: 

• Ved en skattefri spaltning udskydes realisationsbeskatningen 

• Aktionæren kan udskille de aktiviteter som skal generationsskiftes og bruge resten af 

selskabet som en pengetank, hvor der kan udloddes udbytte fra. 

• Idet selskabet slankes og det kun er de driftsrelevante aktiviteter, der udskilles vil 

købesummen for det nye selskab være mindre og finansieringsbehovet for erhverver vil 

derfor være mindre. 

• Ved grenspaltning bevares det fremførelsesberettiget skattemæssige underskud 

 

Ulemper: 

• Ved skattefri spaltning uden godkendelse fra Skat kan der kun udloddes udbytte, som svarer 

til årets resultat før skat i de første 3 år efter spaltningen. 

• Ved ophørsspaltning går et evt. fremførelsesberettiget skattemæssigt underskud tabt. 

• Ved en skattefri grenspaltning uden tilladelse, et der krav til forholdet mellem aktiver og 

passiver, som medfører, at det ofte vil være umuligt at gennemføre en grenspaltning efter 

disse regler. 

• Omkostninger til udarbejdelse af spaltningsplan, spaltningsredegørelse samt 

vuderingsberetning. 
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9.1.3. Skattefri tilførsel af aktiver 
 

9.1.3.1. Indledning  

 
                                     Før:        Efter:      
 

                                                                 

                             Overdrager                       Overdrager 

   

     

                            
                          Egested A/S           Egested  Holding A/S 

  

   

                                                   
               Egested drift A/S 

Figur 11 – Egen fremstilling 

 

Ved tilførsel af aktiver indskyder overdragers selskab dets virksomhed med de tilhørende aktiver og 

passiver over til et nyt selskab mod vederlag af aktier i det indskydende selskab. Det betyder at 

overdragerens selskab bliver et holdingselskab. 

 

9.1.3.2. Lovgivning og betingelser 

Efter de almindelige regler vil tilførsel af aktiver udløse realisationsbeskatning hos det indskydende 

selskab af de pågældende aktiver og passiver, medens det modtagende selskab vil anses som 

havende erhvervet de pågældende aktiver og passiver til værdien i handel og vandel med heraf 

følgende ret til at foretage skattemæssige afskrivninger efter almindelige regler. 
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Realisationsbeskatning vil imidlertidig kunne undgås, såfremt tilførsel af aktiver gennemføres efter 

reglerne i FUSL § 15c-d.  

 

Der gælder 2 krav for skattefri tilførsel af aktiver: 

1. At tilførslen fra det indskydende selskab skal omfatte det indskydende selskabs ”samlede 

eller en eller flere grene af virksomheden”. 

2. At det indskydende selskabs vederlag for tilførslen udelukkende skal bestå i tildeling af 

aktier i det modtagende selskab. Det er således ikke muligt at kombinere vederlaget med 

kontanter, gældsbreve eller andre aktiver. Såfremt vederlaget ikke modtages alene i form af 

aktier vil tilførslen af aktiver blive anset som værende skattepligtigt.18 

 

En virksomhedsgren defineres som ”alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra 

et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, d.v.s. en samlet enhed, der kan 

fungere ved hjælp af egne midler”19. Ifølge EF-Domstolens dom i Andersen og Jensen sagen, TfS 

2002.211 fastslås det at: ”bedømmelsen af, om bedriften kan fungere selvstændigt, i første række 

skal ske ud fra et funktionelt synspunkt – de overførte aktiver skal kunne fungere som en 

selvstændig virksomhed, uden at der hertil er behov for yderligere investeringer eller tilføjelser”. 

 

Ejendom indtager en særstilling idet det accepteres i praksis at denne, der har været benyttet i 

virksomhedens drift, selvstændigt kan gøres til genstand for tilførsel af aktiver uafhængigt af 

virksomheden og tillige kan holdes ude fra en tilførsel, der omfatter virksomhedens øvrige aktiver. 

Fast ejendom anses således i sig selv som en virksomhedsgren.20 

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver gælder de samme regler, som ved skattefri aktieombytning. Det 

betyder at en skattefri tilførsel af aktiver kan gennemføres enten ved eller uden tilladelse fra Skat. 

Forskellen mellem disse er, at ved en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, skal ansøgningen 

være forretningsmæssigt begrundet og må ikke foretages med henblik på skatteunddragelse eller 

skatteomgåelse. Dog må der gerne opnås skattemæssige fordele, så længe de er forretningsmæssigt 

                                                 
18 LV, 2008, S.D.3.2.4 
19 Generationsskift, Omstrukturering, 4. Udgave, s. 601 
20 TfS 1997.661 LR samt TS 99/97 -4314-00681 og TS 99/98-4314-00103 
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begrundet.21 Hvis der ikke er tilladelse fra Skat kan der kun udloddes skattefrit udbytte, som svarer 

til årets akkumulerede skattemæssige overskud de første 3 år efter ombytningen.22 

 

Der stilles ikke krav til aktionærsammensætningen i det modtagende selskab. Det indebærer at der 

kan tilføres aktiver til et eksisterende selskab, som det indskydende selskab ikke på forhånd ejer 

aktier i, men som kontrolleres af andre aktionærer. Det er naturligvis et krav, at det indskydende 

selskab vederlægges fuldt ud med aktier og således ved tilførslen bliver aktionær i det modtagende 

selskab. 

 
9.1.3.3. Konsekvenser for erhverver 

Hvis den skattefrie tilførsel af aktiver er foretaget uden tilladelse, vil overdrager ofte vente med at 

sælge sine aktier i driftsselskabet til efter 3 år, så salget bliver skattefrit. Det vil betyde at det vil 

tage 3 år, efter den skattefrie tilførsel af aktiver er foretaget og til at erhverver kan købe aktier i 

driftsselskabet. 

 

Når erhverver efter 3 år køber aktier i driftsselskabet skal erhverver betale for erhvervelse af 

aktierne. Hvis erhverver stifter et holdingselskab og køber aktierne i driftsselskabet herfra vil det 

være muligt at afregne anskaffelsessummen for virksomheden i takt med at der bliver udloddet 

skattefri udbytte fra driftsselskabet til erhververs holdingselskab.  

 
9.1.3.4. Konsekvenser for overdrager 

For overdrager sker der ingen beskatning på selve tidspunktet for den skattefri tilførsel af aktiver. 

Hvis der er givet tilladelse vil det modtagende selskab anses for at have erhvervet de indskudte 

aktiver og passiver på samme tidspunkt, til samme værdier og med de samme af- og nedskrivninger, 

som det indskydende selskab havde. Modsat gælder det hvis der ikke er givet tilladelse vil aktierne i 

det modtagende selskab anses for erhvervet på overdragelsestidspunktet til den oprindelige 

anskaffelsessum. 

 

 

                                                 
21 Jf.. TfS 1197.186 
22 Jf. ABL § 36, stk. 1. Og FUSL §11 
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9.1.3.4 Delkonklusion 

Modellen er relevant hvis man ønsker at udskille driftsselskabet over i et andet selskab, som man 

derefter kan sælge. 

Fordele:  

• Driftsselskabet slankes 

• Der udløses ingen skat på de aktiver som overføres til det andet selskab. 

• Driftsselskabet kan derefter udlodde skattefrit udbytte til holdingselskabet. 

 

Ulemper: 

• Ved skattefri tilførsel af aktiver skal aktierne beholdes i 3 år før de kan sælges skattefrit. 

Derudover kan der, hvis der ikke er givet tilladelse kun udloddes udbytte de første 3 år som 

svarer til de 3 års skattepligtige overskud. 

• Som betaling for aktiverne må selskabet kun vederlægges med aktier 

• Det indskudte selskab overtager anskaffelsessummen på aktiverne og passiverne.  Ved et 

senere salg vil beskatningen være højre end hvis aktierne var erhvervet ved almindeligt køb.  

 
 
 

9.2. Generationsskiftemodellerne 
Generationsskiftemodellerne kræver ofte, at der foretages en omstrukturering af virksomheden 

forinden. Nedenfor vil generationsskiftemodellerne blive gennemgået. 

 

9.2.1. Almindeligt salg 
Overdrager kan vælge at sælge aktierne direkte til erhverver eller han kan vælge at sælge 

aktiviteterne hver for sig. Hvis han vælger at sælge aktiviteterne, vil han skulle sælge de aktiver og 

passiver, som vedrører aktiviteten. I det følgende vil både salg af aktier og salg af aktivitet blive 

beskrevet og analyseret.   
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9.2.2. Salg af aktier 
 
9.2.2.1. Indledning 

 
                                Før                                                                        Efter 
  

Salg af aktier                                                                                                                                                                                            

          Overdrager   Erhverver 

   

     

                                                                            

                              Egested A/S                     Egested A/S 

 

Figur 12 – Egen fremstilling 
 
 

Denne model, som er den mest elementære, består i at overdragers aktier i selskabet sælges til 

erhverver. Dette vil stille visse finansieringskrav til erhverver og udløse avancebeskatning hos 

overdrageren. 

 

9.2.2.2. Lovgivning og betingelser 

Når aktier overdrages mellem fysiske personer er der som udgangspunkt tale om afståelse, hvorved 

der udløses beskatning af eventuel avance for overdrager. 

