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1. Indledning 

Mange virksomhedsejere kommer for sent i gang med et generationsskifte. En undersøgelse 

foretaget af foreningen Ejerlederne og de selvstændiges a-kasse, ASE, baseret på oplysninger 

fra de ca. 180.000 selvstændige medlemmer i ASE viser, at ud af 60.000 virksomheder, som 

står overfor et generationsskifte, vil godt halvdelen forsvinde, fordi generationsskiftet ikke har 

været tilrettelagt i rette tid eller har været tilrettelagt for dårligt1. 

 

Virksomhedsejerne har flere muligheder for at foretage et generationsskifte, der kan føre til, at 

virksomheden kan forsætte, således at både overdrageren og modtageren får det bedste ud af 

processen. Det kan imidlertid være svært for virksomhedsejerne at gennemskue 

konsekvenserne af de forskellige muligheder. 

 

Det er derfor meget vigtigt, at processen bliver startet i god tid og med professionel 

rådgivning, så den optimale løsning kan gennemføres. God tid vil sige flere år afhængig af 

hvilken løsningsmodel, der bliver valgt. Det er ikke noget, der skal startes op det år, 

virksomhedsejeren påtænker at gå på pension. 

 

Konsekvensen ved ikke at gennemføre et generationsskifte vil i værste fald være, at 

virksomheden sygner hen og må lukke. 

  

2. Problemformulering 

Afhandlingens titel er 

”Generationsskifte – de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte” 

 

Formålet er at give målgruppen indsigt i de skatteretlige regler, der findes i forbindelse med 

generationsskifte i levende live. 

 

Problemet ved et generationsskifte er, at et ejerskifte kan medføre et ikke ubetydeligt krav om 

betaling af skatter og afgifter. Der findes imidlertid i dansk skatterlovgivning en række 

muligheder for at foretage et generationsskifte, så skatter og afgifter bliver minimeret og 

udskudt. 

                                                 
1 ErhvervsBladet 8. august 2008 
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Problemformuleringen vil blive besvaret ud fra følgende punkter: 

 

 Overdragelse af en virksomhed til børn samt overdragelse af aktier til børn. Begge 

med succession. 

 Overdragelse med succession til medarbejdere. 

 Skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse 

 Omstrukturering, herunder aktieombytning, fusion, tilførsel af aktiver samt spaltning. 

 

2.1. Problemafgrænsning 

Et generationsskifte er en af de vigtigste transaktioner og et af de mest komplekse skridt i en 

virksomhedsejers liv. Et sådant skridt indeholder både ledelses- og driftsmæssige forhold, 

familiemæssige forhold så som arve- og gave spørgsmål, samt ikke mindst de skattemæssige 

forhold. Det er de skattemæssige forhold, der vil blive behandlet i denne afhandling 

 

Afhandlingen vil som hovedregel kun behandle reglerne om skattemæssig succession. Kun 

for helhedens skyld vil skattepligtig overdragelse og skattepligtig virksomhedsomdannelse 

blive kort beskrevet. 

 

Der findes ingen definition i dansk skattelovgivning på ordet succession2, men ordet anvendes 

om de regler, der foreskriver, at der ikke sker opgørelse og beskatning af sædvanlig avance 

hos overdrageren, men at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 

anskaffelsessum, -tidspunkt og -hensigt. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i små og mellemstore danske virksomheder. Grænse-

overskridende virksomheder vil ikke blive behandlet. Ligeledes vil virksomheder med speciel 

lovgivning så som banker, investeringsvirksomheder o.l. ikke blive berørt. Derudover vil 

kommanditselskaber og andelsselskaber ikke blive behandlet. Landbrug, gartneri og skovbrug 

vil ikke blive behandlet. 

 

Ved generationsskifte til familie vil afhandlingen hovedsagelig kun behandle 

generationsskifte til børn. Overdragelse til andre familiemedlemmer samt samlever vil kun for 

fuldstændighedens skyld blive berørt. 

                                                 
2 Jane K. Bille, Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side 25. 
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De arveretlige regler vil kun blive berørt i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen, da 

afhandlingen kun vil behandle ”overdragelse i levende live”. 

 

I forbindelse med behandling af aktieombytning, fusion, tilførsel af aktiver og spaltning vil de 

selskabsretlige regler kun blive behandlet i det omfang, det er relevant for sammenhængen og 

med udgangspunkt i ApS- og A/S loven. 

 

Hvis der ikke er specielle regler for anparter, vil der i afhandlingen som udgangspunkt kun 

blive anvendt ordet aktier dækkende både aktier og anparter. 

 

I praksis vil man med fordel kunne anvende en kombination af de metoder, der vil blive 

beskrevet i afhandlingen herunder fusion, tilførsel af aktiver og spaltning, men på grund af 

begrænset plads, er en gennemgang af disse muligheder blevet fravalgt. 

 

De regnskabsmæssige regler vil ikke blive behandlet. 

 

2.2. Model og metodevalg 

Afhandlingen vil som hovedregel blive af deskriptiv karakter, d.v.s. en struktureret 

gennemgang af de skattemæssige regler. 

 

Afhandlingen er udarbejdet på baggrund af love, bekendtgørelser, vejledninger og domme 

samt offentlig tilgængelig litteratur m.v. 

 

Der vil i afhandlingen blive lagt vægt på en pædagogisk fremstilling, hvorfor der i det 

omfang, det vil lette forståelsen, vil blive anvendt simple eksempler.  

 

Kildehenvisninger vil blive angivet ved fodnoter på de respektive sider. 

 

Afhandlingen er inddelt i følgende kapitler: 
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Kapitel 1: 

 

Kapitel 2: 

 

 

Kapitel 3: 

 

 
Kapitel 4 og 5: 

 

Kapitel 6:  

 

Kapitel 7: 

 

 

Kapitel 8, 9, 10 og 11: 

 

 

 
Kapitel 12: 

 

 

Kapitel 1 indeholder en undersøgelse, der beskriver vigtigheden af at foretage et 

generationsskifte i god tid. 

Kapitel 2 omhandler afhandlingens problemformulering, afgrænsning, metoden der er 

anvendt samt målgrupperne. 

Kapitel 3 omtaler de likviditetsmæssige problemer ved generationsskifte som følge af de 

skattemæssige og afgiftsmæssige regler. 

Kapitel 4 og 5 gennemgår generationsskifte af personlig virksomhed med succession til børn 

og generationsskifte af selskab med succession til børn. 

Kapitel 6 gennemgår generationsskifte af personlig virksomhed med succession til 

medarbejdere.

Problemformulering 

Generationsskifte til medarbejdere 

Indledning 

Generationsskiftets skattemæssige problem 

Generationsskifte til børn 

Aktieombytning, fusion, tilførsel af aktiver 
og spaltning 

Konklusion 

Stiftelse af selskab 
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Kapitel 7 gennemgår reglerne om henholdsvis skattepligtig og skattefri virksomheds-

omdannelse. 

Kapitel 8 omhandler betingelserne for og konsekvenserne af en aktieombytning. 

Kapitel 9 gennemgår de skatte- og selskabsretslige krav til henholdsvis en skattefri og en 

skattepligtig fusion. 

Kapitel 10 omhandler reglerne om tilførsel af aktiver med og uden tilladelse herunder 

lovkravet til hvilke selskaber, der er omfattet. 

Kapitel 11 gennemgår de skatteretlige regler omkring spaltning med og uden tilladelse. 

Kapitel 12 indeholder konklusionen på afhandlingens problemformulering. 

 

2.3. Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er revisorer, advokater og andre rådgivere, der arbejder med 

problematikken omkring generationsskifte. De kan herigennem få et samlet overblik over de 

skattemæssige regler, som gælder i forbindelse med et generationsskifte. 

 

3. Generationsskiftets skattemæssige problemer 

Begrebet generationsskifte er ikke noget entydigt begreb, men anvendes om hel eller delvis 

overdragelse af en virksomhed enten til familiemedlemmer eller til tredjemand såvel i levende 

live som ved død.  

 

Et af problemerne ved generationsskifte er, at ejerskiftet ofte medfører ikke ubetydelige krav 

om betaling af skatter og afgifter. Således anses en overdragelse i form af gave som en 

afståelse, der udløser avancebeskatning hos overdrageren, mens selve værdien af gaven vil 

blive pålagt gaveafgift eller skattepligt hos modtageren. Hvis midlerne er bundet i bygninger 

og produktionsapparat, vil overdragelsen af en virksomhed ved (hel eller delvis) gave kunne 

betyde, at der ikke er likvide midler til at betale henholdsvis skatten og/eller afgiften. 

Problemet kan imidlertid minimeres ved at anvende de i de efterfølgende kapitler beskrevne 

metoder.  

 

4. Generationsskifte af personlig virksomhed med succession til børn 

Bestemmelserne om overdragelse i levende live af en virksomhed eller en andel heraf til en 

nærmere afgrænset personkreds herunder børn findes i KSL § 33 C. 
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Overdragelse i levende live i henhold til KSL § 33 C må forstås i overensstemmelse med 

ordets almindelige civilretlige betydning, således at der skal foreligge en overgang af 

ejendomsretten fra et retssubjekt til et andet. 

 

Anvendelse af successionreglerne medfører, at beskatningen udskydes indtil det tidspunkt, 

hvor erhververen afhænder aktivet. Derfor er det et krav, at Danmark har beskatningsretten, 

når aktivet afhændes af erhververen. Såfremt erhververen ikke er fuldt skattepligtig til 

Danmark i henhold til KSL § 1, kan der i medfør af KSL § 33, C stk. 9 kun overdrages med 

succession i det omfang, aktiverne indgår i en virksomhed, som er skattepligtig for 

erhververen efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5. Er erhververen fuldt skattepligtig til Danmark, 

men anses i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst for hjemmehørende i udlandet, er 

det i henhold til KSL § 33 C, stk. 10 en betingelse, at de overdragne aktiver indgår i en 

virksomhed, som Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har 

beskatningsretten over. 

 

4.1. Personkredsen 

Den personkreds, der kan overdrages til, jf. KSL § 33 C, stk. 1, er børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn eller søskendes børnebørn. Adoptivforhold eller stedbarnsforhold sidestilles 

med naturligt slægtskabsforhold. Det er således en klar afgrænset personkreds, der kan 

overdrages til med succession. 

 

Ved Lov nr. 532 af 17/6 20083 er der indføjet et nyt stk. 13 i KSL § 33 C, der siger, at hvis en 

far overdrager sin virksomhed til sin søn med succession, men det efterfølgende viser sig, at 

sønnen ikke kan eller vil drive virksomheden, vil sønnen inden for de første 5 år, kunne 

overdrage virksomheden tilbage til faderen med succession. Det er dog en betingelse, at 

sønnen var indtrådt i faderens skattemæssige stilling ved erhvervelsen. Samtidig er KSL § 33 

C, stk. 1, 1. punktum blevet ændret, så der nu er mulighed for succession ved overdragelse til 

en samlever, hvis samleveren på overdragelsestidspunktet opfylder BAL § 22, stk. 1, litra d. 

 

4.2. Virksomhed, der kan succederes i 

Betingelsen for anvendelse af successionsreglerne i KSL § 33 C er, at der overdrages en 

virksomhed eller en andel heraf. Det er således en betingelse for succession, at der succederes 

                                                 
3 Træder i kraft den 1. januar 2009 
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i hele virksomheden, i en af flere virksomheder, i en ideel anpart af hele virksomheden eller 

en af flere virksomheder eller i en andel, der ikke er en ideel andel af hele virksomheden, men 

som i sig selv udgør en selvstændig virksomhed. Dette medfører, at der ikke kan succederes i 

enkelte aktiver, som ikke kan anses for at udgøre en virksomhed. 

Der skal være tale om en personlig drevet virksomhed, da paragraffen alene omhandler 

overdragelse mellem personer. Det fremgår af stk.1, at overdragelsen skal ske i levende live 

og til en bestemt personkreds herunder børn. 

 

Virksomhedsbegrebet må antages at medføre, at det, der overdrages, skal kunne betegnes som 

en erhvervsmæssig virksomhed. KSL § 33 C, stk. 1, 1. pkt.4 anvender således udtrykket 

”erhvervsvirksomhed”. Samtidig anføres det, at stk. 2-11 og 14 alene gælder for beskatning af 

ejendomsavancer vedrørende fast ejendom omfattet af EBL i det omfang, ejendommen 

anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. 

Der kan således succederes i avance vedrørende den erhvervsmæssige del af blandede 

ejendomme, uanset om den erhvervsmæssige del udgør mindre end 50 % af ejendommen. 

Udgør den erhvervsmæssige del mere end halvdelen af ejendommen, kan der succederes i 

avancen af hele ejendommen, jf. LV E.I.7 (2009-1). Udlejning af fast ejendom anses ikke for 

erhvervsvirksomhed i relation til KSL § 33 C. Dog gælder det, at udlejning af fast ejendom, 

som er nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7 (landbrug og gartneri m.v.), er omfattet af 

loven.  

 

Det fremgår ikke af KSL § 33 C, hvad der ligger i begrebet virksomhed. Selvstændig 

erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en 

virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud.  

 

SKAT har udgivet vejledning til virksomheder E 164 af 11/1 2008, hvor følgende forhold 

fremhæves: 

 Er virksomheden drevet sædvanligt og forsvarligt. 

 Er de faglige forudsætninger til stede i virksomheden for at kunne drive den. 
 Har aktiviteten i virksomheden en naturlig sammenhæng med øvrige erhvervsmæssige 

aktiviteter. 
 Er virksomheden drevet regelmæssigt gennem en længere periode, og har den et vist 

omfang. 

                                                 
4 Lov nr. 532 af 17/6 2008 
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For en nærmere afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende 
henvises til LV E.A.4.1. (2009-1). 

Hvis der efter ovenstående foreligger en erhvervsmæssig virksomhed, kan alle erhversaktiver 

overdrages med succession. Dog gælder der visse undtagelser, jf. nærmere i det følgende. 

 

4.3. Aktiver, der kan succederes i 

Som eksempel på aktiver, der kan overdrages med succession, forudsat de indgår i en 

erhvervsvirksomhed, kan nævnes: 

Goodwill5, såvel oparbejdet som tilkøbt. 

Ejendomme. 

Maskiner, inventar og lignende driftsmidler. 

Landbrugets husdyrbesætninger. 

Luftfartøjer. 

Skibe. 

Aktier og obligationer, når overdrageren driver næring med køb og salg. 

Varelager, herunder landbrugets beholdninger. 

 

For at en ejendom skal kunne overdrages med succession, skal ejendommen eller en andel 

heraf indgå i overdragerens erhvervsvirksomhed i henhold til KSL § 33 C, stk. 1, 3. pkt. Som 

beskrevet ovenfor kan der succederes i hele ejendommen, hvis mere end 50 % udgør den 

erhvervsmæssige del. Ved opgørelsen af den erhvervsmæssige andel lægges den 

ejendomsværdimæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund. Derudover kan der 

iflg. KSL § 33 C, stk. 1, 6. pkt. kun succederes i genvundne afskrivninger, såfremt der 

samtidig succederes i overdragerens skattemæssige stilling i henhold til EBL’s regler. Dette 

medfører den begrænsning, at hvis der ikke kan konstateres en gevinst i medfør af EBL’s 

regler, kan der ikke ske indtræden i overdragerens skattemæssige stilling, jf. AFL’s kap. 3.  

 

Hvis overdrageren driver næring med køb og salg af ejendomme, er overdragerens avance 

ikke omfattet af EBL’s regler. Derfor gælder ovennævnte begrænsning i KSL § 33 C, stk. 1, 

3.-7. pkt. ikke, da overdrageren vil blive næringsbeskattet ved afståelse af fast ejendom.  

 

                                                 
5 CIR nr. 97 af 26. juni 1995, punkt 6. Erhvervet efter 19.5.1993. 
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Efter ABL § 34, stk., 5, 1. pkt. kan aktier omfattet af ABL § 17 (næring ved køb og salg af 

aktier) overdrages med succession, uden betingelserne i ABL § 34, stk. 1 nr. 2 og 3 er opfyldt. 

Dette betyder, at overdragelse med succession kan ske, blot overdragelsen sker inden for den 

personkreds, der er afgrænset i ABL § 34, stk. 1, nr. 1. Her skal det også nævnes, at 

personkredsen, som nævnt under KSL § 33 C, stk. 1, 1. pkt., er blevet udvidet med samlever, 

såfremt vedkommende opfylder BAL § 22, stk. 1, litra d. Det skal dog bemærkes, at de øvrige 

betingelser i ABL § 34 skal være opfyldt. Erhververen skal således være fuldt skattepligtig til 

Danmark, eller aktierne skal indgå i en virksomhed, som Danmark har beskatningsretten til, 

jf. ABL § 34, stk. 3. 

 

En overdragelse af aktier til den tidligere ejer med succession kan, jf. ABL § 35 A6 finde sted, 

hvis overdragelsen til den tidligere ejer finder sted inden for de første 5 år efter, at 

overdrageren har erhvervet aktierne. Det er en betingelse, at overdrageren indtrådte i den 

tidligere ejers skattemæssige stilling ved erhvervelsen. 

 

Der kan som udgangspunkt ikke succederes i en avance efter kursgevinstloven. Der er alene 

gjort undtagelse for avance omfattet af KGL § 13, stk. 1, § 16 (gevinst og tab på fordringer i 

fremmed valuta) og § 23 (gevinst og tab på gæld i fremmed valuta), jf. KSL § 33 C, stk. 1. 

KGL § 13, stk. 1 hjemler beskatning af den personlige penge- eller finansieringsdrivendes 

gevinst og tab på fordringer og gæld. Den næringsdrivendes fordringer herunder obligationer, 

kan således overdrages med succession, forudsat at der er en gevinst at indtræde i. 

 

Erhververen kan ikke succedere i overdragerens henlæggelse til etableringskonto. Har 

overdrageren ubenyttede henlæggelser på etableringskonto, kan erhververen ikke succedere i 

disse, da en etableringskonto er et aktiv uden relation til virksomhedens drift. Erhververen kan 

til gengæld anvende egne etableringskontomidler til forlods afskrivning på de aktiver, der er 

erhvervet ved succession, jf. SKM.2005.17.LR. 

 

Såfremt overdrageren har anvendt virksomhedsordningen i året forud for overdragelsen, kan 

erhververen indtræde i konto for opsparet overskud. Det er imidlertid et krav, at erhververen 

opfylder betingelserne i VSL afsnit I. Anvender overdrageren kapitalafkastordningen kan 

erhververen overtage henlæggelsen til konjunkturudligning. Dette forudsætter, at erhververen 

                                                 
6 Lov nr. 532 af 17/6 2008 
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opfylder betingelserne i VSL afsnit II. Derudover skal man være opmærksom på, at det 

yderligere er en betingelse, at overdragelsen skal finde sted dagen efter udløb af sidste 

indkomstår. Dette fremgår af KSL § 33 C, stk. 5 og 6. Dette medfører, at der ikke længere er 

valgfrihed med hensyn til valg af tidspunkt for overdragelsen. Er indkomståret 

sammenfaldende med kalenderåret, og skal erhververen succedere i indestående på konto for 

opsparet overskud eller konjunkturudligningskontoen, skal overdragelsen ske den 1. januar. 

 

Muligheden for at succedere i indestående på konto for opsparet overskud består også, selv 

om der kun overdrages en del af virksomheden, eller der overdrages en af flere virksomheder. 

I disse tilfælde er det nødvendig at udregne den del af det opsparede overskud, der 

forholdsmæssigt relaterer sig til den andel eller den virksomhed, der overdrages. Der er også 

mulighed for, at overdragelsen kan ske til flere personer samtidig, hvorefter erhververne vil 

kunne overtage indestående på konto for opsparet overskud i samme forhold, som de 

overtager virksomheden. Tilsvarende regler gælder med hensyn til konjunkturudlignings-

kontoen. 

 

Når konto for opsparet overskud overtages af erhververen, medfører det, at den foreløbigt 

betalte virksomhedsskat bliver endelig for overdrageren. 

 

Som konsekvens af muligheden for succession i indestående på konto for opsparet overskud i 

levende live er der indsat en ny bestemmelse i VSL § 10, stk. 4, hvorefter reglen i VSL § 10, 

stk. 3 om, at virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat, udbetales kontant, ikke 

gælder ved succession i konto for opsparet overskud.Virksomhedsskatten fremføres til fradrag 

i den beregnede slutskat m.v. i de følgende indkomstår. Tilsvarende regler gælder vedr. 

konjunkturudligningsskat, jf. VSL § 22 b stk. 5 og 6. 