 

Beskatningen af unoterede aktier skal opgøres efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

Avancebeskatningen afhænger dels af, hvem der afstår aktierne, om det er et selskab eller en person 

og ejertiden. Hvis det er en person der afstår aktierne gælder det jf. PSL § 8a at en eventuel avance 

vil blive beskattet som aktieindkomst og derved gælder følgende grænser og satser, som er det 

dobbelte for ægtefæller: 
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Beløbsgrænse  (ægtepar)  Procent 

Op til 46.700 (93.400) 28 % 

Mellem 46.700 og 102.600 (mellem 93.400 og 205.200) 43 % 

Over 102.600 (over 205.200) 45% 

 

 Figur 13 – Egen fremstilling 

 

Hvis der er tale om hovedaktionæraktier, som overdrager har anskaffet før d. 18. maj 1993 skal der 

beregnes et ejertidsnedslag efter ABL § 47 af den beregnede avance. Ejertidsnedslaget udgør 1% 

for hvert år aktierne har været ejet forud for 1998. Nedslaget kan max. udgøre 25%. 

 

I forbindelse med at skatteprocenten blev hævet fra 43% til 45%  indførtes det at aktieudbytter, der 

er optjent før 31. December 2006 og hvis overgangssaldo er over kr. 102.600 skal beskattes med 

43%, som svarer til beskatning efter de gamle regler. Fremtidige udbytter vil blive beskattet efter de 

gamle regler indtil overgangssaldoen er opbrugt. For unoterede aktier, som i Egested A/S, skal 

overgangssaldoen opgøres som forskellen mellem den indre værdi ultimo 2006 og 

anskaffelsessummen for aktierne.23  

 

9.2.2.3. Konsekvenser for erhverver 

Da afståelsessummens størrrelse afhænger af om parterne er indenfor eller udenfor 

gaveafgiftskredsen vil beskatningen være forskellig for erhverver. Hvis Bent køber aktierne 

personligt er han indenfor gaveafgiftskredsen og afståelsessummen skal derefter værdiansættes i 

henhold til 1982-cirkulæret. Hvis Bent køber aktierne via et Holdingselskab er han udenfor 

gaveafgiftskredsen og afståelsessummen skal derefter værdiansættes i henhold til 2000-9 cirkulæret.  

 

Anskaffelsessummen kan finansieres enten kontant eller ved lån. Ved optagelse af lån skal 

erhverver sikre sig at der i fremtiden vil være likviditet til de fremtidige afdrag og rente. Disse vil 

skulle betales med beskattede midler enten i form af løn eller udbytte, som selskabet jo også skal 

kunne bære at give. Erhverver vil blive beskattet af den hævede løn i selskabet med op til 63 %, 

som er maginal skatten. Af denne skal erhverver betale renter på lånet, som giver en skattemæssig 

fradragsværdi på 32%. Det vil sige at skattevæsenet tager forskellen på de 31%. Hvis erhverver 

                                                 
23 Revisormanualen 09, 1, side 13 
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vælger at hæve pengene i selskabet ved at give udbytte, er den effektive beskatning på ca. 59% og 

derved beholder skattevæsenet 27%. Muligheden for at gennemføre en overdragelse af et selskab er 

således afhængig af, om der kan hæves de nødvendige midler til at finansiere købet og tilbagebetale 

købesummen med midler, der kan være beskattet med mellem 59% og 63%, eller erhverver selv har 

midler til at finansiere handlen helt eller delvist.  

 

9.2.2.4. Konsekvenser for overdrager 

For overdrager er beregningen af overgangssaldoen følgende: 

 

Egenkapital i selskabet ultimo 2008: 8.686 

Anskaffelsessum:   500  

Overgangssaldo til 43% beskatning 8.186 

 

Figur 14 – Egen fremstilling 

 

Ved salg af selskabet til Bent  eller Jørgen opgøres avancen som forskellen mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen. Anskaffelsessummen er de t.kr. 500 som Peter indskød 

da han stiftede selskabet. Afståelsessummen afhænger som beskrevet af om erhverver er indenfor 

eller udenfor gaveafgiftskredsen. Da Peters søn er indenfor gaveafgiftskredsen vil 

afståelsessummen blive værdiansat efter 1982-cirkulæret dvs. tkr. 7.675. Hvis afståelsen sker til 

Peters medarbejder vil afståelsessummen blive værdiansat efter 2000-9 cirkulæret dvs. tkr. 15.791.  

 

I følgende figurer er vist beskatningen ved salg til henholdsvis Bent eller Jørgen. 

Afståelse til Bent 

Afståelsessum   7.674 

Anskaffelsessum -500 

Avance inden ejertidsnedslag   7.174 

Ejertidnedsalg (83-98)15% -1.076  

Avance 6.098 

Som beskattes således: (91*28%) + (6.007*43%) 2.608 

 

Figur 15 – Egen fremstilling 
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Det fremgår at Bent skal betale tkr. 7.674 for aktierne. Peter beskattes med tkr. 2.608 i det år, hvor 

aktierne sælges og derved bliver hans nettoprovenue på 5.066. 

 

Afståelse til Jørgen 

Afståelsessum 12.797 

Anskaffelsessum      500 

Avance inden ejertidsnedslag 12.297 

Ejertidsnedslag (83-98)       15% -1.845 

Avance 10.452 

Som beskattes således: (91*28%) + (10.361*43%)  4.480 

 

Figur 16 – Egen fremstilling 

 

Som det fremgår af figuren skal Peter betale t.kr. 12.797 for aktierne. Peter beskattes med t.kr. 

4.480 i det år, hvor aktierne sælges og derved bliver hans nettoprovenue på t.kr. 8.371. 

 

Da hverken Peters søn eller medarbejder har disse summer penge til at købe selskabet vil denne 

model umiddelbart ikke være anvendelig. Peter har den mulighed, at han kan give noget af 

virksomheden til sin søn som gave. Dette vil betyde at Peter beskattes af gaven, som om det var 

afståelse og Peters søn skal betale gaveafgift. Derved kan overdragelsessummen nedsættes.  

 

9.2.2.5. Overdragelse ved gave 

Overdrager har den mulighed at overdragelsen sker enten mod vederlag eller noget gives som gave. 

Hvad enten det sker som en overdragelse mod vederlag eller som gave udløser overdragelsen fuld 

beskatning hos overdrager. For erhververs vedkommende blev det beskrevet i afsnit 8.1.1. at gaver 

til børn bliver beskattet med 15% af den del der overstiger progressionsgrænsen på 56.800. 

 

Ved overdragelse af aktierne som gave beskattes overdrager af avancen i lighed med overdragelse 

mod vederlag. Da parterne er indenfor gaveafgiftskredsen skal 1982-cirkulæret anvendes til 

værdiansættelse af afståelsessummen. 
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Finder Skat, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens 

modtagelse, kan Skat ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse.24  

 

9.2.3. Salg af aktivitet 
 
9.2.3.1. Indledning 

 
Før    Efter  

                              

               Overdrager    Erhverver 

                                            

                                            Salg af aktiver  

            

                 

 

              Egested A/S    Egested 2 A/S 

 

Figur 17 – Egen fremstilling 

 

I stedet for at sælge aktierne kan selskabet vælge at sælge aktiviteterne til et andet selskab. Ved at 

sælge aktiviteten over i et andet selskab bliver der ikke udløst aktieavancebeskatning hos 

overdrager. Overdrager vil i stedet sidde tilbage med en pengetank, hvorfra der løbende kan 

udloddes udbytte. 

 

9.2.3.2. Lovgivning og betingelser 

Ved salg af aktivitet bliver avancen beskattet i driftsselskabet. Det vil sige at avancen på de aktiver 

og passiver, som vedrører aktiviteten, skal opgøres ved at trække den skattemæssige værdi fra 

                                                 
24 Boafgiftsloven § 27 stk.2 
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salgssummen. Derefter bliver avancen beskattet med 25%. Den skattemæssige behandling af de 

enkelte regnskabsposter vil i det følgende blive behandlet 

 

Ved salg af goodwill opgøres avancen som forskellen mellem afståelsessummen og den nedskrevne 

værdi af goodwill. Avancen skal jf. AL § 40 medregnes i den skattepligtige indkomst.  

 

I det tilfælde hvor der foreligger en kontrolleret overdragelse vil det erhvervede selskabs 

afskrivningsgrundlag på goodwill blive begrænset til et beløb svarende til overdragerens 

skattepligtige fortjeneste jf. værnsreglen i AL § 40 stk. 5. Derfor bør salget forudsætte, at 

overdrageren ikke har bestemmende kontrol i det erhvervende selskab. 

 

Ved salg af ejendom skal avancen jf. EBL § 1 opgøres. Eventuelle genvunde afskrivninger skal 

beskattes jf. AL § 21. 

 

For de øvrige aktiver vil værdien i årsrapporten være udtryk for handelsværdien.  

 
9.2.3.3. Konsekvenser for erhverver 

For erhverver vil der fremover kunne  foretages afskrivninger på goodwill, ejendom og 

driftsmidler.25 

 

Finansieringskravet til erhverver vil reduceres betydeligt, idet hele den opsparede egenkapital 

”efterlades” i det hidtidige selskab, således at erhverver ved overdragelsen blot skal finansiere de 

driftsrelevante aktiver. Dette forudsætter dog at det er muligt at splitte selskabet op og udelade 

nogle af aktiviteterne, som er ”underordnet” for det erhvervende selskab.  

 

Eftersom modellen ikke forudsætter anvendelse af skattemæssige særregler, kan den anvendes både 

ved generationsskifte til familiemedlemmer og andre udenfor familiekredsen. 

 

                                                 
25 AL § 40, AL § 5, stk. 3, ASL § 17 stk.1. 
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9.2.3.4. Konsekvenser for overdrager 

Hensynet til undgåelse af avancebeskatning af aktierne hos overdrager samt undgåelse af 

realisationsbeskatning i selskabet for de aktiviteter, der ikke skal generationsskiftes, vil typisk med 

vægt tale for at den generationsskifterelevante aktivitet sælges til et andet selskab.  

 

Det nærmere omfang af denne realisationsbeskatning sammenholdt med værdien af det nye selskabs 

forøgede afskrivningsgrundlag må vurderes i forhold til størrelsen af den til overdragerens aktier 

knyttede avanceskat sammenholdt med en bevarelse af det hidtidige afskrivningsgrundlag. 

 

For at finde ud af hvad konsekvensen er for overdrager og erhverver i casescenariet er den 

regnskabsmæssige, skattemæssige og handelsværdien opstillet. Ud fra det kan det ses, hvad den 

skattepligtige avance og beskatning er ved salg af de enkelte aktiver og passiver.  

 

Aktiver: ................................  Regnskab Skat Handel Avance skat 
Goodwill ...............................  0 0 976 976 244 

Grunde og bygninger  ..........  3.994 2.686 8.500 5.814 1.453 

Tekniske anlæg og mas .......  785 797 797 0 0 

Andre værdipapirer ..............  17 17 17 0 0 

Varelager .............................  3.745 3.745 5.618 1.873 468 

Tilgodehavender ..................  5.442 5.442 5.442 0 0 

Likvider .................................  25 25 25 0 0 

Aktiver i alt ...........................  14.008 12.712 21.375   

 

Passiver ...............................       

Egenkapital ..........................  8.686 7.643 14.683 - - 

Udskudt skat ........................  253 - 1.623 1.370 343 

Prioritetsgæld .......................  1.009 1.009 1.009 0 0 

Skyldig selskabsskat ............  103 103 103 0 0 

Bankgæld .............................  326 326 326 0 0  

Leverandører af varer og tj ..  796 796 796 0 0 

Anden gæld ..........................  2.835 2.835 2.835 0 0 

Passiver i alt .........................  14.008 12.712 21.375  

 

Figur 18 – Egen fremstilling 
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For ikke at få en meget stor beskatning i selskabet og for at erhverver skal kunne betale for 

aktiviteterne ønsker Peter at beholde ejendommen og leje den ud til erhververs nye selskab. Derfor 

udskiller Peter de regnskabsposter, som er driftsrelevante. Disse regnskabsposter er tekniske anlæg 

og maskiner, varelager, tilgodehavender, leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld. 

Som det kan ses bliver handelsværdien af disse på tkr. 8.226 og overdragers beskatning bliver tkr. 

712. En måde, erhverver kan finansiere købet på, er ved at udstede et gældsbrev til det sælgende 

selskab, således at forrentning og afvikling af finansieringen er afstemt efter virksomhedens 

forventede fremtidige indtjeningsevne. Da opgaven ikke omhandler finansieringen af 

overdragelsessummen vil det ikke blive behandlet nærmere.   

 

9.2.3.5. Delkonklusion 

Fordelen ved modellen er at overdrager kan vælge kun at sælge aktiver der er nødvendige for 

virksomhedens drift og fortsætte med et Holdingselskab. Dette bevirker også at handelsprisen bliver 

så lav som mulig for erhverver, idet denne ikke behøver at betale for regnskabsposter, som er den 

videre drift af virksomheden uvæsentligt. 

Fordele: 

• Forholdsmæssig lav beskatning og overdragelsessum, idet kun relevante aktiver og passiver 

kan udskilles 

• Mulighed for udskillelse af risikofyldte regnskabsposter 

• Modellen kan anvendes både ved generationsskifte indenfor og udenfor familiekredsen. 

 

Svagheder: 

• Da likviderne bliver i overdragers selskab, skal det erhvervende selskab ud og skaffe kapital 

til den fremtidige drift. 
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9.2.4.  Overdragelse af aktier via succession  
 

9.2.4.1. Indledning 

Før:                Efter:  

           

 

               Overdrager            Erhverver 

   

    

  

   Egested A/S  

 Egested A/S        Egested A/S 

Figur 19 – Egen fremstilling 

 

Successionsprincippet indebærer i korte træk, at erhvereren indtræder i overdragerens 

skattemæssige sted. Dette medfører at erhververen overtager overdragerens anskaffelsessummer og 

anskaffelsestidspunkter. Ved erhververens fremtidige salg af de overtagne aktier skal denne således 

beskattes af avancen, beregnet ud fra den anskaffelsessum, som overdrageren havde givet.  

 

9.2.4.2. Lovgivning og betingelser 

Overdragelse af aktier omfatter bl.a. overdragelse af aktier fra hovedaktionær til børn eller fra 

hovedaktionær til nær medarbejder. Successionsreglerne for overdragelse af aktier er reguleret i 

aktieavancebeskatningslovens §34 og §35. Som følge af vedtagelsen af lov nr. 532 af 17. juni 2008 

er der sket væsentlige ændringer for bl.a. de overstående paragraffer. Dette betyder at succession 

kan finde tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktier til en medarbejder, når medarbejderen 

inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i 

sammenlagt mindst 3 år i det selskab m.v., der har udstedt aktierne. Ved opgørelsen af timeantallet 

kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været beskæftiget i to eller flere koncernforbundne 

selskaber lægges sammen. 26 

                                                 
26 ABL § 35 stk. 1. 
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Der kan som udgangspunkt kun ske overdragelse med succession, hvis erhververen er enten nært 

familiemedlem eller nær medarbejder. Med nært familiemedlem menes børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn og børnebørn. Adoptivbørn eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt 

slægtsskabsforhold.27. 

 

Reglerne for succession gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark jf. KSL § 1 

og ABL § 34, stk. 3. Dette medfører, at reglerne om succession ikke kan anvendes, hvis f.eks. 

sønnen, der skal have overdraget aktierne, bor i udlandet. 

 

For at der kan ske overdragelse af aktier med succession, er det et krav, at virksomheden skal anses 

for en aktiv virksomhed. En aktiv virksomhed betegnes i dette tilfælde som en virksomhed, hvis 

aktivitet ikke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende. Bortforpagtning af landbrugs- eller skovbrugsejendom samt udlejning 

af næringsejendomme anses dog for aktiv virksomhed.28 Heraf følger, at udlejningsejendomme 

anses som værende passiv virksomhed og dermed ikke kan overdrages med succession. 

 

Da erhververen succederer i overdragerens sted overtager denne den skatteforpligtelse der ligger på 

aktierne. KSL § 33D stk.1 giver ret til at optage en passivpost til udligning af det eventuelle 

fremtidige skattetilsvar vedrørende de overdragne aktiver. Passivposten er et udtryk for en 

kompensation til gavemodtager for at denne, ved at have succederet i et aktiv, har overtaget en 

udskudt skattebyrde.  

 

Passivposten beregnes som 22% af den skattepligtige fortjeneste, overdrageren ville have 

konstateret, hvis denne havde solgt det pågældende aktiv i handel og vandel på tidspunktet for 

successionsoverdragelsen. 29 Den fratrækkes i grundlaget for afgiftsberegning og er dermed et 

nedslag i beskatningen af den gave, der bliver givet.  

 

                                                 
27 KSL § 33 C, stk. 1 og ABL § 34, stk. 1, nr. 1. 
28 ABL § 34, stk.1, nr. 4  og stk. 5 samt Ajour 2004, side 47 
29 KSL § 33D, stk.3 
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Ved beregning af passivposten er det uden betydning om der er givet en hel eller kun en delvis 

gave. Hvis der ved overdragelsen af aktierne ydes en delvis gave er der således mulighed for at 

beregne en passivpost på grundlag af hele den latente skatteforpligtelse der hviler på aktierne. 

 

Erhververens indtræden i overdragerens skattemæssige stilling skal meddeles til Skat ved at oplyse 

dette på overdragerens selvangivelse. 

 

9.2.4.3. Konsekvenser for erhverver 

Konsekvensen ved at anvende succession er for erhverver, at han indtræder i overdragers 

skattemæssige stilling, hvad angår anskaffelsestidspunkt samt anskaffelsessum for aktierne. Det 

betyder at erhververen overtager den skatteforpligelse der vedrører aktierne.  

 

Det er et krav, at erhververen skal erhverve mindst 15 % af stemmeværdien i selskabet. De aktier, 

der erhverves, skal anses som hovedaktionæraktier i selskabet. For at aktierne kan anses som 

hovedaktionæraktier, skal overdragelsen inden for de seneste 5 år inden overdragelsen have ejet 

mindst 25% af aktierne eller have rådet over mere end 50% af stemmeværdien.30   

 

Idet selskabet ikke foretager udlejning af ejendom eller besiddelse af kontanter eller værdipapirer 

indgår virksomheden ikke under begrebet passiv virksomhed og der kan derfor godt ske 

overdragelse med succession. 

 

Som det fremgår af afsnit 9.2.2.4. vil Peter i tilfælde af at han overdrager sine aktier i Egested A/S 

til sin søn blive udløst en avance på kr. 6.098. Passivposten kan herefter beregnes til 22% af 6.098 

som giver tkr. 1.342. 

 

Passivposten reducerer gaveafgiftsgrundlaget med tkr. 1.342 og nettogaven forøges dermed med 

tkr. 201 svarende til 15% af passivposten. 