 

Kravet om, at det er en hel virksomhed eller en ideel andel heraf, der succederes i, vil ikke 

være til hinder for, at overdrageren og erhververen fra skatteobjekt til skatteobjekt kan 

beslutte, om der skal ske succession. Man behøver således ikke at overdrage hele 

virksomheden med succession. Man kan vælge fra aktiv til aktiv, om overdragelsen skal ske 

med succession, eller om der skal ske beskatning. I den forbindelse skal man være 

opmærksom på, at aktiver, der afskrives under ét, vil blive betragtet som ét skatteobjekt, jf. 

TfS 1998 461 LR: 
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En søn skulle overtage sine forældres landbrugsejendom efter reglen i KSL § 33 C. Ligningsrådet fandt, at 

driftsbygninger som var sammenbyggede, og som derfor skulle afskrives samlet, var at anse for et skatteobjekt i 

relation til denne bestemmelse. En eventuel succession skulle derfor omfatte samtlige de sammenbyggede 

driftsbygninger. 

 

Hvorvidt der er tale om et samlet aktiv vil til tider bero på en konkret vurdering. Det gælder 

dog ikke alle tilfælde. Eksempelvis vil et varelager altid blive betragtet som et samlet 

skatteobjekt. 

 

4.4. Successionens konsekvenser for overdrageren 

Konsekvensen for overdrageren ved at gennemføre en overdragelse med succession er, at 

overdragelsen ikke medfører sædvanlig beskatning hos overdrageren. Overdragelse i medfør 

af KSL § 33 C fraviger således de almindelige bestemmelser om, at overdrageren skal 

beskattes af enhver form for afståelse, uanset hvilken afståelse der er tale om jf. KSL § 33 C, 

stk. 2. 

 

Da der kun kan succederes, såfremt der konstateres en fortjeneste, skal et tab, der konstateres 

ved overdragelse af aktiver, fradrages i overdragerens skattepligtige indkomst i samme 

omfang som ved salg til andre personer. Overdrageren anses i medfør af bestemmelsen for at 

have afstået aktivet til den værdi, der lægges til grund ved beregning af gaveafgift eller ved 

beregning af indkomstskat. Som konsekvens heraf skal erhververen anvende disse værdier 

som skattemæssig anskaffelssum og indtræder ikke i overdragerens skattemæssige stilling 

med hensyn til disse aktiver, jf. KSL § 33 C, stk. 3.  

 

4.5. Successionens konsekvenser for erhververen 

KSL § 33 C, stk. 2, 2. pkt. fastslår det grundlæggende element i succession, nemlig at 

erhververen anses for at have erhvervet de enkelte aktiver på de tidspunkter og til de 

anskaffelsessummer, som overdrageren i sin tid har anskaffet aktiverne til. Har overdrageren 

foretaget skattemæssige af- og nedskrivninger på de overdragne aktiver, indtræder 

erhververen også i disse. Erhververen indtræder således i den latente skat, der påhviler 

aktiverne i form af avancebeskatning og beskatning af genvundne afskrivninger. 

 

Erhververen indtræder i aktivets anskaffelstidspunkt, men ikke med hensyn til overdragerens 

ejertid i relation til opgørelsen af fradrag for vedligeholdelse efter reglerne om ejertid/levetid. 
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Dette blev præciseret af Landsskatteretten, SKM2002.173: 

Af kildeskattelovens § 33 C, stk. 2, fremgår det, at der ved overdragelse med succession alene succederes i 
relation til avanceopgørelsen og skattemæssige afskrivninger. Herefter finder retten ikke, at der er hjemmel til i 
relation til spørgsmålet om vedligeholdelse/forbedring at anse klageren for at have succederet. Herefter finder 
retten ikke grundlag for at indrømme yderligere fradrag for vedligeholdelse. Den påklagede afgørelse stadfæstes 
derfor. 
 
En tilsvarende afgørelse er truffet af Østre Landsret i 2007, jf. SKM2007.333.ØLR. 

 

Landskatteretten har i en afgørelse fra 2003 taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt 

erhververen succederer i overdragerens ejertid med hensyn til AFL § 22, stk. 1, 

(nedrivningsfradrag).  

 

En søn drev en virksomhed sammen med sin far i et interessentskab. I forbindelse med 

faderens udtræden af virksomheden overdrog han sin andel af virksomheden til sønnen med 

succession. Efterfølgende nedrev sønnen en driftsbygning, jf. SKM2003.346.LSR7.  

 

Erhververen indtræder endvidere ved succession i overdragerens nærings- eller 

spekulationshensigt. Har overdrageren således erhvervet et aktiv som led i sin næringsvej, vil 

erhververen indtræde i overdragerens skattemæssige stilling, og dermed blive 

næringsbeskattet ved afståelse af det pågældende aktiv. 

 

Såfremt erhververen har underskud i indkomstår forud for erhvervelsen, vil erhververen ikke 

kunne fratrække dette underskud i en eventuel fortjeneste ved salg af virksomheden, jf. KSL § 

33 C, stk. 4. Begrundelsen for at indsætte denne bestemmelse er at undgå den konstruerede 

situation, at en forælder, der ønsker at afhænde sin virksomhed til tredjemand, først 

overdrager virksomheden med succession til sønnen, hvorefter sønnen afhænder den til 

tredjemand og dermed udnytter et oparbejdet underskud fra tidligere år.8 

 

4.6. Meddelelse til offentlig myndighed 

Det er en betingelse for, at overdragelsen anses for sket med succession, at 

skatteforvaltningen senest i forbindelse med indgivelsen af overdragerens selvangivelse får 

meddelelse herom, jf. KSL § 33 C, stk.7. Hvis skatteforvaltningen ikke får en sådan 

meddelelse, vil overdragelsen blive anset for skattepligtig. Dette bevirker, at der udløses 

                                                 
7 Se bilag 1 
8 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 44. 
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beskatning hos overdrageren, og erhververen anses for at have erhvervet aktiverne på 

tidspunktet for overdragelsen til handelsværdien på tidspunktet for overdragelsen. 

Erhververen indtræder dermed ikke i foretagne afskrivninger eller anskaffelseshensigt. 

 

Er meddelelsen givet til skatteforvaltningen senest i forbindelse med indlevering af 

selvangivelsen, er betingelsen opfyldt, også selv om selvangivelsen er indleveret for sent. 

 

4.7. Værdiansættelse 

Et af de forhold, der har særlig interesse i forbindelse med en overdragelse omfattet af KSL § 

33 C, er parternes værdiansættelse af de overdragne aktiver.  

 

Det grundlæggende udgangspunkt for værdiansættelsen af aktiver ved overdragelse mellem 

interesseforbundne parter er, at overdragelsen skal ske til handelsværdier. Det vil sige til 

aktivernes værdi i handel og vandel. Overdragelsen skal i øvrigt gennemføres på tilsvarende 

måde som ved handel mellem parter med modstående interesser. 

 

KSL § 33 C, stk. 3 fastslår, at aktivernes salgssum ved en overdragelse med succession skal 

fastsættes til den værdi, der er anvendt ved beregning af gaveafgift eller indkomstskat af 

erhvervelsen. BAL § 27, stk. 1 fastslår ligeledes, at det er handelsværdien på tidspunktet for 

overdragelsen, der skal lægges til grund ved beregning af gaveafgiften. Såfremt erhvervelsen 

ikke er afgifts- eller indkomstskattepligtig, fremgår det af KSL § 33 C, stk. 3, at aktivernes 

værdi skal fastsættes til de værdier, de har i handel og vandel. Hvis der er tale om en gave, der 

er omfattet af SL § 4, litra c, kan skatteforvaltningen korrigere parternes værdiansættelse, 

såfremt aktivernes værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien. 

 

Det er antaget i praksis, at skatteforvaltningen inden for visse grænser har adgang til at 

korrigere parternes værdiansættelse ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, i det  

omfang parternes værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien9 

 

Det kan være vanskeligt at fastsætte handelsværdierne på aktiver, der indgår i en familieejet 

virksomhed. Dette gælder særligt værdiansættelsen af goodwill, da der for det meste ikke vil 

                                                 
9 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 20 og Jane K. Bille: Skattemæssig succession ved generationsskifte i 
levende live og ved død, side 327 
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være sammenlignelige salg. I LV E.I.4.1.2.1. (2009-1) er Ligningsrådets anvisning om 

beregning af goodwill beskrevet. Selve beregningsmodellen er offentliggjort i TSS-cirkulære 

2000-10. Beregningsreglen tager udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst i de 

seneste 3 indkomstår forud for overdragelsen.  

 

Skatteministeriet har udstukket retningslinier for fastlæggelse af handelsværdierne ved 

overdragelse mellem interesseforbundne parter ved udstedelse af værdiansættelsescirkulærer. 

I denne forbindelse har CIR nr. 185 af 17. november 1982 særlig interesse, da dette cirkulære 

finder direkte anvendelse på overdragelse mellem forældre og børn. 

 

Ved generationsskifte i levende live findes der ikke en ordning med en sagkyndig vurdering, 

som der findes i tilfælde af død. En uenighed om værdiansættelsen må derfor påklages i det 

administrative system. Først skatteankenævnet og siden Landsskatteretten. Når sagen verserer 

ved Landsskatteretten, vil der være mulighed for at afvikle syn og skøn efter reglerne i 

retsplejeloven § 343, jf. skatteforvaltningsloven § 47. Landsskatteretten er ikke bundet af 

resultatet fra syns- og skønsrapporten, men vil som regel følge denne10. 

 

4.8. Gaveafgift og skattepligt ved eventuelt gaveelement 

En overdragelse med succession af en virksomhed kan berigtiges, enten ved at erhververen 

betaler fuldt vederlag, eller ved at erhververen modtager virksomheden som gave. Det kan 

også ske, som det ofte er tilfældet, med en kombination af disse to muligheder. 

 

Skal overdragelsen berigtiges med fuldt vederlag, kan dette ske ved kontant betaling eller ved 

oprettelse af et gældsbrev. Oprettes gældsbrevet som et rentefrit anfordringsgældsbrev, vil 

dette ikke medføre indkomstskattepligt eller gaveafgiftspligt for erhververen, når gældsbrevet 

er oprettet inden for gaveafgiftskredsen, jf. LV A.B.7.1.6 (2009-1). 

 

En fordel ved at oprette et anfordringsgældsbrev vil være, at der som afdrag på gældsbrevet 

som gave fra forældrene til erhververen skatte- og afgiftsfrit kan gives kr. 58.700 (2009). 

Begge forældre kan give kr. 58.700, jf. BAL § 22, stk. 1. Beløbet kan gives en gang om året. 

 

                                                 
10 Jane K. Bille, Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side 321. 
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Hvis der i forbindelse med overdragelsen af virksomheden gives en gave som en del af 

berigtigelsen, skal der betales en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger bundgrænsen 

på kr. 58.700 (2009), jf. BAL § 23, stk.1. 

 

Indgår der en fast ejendom i overdragelsen, og er der i forbindelse med gaveoverdragelsen 

betalt tinglysningsafgift, kan tinglysningsafgiften fratrækkes i den beregnede gaveafgift, jf. 

BAL § 29, stk. 2. Det skal dog bemærkes, at den faste del af tinglysningsafgiften aldrig kan 

fratrækkes, jf. BAL § 29, stk. 2, 3. pkt. 

 

Gaveafgiftspligten indtræder ved modtagelsen af gaven, og gavegiver og gavemodtager skal 

senest den 1. maj i det efterfølgende år indgive anmeldelse om gaven og den afgiftspligtige 

værdi til skatteforvaltningen, jf. BAL § 26, stk. 1. 

 

4.9. Beregning af passivpost 

Hvis der ved en overdragelse af en virksomhed med succession, jf. KSL § 33 C ydes en gave, 

til en person, der samtidig er omfattet af BAL § 22, d.v.s børn og børnebørn, herunder 

stedbørn og adoptionsbørn samt samlever, er der mulighed for at beregne en passivpost i 

medfør af KSL § 33 D. Passivposten fragår ved beregning af den gaveafgiftspligtige værdi. 

Passivposten tjener til udligning af erhververens eventuelle fremtidige skattetilsvar 

vedrørende disse aktiver. Der kan kun beregnes en passivpost for de aktiver, hvor erhververen 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, og som er overtaget hel eller delvis som 

gave. Hvis gaven gives personer, der er omfattet i KSL § 33 C, men ikke af BAL § 22, d.v.s. 

søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn vil passivposten skulle fratrækkes i det 

beløb, der skal indkomstsbeskattes i medfør af SL § 4, litra c. 

 

Det fremgår af KSL § 33 D, stk. 2, at en eventuel passivpost skal beregnes på grundlag af den 

lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis overdrageren havde 

solgt aktivet på tidspunktet for overdragelsen. Bliver passivposten negativ, skal den sættes til 

0. 

 

Såfremt der senere indføres andre valgmuligheder mht. indgangsværdier, bliver en 

successionserhverver ikke afskåret fra at kunne anvende denne ved en avanceopgørelse, jf. 

LV E.I.7. (2009-1). 
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Hvis der skal beregnes en passivpost på ejendomsavancen, er det nødvendigt først at opgøre 

afskrivningerne for de enkelte bygninger. Denne opgørelse skal foretages, som om alle 

bygninger er blevet solgt, uanset om der succederes i nogle af de genvundne afskrivninger, jf. 

KSL § 33 D, stk. 2, 1. pkt. Først når denne opgørelse er foretaget, vil det være muligt at 

bestemme, om ejendommens anskaffelsessum eventuelt skal nedsættes med genvundne 

afskrivninger. 

 

Passivposten udgør en procentdel af den fortjeneste, der ville komme til beskatning ved en 

afståelse af gaven, såfremt erhververen ikke havde succederet i overdragerens skattemæssige 

stilling. Der anvendes 2 passiveringssatser, jf. KSL § 33 D, stk. 3: 

30 % af fortjeneste, der ikke er aktieindkomst, 

22 % af fortjeneste, der er fortjeneste på aktier  

 

Overtager erhververen indestående på konto for opsparet overskud, skal der, jf. KSL § 33 D, 

stk. 4 beregnes en passivpost af indestående på kontoen med tillæg af den hertil svarende 

virksomhedsskat. Passivposten udgør for overskud opsparet i indkomståret 1991 9 %, for 

indkomstårene 1992-98 12 %, for indkomstårene 1999-2000 13,5 %, for indkomstårene 2001-

2004 15 %, for indkomstårene 2005-2006 16,5 % og for indkomståret 2007 og senere 

indkomstår 18,75 %. Ligeledes gælder det jf. KSL § 33 D, stk. 5, at overtager erhververen i 

forbindelse med en overtagelse med succession konjunkturudligningsskonto, beregnes der en 

passivpost for indkomstårene 1993-1998 på 12 %, for indkomstårene 1999-2000 13,5 %, for 

indkomstårene 2001-2004 15 %, for indkomstårene 2005-2006 16,5 % og for indkomståret 

2007 og senere indkomstår 18,75 %.  

 

Skatteforvaltningen påser, at beregningen af passivposter efter KSL § 33 D, stk. 2-5 er korrekt 

opgjort. Såfremt skatteforvaltningen korrigerer opgørelsen, er denne bindende både for 

overdrager og erhverver, medmindre opgørelsen påklages efter reglerne i SFL 11. 

 

4.10. Sammenfatning 

I dette kapitel er det beskrevet, hvordan en virksomhedsejer i forbindelse med et 

generationsskifte kan overdrage sin virksomhed med succession. 

                                                 
11 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 49. 
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Det er vigtigt, at virksomhedsejeren gør sig klart, at overdragelsen skal ske i levende live og 

kun kan ske til en begrænset personkreds herunder børn. 

 

Et generationsskifte med overdragelse til børn er et stort skridt både for overdrageren og for 

det barn eller de børn, der skal overtage virksomheden. Derfor er der i loven indført den regel, 

at hvis barnet ikke kan drive virksomheden og overdragelsen er sket med succession, vil der 

inden for de første 5 år kunne ske overdragelse med succession tilbage til den oprindelige 

overdrager. 

 

Det er også vigtigt at få fastlagt, om det er hele virksomheden/virksomhederne, eller det kun 

er en del deraf, der skal overdrages, samt hvilke aktiver der skal indgå i overdragelsen. 

 

Hvis virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, skal 

det afgøres, om erhververen skal indtræde i konto for opsparet overskud i virksomheds-

ordningen eller i konto for konjunkturudligning i kapitalafkastordningen. 

 

Når overdragelsen sker med succession, er konsekvenserne for overdrageren, at der ikke 

udløses sædvanlig beskatning såsom skat af kapitalgevinst, genvundne afskrivninger m.v. hos 

overdrageren. 

 

Selve finansieringen af overdragelsen kan ske enten som hel eller delvis gave, ved fremmed-

finansiering, ved udstedelse af gældsbrev, ved at erhververen selv har den fornødne kapital 

eller ved en kombination af disse muligheder. 

 

Hvis der i forbindelse med overdragelsen ydes en gave, og den gives til en person, der er 

omfattet af den personkreds, der både er omfattet af personkredsen i KSL § 33 C og BAL § 

22, vil gaven være gaveafgiftspligtig. I det gaveafgiftspligtige beløb kan der fragå en beregnet 

passivpost svarende til de fremtidige skattetilsvar for de aktiver, der er overtaget med 

succession. Hvis gavemodtageren ikke falder ind under den gaveafgiftspligtige personkreds, 

jf. BAL § 22, reducerer passivposten det indkomstskattepligtige beløb. 

 

5. Generationsskifte af selskab med succession til børn 

Bestemmelserne om overdragelse i levende live af aktier med succession til en nærmere 

afgrænset personkreds herunder børn findes i ABL § 34. Det er den samme personkreds, der



Generationsskifte af selskab med succession til børn 
___________________________________________________________________________ 

Side 22  

er omfattet af KSL § 33 C. Også iflg. ABL § 34 er der mulighed for at overdrage med succes- 

 sion til en samlever, hvis personen på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL 

§ 22, stk. 1, litra d. 

 

Overdragelse i opadgående linie kan iflg. ABL § 35 A12 i visse tilfælde lade gøre. Det vil sige, 

at hvis en far overdrager sine aktier til sin søn med succession, men det efterfølgende viser 

sig, at sønnen ikke kan eller vil drive virksomheden, vil sønnen inden for de første 5 år kunne 

overdrage aktierne tilbage til faderen med succession. Det er dog en betingelse, at sønnen var 

indtrådt i faderens skattemæssige stilling ved erhvervelsen. 

 

Som anført i kapitel 4 medfører overdragelse ved anvendelse af successionsreglerne, at 

beskatningen udskydes indtil det tidspunkt, hvor erhververen afhænder aktierne. Derfor er det 

jf. ABL § 34, stk. 3 et krav, at Danmark har beskatningsretten, når erhververen afhænder 

aktieposten. Der gælder samme regler, som beskrevet i kapitel 4 vedrørende KSL § 33 C. Det 

vil sige, at erhververen skal opfylde kravene i KSL § 1 eller KSL § 2. 

 

5.1. Betingelser for, at der kan ske overdragelse med succession 

Alle aktietyper, der er omfattet af ABL, kan overdrages med succession, jf. ABL § 34. Dog er 

aktier omfattet af ABL § 19 udelukket (aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af 

et investeringsselskab), jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4. 

  

For at der kan ske en overdragelse med succession, er det en betingelse, jf. ABL § 34, stk. 1, 

nr. 212, at overdragelsen omfatter mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen. Dette medfører, 

at aktieoverdragelse kan ske successivt. Ønsker overdrageren, at de successive overdragelser 

alle skal kunne ske med succession, skal han påse, at overdragelsen af den resterende post 

aktier kan opfylde kravene om mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen.  

Reglen om mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen gælder ikke ved overdragelse af aktier 

omfattet af ABL § 18, stk. 1 eller stk. 4 (andele i andelsforeninger) eller ABL § 17 

(næringsaktier), dette uanset om selskabet eller foreningen skal karakteriseres som en 

pengetank efter ABL § 34, stk. 1, nr. 3. For aktier i et selskab, som udøver næring ved køb og 

salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed, finder betingelserne i ABL § 34, stk. 

1, nr. 2 og 3 heller ikke anvendelse, jf. ABL § 34 stk. 5. 

                                                 
12 Lov nr. 532 af 17/6 2008 
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Mulighederne for at anvende reglerne om succession i ABL § 34, stk. 2-4 er afhængig af 

aktiviteterne i selskabet. 

 

Bedømmelse af selskabets aktiviteter findes i ABL § 34, stk. 6. Heraf fremgår det, at 

selskabets virksomhed i væsentligt omfang består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af 

kontanter, værdipapirer eller lignende som nævnt i stk. 1, nr. 3, såfremt 

 mindst 75 % af selskabets indtægter opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 

regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller 

 hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnit af de seneste 

3 regnskabsår udgør mindst 75 % af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. 

Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, 

frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens 33, stk. 1 eller 7, anses i denne 

forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3. 

 

Hvis de ovenfor nævnte punkter er opfyldte, vil selskabet være omfattet af 

”pengetanksreglen”, og der vil derfor ikke kunne succederes. 

 

 Der kan ikke succederes i overdragelse af en virksomhed, der vedrører udlejning af fast 

ejendom, selv om virksomheden er af væsentligt omfang og må siges at have egentlig 

erhvervsmæssig karakter.  

 

Reglerne i ABL § 34 adskiller sig fra reglerne i KSL § 33 C, såfremt virksomheden er 

næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Jf. KSL § 33 C vil virksomheden kunne 

overdrages med succession, hvorimod dette ikke vil kunne lade sig gøre i medfør af ABL § 

34. 

 

Andele, der er omfattet af ABL § 18, det vil sige andelsbeviser eller andele i andelsforeninger 

omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, anses ved væsentlighedsbedømmelse ikke som besiddelse af 

værdipapirer. 

 

Hvis selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktiekapitalen i andre selskaber, 

medregnes afkastet og værdien af aktier i sådanne selskaber ikke ved 
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væsentlighedsbedømmelsen. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af 

datterselskabets indtægter og aktiver ved væsentlighedsbedømmelsen. 

 

Ved væsentlighedsbedømmelsen skal der ses bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom 

mellem selskabet og et datterselskab eller ved udlejning mellem datterselskaber. 

Lejeindtægter ved et selskabs udlejning af en af selskabet ejet fast ejendom til datterselskabet 

eller omvendt, og lejeindtægter ved et datterselskabs udlejning af en af selskabets fast 

ejendom til et andet datterselskab, og som lejer anvender i driften, anses dermed ved 

væsentlighedsbedømmelsen ikke som en udlejningsejendom. 

 

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

produktion eller lignende. 

 

Ejendomme, som lejer videreudlejer til tredjemand, anses ikke for anvendt i lejers drift. Hvis 

ejendommen kun delvis anvendes af lejer i driften, medens resten videreudlejes til 

tredjemand, så skal den del af ejendommen, der anvendes i driften, medregnes til den aktive 

del af ejendommen, mens den del, der videreudlejes, anses for en udlejningsejendom, jf. LV 

S.G.17. (2009-1). 

 

Ligningsrådet har udtalte at likvide midler altid anses for pengetanksaktiver uanset ophavet til 

disse, eller hvad de i øvrigt benyttes til. Se SKM2003.458.LR13: 

 

Hertil kan dog bemærkes, at i den konkrete sag blev virksomhedens likvider modsvaret af et – 

ikke bogført – passiv i form af forpligtelsen til at afholde kongresser. Dette kunne tale for, at 

der (konkret) ikke var tale om et finansielt aktiv14. 

Ligningsrådet har derimod slået fast, at advokaters klientkontomidler ved skattemæssig 

succession ikke skal regnes med som likvide midler efter den såkaldte ”pengetankregel”, jf. 

SKM 2005.166.LR. 

 

SKM 2004.176.LR15 vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en far kunne overdrage anparterne i 

et anpartsselskab, der bestod i køb og salg af fast ejendom samt udlejning af disse, til sine 

                                                 
13 Se bilag 2 
14 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 62 
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børn med succession.  Det blev oplyst, at ejendommene ikke var købt med henblik på anlæg, 

men derimod med henblik på videresalg. Ejendommene blev udlejet, indtil de kunne sælges 

på et gunstigt tidspunkt. Ligningsrådet fandt, at størstedelen af selskabets indtægter stammede 

fra udlejning af fast ejendom, hvorfor betingelserne for succession ikke var opfyldt.  

 

Det afgørende er således, om næringsejendomme er personlig ejet eller placeret i et selskab. 

Hvis ejendommene var personlig ejet og derved faldt ind under KSL § 33 C, var der mulighed 

for succession. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre iht. formuleringen af ABL § 34, stk. 6 

(den dagældende § 11, stk. 9), når ejendommene er placeret i et selskab. 

 

5.2. Successionens konsekvenser for overdrageren  

Udgangspunktet for en fysisk persons afståelse af en aktiepost er, at enhver afståelse vil 

medføre beskatning af en eventuel avance i henhold til aktieavancebeskatningslovens 

almindelige bestemmelser. I lighed med overdragelse af aktiver, jf. KSL § 33 C, er 

konsekvensen for overdrageren af aktier ved anvendelse af ABL § 34, at overdragelsen ikke 

udløser nogen form for beskatning hos denne. 

 

Der kan kun succederes, såfremt der konstateres en avance, men ikke hvis der konstateres et 

tab, jf. ABL § 34, stk. 4, som henviser til KSL § 33 C, stk. 3. Et evt. tab, som konstateres, 

fradrages i overdragerens skattepligtige indkomst i samme omfang som ved salg til andre 

personer, jf. ABL § 34, stk. 4. 

 

Overdrager en aktionær kun en del af aktieposten, og har han erhvervet aktierne på forskellige 

tidspunkter og til forskellige anskaffelsessummer, vil opgørelsen over, hvilke anskaffelses-

tidspunkter og anskaffelssummer aktionæren har på den resterende portefølje, følge 

udgangspunktet i ABL § 26, stk. 6. 

 

5.3. Successionens konsekvenser for erhververen 

Som følge af, at overdrageren ikke bliver beskattet af den fortjeneste, der kan konstateres ved 

et eventuelt salg, indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling, jf. ABL § 34, 

stk. 2, 2. pkt. 

 

                                                                                                                                                         
15 Se bilag 3 
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Erhververen anses for at have erhvervet de overdragne aktier på det samme tidspunkt og til 

den samme anskaffelssum som overdrageren og indtræder således fuldt ud i den latente skat, 

der hviler på aktierne. 

 

Succession medfører endvidere, at erhververen indtræder i overdragerens næringshensigt. Har 

overdrageren således erhvervet et aktiv som led i sin næringsvej, vil erhververen indtræde i 

overdragerens skattemæssige stilling i relation hertil og vil dermed blive næringsbeskattet ved 

afståelse af det pågældende aktiv. I henhold til ABL § 34, stk. 2, 3. pkt. er successionen 

tidsubegrænset. En erhverver kan derfor ikke på et senere tidspunkt afkræfte nærings-

formodningen. 

 

I medfør af ABL § 34, stk. 4, finder KSL § 33 C, stk. 4 tilsvarende anvendelse ved 

overdragelse af aktier. Dette medfører, at i det omfang erhververen har tab fra indkomstår før 

erhvervelsen, jf. ABL § 13 eller § 14, vil erhververen ikke kunne fratrække tabet i en eventuel 

fortjeneste ved overdragelse af aktierne. Denne bestemmelse fraviger dermed det almindelige 

udgangspunkt om tab på aktier i ABL § 13 og § 14. Denne regel er indsat for at modvirke, at 

forældre overdrager en aktiepost til et barn, der derefter videresælger aktieposten til 

tredjemand, således at overdragelsen alene har haft til formål at udnytte barnets tab på 

aktier16. 

 

5.4. Anmeldelse til offentlig myndighed 

Som ved overdragelse af aktiver er det en betingelse for, at overdragelsen anses for sket med 

succession, at skattemyndighederne får meddelelse om dette senest i forbindelse med 

indgivelse af overdragerens selvangivelse, jf. ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 7. Får 

skatteforvaltningen ikke en sådan meddelelse, vil overdragelsen blive anset for skattepligtig, 

således at der udløses beskatning hos overdrageren, medens erhververen anses for at have 

erhvervet aktierne på tidspunktet for overdragelsen og til handelsværdien på dette tidspunkt. 

Erhververen indtræder ikke i overdragerens anskaffelseshensigt. 

 

Er meddelelsen givet til skatteforvaltningen senest i forbindelse med indlevering af 

selvangivelsen, er betingelserne opfyldt, også selv om selvangivelsen er indleveret for sent. 

 

                                                 
16 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 64  
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5.5. Værdiansættelse 

Da der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter, kan værdiansættelse af de 

overdragne aktier give anledning til vanskeligheder, på samme måde som omtalt i kapitel 4.7, 

idet en sådan overdragelse skal ske til handelsværdier, jf. BAL § 27, stk. 1. Da parternes 

værdiansættelse kan være motiveret af et ønske om at undgå eller minimere en eventuel 

gaveafgift, vil skatteforvaltningen være særlig opmærksom på parternes værdiansættelse. 

 

Det kan være vanskeligt at værdiansætte unoterede aktier eller anparter i en familiedrevet 

virksomhed, hvor aktierne eksempelvis aldrig har været handlet, og hvor parterne ved 

overdragelsen ikke har modstående interesser. Skatteministeriet har udstukket retningslinjer 

for fastlæggelse af handelsværdien ved overdragelse mellem interesseforbundne parter ved 

udstedelse af værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17.11.1982, som finder anvendelse på 

overdragelse fra forældre til børn og børnebørn17. 

 

Komponenter, der indgår ved beregningen, fremgår af LV A.H.3.3.1. (1996)18. 

 

 Ligningsrådet har udstedt TS-CIR nr. 9 af 28. marts 2000, der finder anvendelse, når 

overdragelsen sker til søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn. 

 

Ydes der en gave i forbindelse med overdragelsen, skal overdrageren og erhververen senest 

den 1. maj i det efterfølgende indkomstår indgive anmeldelse om gaven og dens 

afgiftspligtige værdi til skatteforvaltningen, jf. BAL § 26, stk. 1. 

 

Såfremt skatteforvaltningen ikke kan godkende værdiansættelsen, kan myndighederne indtil 3 

måneder efter anmeldelse af gaven ændre værdiansættelsen, jf. BAL § 27, stk. 2.  

 

5.6. Gaveafgift herunder beregning af passivpost samt skattepligt ved eventuelt 

gaveelement  

En overdragelse ved succession kan enten ske ved, at erhververen betaler fuldt vederlag, 

modtager en gave i forbindelse med overdragelsen eller ved en kombination af de to metoder. 

 

                                                 
17 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 69. 
18 Se bilag 4, herunder eksempel på beregning. 
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Skatteforvaltningen vil ikke acceptere, at parterne ved værdiansættelsen af de overdragne 

aktier tager højde for den latente skatteforpligtelse, der hviler på aktierne. Hvis det sker, vil 

beløbet blive anset for en gave til erhververen. 

Ydes der en gave i forbindelse med overdragelsen af en aktiepost i medfør af ABL § 34, vil 

modtageren blive afgifts- eller skattepligtig af værdien af den modtagne gave. Om 

erhververen vil være afgifts- eller indkomstskattepligtig af gavens værdi, afhænger af, om 

erhververen er omfattet af den personkreds, der er nævnt i BAL § 22 eller ej. 

 

Personer, der er omfattet af BAL § 22, d.v.s., at børn, stedbørn, børnebørn samt en samlever, 

der på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL § 22, stk.1, litra d, skal betale 

gaveafgift i medfør af BAL kapitel 5, medens søskende og søskendes børn m.fl. er 

skattepligtige af en eventuel gave i medfør af SL § 4, stk.1, litra c.  

 

Gaveafgiften udgør 15 % af den del, der overstiger et grundbeløb på kr. 58.700 (2009), jf. 

BAL § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1. 

 

KSL § 33 D medfører, at i tilfælde, hvor der ydes en gave ved overdragelse efter ABL § 34, 

skal der i tilknytning til opgørelse af aktiverne i gaveopgørelsen optages passivposter til 

udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver. Passivposten fragår 

ved beregning af den gaveafgiftspligtige værdi. Hvis gaven er indkomstskattepligtig for 

modtageren, medfører KSL § 33 D, at gavens værdi efter SL § 4, litra c, nedsættes med et 

beløb svarende til passivposterne. 

 

Betaler overdrageren fuldt ud for aktierne i form af kontanter eller et gældsbrev, er der ikke 

mulighed for at beregne passivposter. Ydes der en delvis gave i forbindelse med en 

aktieoverdragelse, er der mulighed for at beregne en passivpost på grundlag af hele den 

latente skat, jf.  SKM 2001.28.LSR. 

 

Jf. KSL § 33 D, stk. 2, skal passivposten beregnes på grundlag af den lavest mulige 

skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet 

på tidspunktet for overdragelsen. Passivposten opgøres som 22 % af den beregnede 

fortjeneste. 
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5.7. Sammenfatning 

På samme måde som ved overdragelse af en virksomhed er der også mulighed for i levende 

live at overdrage aktier med succession. Overdragelsen kan ske til den samme personkreds. 

 

Også ved overdragelse af aktier med succession findes der en form for fortrydelsesret, 

hvorefter erhververen inden for de første fem år, kan overdrage aktierne tilbage med 

succession til den oprindelige overdrager. 

 

Det er imidlertid ikke alle aktietyper der kan overdrages med succession. Det gælder f.eks. 

ikke aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab. 

 

Det er heller ikke over for alle selskaber, reglerne om succession kan anvendes. Det afhænger 

af aktiviteterne i selskabet. Der kan ikke succederes i et selskab, der driver udlejning af fast 

ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, 

frugtplantage eller skovbrug er imidlertid ikke omfattet af denne regel. Selskaber, der falder 

ind under ”pengetanksreglen”, kan der heller ikke succederes i. 

 

Værdiansættelsen skal ske til handelsværdier, og da der er tale om interesseforbundne parter, 

kan værdiansættelsen give anledning til vanskeligheder, idet der ofte vil være tale om 

unoterede aktier i en familiedrevet virksomhed. Skatteministeriet har til hjælp udstukket nogle 

retningslinier i værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982, som finder 

anvendelse ved overdragelse inden for personkredsen omfattet af BAL § 22. 

 

Selve finansieringen af overdragelsen kan i lighed med overdragelsen af aktiver ske i form af 

kontanter, med gældsbrev, i form af en gave eller en kombination af disse muligheder. 

 

Hvis der ydes en gave i forbindelse med overdragelsen, vil modtageren enten blive 

gaveafgifts- eller indkomstskattepligtig af gaven. Såfremt modtageren er omfattet af BAL § 

22, vil gaven være gaveafgiftspligtig. I andre tilfælde vil gaven være indkomstskattepligtig. I 

disse tilfælde kan der optages en passivpost til udligning af eventuelle fremtidige skattetilsvar 

vedrørende disse aktiver. Passivposten fragår i beregningen af gaveafgiften eller 

indkomskatten. Det er kun i forbindelse med en gave, at der kan beregnes passivposter. 
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6. Generationsskifte af personlig virksomhed med succession til medarbejdere 

Muligheden for at overdrage en personlig virksomhed eller en andel heraf til en medarbejder 

med succession er givet i KSL § 33 C, stk. 12. Den medarbejderkreds, der er omfattet af 

bestemmelserne, er ”nære medarbejdere”. Loven definerer begrebet som medarbejdere, der 

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

fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år19 i virksomheden. Ved vurdering af, om der er 

tale om fuldtidsbeskæftigelse, lægges der vægt på, om der for medarbejderen er betalt fuldt 

ATP bidrag. Hvis medarbejderen ikke er omfattet af ATP ordningen, lægges der vægt på, om 

beskæftigelsen har det omfang, der gør, at der skulle have været betalt fuldt ATP bidrag, 

såfremt medarbejderen havde været omfattet af ATP ordningen. 

 

Reglerne finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af en andel af en virksomhed til en 

tidligere medarbejder, såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter, at den tidligere 

medarbejder første gang erhvervede en andel af virksomheden, og såfremt den tidligere 

medarbejder inden for de seneste 5 år forud for den første erhvervelse af en andel af 

virksomheden var beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt 

mindst 3 år i virksomheden. Der er således mulighed for at anvende successionsreglerne for 

medarbejdere, såfremt man på et tidligere tidspunkt har inddraget en medarbejder i 

ejerkredsen med henblik på, at han på et senere tidspunkt skulle erhverve den resterende 

ejerandel. 

Der gælder endvidere de samme betingelser, som ved overdragelse til familiekredsen, jf. KSL 

§ 33 C, stk. 1. Disse betingelser er nærmere beskrevet i kapitel 4.2. og 4.3., hvortil der 

henvises. 

  

Konsekvensen vil også her være, at overdrageren ikke bliver beskattet af overdragelsen til 

medarbejderen, jf. KSL § 33 C, stk. 2. Ligesom det gælder, at der kun kan succederes i en 

fortjeneste og ikke i et tab. 

 

Medarbejderen indtræder i overdragerens anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum samt 

anskaffelseshensigt og succederer således fuldt ud i overdragerens skattemæssige hensigt. 

Som ved overdragelse til familiekredsen efter KSL § 33 C, stk. 1, gælder det, at 

                                                 
19 Lov nr. 532 af 17/06 2008 
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medarbejderen ikke kan fratrække underskud fra indkomstår forud for erhvervelsen i en 

eventuel fortjeneste ved salg af virksomheden. 

Medarbejderen kan på samme måde som beskrevet i kapitel 4.1. overdrage virksomheden 

tilbage til den tidligere ejer med succession, når overdragelsen til den tidligere ejer sker inden 

for de første 5 år efter, at medarbejderen har erhvervet virksomheden eller andele heraf. Det er 

en betingelse, at medarbejderen erhvervede virksomheden eller andele heraf fra den tidligere 

ejer, og at medarbejderen indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling ved 

erhvervelsen, jf. KSL § 33 C, stk. 13. 

 

6.1. Overdragelse af en aktiepost til medarbejdere 

Muligheden for at overdrage en aktiepost til en nærmere afgrænset medarbejderkreds findes i 

ABL § 3520. 

 

Medarbejderkredsen, der kan erhverve aktier med succession, er medarbejdere, der inden for 

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

sammenlagt 3 år i det selskab, der har udstedt aktierne. Overdragelse af aktier kan også ske, 

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

fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt 3 år i et eller flere selskaber, der er koncernforbundne, jf. 

KGL § 4, stk. 2, med det selskab, der har udstedt aktierne. Ved opgørelse af timeantallet efter 

ABL § 35, 2. pkt. kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været beskæftiget i to eller 

flere koncernforbundne selskaber, lægges sammen. Det er en betingelse, at selskaberne er 

koncernforbundne i såvel den periode efter ABL § 35, 1. pkt., hvor medarbejderen skal have 

været beskæftiget i at antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt 3 år i 

selskabet, som på det tidspunkt, hvor aktierne overdrages. 

 

Det gælder endvidere, jf. ABL § 35, stk. 2, at såfremt de overdragne aktier er modtaget af 

overdrageren som vederlag ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning 

inden for de seneste 5 år, kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været beskæftiget i det 

indskydende eller erhvervende selskab, medregnes ved opgørelsen af timeantallet. Ligeledes 

gælder der, at hvis det selskab, som har udstedt de overdragne aktier, er etableret ved 

omdannelse af en personligt ejet virksomhed inden for de seneste 5 år, kan antallet af timer, 

                                                 
20 Lov nr. 532 af 17/06 2008 
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hvor medarbejderen har været beskæftiget i denne virksomhed medregnes ved opgørelsen af 

antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse efter stk.1, jf. ABL § 35, stk.3. 

 

Der kan ske overdragelse af aktier såvel i det selskab, hvor medarbejderen er ansat, som i 

koncernselskaber, blot kravene i øvrigt er opfyldt. Det betyder, at der godt kan ske 

overdragelse af aktier i et koncernforbundet holdingselskab, blot medarbejderen har været 

ansat i koncernen i 3 år i løbet af de seneste 5 år, samt at holdingselskabet i samme periode 

har udgjort en koncern sammen med det/de selskaber, medarbejderen har været ansat i. 

 

Ligesom ved overdragelse af aktier med succession til børn m.v. er der en række betingelser, 

der skal være opfyldt. Disse betingelser er nærmere beskrevet i kapitel 5.1., hvortil der 

henvises. 

 

Konsekvenserne vil også i forbindelse med overdragelse af aktier til en medarbejder være, at 

overdrageren ikke udløser nogen form for beskatning hos overdrageren, jf. ABL § 35. Det 

gælder også her, at der kun kan succederes i en avance og ikke i et tab. 

 

Medarbejderen indtræder i overdragerens anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaf-

felseshensigt og succederer således fuldt ud i overdragerens skattemæssige hensigt. Det 

gælder som ved overdragelse med succession til børn m.fl., at medarbejderen ikke kan 

fratrække tab fra indkomstår forud for erhvervelsen i en eventuel fortjeneste ved 

medarbejderens salg af aktierne. 

 

Overdragelse af aktier tilbage til en tidligere ejer med succession kan også finde sted fra en 

medarbejder, jf. ABL § 35 A, når overdragelsen til den tidligere ejer sker inden for de første 5 

år efter, at medarbejderen har erhvervet aktierne. Det er en betingelse, at medarbejderen 

erhvervede aktierne fra den tidligere ejer, og at medarbejderen indtrådte i den tidligere ejers 

skattemæssige stilling ved erhvervelsen. 