 

Overdragelse med succession udløser som tidligere nævnt en latent skatteforpligtelse for sønnen 

som bør medregnes. Opgjort på baggrund af værdiansættelsen udgør den: 

 

                                                 
30 ABL § 34 , stk. 1, nr. 2og 3. 
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Afståelsessum  7.675 

Anskaffelsessum     -500 

Ejertidsnedslag (83-98) 15% -1.076  

Skattepligtig avance:  6.098 

Passivpost (22%) - 1.342 

 

Gave (latent skatteforpligtelse) 7.674 

Passivpost -1.342 

Bundfradrag     - 55 

Beløb til afgiftsberegning 6.277 

Gaveafgift (15%)    942     

 

Figur 20 – Egen fremstilling 

 

Hvis Bent modtager aktierne som gave fra Peter, vil der skulle afregnes tkr. 942 i gaveafgift. Det 

bemærkes, at overdrageren ikke skal betale skat og erhverver overtager endvidere en latent 

skatteforpligtelse på tkr. 2.608. Peter kan vælge at give gaven med afgiften betalt af ham. Det 

forøger ikke gaveafgiftsgrundlaget. 

 

I tilfælde af at Peter vælger at succederer sine aktier til sin medarbejder, vil der ikke skulle beregnes 

en passivpost idet medarbejderen ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen. I dette tilfælde skal 

overdragelsen ske til den tidligere opgjorte handelsværdi på kr. 12.797. Som følge af den samtidige 

overtagelse af den latente skatteforpligtelse skal handelsværdien reguleres herfor. Størrelsen af 

reguleringen af handelsværdien kan aftales til at være på tkr. 4.480, som er den skatteforpligtelse 

som overdrager overtager. Herefter kan overdragelsessummen beregnes til tkr. 8.317. Jørgen skal 

således betale tkr. 8.317 for aktierne i selskabet og modtager samtidigt en latent skatteforpligtelse 

på  4.480.   

 

9.2.4.5. Konsekvenser for overdrager  

Ved en overdragelse med succession bliver overdrageren skattemæssigt stillet, som om at han aldrig 

har ejet aktierne i selskabet og han bliver ikke beskattet af avancen på aktierne. 
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Overdrager har mulighed for at overdrage aktierne som gave til erhverver. Her skal overdrager dog 

gøre op med sig selv om han kan undvære afståelsessummen for aktierne og leve af sin pension. 

 

Hvis overdrager vælger at succederer til sin medarbejder, vil denne i de fleste tilfælde have 

handelsværdien reguleret for den latente skatteforpligtelse som overtages. Da disse er uafhængige 

parter kan de godt vælge at lade den latente skatteforpligtelse fragå i handelsværdien, således at 

denne bliver lavere. 

 

9.2.4.6. Delkonklusion  

Overdragelse af aktier kan ske med anvendelse af reglerne om skattemæssig succession. Ved at 

erhverver påtager sig en latent skatteforpligtelse, opnås mulighed for at udskyde den 

realisationsbeskatning, der ellers skulle have været foretaget i forbindelse med overdragelsen. 

 

Successionsreglerne kan både anvendes ved overdragelse til nærtstående familie og til 

medarbejdere. Adgangen til anvendelse af successionsreglerne er dog afhængig af, at en række 

betingelser skal være opfyldt, herunder sættes der krav til personkredsen samt aktiviteten i den 

overdragne virksomhed. 

 

Ved overdragelse som gave vil erhverver skulle betale gaveafgift. Grundlaget hvoraf gaveafgiften 

beregnes kan reguleres for en passivpost, og mindsker således det gaveafgiftspligtige beløb. 

 

Ved overdragelse mod vederlag overtages ligeledes en latent skatteforpligtelse. Når overdragelsen 

sker til en medarbejder kan overdragelsessummen reguleres herfor, idet denne ellers bliver betalt 2 

gange.  

 

Fordele: 

• Skattebetaling udskydes 

• Finansiering kan ske ved hel eller delvis gaveoverdragelse 

• Mulighed for at overdrage aktierne over en længere periode (dog minimum 15% af 

stemmeværdien pr. gang) 

 

Svagheder: 
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• For medarbejderem er der krav om at denne skal være været fuldtidsbeskæftiget på 

overdragelsestidspunktet og i det som svarer til 3 år ud af de seneste 5 år. 

• Forholdsvis stor finansieringsbyrde 

 

9.2.5. A/B modellen  
 
9.2.5.1. Indledning 

Trin 1:   

                      
                                         Overdrager         Erhverver 

 

 

 

 

 

Forlods udbytteret 

         Egested Holding A/S Erhvervs Holding A/S  

 

  A-aktier B-aktier     

                            

                                   Egested Holding A/S    

                                      Egested A/S  

Figur 21 – Egen fremstilling       

                          

A/B modellen virker ved, at der indtræder en ny person i et selskab, samtidigt med at aktiekapitalen 

i selskabet opdeles i A- og B-aktier. Den indtrædende aktionær erhverver B-aktier, mens den 

oprindelige aktionær får tildelt A-aktier. Til A-aktierne er der knyttet en forlods udbytteret, der 
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medfører, at B-aktionæren ikke får udbytte, førend at A-aktionæren har fået udloddet udbytte 

svarende til den forlods udbytteret.31  Når denne udbytteret er udnyttet fuldt ud, opløses 

aktieklasserne og den indtrædende aktionær (tidligere B-aktier) køber de tidligere A-aktier fra den 

oprindelige aktionær til en i forvejen fastsat pris.  

           

Som det fremgår af figuren er det forudsat at begge parter har oprettet holdingselskaber forinden.  

 

Opdelingen af A- og B-aktier fortages inden generationsskiftet, ved at vedtægterne ændres således 

at de eksisterende aktier bliver A-aktier, og der gives mulighed for udstedelse af B-aktier. Af 

vedtægterne skal det fremgå, at A-aktierne har ret til forlods udbytte på et på forhånd fastsat beløb, 

og at klasseopdelingen på aktierne vil bortfalde, så snart A-aktierne har udnyttet sin forlods 

udbytteret. 

 

Når aktierne efter en vedtægtsændring vurderes at få en anden identitet, vil dette efter praksis 

sidestilles med afståelse af aktier. Dette gælder dog kun, såfremt vedtægtsændringen medfører, at 

der sker en formueforskydning mellem selskabets aktionærer.32 I dette tilfælde sker der ikke en 

formueforskydning mellem selskabets aktionærer, da der på tidspunktet for vedtægtsændringen kun 

eksisterer en aktionær. Det er således muligt i dette tilfælde, at ændre vedtægterne og herigennem 

aktieklasserne uden at der sker beskatning af aktierne for aktionæren. 

 

A/B modellens formål er at størstedelen af overdragers salgssum betales af selskabet i form af 

fremtidigt udbytte 

 

Det beløb som A-aktionæren har forlods udbytte ret til, er i princippet værdien af den indtrædende 

aktionærs aktiepost. Fastsættelsen af værdien af aktieposten kan gøres ud fra forskellige metoder. 

Værdiansættelsen kan f.eks. ske ud fra selskabets indre værdi, hvor værdien af aktierne er et udtryk 

for selskabets egenkapital. I denne betragtning er der helt set bort fra goodwillberegning mv.  

Ligningsrådet har anvendt følgende formel til beregning af A-aktionærens forlods udbytteret:  

(A-B):C = D 

 

                                                 
31 Halling-Overgaard 2007, side 18 
32 SKM 2003. 66.LR 
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A er den samlede betaling for de udtrædende aktionærers samlede aktieposter, B er den samlede 

betaling for den indtrædende aktionærers tegning af aktier, C er den relevante aktieposts andel af 

alle aktier og D er den beløbsmæssige størrelse af det udbytte, der skal udloddes forud. Det er en 

forudsætning for denne formel, at den nye aktionær tegner procentmæssigt lige stor andel af de 

samlede aktier, som den udtrædende aktionær afstår.33 

 

 

Trin 2:   

            
  Overdrager       Erhverver 

        

 

                                         
 

          Aktiesalg                   0% 100% 

           til udstende    

           selskab         

                                                                        
                                    Egested A/S 

Figur 22 – Egen fremstilling 

Efter at Peter har udnyttet sin fulde udbytteret kan erhververs holdingselskab købe aktierne af Peter, 

således at dette selskab kommer til at eje aktierne 100%. Der er også mulighed for at overdrager 

sælger sine A- aktier til det udstedende selskab, hvilket gennemføres rent praktisk ved at der 

                                                 
33 SKM 2003.66LR     
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foretages en kapitalnedsættelse i selskabet, hvilket resulterer i udbetaling til overdrager, jf. ASL § 

44 a, stk. 1, nr. 2. 

 

Selskabet har en aktiekapital på tkr. 500. Hvis overdrageren sælger sine aktier tilbage til selskabet, 

vil det medfører en kapitalnedsættelse svarende til de tilbagekøbte aktier på tkr. 500.  Inden 

tilbagekøbet af aktier gennemføres, vil der blive ansøgt om dispensation efter LL § 16B, for at 

afståelsen bliver beskattet som et aktiesalg. Ifølge ASL § 48b er det muligt at erhverve egne aktier 

for mere end 10% så længe erhvervelsen sker som led i en kapitalnedsættelse. Salgsprisen for 

aktierne skal fastsættes ud fra en markedsværdi af aktierne. Det er nødvendigt at selskabet har en 

tilpas stor egenkapital, da de frie reserver vil mindskes ved selskabets tilbagekøb af aktier. 

 

Hvis overdragers ejerskab af aktierne er via et holdingselskab, som har ejet aktierne over 3 år, vil et 

tilbagesalg til udstedende selskab være skattefrit. Jf. ABL § 9, stk.1.  

 

9.2.5.2. Lovgivning og betingelser 

Der er en række forudsætninger der skal være opfyldt før dette kan gennemføres. Der skal på 

tidspunktet for ændringen af vedtægterne udarbejdes en aktionæroverenskomst, der tydeliggøre de 

forhold, der ligger til grund for aftalen. Det skal af denne overenskomst fremgå, hvor stort et 

udbytte A-aktierne er berettiget til, og hvordan værdien af selskabet opgøres ved et fremtidigt salg. 

Det kunne f.eks. være aftalt, at værdien af selskabet fastsættes til 80% af summen af selskabets 

ordinære resultat efter skat de seneste 3 år forud for salget. 34  Endvidere kan det forudsættes, at 

faderen ejer aktierne via et holdingselskab og selskabet har ejet aktierne i mere end 3 år og er 

omfattet af ABL §9 om almindelige aktier, således at fortjenesten ved salget er skattefrit. 

  

9.2.5.3. Konsekvenser for erhverver 

Erhverver har mulighed for at erhverve aktier i det overdragne selskab til en lavere værdi, mod at 

den oprindelige aktionær modtager forlods udbytte, indtil forskellen mellem handelsværdien og 

selskabets kapitalandel er udbetalt til den oprindelige aktionær. Dette er med til at lette 

overdragelsen og giver mulighed for, at erhververen kan indgå i selskabet, uden at denne 

nødvendigvis har hele den fornødne kapital til at tegne A-aktier. 

 

                                                 
34 Eksemplet er udarbejdet efter inspiration fra SKM 2008.600.SR 
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Erhverver har den mulighed at erhverve aktierne via et holdingselskab, som så vil have 100% 

fradragsret for renteomkostningerne. Dog vil selskabet ikke kunne benytte fradraget med mindre det 

har anden aktivitet, eller har aktie majoritet, så der sker sambeskatning med driftsselskabet Hvis det 

er erhverver, der har renteomkostningerne vil disse indgå i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien 

er forholdsvis lav. Derudover er erhverver nødt til at betale renter og afdrag på lånet med penge som 

allerede er beskattet med op til 63%.  

 

A/B modellen kan også anvendes, hvis man ønsker at overdrage virksomheden til en nærtstående 

medarbejder. I store træk foregår dette på samme måde som ved overdragelse til sønnen. Da 

sønnens overtagelse ofte kommer til at foregå via et holdingselskab, er overdragelsen som nævnt 

ikke omfattet af gaveafgiftskredsen, og værdiansættelsen er således den samme hvad enten der 

overdrages til søn eller medarbejder. Således også størrelsen af det forlods udbytte. Ved salg til 

sønnen vil overdrager sandsynligvis være mere fleksibel med hensyn til hjælp til finansieringen af 

overtagelsen.  

 

9.2.5.4. Konsekvenser for overdrager  

Det må forventes, at der vil være en risiko for, at overdrageren ikke kan få det forlods udbytte, som 

han er berettiget til som følge af f.eks. underskud i selskabet over en årrække. Denne risikofaktor 

har således betydning for kursen på A-aktierne. Endvidere bør det vurderes, hvorvidt der skal ske en 

renteregning af den fordel, den udskudte fordel giver. 

 

Salg af aktier til det udstedende selskab kræver som udgangspunkt, at der søges om tilladelses hos 

Skattemyndighederne for at afståelsen bliver beskattet som et aktiesalg. En sådan tilladelse vil 

normalt blive givet når aktionæren afhænder samtlige aktier og reelt opgiver sin indflydelse i 

selskabet.  

 

Hvis overdrager først foretager en omstrukturering således at ejerskabet i selskabet er via et 

holdingselskab er det efter 3 år muligt for overdrager skattefrit af sælge sine aktier til det 

udstedende selskab jf. ABL § 9, stk.1. Sker salget inden der er gået 3 år, er der derimod tale om 

skattepligtigt salg. 
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9.2.5.5. Delkonklusion  

Modellen er opbygget således at erhverver kan deltage i virksomheden i den tid der skal til før 

forlods udbytte er udbetalt og derved kan han lære en del af virksomheden at kende i den tid. 

 

Modellen vil helt klar være anvendelig for erhverver, idet han kan lade selskabet finansiere 

overdragelsessummen. Overdrager skal til gengæld sammenholde det med risikoen for at 

forlodsudbyttet ikke kan blive udbetalt, hvis selskabet får underskud i de kommende år.  

 

Fordele 

• Selskabet finansierer overdragelsen og likviditetsbyrden for overdrager mindskes 

• Mulighed for udskydelse af betaling for selskabet 

• Lettere adgang for erhverver, da B-aktier erhverves til lavere værdi 

• Hvis det er et Holdingselskab der finansierer overdragelsessummen, vil fradragsværdien 

være større og afdrag og renter vil ikke skulle beskattes med allerede beskattede penge, som 

er beskattet som personlig indkomst. 

Ulemper 

• Kræver samarbejde mellem overdrager og erhverver 

• Forlodsudbytte og dermed købesummen vil blive betalt over flere år. 

• Indeholder krævende overvejelser om værdiansættelse af forlods udbytteret.  
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10. Forskelle på modellerne 
 

Ovenover er de forskellige modeller blevet beskrevet og fordelene og ulemperne ved hver model 

blevet beskrevet. Som det ses er der flere perspektiver, som går igen ved modellerne og har 

forskellig påvirkning på valget af model. Disse perspektiver er tid, pris/kapitalbehov, beskatning, 

virksomhedens mulighed for overlevelse, lovgivning og omkostninger til ekstern rådgiver.  

 

Idet samtlige modeller kan gennemføres uden tilladelse fra Skat og lovgivningen udover 

skattelovgivningen ikke sætter de store begrænsninger for modellerne vil lovgivningen ikke blive 

vægtet så højt og derfor behandles dette punkt ikke yderligere. 

 

Omkostningerne til ekstern rådgivning og arbejde er forskellig alt efter hvilken model der anvendes. 

Ved omstrukturering, hvor vedtægterne og CVR nr. skal ændres og komplicerede regler skal 

overholdes vil det ofte kræve assistance fra en ekstern rådgiver, som vil bevirke ekstra 

omkostninger. Når man sammenligner disse omkostninger med en evt. skattebesparelse, 

finansieringbesparelse og virksomhedens mulighed for at fortsætte driften skal det ikke være 

omkostningen til rådgiver, som skal være med til at bestemme, hvilken model der skal vælges. 

Derfor skal dette punkt ikke påvirke valget af generationsskiftemodel og punktet bliver derfor ikke 

behandlet særskilt.  

 

De perspektiver, som påvirker valget af generationsskiftemodel og som vil blive behandlet særskilt 

forneden er følgende:  

  

• Tid 

• Pris / Kapitalbehov 

• Beskatning 

• Virksomhedens mulighed for overlevelse 
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10.1 Tid 

Når der skal foretages et generationsskifte er det vigtigt at undersøge, hvad tidsperspektivet betyder 

for generationsskiftet. Som hovedregel er det godt at starte sit generationsskifte 4-5 år før, således at 

alle perspektiver, muligheder og hindringer kan blive vendt. 

 

Hvis overdrager vælger at foretage generationsskiftet i levende live, vil han kunne have indflydelse 

på hvordan, det skal udføres. I den forbindelse skal han gøre sig tanker om, hvordan han mener at 

pensionisttilværelsen skal se ud, og hvor mange penge han skal have til rådighed.  

 

Det er altid en god ide, hvis overdrager udarbejder et testamente med en handlingsplan for 

generationsskiftet, i tilfælde af at han dør.  

 

Ved at starte i god tid vil erhverver og overdrager kunne opbygge et tillidsforhold og overdrager vil 

have mulighed for at kunne videregive sine erfaringer til erhverver. Samtidigt vil parterne have tid 

til at analysere, om virksomheden er moden for et generationsskifte samt om der er ny lovgivning 

på trapperne, som vil kunne påvirke generationsskiftet. 

 

Nogle af modellerne bygger på at selskabet først ved omstrukturering bliver slanket således at 

finansieringen bliver nedsat. Andre modeller bygger på en mulighed for at eje selskabet i 3 år og 

derefter afstå aktierne skattefrit. Som det ses er tidsperspektivet et krav i nogle af modellerne og 

derfor er det et vigtigt element.  

 

Nedenfor er det illustrereret hvorledes tidsperspektivet er for de enkelte modeller 

- Skattefri aktieombytning    3 år 

- Skattefri tilførsel af aktiver   3 år 

- Skattefri spaltning    1 måned 

- Almindeligt salg af aktier/aktivitet  0 år 

- Succession til familiemedlem eller medarbejder 0 år 

- A/B modellen    over 3 år 
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10.2 Pris/Kapitalbehov:  

For både erhverver og overdrager er der præferencer i forhold til kapitalen. Ofte står overdrager i et 

dilemma, idet denne gerne vil have mange penge for sin virksomhed, men samtidigt ønsker at 

erhverver skal have de bedste muligheder for at kunne drive selskabet videre. Overdragers 

præferencer ligger i forhold til hvordan dennes privatøkonomi ser ud, og hvilke planer der er med 

pensionstilværelsen.  

 

For de modeller der omhandler salg, vil der stilles krav om finansiering via pengeinstitut eller at 

købesummen løbende afregnes ved et gældsbrev. I dette tilfælde skal erhverver betale rente og 

overdrager har samtidigt den risiko, at erhverver ikke kan betale pengene. 

 

Heldigvis er der andre modeller som kræver begrænset likviditet. Her kan nævnes A/B modellen 

med salg til udstedende selskab. Denne model kræver begrænset likviditet set fra erhververs side 

idet finansieringen sker ved udlodning af udbytte, samt tilbagesalg af  aktier til udloddende selskab.  