 

6.2. Værdiansættelse 

Såvel ved overdragelse af en virksomhed som en aktiepost med succession til en medarbejder 

opstår spørgsmålet om værdiansættelse af de overdragne aktiver/aktier. 
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I lighed med overdragelse til børn m.v. gælder det også her, at de overdragne aktiver skal 

værdiansættes til handelsværdien, jf. KSL § 33 C, stk. 12, jf. stk. 3. Spørgsmålet er, om den 

pris, som er aftalt mellem en medarbejder og selskabets ejer, kan anses som handelsprisen. 

Såfremt der ikke foreligger særlige forhold, der indikerer et interessefælleskab f.eks. i form af 

tætte personlige relationer, må det antages, at parterne anses som uafhængige parter. I  TfS 

1999.905 LSR fandt Landsskatteretten, i modsætning til Ligningsrådet, at to hoved-

aktionærers ønske om at fastholde en kompetent medarbejder som leder og medejer og 

dermed sikre virksomhedens generationsskifte ikke medførte, at parterne var at anse som 

interesseforbundne. Som følge af at medarbejderen anses som uafhængig i forhold til 

overdrageren, vil den aftalte overdragelsessum skulle lægges til grund, uanset at denne værdi 

afviger fra den værdi, som følger af sædvanlig administrativ praksis og interne retningslinier 

ved overdragelser mellem interesseforbundne parter21. 

 

Ved værdiansættelsen af aktiver aktiver omfattet af AFL og EBL skal man dog være 

opmærksom på, at den kontantomregnede anskaffelsessum samt parternes fordeling heraf er 

undergivet skatteforvaltningens prøvelse, jf. AFL § 45, stk. 3 og EBL § 4, stk. 6. Det skal dog 

fremhæves, at denne korrektionsadgang kun gælder for de af de to love gældende afståelser22.  

 

Det er et helt grundlæggende princip ved overdragelse med succession til børn m.v., at den 

latente skatteforpligtelse ikke kan indgå som en del af vederlaget for virksomheden eller 

aktierne. Virksomheden eller aktierne skal ansættes til handelsværdien ved overdragelsen. Det 

er kun i beregningen af gaveafgiften, der kan tages højde for den latente skat. 

 

Princippet fraviges imidlertid ved overdragelse til en medarbejder. Dette fremgår af bilag nr. 

25 til lov nr. 194 (lov nr. 394 af 6/6 2002)23, hvor den latente skat i et eksempel indgår som en 

del af købesummen. I hvilket omfang skatten skal indgå i købesummen, vil bero på en 

forhandling mellem medarbejderen og overdrageren. 

 

6.3. Sammenfatning 

Ovenfor i kapitlerne 4 og 5 er mulighederne for at overdrage en personlig virksomhed og 

aktier til en nærmere begrænset personkreds beskrevet.  

                                                 
21 Jane K. Bille: Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side 325 
22 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 84. 
23 Se bilag 5 
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Det er imidlertid ikke givet, at den bedst egnede til at drive en virksomhed videre findes inden 

for familiekredsen. I 2002 blev der åbnet mulighed for, at en nærmere afgrænset 

medarbejderkreds kan erhverve en virksomhed eller en aktiepost med succession. Loven er 

senest blevet ændret i 2008. 

 

Medarbejderen skal inden for de seneste 5 år have været beskæftiget i et antal timer svarende 

til have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år i virksomheden for, at der kan ske en 

overdragelse med succession. 

 

Der er også mulighed for tidligere medarbejdere, hvis medarbejderen tidligere har erhvervet 

en andel af virksomheden. Erhvervelsen skal ske senest 5 år efter, medarbejderen første gang 

erhvervede en andel, samtidig skal han opfylde kravet om fuldtids beskæftigelse i mindst 3 år 

inden for de seneste 5 år forud for den første erhvervelse af en andel af virksomheden. 

Overdragelsen af aktier kan også ske, når medarbejderen inden for de seneste 5 år i et antal 

timer svarende til have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år har været beskæftiget i et eller 

flere selskaber, der er koncernforbundne med det selskab, der har udstedt aktierne. 

 

Medarbejderen kan på samme måde som familiekredsen fortryde inden for de første 5 år. Det 

er en betingelse, at medarbejderen har erhvervet virksomheden eller andele heraf fra den 

tidligere ejer, og at medarbejderen indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling. 

 

Værdiansættelsen af de overdragne aktiver/aktier skal ske til handelsværdien og normalt vil 

den pris, selskabets ejer og medarbejderen aftaler, blive betragtet som handelsværdien. Det er 

kun i tilfælde, hvor der er forhold, der kan indikere et interessefælleskab, at parterne ikke kan 

anses for uafhængige parter. 

 

I modsætning til hvad der gælder ved overdragelse til børn m.v. er der mulighed for, at den 

latente skat kan indgå som en del af købesummen. Dette fremgår af et bilag til lov nr. 194 (lov 

nr. 394 af 6/6 2002). Om dette forhold i praksis skal indgå i købesummen, vil bero på 

forhandling mellem parterne. 

 

7. Stiftelse af et selskab 

Begrundelserne for at overgå fra en personligt drevet virksomhed til et selskab kan være 

mange, men oftest vil det være motiveret i risikobetragtninger eller generationsskifte-
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overvejelser. Ejeren af den personlige virksomhed hæfter fuldt ud for virksomhedens gæld, 

hvorimod aktionæren alene hæfter med det indskud, han har foretaget i selskabet. Driften af 

en virksomhed i selskabsform vil ofte give mulighed for at gennemføre et generationsskifte på 

en mere optimal måde. Dette gælder særligt ved salg til medarbejder eller til tredjemand. 

 

Overgangen til selskabsform vil typisk blive gennemført ved en samlet omdannelse af den 

personligt ejede virksomhed til et selskab. En selskabsstiftelse, der gennemføres ved indskud 

af en personligt ejet virksomhed, betegnes som stiftelse ved apportindskud.  

 

Alt, hvad der ikke indskydes i form af kontante penge, er at betegne som apportindskud. Det 

skal fremgå af stiftelsesdokumentet, hvis selskabet i forbindelse med stiftelse skal overtage 

apportværdier, jf. ASL § 6, stk. 1, nr. 1, hhv. ApL § 7, stk. 1. Det er vigtigt at bemærke, at de 

særlige regler om apportindskud skal iagttages både, hvis indskyderen får vederlag i form af 

aktier eller anparter fra selskabet, og hvis indskyderen får betaling på anden måde fra 

selskabet, som f.eks. i form af kontanter og eller et tilgodehavende i selskabet, jf. ASL § 6, 

stk. 1, nr. 2, hhv. ApL § 7, stk. 2. 

 

Hvis der er tale om apportindskud, skal der ske en værdiansættelse af dette foretaget af 

uafhængige eksperter, jf. ASL §§ 6 a-b samt ApL § 7, stk. 2, der henviser til ASL §§ 6 a-b. 

 

Af ASL § 6 a, stk. 1, fremgår, at der til stiftelsesdokumentet skal vedhæftes en vurderings-

beretning, der skal indeholde følgende: 

1) en beskrivelse af hvert indskud, 

2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 

3) angivelse af det for overtagelsen fastsatte vederlag og 

4) erklæring om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den 

pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af eventuel overkurs. 

 

Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, 

jf. ASL § 6 b. 

Stiftelsen af de to selskabstyper er omhandlet i ASL §§ 3-12, hhv. ApL §§ 4-12. Ud over 

stiftelsesdokumentet og vurderingsberetningen skal der udarbejdes vedtægter, åbningsbalance 

samt afholdes stiftende generalforsamling. Det er ikke nødvendigt at afholde 

generalforsamling ved stiftelse af et anpartsselskab. 
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For at et selskab er kommet til eksistens, forudsætter det, at stiftelsen anmeldes til registrering 

i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. jf. ASL § 12, hhv. ApL § 12. For aktieselskabers 

vedkommende senest 6 måneder efter stiftelsen, jf. ASL § 11, stk. 1 og for anpartsselskabers 

vedkommende senest 8 uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet, jf. ApL § 11, stk. 

1. Registreres selskabet ikke i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anses stiftelsen for definitivt 

bortfaldet. 

 

7.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab udløses der beskatning i form 

af kapitalgevinstbeskatning, genvundne afskrivninger og såfremt ejeren har anvendt virksom-

hedsskatteordningen i året forud for omdannelsen beskatning af opsparet overskud. Ofte vil en 

sådan virksomhedsomdannelse udløse en betydelig beskatning. Skattepligtige omdannelser 

gennemføres dog i situationer, hvor der kun udløses en ubetydelig beskatning, eller i tilfælde, 

hvor man vælger at tage et kapitaltab, eks. ved overdragelse af fast ejendom. 

 

Omdannes en personligt ejet virksomhed til et selskab vil det medføre, at virksomhedens 

indtægter og udgifter indtil stiftelsestidspunktet bliver henført til virksomhedsejeren, som 

bliver personlig beskattet. Indtægter og udgifter fra stiftelsestidspunktet og frem vil blive 

beskattet i selskabet, jf. SEL § 4, stk. 1. 

 

7.1.1. Stiftelse med tilbagevirkende kraft 

Ved SEL § 4, stk. 4 og 5, er der indført en mulighed for at stifte et selskab med skattemæssig 

tilbagevirkende kraft. Bestemmelsen medfører, at et selskab kan stiftes med indtil 6 måneders 

tilbagevirkende kraft. Dette vil bevirke, at indtægter og udgifter, som er afholdt i 

virksomheden i en periode op til 6 måneder før stiftelsen, beskattes i selskabet og ikke hos 

virksomhedens ejer personligt. Den tilbagevirkende kraft medfører tillige, at det er værdierne 

på skæringstidspunktet, der lægges til grund ved overdragelsen. Den skattemæssige 

tilbagevirkende kraft har ingen betydning i selskabsretlig henseende i relation til hæftelsen 

over for virksomhedens kreditorer. Det skal dog fremgå af stiftelsesdokumentet, at stiftelsen 

er gennemført med tilbagevirkende kraft. 

 

For at gennemføre en selskabsstiftelse ved omdannelse af en personlig virksomhed med til- 
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bagevirkende kraft opstiller SEL § 4, stk. 4 nogle betingelser24. Er disse betingelser opfyldt, 

kan selskabsstiftelsen gennemføres med skattemæssig tilbagevirkende kraft. Da der er tale om 

stiftelse af et selskab ved apportindskud, skal der ud over en vurderingsberetning, jf. ASL § 6 

a, stk. 1 og ApL § 7, stk. 2, udarbejdes en åbningsbalance, jf. ASL § 6 a, stk. 2. I den 

forbindelse skal der vælges en skæringsdato, der skal ligge efter udløbet af 

virksomhedsejerens seneste normale regnskabsår. Skæringsdatoen kan frit vælges. 

Virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes til handelsværdien på tidspunktet for 

skæringsdatoen for åbningsbalancen, jf. SEL § 4, stk. 4, 2. pkt. 

 

7.2. Skattefri virksomhedsomdannelse 

For at lette generationsskifte m.v. er der ved lov om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) 

givet mulighed for at omdanne en personligt ejet virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab, 

der registreres her i landet. Lovens hovedvirkning er, at overdragelsen til selskabet sker med 

succession, jf. VOL § 1 stk. 1. 

 

VOL § 1, stk. 1 foreskriver, at loven kan anvendes ved omdannelse af personlig ejet 

virksomhed til aktie- eller anpartsselskab. Heraf følger, at der skal foreligge en bestående 

virksomhed i modsætning til enkeltstående aktiver eller flere aktiver, der ikke tilsammen 

udgør en virksomhed. Derudover følger det af bestemmelsen, at en delvis 

virksomhedsomdannelse ved udskillelse af et eller flere aktiver fra en bestående virksomhed 

ikke kan ske efter loven, medmindre disse aktiver i sig selv udgør en virksomhed. 

Spørgsmålet om en ejendom, der helt eller delvis anvendes i virksomheden vil blive behandlet 

i kapitel 7.2.2.2. 

 

Hvis omdannelsen sker ved overdragelse til et selskab, der allerede er registreret, er det en 

betingelse, at selskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen, at selskabet forud for 

tidspunket, hvor overdragelsen finder sted, ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at 

hele dets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et 

pengeinstitut. Ejeren af den personlige virksomhed skal på overdragelsestidspunktet eje hele 

aktiekapitalen i selskabet. Er der tale om en virksomhed med flere ejere, skal ejerne på 

overdragelsestidspunktet eje aktiekapitalen i samme forhold som deres andele i den personligt 

ejede virksomhed, jf. VOL § 1, stk. 2. 

                                                 
24 Se bilag 6 
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7.2.1. Betingelser for at anvende loven 

I VOL § 2 er der opstillet en række betingelser, der skal være opfyldt, for at loven kan 

anvendes. Der stilles ikke krav om, at der skal indhentes forudgående tilladelse fra 

skatteforvaltningen. Manglende opfyldelse af en eller flere af betingelserne i loven vil 

imidlertid medføre, at den påtænkte skattefrie omdannelse i stedet bliver skattepligtig. Der vil 

dog være mulighed for at få tilladelse til omgørelse af dispositioner, der har utilsigtede 

skattemæssige virkninger for overdrageren, såfremt betingelserne i SFL § 29 25 er opfyldt. 

 

Er selskabsstiftelsen imidlertid blevet registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil 

omdannelsen selskabsretligt være gennemført og kan ikke omgøres. Dette medfører, at 

aktiverne er indskudt i selskabet, og at selskabsstiftelsen dermed er en realitet. Den 

skatteretlige mulighed for at opnå tilladelse til omgørelse, er således begrænset af de 

selskabsretlige regler26. 

 

Da en virksomhedsomdannelse vil blive anset som skattepligtig, såfremt betingelserne i VOL 

ikke er opfyldt, er det vigtigt, inden en omdannelse bliver gennemført, at få afklaret de 

tvivlsspørgsmål, der måtte være i relation til, om lovens betingelser er opfyldt. Da den lokale 

skatteforvaltnings udtalelse ikke vil være bindende, kan det være nødvendigt at indhente et 

bindende ligningssvar, jf. SFL § 21. 

 

7.2.2. Personlig drevet virksomhed 

Loven finder anvendelse på virksomheder drevet i personligt regi, herunder enkeltmandsejede 

virksomheder, visse interessentskaber, visse kommanditselskaber m.v. Interessenterne i et 

interessentskab kan anvende VOL, hvis de opfylder betingelserne i loven, herunder de særlige 

betingelser i § 2, stk. 2 vedrørende interessentskaber. Det vil sige, at et interessentskab kun 

kan omdannes i medfør af VOL, såfremt alle interessenterne er fysiske personer. Ifølge LV 

E.H.2. (2009-1) kan omdannelse af et interessentskab m.v., hvor interessenterne overdrager 

deres respektive ideelle andele af interessentskabet m.v., kun ske ved en samlet overdragelse 

og ikke til hver sit aktieselskab. Lovens regler kan ifølge § 1, stk. 3, ikke anvendes på 

anpartsprojekter, som nævnt i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12. Dette gælder uanset, om 

                                                 
25 Se bilag 7 
26 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE det skatteretslige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 95. 



Stiftelse af et selskab 
___________________________________________________________________________ 

Side 39  

Skatterådet har meddelt dispensation for reglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, jf. PSL § 4, stk. 6, 

jf. LV E.H.2. (2009-1). 

 

Ejeren eller ejerne skal på omdannelsestidspunktet være undergivet fuld skattepligt efter KSL 

§ 1 og være hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsover- 

enskomst, jf. VOL § 2, stk.1, nr. 1. 

 

Virksomhedsbegrebet medfører, at VOL ikke kan anvendes på overdragelse af enkeltaktiver 

til et selskab. Hovedreglen er, at alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til 

selskabet ved omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Ved vurderingen af hvilke 

erhvervsmæssige aktiver og passiver, der vedrører virksomheden, tages der udgangspunkt i de 

regnskaber og indkomstopgørelser, der gennem årene er udarbejdet for virksomheden, jf. LV 

E.H.2.1.2. (2009-1). 

 

Opmærksomheden skal henledes på, at en udlejningsvirksomhed, der består i udlejning af 

afskrivningsberettigede driftsmidler, ikke kan omdannes til et selskab, medmindre 

virksomhedens ejer deltager i virksomhedens drift mindst 50 timer om måneden, jf. LV 

E.F.1.3.2 (2009-1). 

 

Såfremt virksomheden inden omdannelsen har været omfattet af virksomhedsordningen, er 

det som udgangspunkt de aktiver og passiver, der har været inddraget under denne ordning, 

som skal overdrages til selskabet. Aktiver, der ikke er inddraget under ordningen eller som 

ikke kan indgå i ordningen, jf. VSL § 1, skal overdrages til selskabet ved omdannelsen, når 

disse kan anses for et aktiv i virksomheden. Det kan give anledning til vanskeligheder at 

afgrænse, hvilke aktiver og passiver der skal inddrages i omdannelsen. Dette gælder f.eks. 

aktier, som virksomheden besidder med henblik på deltagelse i et erhvervsmæssigt 

samarbejde, jf. SKM2001.633 LSR: 

 Aktier erhvervet i selskab, som klagerens personligt drevne virksomhed udførte arbejde for, blev anset for 

erhvervet i den af klageren udøvede virksomhed, og aktierne indgik i virksomhedens aktiver ved skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

 

Såfremt opretholdelse af virksomhedens forretningsgrundlag har sammenhæng med 

aktiebesiddelsen, vil dette tale for, at aktierne kan indgå ved omdannelsen.  
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7.2.2.1. Blandet benyttede aktiver 

Såfremt et aktiv både benyttes privat og i den virksomhed, der ønskes omdannet, skal aktivet 

overdrages til selskabet ved omdannelsen, og dermed overgå til udelukkende erhvervsmæssig 

benyttelse, da alle aktiver og passiver i virksomheden efter VOL § 2, stk. 1, nr. 2, skal 

overdrages til selskabet. 

 

7.2.2.2. Fast ejendom 

For så vidt angår fast ejendom, der både anvendes privat og erhvervsmæssigt, gælder den 

undtagelse, at ejeren frit kan vælge, om den blandet benyttede ejendom skal indgå i 

virksomhedsomdannelsen eller holdes udenfor, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Se SKM2001.638 

LR.: 

Ligningsrådet gav tilladelse til medoverdragelse af privat ejerboligdel i en blandet ejendom ved skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

 

I praksis har spørgsmålet om, hvorvidt en fast ejendom skal indgå i virksomhedsomdannelsen, 

særlig relevans. Dette skyldes, at overdrageren ofte ønsker at udskille den faste ejendom, der 

indgår i virksomheden, fra den erhvervsmæssige drift, enten således, at ejendommen beholdes 

i privat regi, eller ved at indskyde den i et særskilt selskab. Holdes ejendommen uden for 

omdannelsen, skal man være opmærksom på kravet i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, vedrørende 

aktiernes anskaffelsessum, der som udgangspunkt ikke må være negativ. Såfremt 

ejendommen overdrages til et særskilt selskab, skal man gøre sig klart, hvilke konsekvenser 

det kan få, såfremt man påtænker en efterfølgende successionsoverdragelse, da et 

ejendomsselskab ikke kan overdrages ved succession, jf. ABL § 34.  

 

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked taget stilling til, hvorvidt hver ejendom i en 

portefølje af udlejningsejendomme kan omdannes særskilt, eller om kravet i VOL § 2, stk. 1, 

nr. 2, medfører, at ejendomsporteføljen skal omdannes samlet. Ligningsrådet afgjorde, at hver 

ejendom kunne anses for en selvstændig virksomhed, og man behøvede derfor ikke at 

indskyde den samlede portefølje af ejendomme i forbindelse med en virksomhedsomdannelse 

SKM2001.287.LR. 

 

7.2.2.3. Beløb hensat til senere faktisk hævning 

Ejeren af en virksomhed i virksomhedsskatteordningen kan vælge, om beløb hensat til senere 

faktisk hævning samt beløb på mellemregningskontoen skal holdes uden for omdannelsen 
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eller indgå i denne. Ejeren har valgfrihed med hensyn til, om hele det pågældende beløb eller 

en del heraf skal inddrages under omdannelsen/holdes uden for omdannelsen. I 

virksomhedsordningen er beløb hensat til senere faktisk hævning og indestående på 

mellemregningskontoen ikke at betragte som en del af virksomhedsøkonomien, men som en 

del af ejerens privatøkonomi, der kan hæves uden om hæverækkefølgen. Holdes beløbene 

uden for omdannelsen, kan disse medtages som et passiv i den åbningsbalance, som 

udarbejdes i forbindelse med omdannelsen. Et beløb svarende hertil skal udbetales til ejeren 

inden omdannelsen finder sted. Vælger ejeren ikke at holde beløbene uden for omdannelsen, 

indgår beløbene i selskabets egenkapital. De aktier eller anparter, som ejeren modtager som 

vederlag, får dermed en større værdi opgjort efter VOL § 427.  

 

7.2.2.4. Flere virksomheder 

Såfremt virksomhedsejeren driver to eller flere selvstændige virksomheder, kan ejeren vælge 

at omdanne hver af virksomhederne til hvert sit selskab eller at omdanne flere virksomheder 

til et selskab. Ejeren kan også vælge at beholde en af virksomhederne i personligt regi. I 

denne situation vil kravet i VOL § 2, stk. 1, nr. 2, medføre, at ejeren ikke vilkårligt kan 

placere de aktiver og passiver, der relaterer sig til de respektive virksomheder, i de nye 

selskaber. Såfremt ejeren i året forud for omdannelsen har anvendt 

virksomhedsskatteordningen, vil man, ved vurderingen af, hvilke aktiver og passiver der hører 

til de respektive virksomheder, tage udgangspunkt i årsrapporterne for de respektive 

virksomheder. SKM2006.384: 

Sagsøgerne havde med virkning fra den 1. januar 2000 omdannet deres tandlægevirksomhed til selskabsform ved 
nystiftelse af anpartsselskab. Tandlægevirksomheden var hidtil blevet drevet i interessentskabsform under 
anvendelse af virksomhedsordningen, der også omfattede en udlejningsejendom. Overdragelsen til det nystiftede 
anpartsselskab omfattede ikke udlejningsejendommen. Da omdannelsen heller ikke omfattede interessentskabets 
obligationsbeholdning og hovedparten af de likvide midler, anså skattemyndighederne, at sagsøgerne ikke 
opfyldte betingelsen i virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk.. 1, nr. 2, om, at alle aktiver og passiver i 
virksomheden bliver overdraget til selskabet. Omdannelsen kunne derfor ikke ske skattefrit. Landsretten gav 
skattemyndighederne medhold med henvisning til, at der ikke i lovens forarbejder eller på andet grundlag var 
holdepunkter for at antage, at begrebet aktiver skulle fortolkes således, at det ikke omfattede likvide midler som 
kontanter og obligationer. Landsretten fandt, at de pågældende obligationer og kontanter medgik i sagsøgernes 
virksomhedsordning før omdannelsen, og at sagsøgerne ikke havde bevist, at midlerne ikke kunne henføres til 
tandlægevirksomheden. Skatteministeriet blev derfor frifundet. 
 

7.2.3. Vederlag for virksomheden 

Hele vederlaget for virksomheden skal efter VOL § 2, stk. 1, nr. 3, erlægges i form af aktier 

eller anparter i selskabet. Der er således ikke mulighed for, at virksomhedsejeren kan modtage 

                                                 
27 Se LV E.H.2.1.2. (2009-1). 
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en del af vederlaget i form af en mellemregning med selskabet. Bestemmelsen i VOL § 2, stk. 

1, nr. 3, er ikke til hinder for, at en omdannelse til et nystiftet selskab kan ske til overkurs på 

samme måde som ved omdannelse til et eksisterende selskab. Det er en betingelse, jf. VOL § 

2, stk. 1, nr. 4, at pålydende af de aktier, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare 

til den samlede aktiekapital. Det vil sige, at det ikke er muligt at gennemføre en 

virksomhedsomdannelse således, at virksomhedsejeren i forbindelse omdannelsen 

eksempelvis tager en medarbejder eller andre med i virksomheden, såfremt vedkommende 

ikke var medejer forinden virksomhedsomdannelsen. Såfremt virksomhedsejeren ønsker, at 

der indtræder en ny person i ejerkredsen, kan det efterfølgende ske ved en kapitalforhøjelse i 

selskabet. Ønsker ejeren at overdrage aktier til familie- eller medarbejderkredsen, kan det ske 

med succession. Se nærmere beskrivelse i kap. 5 og 6.  

 

Aktiernes anskaffelsessum opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3 må som udgangspunkt ikke 

være negativ. For at forhindre misbrug ved at en virksomhedsejer optager et lån i 

virksomheden og holder provenuet uden for omdannelsen, mens gældsforpligtelsen indskydes 

i selskabet, er der i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 indført regler, der omhandler følgende tre 

situationer:28 

1) Virksomhedsejeren har ikke anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen. 

2) Virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen. 

3) Virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen, men ejer flere virksomheder, hvoraf ikke alle omdannes til et selskab. 

 

I situation 1, hvor virksomhedsejeren ikke har anvendt virksomhedsskatteordningen i året 

forud for omdannelsen, medfører VOL § 2, stk. 1, nr. 5, at det er en betingelse, for at 

virksomhedsejeren kan omdanne i medfør af VOL, at der ikke er en negativ anskaffelsessum 

på aktierne.  

 

I situation 2, hvor virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen, kan en omdannelse gennemføres på trods af en negativ anskaffelsessum på akti- 

 

                                                 
28 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE Det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 117. 
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erne, men det er et krav, at indskudskontoen ikke er negativ.29 

 

I situation 3, hvor virksomhedsejeren ejer flere virksomheder og i året forud for omdannelsen 

har anvendt virksomhedsskatteordningen, men ikke ønsker at omdanne alle virksomhederne 

til selskaber, er det en betingelse, at aktiernes anskaffelsessum ikke er negativ, og at der ikke 

er en negativ indskudskonto. 

 

Ved at stille krav om, at indskudskontoen i situation 2 og 3 ikke må være negativ, ønsker man 

at forhindre virksomhedsomdannelse ved anvendelse af VOL i de situationer, hvor 

virksomhedsejeren har lånt midler i virksomheden. Er indskudskontoen negativ, men kan 

ejeren dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig gæld, kan kontoen nulstilles. 

 

Ved vurderingen af, om aktiernes anskaffelsessum er negativ, når en ud af flere virksomheder 

i virksomhedsordningen ønskes omdannet til et selskab, er det afgørende, om 

anskaffelsessummen opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3, er negativ. Bliver anskaffelsessum 

først negativ ved, at en andel af konto for opsparet overskud nedsætter anskaffelsessummen, 

jf. VSL § 16 a, stk. 3, er betingelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, fortsat opfyldt. 

 

Bliver en omdannelse gennemført i medfør af VOL, men det efterfølgende viser sig, at kravet 

i § 2, stk.1, nr. 5, ikke er opfyldt, kan lovens regler alligevel anvendes, såfremt den negative 

anskaffelsessum eller den negative indskudskonto udlignes ved indbetaling til selskabet senest 

en måned efter skatteforvaltningens meddelelse om, at tilladelse er givet, jf. VOL § 2, stk. 4. 

 

Såfremt 1 måneds fristen overskrides, kan der søges dispensation. Vurdering af, om der kan 

gives dispensation, sker på grundlag af en vurdering af de samlede omstændigheder, herunder 

om der foreligger undskyldende omstændigheder. Udligningen sker uden skattemæssige 

konsekvenser for ejeren eller selskabet. For ejeren vil udligningen af en negativ 

anskaffelssesum medføre, at den skattemæssige anskaffelessum forøges med det beløb, der 

indbetales til selskabet. 

 

7.2.3.1. Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

En skattefri virksomhedsomdannelse kan gennemføres med indtil 6 måneders tilbagevirkende 

                                                 
29 Se eksempel bilag 8  
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kraft efter omdannelsesdatoen, jf VOL § 2, stk.1, nr. 6. Omdannelsesdatoen er den dato, pr. 

hvilken dato åbningsbalancen er udarbejdet, jf. VOL § 3. Omdannelsdatoen den dag, der 

følger efter statusdatoen for sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed. Ejeren 

skal senest 1 måned efter omdannelsen  indsende følgende materiale til skatteforvaltningen, jf. 

VOL § 2, stk. 1, nr. 7: 

Stiftelsesdokument, vedtægter, protokollat for stiftende generalforsamling 

(aktieselskaber), åbningsbalance og vuderingsberetning. Derudover skal der indsendes 

den i § 1, stk. 3, nævnte opgørelse, en opgørelse over anskaffelsessummen for aktierne 

eller anparterne opgjort efter § 4, skt. 2 og 3, samt dokumentation for, at selskabet er 

anmeldt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. 

 

Hvis flere ejere skal der udarbejdes en opgørelse, der viser, hvorledes den beregnede skat af 

den samlede skattepligtige fortjeneste, som ville være konstateret ved et sædvanligt salg, jf. 

VOL § 4, stk. 2, 3. pkt., kan henføres til de enkelte ejere, jf. VOL § 2, stk. 3. 

 

Skatteforvaltningen kan, jf. VOL § 2, stk. 5, se bort fra fristen i VOL § 2, stk. 1, nr. 7. Ved 

vurderingen af om der kan dispenseres, skal der foretages en samlet vurdering af omstændig-

hederne ved fristoverskridelsen. Der kan blandt andet tages hensyn til, om der er tale om en 

kortvarig overskridelse af fristen, om fristoverskridelsen kan skyldes "spekulation" i 

indkomstudviklingen i virksomheden, eller om der er tale om undskyldelige omstændigheder 

såsom pludselig opstået sygdom hos ejeren eller dennes rådgivere. Der kan også tages hensyn 

til, om ejeren selskabsretligt har mulighed for at omgøre sin beslutning om at overdrage 

virksomheden til et nystiftet selskab. Hvis den rettidigt indsendte dokumentation er 

mangelfuld, vil der som udgangspunkt være tale om fristoverskridelse. Åbenlyse fejl inden 

fristens udløb, f.eks. opstået ved kopiering af dokumenterne, vil imidlertid altid medføre 

dispensation. Se LV E.H.2.1.6. (2009-1). 

 

7.2.3.2. Udskudt skat 

VOL § 2, stk. 1, nr. 8, medfører, at den skat, der udskydes i forbindelse med omdannelsen, 

skal hensættes i den åbningsbalance, der skal udarbejdes i forbindelse med omdannelsen. 

Dette uanset bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006 om erhvervs-

drivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven). Den udskudte 

skat, indgår ikke i opgørelsen af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum efter VOL § 4. 

Da overdragelse til selskabet ifølge VOL § 6 sker med succession, kan de udskudte og latente 
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skatter være betydelige, og hensættelse af disse i åbningsbalancen findes derfor at give et 

mere retvisende billede af selskabets aktiver, forpligtelser og egenkapital. 

 

7.2.3.3. Flere ejere 

Der stilles særlige betingelser for, at en virksomhed med flere ejere kan omdannes i medfør af 

VOL. Den grundlæggende betingelse er, at alle interessenter skal være fysiske personer, jf. 

VOL § 1, stk. 1, nr.1. Dette medfører, at et interessentskab, hvori der indgår et selskab ikke 

kan anvende loven. For at et interessentskab kan omdannes i medfør af VOL, er det et 

yderligere krav, at alle interessenterne anvender loven, samt at alle interessenterne anvender 

samme regnskabsperiode, jf. VOL § 2, stk. 2, nr. 1 og 2. Endvidere er det et krav, at 

interessenterne vederlægges i forhold til deres andel i den personligt ejede virksomhed, jf. 

VOL § 2, stk. 2, nr. 3. 

  

Ønskes en virksomhed med flere ejere, der ikke har foretaget lige store afskrivninger, 

omdannet efter loven, skal der udarbejdes en opgørelse over, hvorledes den udskudte skat kan 

henføres til de enkelte ejere. Fordeler den beregnede skat sig ikke på ejerne i samme forhold 

som deres andele af den personligt ejede virksomhed, skal ejerne udligne dette ved 

indbetaling til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Et indbetalt beløb tillægges aktiernes 

anskaffelssum, jf. VOL § 2, stk. 3. Se bilag 9, hvor der er vist en forenklet opgørelse af et 

interessentskab med 3 ejere med forskellige afskrivningsgrundlag. 

 

Indbetalingen til selskabet skal medtages som et aktiv i åbningsbalancen. 

 

SKM2005.366.LSR: Anvendelse af reglerne i virksomhedsomdannelsesloven forudsatte for virksomheder 

med flere ejere bl.a., at alle ejerne blev vederlagt i forhold til deres ejerandele i den personligt ejede virksomhed. 

Klageren skulle derfor indskyde det samme beløb til dækning af den negative anskaffelsessum for sine anparter i 

anpartsselskabet, som medinteressenten i henhold til loven var forpligtet og berettiget til at indskyde for at 

anvende reglerne.  

 

7.2.4. De skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren 

En konsekvens af, at en omdannelse sker i medfør af VOL er, at omdannelsen som 

udgangspunkt ikke udløser nogen form for beskatning hos virksomhedsejeren. Den 

beskatning, der ville være udløst, såfremt der var foretaget et normalt salg af virksomheden, 

eller omdannelsen var gennemført som en skattepligtig omdannelse, udskydes indtil det 
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tidspunkt, hvor aktionæren afhænder aktierne i selskabet. Princippet om, at 

virksomhedsomdannelsen ikke udløser beskatning hos Virksomhedsejeren, fremgår af VOL § 

4, stk. 1. Det er dog kun fortjeneste og tab på aktiver og passiver, der indgår i virksomheden, 

som er undtaget fra beskatning. Såfremt der f.eks. indskydes en blandet benyttet ejendom, vil 

den del af en eventuel avance eller tab, som vedrører den private del, skulle beskattes hos 

indskyderen efter reglerne i EBL.  

 

I henhold til VOL § 8, stk. 1, kan uudnyttede underskud, der er oparbejdet i den personligt 

ejede virksomhed i tiden før omdannelsen, ikke fremføres af selskabet efter omdannelsen. 

Bestemmelsen berører ikke den tidligere ejers ret til at fradrage underskud, der foreligger på 

statusdagen for sidste årsregnskab, i egen indkomst, herunder fremføre det uudnyttede 

underskud til senere indkomstår efter reglerne i personskatteloven og virksomheds-

skatteloven. Se LV E.H.2.3.3. (2009-1). 

Omfanget af beskatningen ved en senere afståelse af aktier afhænger af disses skattemæssige 

anskaffelsessum, som i henhold til VOL § 4, stk. 2, svarer til den skattemæssige værdi af 

virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Aktiernes anskaffelsestidspunkt er 

dog datoen for stiftelsesdokumentets underskrift.  Den skattemæssige værdi af virksomhedens 

aktiver og passiver på omdannelsesdatoen opgøres til det kontante beløb, som ville være 

opnået ved sædvanligt salg af virksomheden til en uafhængig part (handelsværdien) med 

fradrag af den skattepligtige fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg. Det 

sikres herved, at den fortjeneste, som ikke beskattes ved omdannelsen, i princippet er 

skattepligtig ved en senere afhændelse af aktierne eller anparterne. 

I de tilfælde, hvor virksomheden overdrages til et allerede eksisterende selskab, skal til 

aktiernes anskaffelsessum - udover den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og 

passiver - medregnes den oprindelige anskaffelsessum for aktierne i det allerede stiftede 

selskab, jf. VOL § 4, stk. 3. Disse aktier anses i skattemæssig henseende først for erhvervet på 

det tidspunkt, hvor virksomhedsoverdragelsen finder sted, jf. LV E.H.2.3. (2009-1) 

Principperne i værdiansættelsen af den skattemæssige værdi, jf. VOL § 4, stk. 2, er vist i bilag 

10.  

Såfremt handelsværdien for aktierne på omdannelsesdatoen er lavere end den skattemæssigt 

bogførte værdi, f.eks. fordi der ikke er foretaget af- og nedskrivninger svarende til den 

faktiske værdiforringelse, skal der ikke ske tillæg til handelsværdien for dette forventede tab. I 
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disse tilfælde kan der således ikke opnås en højere anskaffelsessum for aktierne end svarende 

til handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver. Se LV E.H.2.4. (2009-1). 

 

7.2.5. De skattemæssige konsekvenser for selskabet 

VOL bygger på et successionsprincip, idet selskabet indtræder i den hidtidige ejers 

skattemæssige stilling i forhold til de enkelte aktiver og passiver, der indgår i omdannelsen. 

Ifølge VOL § 6 vil selskabet indtræde i den hidtidige ejers erhvervelsestidspunkt og 

anskaffelsessummer samt i de skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som 

virksomhedsejeren har foretaget. Endvidere indtræder selskabet i virksomhedsejerens 

spekulations- eller næringshensigt, jf VOL § 6, stk. 2. 

 

Dog vil selskabet kun succedere i de til virksomheden driftsrelaterede aktiver. Eksempelvis 

vil en udelukkende privat anvendt bil, der er indskudt i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse til nedbringelse af en negativ indskudskonto, ikke være omfattet af 

successionsprincippet, jf. VOL § 6, stk. 4.  

 

Uudnyttede underskud oparbejdet i den personligt drevne virksomhed i årene forud for 

omdannelsen, vil ikke kunne bringes til fradrag ved opgørelse af selskabets skattepligtige 

indkomst, jf. VOL § 8, stk. 1. 

 

Opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden sker aktiv for aktiv. Et forventet tab 

i forbindelse med overdragelse af et aktiv kan således ikke modregnes i en forventet 

fortjeneste ved overdragelse af et andet aktiv. 

 

Den skattemæssige værdi af virksomhedens passiver opgøres til kursværdien. Lån på 

anfordringsvilkår ansættes til kurs 100. For gæld, der kan indfries til kurs 100, kan der 

normalt kun anvendes en kurs over 100, når dette tilsiges af fordringens forrentning 

sammenholdt med opsigelsesvarslets længde. Ejerens personlige restskatter kan ikke indgå 

som et passiv i åbningsbalancen. Se LV E.H.2.4. (2009-1). 

 

Som det fremgår af eksemplet i bilag 8, udgør nettoværdien af virksomheden pr. 1. januar kr. 

1.486.000, medens anskaffelssummen for aktier inkl. opsparet overskud udgør - kr. 

3.684.000. Dette medfører, at virksomhedsejeren ved et senere salg skal opgøre sin avance i 

henhold til ABL med udgangspunkt i anskaffelsessummen på - kr. 3.684.000. 
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Udgør den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne et negativt beløb, medregnes det 

negative beløb ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af disse, 

jf. VOL § 4, stk. 4. 

 

Er omdannelsen gennemført selskabsretlig, men finder skatteforvaltningen efterfølgende, at  

en eller flere af lovens betingelser ikke er opfyldt, vil det, at virksomheden er indskudt i et 

selskab, ikke kunne omgøres, såfremt stiftelsen er registreret i Ehvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Selskabet er således stiftet med konsekvens, at selskabsstiftelsen bliver skattepligtig. 

Imidlertid vil der i et vist omfang være mulighed for at opnå tilladelse til omgørelse i 

skatteretlig regi, jf. skatteforvaltningsloven § 2930.  

 

7.3. Sammenfatning 

Begrundelserne for at overgå fra en personlig drevet virksomhed til et selskab vil oftest være 

motiveret i risikobetragtninger eller et generationsskifte. 

 

Overgangen til selskabsform kan gennemføres som stiftelse ved apportindskud, hvilket 

udløser beskatning af kapitalgevinster og genvundne afskrivninger, samt hvis ejeren har 

anvendt virksomhedsordningen beskatning af opsparet overskud.   

 

En virksomhedsomdannelse kan også ske som skattefri virksomhedsomdannelse, ved 

anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven. Det vil sige, at overdragelsen sker med 

succession og udløser således ingen beskatning hos overdrageren. 

 

For at kunne anvende virksomhedsomdannelsesloven skal en række betingelser være opfyldt. 

Det gælder således, at det skal være en personlig drevet virksomhed og ejeren eller ejerne skal 

være fuldt skattepligtige til Danmark. 

 

Når en personlig drevet virksomhed bliver omdannet til et selskab, er det vigtigt at se på 

hvilke aktiver, der skal overdrages til selskabet. Ved anvendelse af 

virksomhedsomdannelsesloven skal alle aktiver og passiver som hovedregel overdrages til 

selskabet. 

                                                 
30 Se bilag 7 
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Der er imidlertid to former for aktiver, der skal behandles særskilt. Det er blandet benyttede 

aktiver og fast ejendom. De blandet benyttede aktiver skal overdrages til virksomheden og går 

dermed over til udelukkende at være erhvervsmæssige. Fast ejendom kan holdes uden for 

overdragelsen, hvilket gælder, uanset om den benyttes både privat og erhvervsmæssigt eller 

udelukkende erhvervsmæssig. Dette vil ofte være relevant, da virksomhedsejeren ofte kan se 

en fordel i at holde ejendommen uden for overdragelsen ved at beholde ejendommen i privat 

regi eller overdrage den til et særskilt selskab. Man skal imidlertid være opmærksom på, 

hvilke konsekvenser det kan få, hvis der senere påtænkes en successionsoverdragelse, da et 

ejendomsselskab ikke kan overdrages med succession.  

 

8. Aktieombytning 

Ombytning af aktier er en transaktion, som foregår mellem et selskab og aktionærerne i et 

andet selskab. Det erhvervende selskab står efter dispositionen tilbage med et datterselskab og 

udgør følgelig selv et holdingselskab31. 