 

For erhverver er det vigtigt at ejerskabet er igennem et holdingselskab, så renterne kan afdrages 

fuldt ud. Derudover vil afdrag og renter kunne betales med penge, som kun er blevet beskattet med 

25%  og ikke 63%, som havde været tilfældet hvis det skulle betales fra erhvervs personlige formue. 

 

Nedenfor er det illustreret hvorledes finansieringsbyrden er for de enkelte modeller 

- Skattefri aktieombytning    mellem 

- Skattefri tilførsel af aktiver   mellem 

- Skattefri spaltning    mellem 

- Almindeligt salg af aktier/aktivitet  høj 

- Succession til familiemedlem eller medarbejder mellem 

- A/B modellen    lav 
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10.3.Beskatning:  

Beskatningen er meget forskellig alt efter hvilken model der anvendes. Ved almindeligt aktiesalg vil 

beskatningen være meget stor og overdrager vil stå med en stor skattebyrde, som skal finansieres. 

Erhverver vil anskaffe aktierne til den faktiske overdragelsessum på overdragelsestidspunktet, 

hvilket vil medføre en mindre avance beskatning ved senere afståelse. 

 

Ved succession  vil erhverver overtage skattebyrden og samtidigt få et nedslag i prisen. For 

overdrager vil dette betyde, at der ikke skal betales skat, men for erhverver vil der ligge en skat og 

lurer i fremtiden, som vil blive udløst, når erhverver afstår aktierne. Erhverver vil overtage en lille 

anskaffelsessum, som kan bevirke at realisationsbeskatningen kan blive endnu større hvis aktierne 

stiger mere i værdi inden de engang afstås. Passivposten, som er besparelsen for erhverver, vil ikke 

kunne dække den tilsvarende skattebyrde og derfor er denne model mere til fordel for overdrager 

end for erhverver, især hvis erhverver afhænder aktierne efter kort tid. 

 

Umiddelbart virker det som om at en blanding mellem en omstrukturering- og 

generationsskiftemodel er det mest optimale. Ved modellerne aktieombytning, spaltning og 

overdragelse af aktiver vil det være muligt at slanke selskabet, så overdrager kun vil blive beskattet 

af den del af virksomheden, som erhverver har brug for at kunne drive virksomheden videre. 

 

Når erhverver har overtaget selskabet, enten ved succession eller ved A/B modellen, er det muligt 

for erhverver via løbende udlodninger at holde skatteprocenten under progressionsgrænsen, således 

at udbyttet trækkes ud løbende til kun 28%. 

 

Nedenfor er det illustrereret hvorledes beskatningen ser ud for de enkelte modeller 

- Skattefri aktieombytning    Mellem 

- Skattefri tilførsel af aktiver   Mellem 

- Skattefri spaltning    Mellem 

-  Almindeligt salg af aktier/aktivitet  Høj 

- Succession til familiemedlem eller medarbejder Lav 

- A/B modellen    Lav 
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10.4 Virksomhedens mulighed for overlevelse:  

En vigtig parameter både for overdrager og erhverver er at selskabet kan fortsætte sine aktiviteter 

efter at generationsskiftet er foretaget. Såfremt selskabet slankes vil det ofte påvirke selskabets 

rentabilitet og likviditet. I mange af modellerne er overdragelsessummen høj og erhverver vil sidde 

tilbage med en stor gæld, som skal afdrages og der skal forrentes. Derfor skal erhverver have fokus 

på, at der i selskabet skal være en del fri likviditet, således at der kan hæves lønindkomst samt 

udloddes udbytte til at dække renter og afdrag. 

 

Som det kan ses vil virksomhedens mulighed for overlevelse ofte være omvendt proportionalt med 

finansieringskravet, idet en høj finansiering vil betyde, at erhverver skal hive flere penge ud af 

selskabet og derved gøre mulighederne for overlevelse mindre. Det samme er gældende for A/B-

modellen, idet finansieringen sker ved at overdrager betales med udbytte. Fordelen ved denne 

model er dog at overdragelsesperioden kan trækkes ud over en længere periode og den periode vil 

der være fælles ejerskab, hvor overdrager kan give sin erfaring videre.   

  

Nedenfor er det illustrereret hvorledes virksomhedens muligheder for overlevelse ser ud for de 

enkelte modeller: 

- Skattefri aktieombytning    Stor 

- Skattefri tilførsel af aktiver   Mellem 

- Skattefri spaltning    Mellem 

- Almindeligt salg af aktier/aktivitet  Mellem 

- Succession til familiemedlem eller medarbejder Stor 

- A/B modellen    Stor 

 

Når man vurdere de enkelte punkter skal man være opmærksom på at nogle vægter højere end 

andre. Umiddelbart kan man opstille punkterne i følgende orden efter hvad der vægter mest: 

1. Pris / Kapitalbehov 

2. Virksomhedens mulighed for overlevelse 

3. Beskatning 

4. Tid
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11. Valg af model: 
 

Idet overdrager og erhververs præferencer er blevet fastlagt og sammenholdt med modellerne, vil 

der i følgende afsnit blive samlet op på disse. Først vil omstruktureringsmodellerne blive 

sammenlignet og det vil vurderes i hvilke situationer de enkelte modeller er mest optimale. 

 

11.1 Omstruktureringsmodellerne 

Alle omstruktueringsmodellerne kan foretages uden at der udløses beskatning. Vedrørende 

tidsperspektivet kræver skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver at aktierne ejes i 

over 3 år så de kan afstås skattefrit. En spaltning kan foretages med det samme og skal derfor 

bruges hvis et generationsskifte skal foretages med det samme. 

 

Alle modellerne har til formål at slanke selskabet, så aktierne kan overdrages så billigt som muligt. 

Ved skattefri grenspaltning er der krav til at den del der spaltes kan fungere som en samlet enhed.  

 

Ved skattefri aktieombytning må virksomhedens muligheder for overlevelse være den højeste idet 

virksomheden ikke opsplittes, som det er tilfældet med både skattefri spaltning og skattefri tilførsel 

af aktiver. 

 

I de tilfælde, hvor man kun ønsker at udskille og dermed generationsskifte en del af virksomheden, 

vil det være mest naturligt at anvende reglerne om tilførsel af aktiver. Fordelen er at der kan 

overdrages mindre portioner adgangen, som kan sælges til erhverver personligt eller til erhvervs 

selskab. 
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11.2  Generationsskiftemodellerne 
Efter at have sammenlignet omstruktureringsmodellerne vil generationsskiftemodellerne i følgende 

afsnit blive sammenlignet. 

 

A/B modellen og efterfølgende salg til udstedende selskab er den model hvor finansieringen er 

lavest, idet overdragelsen finansieres via selskabet selv. Da beskatningen samtidig er lav, succes 

chancerne er store og tidsperspektivet er langt har modellen mange fordele. Derfor skal denne 

model vælges, hvis overdrager er indforstået med et langt tidsperspektiv samt tør løbe risikoen for 

at selskabet ikke kan foretage udlodninger i årene fremover.   

 

Et godt alternativ til A/B modellen med efterfølgende salg til udstedende selskab er 

successionsmodellen. Her er det ikke selskabet, der betaler for overdragelsen. Til gengæld kan 

virksomheden overdrages helt eller delvist ved gave til familie, hvor beskatningen er forholdsvis 

lav.  Ved succession til medarbejderen kan denne blive kompenseret for den latente 

skatteforpligtelse, som overtages. Dette betyder at overdragelsessummen nedsættes tilsvarende 

skatteforpligtelsen.  

 

Umiddelbart er den bedste løsning at foretage succession til familie og overdrage noget af 

virksomheden som gave. Dette afhænger dog af overdragerens ønske om at få betaling for 

virksomheden, som afhænger af dennes planer for pensionstilværelse.  

 

Almindeligt salg af aktier/aktivitet vil kræve en høj finansiering og medfører en høj beskatning, 

som er præferencer som betyder meget for overdrager og erhverver. Derfor vil denne model ikke 

umiddelbart være en mulighed. For overdrager vil denne model kunne være en mulighed, hvis han 

ønsker at foretage et hurtigt generationsskifte og ikke ønsker at stifte et holdingselskab. For at lette 

finansieringen kan handlen evt. helt eller delvist finansieres med gældsbrev..  

 

 

    

 

 

 



  Kapitel 12 – Konklusion 
 

69 
 

12. Konklusion 
 

1.  Hvilke generelle overvejelser bør man gøre inden man sætter generationsskifte processen i 

gang? 

Det vil ofte være hensigtsmæssigt, hvis generationsskiftet foregår som en glidende proces, hvor 

overdrager gradvist trapper ned, og samtidigt kan videregive sin viden og øvrige relationer til 

virksomhedens interessenter. Herudover kan et glidende generationsskifte lette processen i relation 

til finansiering af overdragelsen ved f.eks. at hele købesummen ikke erlægges på en gang. Risikoen 

ved et glidende generationsskifte er, at overdrager og erhverver kan blive uenige om væsentlige 

beslutninger, hvilket skader selskabet. 

 

Ved et generationsskifte er det såvel skattemæssige, økonomiske konsekvenser og strategiske 

forhold, der bør indgår i overvejelserne ved planlægningen af generationsskiftet. De strategiske 

forhold omfatter bl.a. fastlæggelse af motiver og årsager til ønsket om generationsskifte, analyse af 

mulige erhververs evner og vilje til at føre virksomheden videre, tidspunktet for generationsskiftet 

og værdiansættelsen af virksomheden og dens fremtidsudsigter 

 

Derudover er et tilstrækkeligt kapitalberedskab vigtigt for virksomhedens fremtidige drift efter 

generationsskiftet.  

 

2.  Hvilke værdifastsættelsesprincipper findes der og hvordan påvirker disse valget af 

generationsskiftemodel? 