 

Reglerne om skattefri aktieombytning findes i ABL § 36. Loven omhandler de særlige 

tilfælde af succession på aktionærsiden, hvor et selskab helt eller delvis erhverver kapitalen i 

et andet selskab. 

 

ABL § 36, stk. 1 og 2 implementerer Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en 

fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier 

vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (Fusionsdirektivet). Direktivet er ændret ved 

Rådets direktiv 2005/19/EF af 17. februar 2005. ABL § 36, stk. 1 og 2 omhandler de tilfælde, 

hvor såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat i.h.t. artikel 3 i direktivet, og hvor det erhvervende selskab opnår flertal af 

stemmer i det erhvervede selskab (flertalsombytning). 

 

8.1. Hvilke selskaber er omfattet 

Begrebet selskab i en medlemsstat dækker over bestemte typer selskaber, der er opremset i 

bilag til direktiv 90/434/EØF. For Danmarks vedkommende er aktie- og anpartsselskaber 

omfattet af begrebet.  

 

                                                 
31 Jan Pedersen m.f.: Skatteretten 2, side 610 
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ABL § 36, stk. 3 er en dansk bestemmelse og omhandler de tilfælde, hvor selskaberne ikke er 

omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i.h.t. Fusionsdirektivet. Efter denne 

bestemmelse er det et krav, at det erhvervende selskab opnår helejerskab af det erhvervede 

selskab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af 

aktiekapitalen i det andet selskab (uegentlig fusion). Det er endvidere en betingelse, at 

aktionærerne i det andet selskab som vederlag alene modtager aktier i det første selskab og en 

eventuelt en kontant udligningssum. FUL §§ 9-11 finder tilsvarende anvendelse. 

 

8.2. Skattefri aktieombytning med tilladelse 

For at anvende ABL § 36 kræves det, at der gives tilladelse fra skatteforvaltningen. Ved en 

aktieombytning har aktionærerne i det erhvervende selskab adgang til beskatning efter 

reglerne i FUL §§ 9 og 11, d.v.s. succession. 

 

Ansøgning om tilladelse til en skattefri aktieombytning skal indsendes til det lokale 

kompetancecenter, hvor det selskab, hvis aktier ønskes ombyttet, d.v.s. det fremtidige 

driftsselskab, er hjemmehørende32.  

 

Ved behandling af ansøgning om tilladelse til succession ved ombytning af aktier lægger 

skatteforvaltningen særlig vægt på, at der skal være tale om et erhvervsdrivende selskab med 

en fast indskudskapital, i hvilket ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne indskudte kapital og 

selskabets øvrige formue, og som er undergivet en retslig regulering. Der kan dog lægges 

vægt på andre momenter. Mindre væsentlige afvigelser i forhold til danske aktie- og 

anpartsselskaber bevirker dog ikke, at tilladelse til succession vil være udelukket, jf. LV 

S.G.18.3. (2008-4). 

 

Det forhold, at en ombytning allerede er foretaget før tilladelsen foreligger, er ikke i sig selv 

til hinder for, at tilladelsen gives. 

 

8.2.1 Ombytning i medfør af ABL § 36, stk. 1 og 2 

Hvad der nærmere forstås ved en aktieombytning i.h.t. ABL § 36, stk.1, er defineret i stk. 2. 

Heraf fremgår det, at der er tale om en aktieombytning, når et selskab erhverver en andel af et 

                                                 
32 Se bilag 11 
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andet selskabs aktiekapital med den virkning, at der opnås flertal af stemmer i dette selskab. 

Til gengæld for aktierne i det erhvervede selskab modtager aktionærerne aktier i det 

erhvervende selskab og eventuelt en kontant udligningssum, jf. ABL 36, stk. 2, 1. pkt. 

 

Som følge af Rådets direktiv 2005/19/EF er ABL § 36, stk.1, udvidet med en bestemmelse om 

at § 36, stk. 1, 1.-4. pkt. ikke finder anvendelse, når det erhvervende eller det erhvervede 

selskab ved beskatning her i landet anses for at være en transparent enhed33. 

 

Det er et ubetinget krav i ABL § 36, stk. 2, at det erhvervende selskab opnår stemmeflertal i 

det erhvervede selskab, såfremt det ikke i forvejen besad et sådant flertal. Dette gælder, uanset 

at der ikke længere er nogen begrænsning for at modtage en kontant udligningssum. 

Afgørende for, hvorvidt der er opnået stemmeflertal, er ikke om der formelt er etableret et 

stemmeflertal, men om den stemmebesidelse, der er opnået er en reel og blivende tilstand. 

 

Stemmemajoritet kan ikke opnås via stemmefuldmagt. Se TfS 1998, 678 LR. Her meddelte 

Ligningsrådet afslag på ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning. Aktionæren 

besad 23,1 % af aktiekapitalen og 48,9 % af stemmerne samt uigenkaldelig fuldmagt, således 

at han samlet kunne disponere over 51,8 % af stemmerne i driftsselskabet, jf. LV S.G.18.3. 

(2008-4). 

 

I forbindelse med en ansøgning om tilladelse til en skattefri aktieombytning skal man være 

opmærksom på indgåede aktionæroverenskomster og de bestemmelser deri, der kan begrænse 

aktionærernes stemmeret. Tilladelse til skattefri aktieombytning kan ikke opnås, hvor der 

formelt er opnået stemmeflertal, men hvor denne majoritet mistes ved bestemmelser i en 

vedtaget aktionæroverenskomst eller lignende, jf. LV S.G.18.3 (2008-4). Det forhold, at der 

foreligger en aktionæroverenskomst, vil imidlertid ikke i sig selv være ensbetydende med, at 

der foreligger en begrænsning af den reelle indflydelse. 

 

Som altovervejende hovedregel vil en bestemmelse i en aktionæroverenskomst, der giver en 

mindretalsaktionær vetoret eller på anden måde mulighed for at blokere for en beslutning, 

være en hindring for, at der kan gives tilladelse til skattefri aktieombytning, jf. LV S.G.18.3. 

(2008-4). 

                                                 
33 Se bilag 29 
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Betingelserne i ABL § 36, stk. 2, 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertal af 

stemmer i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab 

umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i FUL § 15 a, jf. ABL § 36, stk. 2, 

2. pkt. 

Normalt kan der udøves stemmeret på alle aktier eller anparter. Stemmeretten kan 

differentieres ved vedtægtsbestemmelser, men for så vidt angår et selskabs beholdning af egne 

aktier, er der det specielle, jf. AL § 67, stk. 3, at selskabet ikke kan udøve stemmeret på disse 

aktier34. 

 

En aftale, der indgås efter, at der er opnået tilladelse til en skattefri aktieombytning, vil kun 

medføre tilladelsens tilbagekaldelse, såfremt flertalsaktionæren mister majoriteten. En 

betingelse for at tilbagekalde tilladelsen er dog, at aftalen kan anses for indgået i tilknytning 

til aktieombytningen. 

 

8.2.2. Ombytning i medfør af ABL § 36, stk. 3 

ABL § 36, stk. 3, er i princippet en bestemmelse, der er uafhængig af bestemmelserne i § 36, 

stk. 1 og 2, men i praksis er der et betydeligt samspil, dels i rammerne for det skøn, 

skatteforvaltningen udøver ved stillingtagen til ansøgning om aktieombytning efter de to 

bestemmelser, dels fordi bestemmelserne i et vist omfang overlapper hinanden35. 

 

Efter ABL § 36, stk. 3, kan skatteforvaltningen tillade, at der ikke sker beskatning efter ABL 

§§ 8, 12-14, 17-19, § 21, stk. 1 og § 22 i de tilfælde, hvor et selskab erhverver hele 

aktiekapitalen i et andet selskab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet 

selskab, erhverver resten af aktiekapitalen. 

 

Stk. 3 giver således mulighed for ombytning i tilfælde, hvor det ene eller begge selskaber ikke 

er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat eller svarer til et dansk aktie- eller 

anpartsselskab, hvis de værdipapirer der ønskes ombyttet er omfattet af ABL, jf. ABL § 1. 

 

I lighed med ABL § 36, stk. 1, finder FUL §§ 9-11 anvendelse ved ombytning af aktier, hvis 

der er givet tilladelse efter ABL § 36, stk. 3. 

                                                 
34 Se bilag 12 
35 Søren Halling-Overgaars & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE, Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 172 
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ABL § 36, stk. 3, finder anvendelse ved ombytning af aktier med andele i et selskab med 

begrænset ansvar (s.m.b.a.), jf. SKM2002.682.TSS 

Told- og Skattestyrelsen gav tilladelse til skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 
3. En erhvervsdrivende forening A ansøgte som led i etableringen af en koncernstruktur, om at en påtænkt 
ombytning af aktierne i driftsselskabet A A/S med andele i B Holding s.m.b.a. ville kunne gennemføres 
skattefrit. Det var et led i koncerndannelsen, at den erhvervsdrivende forening A forud for ombytningen blev 
omdannet til et aktieselskab. Kravet om det erhvervende selskabs opnåelse af helejerskab efter ABL § 13, stk. 3 
skulle opfyldes ved hjælp af en tvangsindløsning efter reglerne i aktieselskabslovens §§ 20 b og 20 c af de 
aktionærer, der eventuelt ikke ønskede at deltage i ombytningen. Det var således en forudsætning for tilladelsen, 
at tvangsindløsningen kunne gennemføres inden for grænserne af den dagældende 10 pct.-grænse for en kontant 
udligningssum, og inden for den i ABL § 13, stk. 4 angivne tidsfrist. 
 

Af ABL § 36, stk. 5, fremgår det, at hvis det erhvervede selskab er omfattet af ABL § 19, 

finder ABL § 36, stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af 

ABL § 19. Det samme gælder hvis det erhvervede selskab er omfattet af ABL 21, stk. 1 eller 

ABL § 22. Bestemmelsen medfører, at andele i eksempelvis investeringsselskaber og 

investeringsforeninger kun kan ombyttes skattefrit efter ABL § 36, stk. 3, med andele i andre 

foreninger af samme slags. 

 

Ud over kravet om stemmeflertal i det erhvervede selskab er tilladelse til skattefri 

aktieombytning i medfør af ABL § 36, stk. 1 og 2 henholdsvis § 36, stk. 3, betinget af både 

objektive betingelser, som er nærmere beskrevet i kapitel 8.2. og subjektive betingelser, som 

er nærmere beskrevet i kapitel 8.2.1. 

 

8.3. Hvilke ejerandele kan indgå i en ombytning (objektive betingelser) 

Det, der ombyttes ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning, er ejerandele. Som det 

fremgår af det følgende, er dette i denne sammenhæng et noget mere omfattende begreb end 

blot aktier eller anparter, jf. L.V. S.G.18.5. (2008-4). 

 

Tegningsretter (warrants) kan indgå i en skattefri aktieombytning. I ABL § 1, stk. 4, 

fremgår det, at tegningsrettigheder omfattet af LL § 28 er omfattet af ABL § 36 på trods af, at 

ABL i øvrigt ikke finder anvendelse på tegningsrettigheder. 

 

Købsretter er ikke omfattet af ABL og kan derfor ikke være genstand for en skattefri 

aktieombytning. Se dog SKM2001.527.LR 

Ligningsrådet har bekræftet, at det ikke medførte afståelsesbeskatning for medlemmer i bestyrelsen i et selskab, 
at deres køberetter blev ændret til at give mulighed for at erhverve aktier i det nye moderselskab efter en skattefri 
aktieombytning, da de fremover skulle udøve deres hverv i moderselskabets bestyrelse. For selskabets 
medarbejdere, der fremover fortsat ville være ansat i datterselskabet, ville det dog medføre afståelsesbeskatning, 
hvis deres køberetter blev ændret, således at medarbejderne kunne erhverve aktier i moderselskabet. 
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Konvertible obligationer er omfattet af ABL, men anses på trods heraf ikke for omfattet af 

de ejerandele, der kan ombyttes skattefrit i.h.t. ABL § 36. 

Endnu ikke eksisterende aktier. Det er muligt at opnå tilladelse til skattefri ombytning af 

aktier, selvom disse endnu ikke er kommet til eksistens. Dette kan være relevant, hvis en 

person ønsker at omdanne sin personligt ejede virksomhed til et selskab og derefter ønsker at 

gennemføre en skattefri ombytning af de aktier, der blev udstedt i forbindelse med 

omdannelsen. Det eneste der kræves er, at ansøger kan redegøre for de transaktioner, der 

ligger forud for gennemførslen af den ansøgte ombytning, og at ombytningen ikke findes at 

være så fjern og uaktuel en begivenhed, at ansøger ikke allerede nu kan siges at være i 

besiddelse af en retlig interesse i at få behandlet sin ansøgning. 

 

Kontantvederlag. I det omfang der udbetales en kontant udligningssum, d.v.s. i det omfang 

aktionærerne i det erhvervede selskab vedlægges kontant og dermed med andet end aktier i 

det erhvervende selskab, anses dette for en aktieafståelse omfattet af de øvrige regler i ABL. 

 

Hvis der deklareres udbytte umiddelbart efter en aktieombytning uden, at der foreligger en 

retlig forpligtende aftale, kan dette ikke anses for en kontant udligningssum, jf.  

SKM2007.843.DEP: 

Skatteministeriet redegør for baggrunden for at tage bekræftende til genmæle i en sag, hvor der umiddelbart efter 

en aktieombytning blev udloddet udbytte: EF-domstolen slog i dommen C 351/05 fast, at udbytte deklareret 

umiddelbart efter en aktieombytning uden at der forelå en retligt forpligtende aftale herom ikke kunne anses for 

en kontant udligningssum. EF-Domstolen slog endvidere fast at EU-retten ikke er til hinder for, at de nationale 

myndigheder og domstole anvender nationale retsprincipper fortolket i overensstemmelse med 

fusionsskattedirektivets artikel 11 til at nægte adgang til at anvende fusionsskattedirektivets bestemmelser ved 

omgåelse og misbrug, selv når fusionsskattedirektivets artikel 11 ikke direkte er implementeret i national ret. 

Under hensyn til Landsskatterettens kendelse i TfS 1999.491 - der kom til det modsatte resultat - har 

Skatteministeriet i den konkrete sag valgt at tage bekræftende til genmæle.. 

 

Negativ egenkapital. Udgangspunktet i ABL § 36 er, at de aktier, der ombyttes, skal 

repræsentere en værdi. Hvis de indskudte aktier er værdiløse, kan der ikke erlægges et 

vederlag, og dermed kan der ikke foretages en skattefri aktieombytning. 

 

Det fremgår således af praksis, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til skattefri aktie 

aktieombytning, hvis der på ansøgningstidspunktet er negativ egenkapital i det selskab, hvis 

aktier ønskes ombyttet. Det skal imidlertid fremhæves, at det er forholdene på 
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ansøgningstidspunktet, der er afgørende, og der vil således kunne gives tilladelse til en 

skattefri aktieombytning, hvis ansøgeren kan dokumentere, at der på dette tidspunkt er en 

positiv kapital i selskabet. Dette uanset om selskabets egenkapital i den seneste årsrapport 

måtte være negativ, jf. SKM2002.514.TSS :  

Hvor A A/S var en nystartet virksomhed, hvis egenkapital i henhold til det seneste aflagte regnskab var negativ. 

Oparbejdet goodwill var ikke bogført, og værdien heraf var således ikke afspejlet i den regnskabsmæssige 

egenkapital. Driftsselskabet A A/S indgik i en aktieombytning, hvorved et udenlandsk selskab B A/S opnåede 

hele aktiekapitalen i A A/S. Kort efter indgik B A/S i en aktieombytning, hvorved C A/S erhvervede hele 

aktiekapitalen i B A/S. Told- og Skattestyrelsen fandt det efter en konkret vurdering godtgjort, at de ombyttede 

aktier i A A/S på ombytningstidspunktet havde en positiv værdi, uanset at den regnskabsmæssige værdi i 

selskabet var negativ. 

 

Formue- eller stemmeforskydning. Der gælder ikke noget krav om, at kontantvederlæggelse 

sker pro rata i forhold til aktiebesiddelsen, men det er væsentligt at være opmærksom på, at 

der ikke må ske en forskydning i rettigheder og formueforhold mellem de i ombytningen 

deltagende aktier. 

 

Der er ikke noget krav i ABL § 36 om fastsættelse af værdien af aktierne i det erhvervede 

selskab. Imidlertid gennemføres en skattefri aktieombytning enten som en nystiftelse af et 

selskab ved apportindskud, eller ved en kapitalforhøjelse ved apportindskud, og der skal 

derfor i medfør af ASL § 6 a f.f. og ApL § 7 udarbejdes en vurderingsberetning af en uvildig 

vurderingsmand. I det omfang der deltager flere aktionærer i en ombytning, vil 

skatteforvaltningen være særlig opmærksom på, at der ikke sker en forskydning mellem 

aktionærerne og dermed være særlig opmærksom på, om ombytningen gennemføres til 

handelsværdier. 

 

Tilbagevirkende kraft. En skattefri aktieombytning kan ikke gennemføres med 

tilbagevirkende kraft, jf. ABL § 36, stk. 4. Skattemæssigt kan ombytning af aktier ikke anses 

for sket tidligere end aftaledatoen. 

 

8.3.1. Betingelser for gennemførsel af en aktieombytning 

For at undgå skatteunddragelse og – undgåelse er det afgørende, at skatteyderens ønske om en 

skattemæssig aktieombytning er forretningsmæssigt begrundet. Heri ligger selvsagt ikke, at 

skatteyderen ikke må opnå skattemæssige fordele i forbindelse med aktieombytningen, 
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eftersom dette må formodes at være et væsentligt incitament til at foretage en sådan 

ombytning, jf. LV S.G.18.5.2. (2008-4). 

 . 

For at sikre, at skatteforvaltningen har de fornødne oplysninger, stilles der krav om et vist 

minimum af konkretisering i relation til den forretningsmæssige begrundelse. Dette for at 

godtgøre, at ombytningen har den beskaffenhed som forudsat i fusionsskattedirektivet 

(direktiv 90/434/EØF) artikel 11. Det vil sige, at ansøgninger, der alene er begrundet 

eksempelvis ”for at muliggøre et fremtidigt generationsskifte” eller ”i hensynet til at opnå en 

hensigtsmæssig koncernstruktur”, ikke er tilstrækkelig begrundet, jf. SKM2005.167.ØLR 

Det må derfor anbefales, at ansøgningen udarbejdes omhyggeligt og nøje beskriver 

baggrunden for aktieombytningen og formålet hermed. 

 

Generationsskifte. Hvornår der foreligger en forretningsmæssigt begrundet ansøgning, beror 

på en konkret vurdering, men det vil som udgangspunkt være gældende såfremt, 

aktieombytning er begrundet i ønsket om gennemførsel af et generationsskifte f.eks. i den 

situation, hvor den nuværende ejer nærmer sig pensionsalderen, og det er hensigten, at dennes 

børn eller betroede medarbejdere inden for en kortere årrække skal overtage driften.  

 

Generationsskifte udgør rent terminologisk som udgangspunkt en forretningsmæssig 

begrundelse i fusionsskattelovens forstand. Men EF-domstolens krav om en konkret 

helhedsvurdering, jf. præmis 41 og 42 i Leur-Bloem dommen (C28/95) sammenholdt med 

sagens faktiske forhold i øvrigt kan bevirke, at det angivne generationsskifte ikke tillægges 

afgørende betydning36. 

 

8.3.2. Vederlaget for de ombyttede aktier 

Det er en betingelse for en ombytning efter ABL § 36, stk. 2 og stk. 3, at vederlaget for de 

ombyttede aktier sker i form af ejerandele i det erhvervende selskab, samt eventuelt i form af 

kontanter. I forbindelse med vederlæggelse af kontanter skal man være opmærksom på, at der 

skal udstedes ejerandele, samt at der, uanset at der ikke er nogen lovmæssig øvre grænse for 

vederlæggelse i form af kontanter, stadig er et krav om, at det erhvervende selskab ved 

ombytning efter ABL § 36, stk. 2, opnår flertal af stemmer i det erhvervede selskab. 

 

                                                 
36 Se bilag 13 
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8.3.3. Frister for gennemførelse af ombytningen 

Det fremgår af ABL § 36, stk. 4, at ombytningen skal være gennemført inden for en periode 

på 6 måneder regnet fra første ombytningsdag. Der kan dispenseres fra fristen, jf. ABL § 36, 

stk. 4, 2. pkt. Ansøgning om forlængelse af fristen skal indsendes til det samme lokale 

kompetencecenter, som har imødekommet ansøgningen. Overskrides fristen, og er der ikke 

givet dispensation, anses aktieombytningen for skattepligtig. 

  

Da der i forbindelse med aktieombytning enten gennemføres en stiftelse af eller en 

kapitalforhøjelse i det fremtidige holdingselskab, vil der være selskabsretlige frister, der skal 

overholdes. Er der tale om stiftelse af et selskab henvises til kapitel 7. Er der tale om 

kapitalforhøjelse i et aktieselskab, skal der ske anmeldes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen 

senest 12 måneder efter forhøjelsesbeslutningen, jf. ASL § 36, stk.2. For anpartsselskaber er 

fristen 4 uger fra generalforsamlings afholdelse, jf. ApL § 71, stk. 1. 

 

8.3.4. Anmeldelse af ændrede vilkår 

I de fleste tilladelser til skattefri aktieombytning stilles krav om, at der skal gives meddelelse 

til skatteforvaltningen, såfremt der inden for de første 3 år efter ombytningens gennemførsel 

sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen, jf. LV S.G.18.7. 

(2008-4). 

 

Sådanne ændringer skal anmeldes senest 3 måneder forud for den påtænkte dispositions 

gennemførsel, såfremt der er tale om en viljebestemt/forudsigelig disposition. Er der derimod 

tale om en uforudsigelig disposition, skal anmeldelsen ske senest 1 måned efter, at forholdet 

er kommet til ansøgerens kundskab37. 

 

Desuden skal der ske anmeldelse af indgåelse og ophævelse af øvrige aftaler, der er af 

betydning for stemmefordelingen, uanset disse ikke har form af en aktionæroverenskomst. 

Derudover skal der ske anmeldelse af indgåelse af optionsaftaler, hvori holdingselskabet 

tillægger en tredjemand en køberet til alle eller nogle af de ved ombytningen erhvervede 

aktier. 

 

                                                 
37 Se bilag 14 
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Såfremt der ikke sker rettidig anmeldelse af væsentlig ændringer, vil det være nødvendigt at 

afklare retsvirkningerne heraf. Ved stillingtagen hertil vil flere forhold være af betydning, 

herunder hvorvidt der er tale om bevidst eller ubevidst manglende anmeldelse, karakteren af 

det ændrede forhold, der ikke er anmeldt, hvilken frist der er overtrådt og i hvilket omfang. 

Alt sammen forhold, der forudsætter en subjektiv vurdering38. 

 

Såfremt skatteyderen bevidst har undladt at foretage anmeldelse af et væsentligt ændret 

forhold, er der ikke meget, der taler for en forsat opretholdelse af den oprindelige tilladelse, 

eftersom der i så fald foreligger en bevidst overtrædelse af vilkåret. Det må dog fordre, at 

forholdet materielt bedømt ville have resulteret i afslag, såfremt det var blevet anmeldt. 

 

Hvis det vurderes, at den efterfølgende ændring i sig selv vil medføre en omgåelse af 

skattelovgivningen, eller at ændringen ikke harmonerer med det oprindelige formål med 

tilladelsen, vil skatteyderen modtage en meddelelse herom. Hvis skatteyderen alligevel 

foretager ombytningen, vil den blive anset for skattepligtig. Skatteyderen kan klage til 

Landsskatteretten over afgørelsen. 

 

Landsskatteretten tiltrådte, at en tilladelse til skattefri anpartsombytning blev tilbagekaldt. 

Tilladelsen var givet med anmeldelsesforbehold. Selskabets konkurs og nyt regnskab, der 

afveg væsentligt fra halvårsregnskabet, måtte anses for sådanne forhold, der skulle anmeldes. 

Den manglende anmeldelse heraf måtte anses at medføre tilladelsens tilbagekaldelse, jf. 

SKM2005.45.LSR 

 

8.3.5. De skattemæssige konsekvenser for aktionæren 

Såfremt der opnås tilladelse til en skattefri aktieombytning, vil den aktionær, der ombytter 

sine aktier, ikke blive beskattet i forbindelse med ombytningen, idet der opnås fuld succession 

på aktierne, jf. ABL § 36, stk.1, med henvisning til FUL § 11. Dette således at overdragerens 

skattemæssige position på de overdragne aktier overføres til de aktier, som overdrageren 

erhverver som vederlag i forbindelse med ombytningen. Dette gælder både med hensyn til 

anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen samt anskaffelsesintentionen. 

 

I det omfang en aktionær modtager kontant vederlag, vil dette vederlag blive beskattet i.h.t. 

                                                 
38 Forhold der kan indgå i en vurdering, jf. LV S.G.18.7.4. (2009-1), se bilag 15 
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ABL’s almindelige regler, jf. FUL § 9, stk. 1. Det fremgår af § 9, stk. 1, at afhændelsen anses 

for sket til kursen på den i FUL § 5, stk. 1 nævnte fusionsdato. Det fremgår af ABL § 36, stk. 

1, at fusionsdatoen i denne sammenhæng anses for datoen for aktieombytningen. 

 

For aktionærer i det erhvervende selskab, i tilfælde, hvor der gennemføres en aktieombytning 

med et allerede eksisterende selskab, vil aktieombytningen ikke have nogen betydning, 

forudsat at den gennemføres til handelsværdi. Såfremt ombytningskursen afviger væsentligt 

fra handelsværdien, vil der være tale om begunstigelse af en af aktionærgrupperne, hvilket 

kan give grundlag for gavebetragtninger, forudsat at der er tale om et gavemiljø eller 

interesseforbundne parter. 

 

8.3.5.1. De skattemæssige konsekvenser for det erhvervende selskab 

Det erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til 

anskaffelsessummen på ombytningstidspunktet. I øvrigt gælder der ikke særlige forhold 

vedrørende aktierne, heller ikke i forhold til sambeskatning, der således kan etableres i 

overensstemmelse med de almindelige regler.  

 

8.4. Skattefri aktieombytning uden tilladelse – ABL § 36 A 

I modsætning til aktieombytning efter ABL § 36, hvor der kræves en tilladelse fra 

skatteforvaltningen, er der ved aktieombytning efter ABL § 36 A ikke krav om, at 

aktieombytningen skal være forretningsmæssigt begrundet. 

Skatteministeriet har i forarbejderne til ABL § 36 A præciseret, at der ikke stilles krav om, at 

en aktieombytning efter ABL § 36 A skal være forretningsmæssigt begrundet, men 

betingelserne for at anvende regelsættet i § 36 A, samt konsekvenserne af at anvende dette, 

skal sikre, at aktierne i det erhvervede selskab beholdes i en periode på mindst 3 år39. 

 

8.4.1. Hvilke selskaber er omfattet 

Det fremgår af ABL § 36 A, stk. 1, at der kan ske aktieombytning uden tilladelse fra 

skatteforvaltningen, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af 

begrebet selskab i en medlemsstat, som det er defineret i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, eller 

er selskaber, som svarer til aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande 

uden for EU. 

                                                 
39 Søren Halling-Overgaars & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE, Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 214 
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8.4.1.1. Ombytning i medfør af ABL § 36 A, stk. 1 

Hvad der nærmere forstås ved en aktieombytning ih.t. ABL § 36 A, stk. 1, er ikke 

selvstændigt defineret i bestemmelsen, men der henvises i sidste punktum til ABL § 36, stk. 

2. Det vil således sige, at § 36 A, stk. 1, omfatter de tilfælde, hvor det erhvervende selskab 

erhverver en andel af det erhvervede selskabs aktiekapital, hvorved det erhvervende selskab 

opnår flertal af stemmer i det erhvervede selskab eller, hvis det allerede har haft et sådan 

flertal, erhverver en yderligere andel af aktierne. Som nævnt tidligere vedrørende ABL § 36, 

stk. 2, er det afgørende ved stillingtagen til, hvorvidt denne stemmeflerhed er opnået, ikke, 

hvorvidt der formelt set er etableret et stemmeflertal, men derimod, om den 

stemmebesiddelse, der er opnået, er en reel og blivende tilstand. I de tilfælde, hvor en 

nærmere vurdering af en aktionæroverenskomst er afgørende for om ABL § 36 A, kan 

anvendes, må det anbefales, at man, forinden ombytningen gennemføres, får dette afklaret ved 

et bindende ligningssvar. 

 

8.4.1.2. Ombytning i medfør af ABL § 36 A, stk. 2 

Reglerne i ABL § 36 A, stk. 2, svarer til bestemmelserne i ABL § 36, stk. 3, og medfører 

muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse i de situationer, 

hvor det erhvervende selskab erhverver hele aktiekapitalen i det erhvervede selskab, eller hvor 

et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det 

andet selskab. 

Det er en betingelse, at aktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark i forbindelse med 

afståelsen af aktierne, hvis en skattefri aktieombytning gennemføres efter ABL § 36 A. 

 

Det fremgår af ABL § 36 A, stk. 10, at regelsættet i ABL § 36 A, stk. 1-7 og 9, ikke finder 

anvendelse på en aktieombytning, hvor en aktionær med bestemmende indflydelse i det 

erhvervede selskab, ombytter aktier i dette selskab, der har været ejet i mindre end 3 år, med 

aktier i et selskab, der er hjemmehørende i udlandet.  

 

8.4.l.3. Vederlag for de ombyttede aktier 

Det er en betingelse for en ombytning efter ABL § 36 A, stk. 1, at vederlaget for de 

ombyttede aktier sker i form af aktier/anparter i det erhvervende selskab samt eventuelt delvis 

i form af kontanter, jf. ABL § 36, stk. 1, 3. pkt., jf. § 36, stk. 2, samt § 36 A, stk. 2. Det 

fremgår ikke af § 36 A, stk. 2, hvorvidt vederlaget kan erlægges i andet end aktier. 

Umiddelbart synes det ikke at have været hensigten at ændre på det forhold, at en aktionær 
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ved ombytningen kan erlægges i kontanter idet § 36 A, stk. 2 henviser til FUL § 9, der 

omhandler beskatning af kontantvederlag40 

 

Der gælder ikke noget krav om, at kontanterlæggelsen sker pro rata i forhold til 

aktiebesiddelsen, men det er væsentligt at være opmærksom på, at der ikke må ske en 

forskydning i rettigheder og formueforhold mellem de i ombytningen deltagende aktionærer. 

Dette er blevet præciseret i ABL § 36 A, stk. 3, hvor det er nævnt som en betingelse for at 

kunne anvende reglerne i ABL § 36 A, stk. 1, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en 

eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Selv om 

ABL § 36 A, stk. 3, alene henviser til ombytning efter stk. 1, må man antage, at stk. 3 også 

må gælde for ombytninger foretaget efter stk. 241. 

 

8.4.1.4. Frister for gennemførelse af ombytningen 

Det fremgår af ABL § 36 A, stk. 1 og 2, at ABL § 36, stk. 4, finder anvendelse. Det betyder, 

at ombytningen skal være gennemført inden for en periode på 6 måneder regnet fra første 

ombytningsdag. Se nærmere kapitel 8.3.3. 

 

En aktieombytning efter ABL § 36 A kan i lighed med en ombytning efter ABL § 36.ikke 

gennemføres med tilbagevirkende kraft  

 

Såfremt en skattefri aktieombytning gennemføres efter ABL § 36 A, skal det erhvervende 

selskab senest samtidig med indgivelse af selvangivelse for det år, hvor ombytningen er 

gennemført, give skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en ombytning 

efter reglerne i stk. 1, jf. ABL § 36 A, stk. 9.  

 

ABL § 36 A, stk. 9, henviser alene til ombytninger, der gennemføres efter stk. 1, men ikke 

efter stk. 2. Man må antage, at bestemmelsen både gælder for ombytning efter stk. 1 og efter 

stk. 2. Vedrørende fristen i stk. 9 skal det bemærkes, at konsekvensen af at undlade at 

meddele skatteforvaltningen, at selskabet har deltaget i en skattefri aktieombytning efter § 36 

                                                 
40 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE, Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 219 
41 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE, Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 220 
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A, alene vil få den betydning, at der ikke er selvangivet behørigt. Det indebærer derimod ikke, 

at ombytningen bliver skattepligtig42. 

 

8.4.1.5. Begrænsning i udbytte 

Bestemmelsen i ABL § 36 A, stk. 7, sætter en begrænsning på, hvor stort et skattefrit udbytte 

det erhvervende selskab kan modtage i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet. 

Det skattefrie udbytte må ikke overstige det erhvervende selskabs andel af det ordinære 

resultat i den godkendte årsrapport for det erhvervede selskab efter skat fratrukket skattefrit 

udbytte og skattefri aktieavance, som det erhvervede selskab har modtaget, jf. ABL § 36 A, 

stk. 7, 5. pkt. Det gælder dog ikke, i det omfang udbyttet overstiger det efter 5. pkt. opgjorte 

resultat for det erhvervede selskab med et beløb, der svarer til det erhvervende selskabs andel 

af resultatet efter 5. pkt. for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. Det omfatter 

kun ikkeudloddede resultater opgjort efter 5. pkt. for regnskabsår, der svarer til indkomståret 

før det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres, og de følgende indkomstår. Se 

SKM2008.271.SR: 

Skatterådet bekræftede, at X A/S, under hensyntagen til værnsreglerne om udbytteudlodninger i ABL § 36 A, på 

grundlag af årsrapport for 1/8 2006 - 31/7 2007, udover årets ordinære resultat, kan foretage udlodning af ikke 

tidligere udloddet ordinært resultat for regnskabsåret 1/8 2005 - 31/7 2006. På spørgsmålet om, hvorvidt de 

allerede foretagne udlodninger vil blive påvirket og vil skulle korrigeres, såfremt selskabets efterfølgende 

ordinære driftsresultater viser underskud, svarede Skatterådet benægtende. 

 
8.5. De skattemæssige konsekvenser for aktionæren. 

Opfylder man betingelserne for at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning i.h.t. ABL § 

36 A, vil den aktionær, der ombytter sine aktier, ikke blive beskattet i forbindelse med 

ombytningen, idet der opnås fuld succession på aktierne, jf. henvisningen i ABL § 36 A, stk. 

1 og 2 til FUL § 11, således at overdragerens skattemæssige position på de overdragne aktier 

overføres til de aktier, som overdrageren erhverver som vederlag i forbindelse med 

ombytningen. Det gælder i forhold til såvel anskaffelsestidspunkt som anskaffelsessum og 

anskaffelsesintention. 

  

Aktier i det erhvervende selskab, som aktionærerne modtager som vederlag for aktierne i det 

erhvervede selskab behandles ved indkomstopgørelsen, som om de var erhvervet både på 

                                                 
42 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE, Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 222 
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samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Det skal dog 

bemærkes, at hvis aktionæren er et selskab, som før ombytningen var aktionær i både det 

erhvervede og det erhvervende selskab, skal alle aktier i det erhvervede selskab ved 

indkomstopgørelsen behandles, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Det 

gælder dog ikke, hvis aktionæren på ombytningstidspunktet har ejet alle aktier i begge 

selskaber i mindst 3 år, jf. ABL § 36 A, stk. 4, 2. pkt.43 Denne regel skal forhindre, at en 

aktionær, der er et selskab, spekulerer i at omgå treårsreglen i ABL § 9. 

 

I det omfang en aktionær modtager kontantvederlag, vil dette vederlag blive beskattet i 

medfør af de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven, jf. FUL § 9. Se nærmere 

kapitel 8.3.5. 

 

8.5.1. De skattemæssige konsekvenser for det erhvervende selskab 

Som en særlig konsekvens af at gennemføre en aktieombytning uden tilladelse vil det 

erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til den 

oprindelige anskaffelsessum på ombytningstidspunktet. Den oprindelige anskaffelsessum 

opgøres efter gennemsnitsmetoden i ABL § 26, jf. LV S.D.6.5.5. (2008-4) Hvis den 

oprindelige anskaffelsessum er højere end handelsværdien af aktierne på 

ombytningstidspunktet, fastsættes anskaffelsessummen dog til handelsværdien på 

ombytningstidspunktet. Et latent tab på aktierne i det erhvervede selskab kan således ikke 

udnyttes af det erhvervende selskab. Tabet vil derimod kunne udnyttes af aktionærerne, der 

ved ombytningen bliver aktionærer i det erhvervende selskab, da de i.h.t ABL § 36 A, stk. 4, 

succederer i anskaffelssummen for de ombyttede aktier, jf. LV S.D.6.5.5. (2008-4). Det 

afviger således fra konsekvensen ved at gennemføre ombytningen efter ABL § 36, hvor det 

erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til 

handelsværdien på ombytningstidspunktet. Betingelserne i ABL § 36 A, stk.4, er som 

tidligere nævnt at sikre, at holdingselskabet ikke kort efter ombytningen afhænder aktierne i 

det erhvervede selskab. Da betingelserne er objektive, har skatteforvaltningen ikke mulighed 

for at fortage konkrete dispensationer fra bestemmelserne, men Skatteministeren har dog 

tilkendegivet, at uanset der er tale om en aktieombytning uden tilladelse, kan 

skatteforvaltningen efterfølgende ansøges om, at ombytningen er omfattet af ABL § 36, 

hvorefter ombytningen efter tilladelse kan opretholdes til trods for et salg. Det kan ske, 
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Aktieombytning 
___________________________________________________________________________ 

Side 64  

såfremt det på grund af sygdom eller andre uforudsete begivenheder er nødvendigt med et 

salg44. 

 

8.6. Omkostninger 

De omkostninger, der afholdes til gennemførsel af en aktieombytning, har tidligere været 

behandlet som ikke fradragsberettigede stiftelsesomkostninger. Ved SKM2004.297.HR har 

Højesteret fundet, at omkostningerne er fradragsberettiget i medfør af LL § 8 J. 

 

8.7. Sammenfatning 

Ombytning af aktier er en transaktion, som foregår mellem et selskab og aktionærerne i et 

andet selskab. Det indskydende selskab udgør efter ombytningen et holdingselskab med 

tilhørende datterselskab 

Den skattemæssige behandling af aktieombytning findes i ABL § 36, som omhandler 

aktieombytning med tilladelse fra skatteforvaltningen og ABL § 36 A, som omhandler 

aktieombytning uden tilladelse fra skatteforvaltningen. 

 

For at kunne anvende ABL §§ 36 og 36 A skal både det erhvervende og det erhvervede 

selskab være omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat, som det er defineret i artikel 3 i 

direktiv 90/434/EØF, eller selskaber, som svarer til aktie- eller anpartsselskaber, men som er 

hjemmehørende i lande uden for EU.  

 

Ved ansøgning om tilladelse om succession ved aktieombytning efter ABL § 36 er det vigtigt, 

at selskaberne er erhvervsdrivende med fast indskudskapital, i hvilket ingen af deltagerne 

hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af 

deltagerne indskudte kapital og selskabets øvrige formue, og som er undergivet en retslig 

regulering.  

 

ABL § 36, stk. 3 er en dansk bestemmelse, som omhandler de tilfælde, hvor selskaberne ikke 

er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i.h.t. Fusionsdirektivet. Stk. 3 finder 

anvendelse ved ombytning af aktier med andele i et selskab med begrænset ansvar (s.m.b.a.). 

For at anvende denne bestemmelse er det et krav, at det erhvervende selskab opnår 

helejerskab af det erhvervede selskab. 

                                                 
44 Søren Halling-Overgaard & birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSKIFTE, det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 227. 
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Forskellen mellem de to paragraffer er, at der ved anvendelsen af ABL § 36 kræves en 

forretningsmæssig begrundelse for at få en tilladelse, medens der ved anvendelse af § 36 A 

ikke kræves nogen tilladelse og derfor ingen begrundelse. Som en konsekvens heraf skal 

aktierne i det erhvervede selskab beholdes i en periode på mindst 3 år. Samtidig bliver 

aktierne i det erhvervende selskab, som aktionærerne modtager som vederlag for aktierne i det 

erhvervede selskab at opfatte ved indkomstopgørelsen som om, de var erhvervet både på 

samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. § 36 A sætter også 

en begrænsning for, hvor stort et skattefrit udbytte det erhvervende selskab kan modtage i en 

periode på 3 år. 

 

Det, der ombyttes ved en skattefri aktieombytning, er ejerandele, hvilket i denne 

sammenhæng er et noget mere omfattende begreb end blot aktier eller anparter.  Et eventuelt 

kontant vederlag er omfattet af FUL § 9 og vil blive behandlet som en aktieafståelse og er 

derfor omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven.  

 

De skattemæssige konsekvenser for aktionærerne vil både ved anvendelse af ABL § 36 og § 

36 A være, at der ikke sker nogen beskatning i forbindelse med ombytningen, idet der opnås 

fuld succession. 

 

De skattemæssige konsekvenser for det erhvervende selskab afhænger af om der er anvendt 

ABL § 36 eller ABL § 36 A ved ombytningen. Hvis der er anvendt § 36, anses det 

erhvervende selskab for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til 

anskaffelsessummen på ombytningstidspunktet. Hvis der er anvendt § 36 A, anses det 

erhvervende selskab for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til den oprindelige 

anskaffelsessum på ombytningstidspunktet. 

 

9. Fusion 

Ved fusion forstås en sammenlægning af to eller flere selskaber til et selskab. 