Værdiansættelsen er et vigtigt element i analysen af mulige modeller, og afgørende for beregning af 

de økonomiske og skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskiftet. For overdrager 

påvirker værdiansættelsen aktieavancebeskatningen, mens værdiansættelsen for erhverver definere 

kapitalbehovet samt virksomhedens skattemæssige anskaffelsessum. Som hovedregel skal 

virksomheden værdiansættes til handelsværdien, uanset om der handles mellem uafhængige parter 

eller nærtstående parter. Kendetegnet for handel mellem uafhængige parter er at de har 

modstridende interesser, hvor overdrager ønsker at opnå den højst mulige pris for virksomheden 

mens erhverver ønsker det modsatte. Handelsprisen er herved et udtryk for markedsprisen. Ved 

handel mellem nærtstående parter er der oftest ikke modstridende interesser, idet overdrager og 
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erhverver begge ønsker en lavere værdi. For overdrager betyder det lavere beskatningsgrundlag, 

mens erhverver opnår et lavere finansieringsbehov. 

 

I forbindelse med overdragelse mellem nærtstående parter har Skat udsendt 2 vejledninger, som 

skal anvendes såfremt markedsværdien ikke kendes, hvilket ofte er kendetegnet ved overdragelse af 

unoterede aktier. Sker overdragelsen indenfor gaveafgiftskredsen skal gaveafgiftscirkulæret 1982-

185 anvendes, mens overdragelse mellem øvrige nærtstående parter skal ske efter cirkulære 2000-9. 

 

I henhold til cirkulære 1982-185 skal virksomheden værdiansættes på baggrund af ligningsrådets 

fastsatte retningslinier for beregning af formueskattekursen. For casevirksomheden blev 

formueskattekursen beregnet ud fra indtjeningsevnen og udbytteprocenten kapitaliseret med en 

faktor, der årligt fastsættes af skatterådet samt 80% af den skattemæssige værdi. Ud fra denne 

beregning blev værdien opgjort til tkr. 7.675. 

 

Sker overdragelsen ikke indenfor gaveafgiftskredsen skal værdiansættelsen ske i henhold til 

cirkulære 2000-9. Værdiansættelsen skal ske til markedspris, men eftersom markedsprisen ikke 

kendes på overdragelsestidspunktet skal cirkulærets hjælperegel anvendes. Ifølge cirkulæret skal 

værdiansættelsen tage udgangspunkt i den indre værdi og tillægges goodwillen, som er opgjort på 

baggrund af de 3 seneste regnskabsårs resultater korrigeret for finansielle poster og fratrukket en 

forrentning af den driftsrelaterede aktivsum. Ud fra denne beregningsmetode er casevirksomheden 

blevet værdiansat til tkr. 12.797. 

 
Overordnet set kan det konkluderes at værdiansættelserne kan påvirkes mere jo tidligere man starter 

sit generationsskifte. Derudover er der  i 2000-9-cirkulæret flere parametre, der bevirker at 

værdiansættelse bliver mere individuel og dermed tager udgangspunkt i det enkelte selskab. Dette 

skyldes at vægtningen af resultaterne, udviklingstendensen og goodwillens forventede levetid 

bevirker at denne værdiansættelse ligger sig oppe af selskabets handelsværdi i det frie marked. Ofte 

vil værdiansættelsen beregnet ud fra reglerne i 2000-9 cirkulæret være højere end efter 1982-185 

cirkulæret.   
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3.  Hvordan sørger man for, ved generationsskifte til børn eller medarbejder, at disse får den 

bedste mulighed for at drive selskabet videre?  

Hvis børn eller medarbejder skal have den bedste mulighed for at drive selskabet videre er det 

vigtigt at selskabet ikke drænes for kapital samt at erhververs gæld ikke bliver så stor, at der hele 

tiden skal trækkes kapital ud af selskabet. 

 

Den model der passer bedst er A/B modellen, idet det herved er selskabet der foretager 

finansieringen. Overdrager kan modtage udlodning af udbytte over mange år, så selskabet derved 

ikke bliver presset på likviditeten, som hvis overdragelsessummen skulle forfalde med det samme. 

Derudover vil overdrager og erhverver lede selskabet sammen i en periode, så erhverver kan høste 

af overdragers erfaring. 

 

Derudover passer modellen succession til søn ved gaveoverdragelse også godt. Ved denne model 

overtager erhverver hele selskabet og gavebeskattes ”kun” med 15% af den del af gaven der 

overstiger tkr. 57. Erhverver skal derfor kun betale gaveafgiften og overtager samtidigt en 

skatteforpligtelse, som først vil blive udløst når selskabet afstås. Overdrager bliver ikke beskattet og 

får ingen penge ud af selskabet. Til gengæld har han sikret sig at erhverver har fået den bedste 

mulighed for at drive selskabet videre. Overdrager kan også vælge at betale gaveafgiften. 

 

Ved succession til medarbejderen skal værdien fastsættes ud fra cirkulære 2000-9. Idet erhverver 

overtager en latent skat vil erhverver ofte kræve at overdragelsessummen nedsættes tilsvarende. Det 

betyder at erhverver kan overtage et selskab, hvor overdragelsessummen er nedsat med den 

skatteforpligtelse som overtages. Derfor kan der ved succession til medarbejder opnås en nedsat 

overdragelsessum.  

 
4. Hvilke generationsskiftemodeller findes der og hvad er deres fordele og ulemper? 

Selve generationsskiftet kan gennemføres ved anvendelse af en række forskellige omstrukturerings- 

og generationsskiftemodeller. Modellerne kan anvendes uafhængigt af hinanden og som en 

kombination af flere modeller. Anvendelse af flere modeller kan være med til at optimere 

generationsskiftet.  
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Omstruktureringsmodellerne har indflydelse på overdragers situation forud for det endelige 

generationsskifte. De 3 omstruktureringsmodeller, som er gennemgået er aktieombytning, spaltning 

og tilførsel af aktiver. Alle modellerne kan udføres skattefrit og har til formål at slanke selskabet.  

Modellerne kan udføres skattefrit enten med eller uden tilladelse. I begge tilfælde vil aktieavancen 

blive beskattet, hvis aktierne afstås indenfor 3 år. Hvis den skattefri omstrukturering udføres uden 

tilladelse, kan der de første 3 år, kun udloddes udbytte svarende til de 3 års skattepligtige overskud.  

 

Forskellen på modellerne er tidshorisonten, som ved aktieombytning og tilførsel af aktiver kræver 

en 3 årig perioden, hvorimod spaltning kan gennemføres på 1 måned. Derudover er virksomhedens 

chancer for overlevelse større ved skattefri aktieombytning idet det er hele virksomheden, som 

overdrages til et andet selskab. 

 

Den simpleste måde at gennemføre et generationsskifte på er ved at sælge aktierne i selskabet, som 

vil udløse realisationsbeskatning. Der findes dog en mulighed for at udskyde 

realisationsbeskatningen, hvis reglerne om skattemæssig succession anvendes. 

 

Adgangen til anvendelse af successionsreglerne er afhængig af, at en række betingelser skal være 

opfyldt, herunder krav til personkredsen samt aktiviteten i det overdragne selskab. Kravet til 

personkredsen betyder, at successionsreglerne kan anvendes både ved overdragelse til søn og 

medarbejder.  

 

Ved generationsskifte med skattefri succession overtager erhverver en latent skatteforpligtelse. Ved 

medarbejdersuccession er der mulighed for at handle med den latente skat, idet parternes aftale 

anses for at være indgået mellem uafhængige parter og dermed afspejle markedsværdien. Derfor vil 

konsekvenserne ved succession afspejles i prisen alt efter de respektive parters forhandlingsstyrke. 

Der er således åbnet mulighed for at den latente skatteforpligtelse kan være en del af finansieringen 

ved medarbejdersuccession i modsætning til familiesuccession. 

 

Ved familiesuccession gives der alene kompensation for overtagelse af den latente skattebyrde 

såfremt hele eller en del af vederlaget erlægges med gave, idet der ved beregningen af gaveafgift 

skal opgøres en passivpost, der reducerer gavens værdi ved beregningen. 
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Overordnet set afhænger fordelen af anvendelsen af overdragelse med succession, hvorvidt der 

tages hensyn til den udskudte skatteforpligtelse ved prisfastsættelsen eller der ydes en gave 

svarende til den udskudte skattebyrde. 

 

Et generationsskifte kan også foretages ved udstedelse af A og B aktier med efterfølgende salg til 

udstedende selskab. Til A-aktierne vil der være tilknyttet en forlods udbytteret, der medfører at B-

aktionæren ikke får udbytte, førend A-aktionæren har fået udloddet udbytte svarende til den forlods 

udbytteret.  

 
5. Hvilke af generationsskiftemodellerne er mest hensigtsmæssige og er der nogen der er mest 

fordelagtige for henholdsvis erhverver og overdrager? 

I forbindelse med generationsskifte indenfor familien er det umuligt ikke at komme uden om 

mulighederne om succession og holdingkonstruktion. Successionsmulighederne giver således 

erhverver mulighed for at indtræde i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum, -tid og –

hensigt, hvorefter skatten af avancen udskydes til erhverver afstår aktierne medmindre 

overdragelsen igen sker ved succession.  

 

Som det blev analyseret i det foregående kapitel er de vigtigste parametre finansieringsbyrden og 

beskatning. Da overdrager i mange tilfælde også er interesseret i at virksomheden og erhverver kan 

få succes vil det endelige valg afhænge af om erhverver kan bære finansieringsbyrden. 

 

Med hensyn til omstruktureringsmodellerne vil overdrager ofte foretrække aktieombytning, idet det 

er den samlede virksomhed der overføres til et andet selskab. Dette giver bedre muligheder for 

succes. For erhververs vedkommende vil en slankning være at foretrække således at den endelige 

overdragelse kun vil omhandle de driftsrelevante aktiver og passiver.  

 

Overdrager vil ofte foretrække succession idet der ingen beskatning er, samt at der vil være et 

kontant vederlag til rådighed i privatøkonomien. 

 

For erhverver vil A/B modellen ofte blive fortrukket idet den har den laveste krav til finansiering, 

idet selskabet foretager finansieringen.  
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13. Perspektivering 
 

D. 28 maj 2009 blev L 202 vedtaget i folketinget. Loven er en del af skattereformen forårspakke 

2.0.  Da afhandlingen ikke har omhandlet love vedtaget efter. d. 1 maj 2009 er konsekvenserne af 

denne lov ikke blevet beskrevet i afhandlingen.   

 

Loven har dog stor betydning for generationsskifter, som skal foretages fremover. Af større 

ændringer kan nævnes, at den 3 årige udbyttebegrænsningsregel efter foretagelse af skattefri 

aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver uden tilladelser fra Skat, er faldet bort. I stedet er 

der indført et tre årigt holdingkrav, således at aktieafståelse indenfor de første 3 år efter 

omstruktureringen medfører at denne bliver skattepligtig. 

 

Holdingkravet på tre år gælder ikke, hvis afståelsen sker som følge af en senere skattefri  

omstrukturering, og der her udelukkende ydes vederlag i aktier. Til gengæld overføres  

holdingkravet i den resterende treårs periode til de aktier, der træder i stedet for de ombyttede  

aktier. 

 

Som udgangspunkt træder de nye regler i kraft fra indkomståret 2010. Men reglerne om treårs  

holdingkrav træder dog allerede i kraft for skattefri omstruktureringer uden tilladelse gennemført  

22. april 2009 eller senere. Indtil udgangen af indkomståret 2009 gælder de nuværende regler om  

udbyttebegrænsning således sideløbende med det nye holdingkrav. 

 

Derudover er aktieavancebeskatningsloven blevet ændret således, at der er sket en harmonisering af 

den skattemæssige behandling af selskabers udbytter og aktieavancer med det formål at sikre en 

mere enkel og ens beskatning af udbytter og aktieavancer. Aktierne skal fremover opgøres som 

enten: 

1. Egne aktier 

2. Næringsaktier 

3. Datterselskabsaktier / koncernselskabsaktier 

4. Porteføljeaktier 
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Alle udbytter og avancer til selskaber af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er gjort 

skattefri uanset ejertid og alle udbytter og avancer til selskaber af andre aktiebesiddelser 

(porteføljeaktier) beskattes fuldt ud uanset ejertid. 

 

Ved datterselskabsaktier forstås aktier, hvor mindst 10% af aktiekapitalen i datterselskabet ejes.35 

Derved er det i fremtiden underordnet om holdingselskabet afstår sine aktier før eller efter 3 års 

ejertid. Mange af omstruktureringsmodellerne fungere ved at man skal vente 3 års for at kunne 

sælge aktierne skattefrit. Da der er indført et tre årigt holdingkrav ved omstrukturering uden 

tilladelse vil det stadigvæk tvinge holdingselskabet til at beholde aktierne i 3 år for at opnå 

skattefrihed.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                 
35 L 202 § 4a 
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Bilag 1  
 
 
Beregningsregler for skattekursen i henhold til LV 1996 A.H.3.1.1. 
 
A. Den almindelige beregningsregel 
Her beregnes skattekursen som gennemsnittet af:  
a. Indtjeningsevnen kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 
b. Udbytteprocenten kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 
c. 80 procent af den indre værdi 
 
B. Hovedaktionærselskaber 
Hvis over halvdelen af selskabets stemmeberettigede aktier – det vil sige over halvdelen af aktiernes 
stemmeværdi – ejes af en enkelt aktionær, af en person og dennes nærmeste familie, af et andet 
selskab, en koncern eller lignende, beregnes kursen som gennemsnittet af:  
a. Indtjeningsevnen kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 
b. 80 procent af den indre værdi 
 
C. Den ”modificerede” regel 
I de tilfælde hvor en kurs beregnet efter punkt A eller B, overstiger den fulde indre værdi foretages 
der en ny beregning, såfremt indtjeningsevnen er større end 10 procent. Ved den nye beregning 
kapitaliseres indtjeningsevnen således at de første 10 procent af indtjeningsevnen kapitaliseres med 
den for året fastsatte faktor, mens den overskydende del kapitaliseres med halvdelen af den for året 
fastsatte faktor. Hvis den nye beregnede kurs er mindre end den indre værdi, anvendes i stedet den 
indre værdi.  
 
D. Ejendomsselskaber 
Hvis selskabets hovedformål er drift af fast ejendom, så sker kursberegningen efter punkt A, B, eller 
C. Kursen kan dog ikke blive lavere end 90 % af den indre værdi.  
 
E. 90 pct. Selskaber 
For en række selskaber gælder det, at kursen fastsættes til 90 procent af den indre værdi. Eksempler 
på selskaber i denne gruppe er selskaber, der er trådt i likvidation, holdingselskaber og selskaber, 
hvis aktiver hovedsagelig består i bankindstående, værdipapirer og lignende. 
 
F. Datterselskaber 
Når alle aktier i et selskab (datterselskabet) ejes af et andet selskab (moderselskabet) beregnes der 
ingen kurs på aktierne i datterselskabet. I tilfælde hvor kursen på moderselskabets aktier beregnes 
til 90 procent af den indre værdi efter reglen under punkt E, medregnes datterselskabsaktierne dog i 
moderselskabets egenkapital til en værdi opgjort efter en kurs, beregnet efter reglerne under pkt. B-
E.  
 
G. Nystiftede selskaber 
Hertil hører selskaber, hvis første regnskabsår udløber på et sådan tidspunkt, at selskabet ikke har 

været pligtig at indsende den første selvangivelse, inden kursberegningen foretages. Kursen på 

aktier i disse selskaber ansættes til 
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Bilag 2 
 
(Balancetal for Egested A/S for 2007 og 2008) 
                   2007  

Note AKTIVER     tkr. 

 Grunde og bygninger  ........................................................   3.994.245  3.787 

 Tekniske anlæg og maskiner  ............................................   785.099  888 

 Anlægsaktiver under opførelse  .........................................   0  108 

(4) Materielle anlægsaktiver  ................................................   4.779.344  4.783 

 

 Andre værdipapirer  ...........................................................   17.188  17 

 Finansielle anlægsaktiver  ..............................................   17.188  17 

 
 Anlægsaktiver i alt  ..........................................................   4.796.532  4.800 

 

 Handelsvarer  .....................................................................   3.745.220  3.303 

 Varebeholdninger  ............................................................   3.745.220  3.303 

 

 Tilgodehavender fra salg  ...................................................   4.028.507  3.727 

 Andre tilgodehavender  ......................................................   1.413.191  1.614 

 Tilgodehavender  .............................................................   5.441.698  5.341 

 
 Likvide beholdninger  ......................................................   24.290  6 

 
 Omsætningsaktiver i alt  .................................................   9.211.208  8.650 

 
 AKTIVER I ALT  ................................................................  14.007.740  13.450 
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      2007 

Note PASSIVER     tkr. 

 Selskabskapital  .................................................................   500.0000  500 

 Overført resultat  ................................................................   7.727.595  7.066 

 Udbytte for regnskabsåret  .................................................   458.333  500 

 

(5) Egenkapital i alt  ...............................................................   8.685.928  8.066 

 

(6) Hensættelse til udskudt skat  .............................................   253.070  282 

 Hensættelser i alt  ............................................................   253.070  282 

 

(7) Prioritetsgæld  ....................................................................   832.588  1.009 

 Langfristet gæld  ..............................................................   832.588  1.009 

 

(7) Prioritetsgæld, kortfristet del  .............................................   176.027  169 

 Skyldig selskabsskat  .........................................................   102.623  103 

 Bankgæld  ..........................................................................   325.904  468 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser  .........................   796.602  777 

 Anden gæld ........................................................................   2.834.998  2.576 

 Kortfristet gæld  ...............................................................   4.236.154  4.093 

 
 Gæld i alt  ..........................................................................   5.068.742  5.102 

 
 PASSIVER I ALT  ..............................................................  14.007.740  13.450 
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Bilag 3 
Goodwillberegning for Egested A/S 

    2006 2007 2008 

Resultat før skat  .......................    1.373 1.609 1.451 

Reguleringer: ..............................     

Ikke udgiftsført løn ......................    0 0 0 

Finansielle indtægter og omkostn.    (104) (111) (114) 

Ekstraordinære poster ................    0 0 0 

Afskrivning på tilkøbt goodwill .....   0 0 0 

KORRIGERET RESULTAT  .......   1.269 1.497 1.337 

Vægtning 1 2 3 ialt 

 

Vægtet resultat 1.269 2.994 4.010 8.273 

 

Vægtet resultat divideret med 6    1.378 

 

Udviklingstendens:  (1.451 – 1.373) / 2   39 

     

Driftsherreløn    0 

 

Forrentning af aktiver med 8%: Samlede aktiver: 14.008 minus likvide  

midler 24 og andre værdipapirer 17:    - 1.117 

 

Rest til forrentning af goodwill    300 

 

Kapitaliseret goodwill: (kapitaliseringsfaktor 3,25 ved levetid på 10 år)   976 

 