Selskabslovgivningens regler, som omfatter de selskabsretlige krav og betingelser for fusion, 

anvendes når et selskab uden likvidation opløses ved overdragelse af selskabets aktiver og 

gæld som helhed til et andet selskab, og når to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt 

selskab. 
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Fusion kan gennemføres dels ved, at et selskab overtager et andet selskab, således at det 

overtagne selskab ophører (fusion ved absorption), dels ved, at to selskaber opretter et nyt 

selskab, således at begge selskaber ophører (fusion ved kombination). 

 

Sker fusionen mellem to sideordnede selskaber, benyttes betegnelsen vandret fusion45. 

Omfattet af betegnelsen vandret fusion er fusioner mellem selskaber med hver sin 

aktionærkreds eller selskaber som ejes af samme aktionærkreds, men uden at der eksisterer 

nogen gensidig aktiebesiddelse mellem de fusionerede selskaber. Ved vandret fusion 

vederlægges aktionærerne i det indskydende selskab med aktier i det modtagende selskab. 

 

Sker fusionen mellem over-/underordnede selskaber, d.v.s selskaber, hvori det ene selskab 

ejer aktier i det andet (moder-/datterselskabsforhold) benyttes betegnelsen lodret fusion46. 

Normalt vil moderselskabet ved en lodret fusion være det modtagende selskab, men der er 

ingen selskabsretlig hindring for, at det i stedet er datterselskabet, som er det modtagende 

selskab. Hvis dette er tilfældet, benævnes fusionen en omvendt lodret fusion, hvor 

moderselskabets aktionærer vederlægges med datterselskabsaktier47.  

 

9.1. De skatte- og selskabsretlige krav til anmeldelse af fusion. 

En vandret fusion kaldes også en horisontal fusion og selskabsretlig findes bestemmelserne i 

ASL §§ 134-134 K. For anpartsselskaber findes bestemmelserne i ApL kapitel 10. 

Såfremt man ønsker at gennemføre en lodret fusion, skal man være opmærksom på, at der 

ikke findes specifikke bestemmelser herom i aktie- og anpartsselskabslovene, men at de 

selskabsretlige regler vedrørende vandrette fusioner finder anvendelse ved gennemførelsen af 

omvendt lodrette fusioner. Dette skyldes, at der ved gennemførslen af en lodret fusion i 

selskabsretlig henseende ikke udstedes nogen ejerandele, eftersom moderselskabet opsluger 

datterselskabet. Derimod vil der såvel ved den vandrette som ved den omvendt lodrette fusion 

skulle udstedes nye ejerandele. 

 

De skatteretlige regler findes i FUL. Lovens fusionsbegreb skal ses i sammenhæng med den 

afgrænsning, der er i relation til, hvilke selskaber m.m. loven finder anvendelse på. 

Anvendelsesområdet er indskrænket til de tilfælde, hvor der enten er tale om et selskab, 

                                                 
45 Se bilag 16 figur 1 
46 Se bilag 16 figur 2 
47 Se bilag 16 figur 3 
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således som det er fastlagt i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller et selskab, som det i øvrigt er 

defineret i FUL. 

 

FUL kan således finde anvendelse på fusioner, hvor former for selskaber i.h.t. FUL § 1, stk.1, 

og §§ 14-14i er involveret. Ligningsvejledningen viser i S.D.1.2. (2008-4) en oversigt over 

hjemlen til fusioner mellem de respektive juridiske personer48. 

 

Der er ikke mulighed for at anvende FUL´s regelsæt i forbindelse med sammenlægninger, der 

involverer interessentskaber, kommanditselskaber eller partnerselskaber. 

 

Når et selskab er omfattet af FUL § 1, stk. 1, og §§ 14-14 i, vil selskabet have mulighed for at 

kræve, at der sker beskatning i.h.t. FUL kapitel 1 i forbindelse med en fusion. Dette 

forudsætter dog, at selskabet opfylder de i FUL anførte betingelser. Såfremt dette er tilfældet, 

vil beskatningen ske efter FUL § 9 og 11. Dette medfører, at der, populært sagt, er tale om en 

skattefri fusion, men i realiteten er der tale om anvendelse af successionsprincippet. 

 

Der er ingen forpligtelse til at lade en fusion gennemføre som en skattefri fusion. Man kan 

alternativt vælge at gennemføre fusionen som en skattepligtig fusion. 

 

9.2. Skattefri fusion. 

I modsætning til hvad der gælder ved aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning, er der 

ved fusion ikke et to-strenget system. Der hverken kan eller skal ansøges om gennemførsel af 

en skattefri fusion. Den tidligere regel om, at der i visse situationer skulle ansøges om 

tilladelse, er blevet ophævet. Der er dog stadig en række betingelser, der skal være opfyldt. 

Opstår der fortolkningstvivl om, hvorvidt en fusion opfylder fusionsskattelovens regler, må 

det tilrådes, at tvivlen afklares ved et bindende ligningssvar, forinden fusionen iværksættes. 

De selskabsretlige dokumenter skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen49.  

Det er en betingelse for anvendelse af FUL´s regler, at de selskabsretlige dokumenter og 

oplysninger indsendes til skatteforvaltningen senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er 

vedtaget i alle de fusionerende selskaber, jf. FUL § 6, stk. 3.  

                                                 
48 Se bilag 17 
49 Se bilag 18 
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Reglerne indebærer, at fusion kan foretages skattefrit, uanset om fusionen vedtages i første 

eller andet halvår af regnskabsåret. Men det ændrer ikke ved de selskabsretlige regler, 

hvorefter den fusion, der vedtages, skal være i overensstemmelse med den offentliggjorte 

fusionsplan, der skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori 

tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår, jf. LV S.D.1.7. (2008-4). 

 

9.2.1. Krav til vederlagets karakter; aktier eller kontantvederlag.  

Der findes ikke længere en begrænsning på kontantvederlagets størrelse. Reglen om en 

begrænsning på 10 % blev ophævet i 2002. Der således ingen risiko for bortfald af 

skattefrihed på grund af overtrædelse af størrelsen på kontantvederlaget. 

 

I lighed med, hvad der er gældende ved både aktieombytning og spaltning, vil et 

kontantvederlag blive beskattet, som var der tale om en skattepligtig afståelse af aktier, jf. 

FUL § 9, stk. 1. Såfremt vederlæggelsen sker i form af kontanter, er der ikke noget krav om, 

at det kontante vederlag skal fordeles pro rata mellem de hidtidige aktionærer i forhold til 

deres ejerandele. Der må derimod ikke ske en skævdeling i forholdet mellem de i fusionen 

deltagende aktionærer. 

 

Aktionærerne i det indskydende selskab kan vederlægges med nyudstedte aktier i det 

modtagende selskab. Aktionærerne kan også vederlægges med egne aktier i det modtagende 

selskab. Et selskabs afståelse af egne aktier til dets hidtidige aktionærer i forhold til deres 

aktiebesiddelse sidestilles med nytegning. Afståelse af egne aktier til andre end de hidtidige 

aktionærer eller til disse i et andet forhold end deres bestående aktiebesiddelse anses som 

afståelse og beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler, jf. LV S.D.1.4. (2008-4). 

 

I SKM2007.555.SR havde forespørgeren anmodet om bindende svar om hvorvidt anvendelse 

af egne aktier som vederlag i en omvendt lodret fusion ville udløse skattepligt. Skatterådet 

besvarede dette spørgsmål med et "nej".  

 

Kravet om udstedelse af aktier i det modtagende selskab gælder ikke ved lodrette fusioner, 

hvor det indskydende selskab (datterselskabet) overdrager samtlige aktiver og passiver til det 

modtagende selskab (moderselskabet), som derefter annullerer det indskydende selskabs 

aktier, jf. FUL § 2, stk. 2. 
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9.2.2. Fusionsdatoen 

Udgangspunktet for fastlæggelse af fusionsdatoen findes i FUL § 5, stk. 1-3. Ifølge stk.1 er 

fusionsdatoen i skattemæssig henseende datoen for den åbningsstatus, der i medfør af ASL § 

134 b og ApL § 65 skal udarbejdes for det modtagende selskab. Det er en betingelse for at 

anvende fusionsskattelovens regler, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen 

for det modtagende selskab. 

 

I SKM.2006.526.SR. Har Skatterådet med udgangspunkt i en konkret tilladelse om skattefri 

fusion taget stilling til den skattemæssige fusionsdato. 

Skatterådet svarede, for så vidt angår det selskab, der ikke har været sambeskattet med andre selskaber, anses 

den skattemæssige fusionsdato at være sammenfaldende med den selskabsretlige fusionsdato. For de selskaber, 

der har været sambeskattet, rykkes den skattemæssige fusionsdato til tidspunktet for ophøret af 

koncernforbindelsen, og der skal for disse selskaber udarbejdes perioderegnskaber. 

 

Hvis det modtagende selskab, jf. FUL § 5, stk. 2, allerede er registreret og selskabet ikke har 

drevet erhvervsmæssig virksomhed forud for fusionsdatoen, og hele selskabets egenkapital fra 

stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut, kan første 

regnskabsperiode uanset stk. 1 løbe fra stiftelsen, når regnskabsperioden slutter 12 måneder 

efter fusionsdatoen, og perioden ikke overstiger 18 måneder. Det kræves ikke, at de 

fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato. 

 

Bestemmelserne i stk. 2 opstiller de samme krav som VOL § 1, stk. 2, med hensyn til, at hele 

selskabets egenkapital har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. 

 

Der er en væsentlig undtagelse til bestemmelsen i FUL § 5, stk.1, nemlig bestemmelsen i stk. 

3, der medfører, at såfremt et af de i fusionen deltagende selskaber opgøres efter SEL § 31, 

stk. 3, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen, 

uanset stk. 1, som skattemæssig fusionsdato for det pågældende selskab. Indkomsten skal 

opgøres efter SEL § 31, stk. 3, såfremt der ved fusionen etableres en koncernforbindelse. Det 

er imidlertid væsentligt at holde sig for øje, at bestemmelsen i SEL § 31, stk. 3, kun finder 

anvendelse, hvis der etableres en koncernforbindelse, således som defineret i SEL § 31 C, stk. 

1 og 2. 
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9.2.3. Successionsprincippets betydning for det indskydende- og det modtagende selskab 

I relation til de aktiver og passiver, som det modtagende selskab overtager fra det ind- 

skydende selskab, succederer det modtagende selskab i såvel anskaffelsestidspunkt og 

anskaffelsessum som anskaffelsesintention, jf. FUL § 8, stk. 1, ligesom der succederes i de 

afskrivninger og nedskrivninger, som det indskydende selskab har foretaget. Såfremt der 

overtages aktiver, som er erhvervet i enten spekulations- eller næringshensigt, vil det 

modtagende selskab ligeledes succedere i denne hensigt, jf. FUL § 8, stk. 2. Dette uanset om 

det modtagende selskab, forud for fusionen, har været drevet med spekulation eller næring 

inden for tilsvarende områder. 

 

9.2.3.1. Behandling af underskud og sambeskatning i forbindelse med fusion 

Behandling af skattemæssige underskud i forbindelse med en skattefri fusion er ganske 

kompliceret. 

 

Det overordnede udgangspunkt er, at såvel det indskydende som det modtagende selskab 

fortaber retten til at fremføre underskud opstået i tiden forud for fusionen, jf. FUL § 8, stk. 6. 

Dette betyder, at såfremt der er et betydeligt skattemæssigt underskud i begge eller det ene af 

selskaberne, bør det nøje overvejes, om der i stedet bør gennemføres en skattepligtig fusion. 

 

Udgangspunktet fraviges dog i tilfælde, hvor der er tale om en fusion mellem sambeskattede 

selskaber. Her vil tidligere års underskud, opstået mens selskaberne har været sambeskattet, 

kunne fradrages i ubegrænset omfang i sambeskatningsindkomsten. 

Der er en særlig begrænsning af underskudsfremførselsadgang vedrørende mellemperioden, 

såfremt der er tale om en fusion mellem selskaber, der ikke tidligere har været 

koncernforbundet i hele mellemperioden. Her gælder det, at et eventuelt underskud, opgjort 

før af- og nedskrivninger, der måtte være opstået i mellemperioden, altså perioden fra 

fusionsdatoen og frem til fusionen er endelig vedtaget, ikke kan bringes til fradrag i det 

modtagende selskab, ud over selskabets positive kapitalindtægter med tillæg af indkomst fra 

udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. 

 

Der kan heller ikke opnås fradrag, såfremt der er tale om et underskud opstået i 

mellemperioden i et selskab, der er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, 

enten direkte eller via et datterselskab, hvori det pågældende selskab ejer 25 % eller mere af 

aktiekapitalen. Begge disse undtagelser svarer i vidt omfang til LL § 15, stk. 7. 
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Derudover skal det bemærkes, at en forudsætning for, at der kan konstateres, om der har været 

et skattemæssigt underskud i mellemperioden i et eller flere af de fusionerede selskaber, er, at 

det modtagende selskab foretager en særskilt opgørelse heraf for hvert enkelt selskab. 

 

9.2.4. Konsekvenserne af den skattemæssige succession for aktionærerne 

I forbindelse med en skattefri fusion kan der frit vælges mellem vederlæggelse af 

aktionærerne i form af aktier i det modtagende selskab eller kontanter eller en kombination 

heraf. 

 

Såfremt aktionærerne i det indskydende selskab i forbindelse med fusionen vederlægges med 

andet end aktier i det modtagende selskab, beskattes vederlaget, som var der tale om en 

afståelse af aktier, jf. FUL § 9, stk. 1. Beskatningsgrundlaget er værdien af vederlaget pr. 

fusionsdatoen, dog således, at det er den faktiske værdi, altså det provenu, som aktionærerne 

faktisk modtager, og ikke en eventuel anden børsnoteret værdi.  

 

De aktier, som aktionærerne i det indskydende selskab måtte modtage i det modtagende 

selskab, som vederlag for aktierne i det indskydende selskab, skal behandles efter reglerne i 

FUL § 11. 

 

9.3. Den skattepligtige fusion 

Det er kun sjældent, det vil være relevant at gennemføre en skattepligtig fusion, da dette vil 

resultere i almindelig ophørsbeskatning, jf. SEL § 5, samt avancebeskatning i.h.t. ABL. I 

relation til selskabernes skatteforhold i øvrigt vil der ikke indtræde særlige retsvirkninger som 

følge af fusionen. Dette betyder, at det indskydende selskabs skatteforhold vil være uden 

betydning for det modtagende selskab. Samtidig vil den skattepligtige fusion heller ikke få 

nogen betydning for det modtagende selskabs skatteforhold. Selskabets eventuelle 

skattemæssige underskud vil frit kunne fremføres i samme omfang, som hvis fusionen ikke 

havde fundet sted. 

 

Særligt i forbindelse med skattepligtige fusioner med tilbagevirkende kraft skal man være 

opmærksom på, at fusionen som udgangspunkt har virkning fra det tidspunkt, hvor fusionen 

er endelig vedtaget i selskaberne, jf. SEL § 8 A. Det er dog muligt at opnå skattemæssig 

retsvirkning tilbage til skæringsdagen, det der ved den skattefri fusion betegnes fusionsdagen, 
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forudsat at denne er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs 

regnskabsår. 

 

Dette forudsætter, at der indsendes genpart af fusionsdokumenterne til skatteforvaltningen 

senest en måned efter vedtagelsen i samtlige selskaber, jf. FUL § 6. 

 

9.4. Omkostninger 

De omkostninger, der påløber til revisor og advokat i forbindelse med gennemførsel af en 

fusion, er fradragsberettigede for selskabet, jf. LL § 8 J. I det omfang, der sker opkøb af hele 

aktiekapitalen i et selskab, og opkøbet sker for at muliggøre en umiddelbart efterfølgende 

fusion, vil der også være fradrag for udgifter til revisor og advokat i forbindelse med 

aktiekøbet, herunder omkostninger til due diligence, jf. SKM2001.240.LSR 

Et selskab afholdt revisorudgifter i forbindelse med erhvervelse af hele aktiekapitalen i et andet selskab. Da det 

fandtes godtgjort, at aktieerhvervelsen var foretaget med henblik på en efterfølgende fusion, var 

revisionsudgifterne fradragsberettigede i medfør af ligningslovens § 8 J, stk. 1. 

 

9.5. Sammenfatning 

Ved fusion forstås en sammenlægning af to eller flere selskaber til et selskab. 

Selskabslovgivningens regler anvendes, når et selskab uden likvidation opløses ved 

overdragelse af selskabets aktiver og passiver som helhed til et andet selskab, eller når to eller 

flere selskaber sammensmeltes til et nyt selskab. 

Sker fusionen mellem to sideordnede selskaber, benyttes betegnelsen vandret fusion. Sker 

fusionen mellem over/underordnede selskaber, benyttes betegnelsen lodret fusion. Normalt vil 

moderselskabet ved en lodret fusion være det modtagende selskab Hvis det er datterselskabet, 

der er det modtagende selskab, benævnes fusionen en omvendt fusion. 

 

I modsætning til hvad der gælder ved aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning, skal 

der ikke ansøges om tilladelse til en skattefri fusion. 

 

Som udgangspunkt fortabes retten til at fradrage underskud opstået før fusionen både for det 

indskydende og for det modtagende selskab. Udgangspunktet fraviges dog i tilfælde, hvor der 

er tale om en fusion mellem sambeskattede selskaber. 
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Aktionærerne i det indskydende selskab kan vederlægges med aktier, kontanter eller en 

kombination. Der findes ikke nogen begrænsning i kontantvederlagets størrelse, og der er ikke 

nogen regel om, at det kontante vederlag skal fordeles pro rata mellem de hidtidige aktionærer 

i forhold til deres ejerandele. Derimod må der ikke ske en skævdeling i forholdet mellem de i 

fusionen deltagende aktionærer. 

 

Der kan også foretages en skattepligtig fusion. Man skal dog være opmærksom på, at en 

sådan vil udløse almindelig ophørsbeskatning samt avancebeskatning. 

 

10. Tilførsel af aktiver 

Ved tilførsel af aktiver i fusionslovens forstand forstås den transaktion, hvorved et selskab 

uden at blive opløst tilfører den samlede virksomhed eller en eller flere grene af sin 

virksomhed til et andet selskab. Vederlaget herfor er aktier i det modtagende selskab. 

 

Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som 

ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig enhed. Det vil sige en enhed, 

der kan fungere ved hjælp af egne midler, jf. FUL § 15 c, stk. 2, 2. pkt.. 

 

Tilførsel af aktiver kan ske såvel til et nystiftet som til et allerede bestående selskab. Som 

udgangspunkt vil en sådan disposition udløse beskatning i det indskydende selskab, da der er 

tale om salg af aktiver. Følges imidlertid bestemmelserne i FUL om tilførsel af aktiver, vil det 

være muligt at udskyde beskatningen ved, at det modtagende selskab succederer i det 

indskydende selskabs skattemæssige positioner vedrørende de indskudte aktiver. 

 

10.1. Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Ved tilførsel af aktiver har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i FUL § 15 d, når 

såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i 

en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i landet anses 

for en transparent enhed, jf. FUL § 15 c.  

 

For at kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, skal der forud for gennemførelsen 

indhentes tilladelse fra skatteforvaltningen. Sammen med ansøgningen bør der der vedlægges 
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en række regnskabsoplysninger50.  

 

Den påtænkte transaktion skal foretages ud fra forsvarlige økonomiske eller 

forretningsmæssige grunde, uden at hovedformålet eller et af hovedformålene er 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Som eksempler på forretningsmæssige betragtninger 

kan nævnes omstrukturering herunder generationsskifte, rationalisering eller risikoafvejning. 

I henhold til Lov nr. 527 af 17/6 2008 er kravet i FUL § 6 om, at de selskabsretlige 

dokumenter, der udarbejdes i forbindelse med omstruktureringen, skal indsendes til 

skatteforvaltningen, ophævet. 

 

De selskabsretlige dokumenter skal fortsat indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

10.1.1. Materielle krav i forbindelse med tilførsel af aktiver i.h.t. FUL § 15 c 

Ud over de ovenfor nævnte krav om økonomisk eller forretningsmæssig begrundelse er der 

flere materielle krav, der skal opfyldes. En manglende iagttagelse af disse krav kan i værste 

fald medføre, at der i skatteretlig sammenhæng findes at være tale om en skattepligtig 

afståelse af aktiver, selv om der i selskabsretlig sammenhæng er foretaget en tilførsel af 

aktiver (apportindskud)51. 

 

Der skal der være tale om tilførsel af en samlet virksomhed52. Dette krav kan være opfyldt 

ved, at den virksomhed, det indskydende selskab driver, indskydes i det modtagende selskab. 

Det vil også være opfyldt, hvis det indskydende selskab indskyder en gren af den hidtil drevne 

virksomhed, forudsat at den gren i sig selv kan betegnes som en selvstændig virksomhed. 

 

Det må bero på en konkret vurdering, om det, der overdrages, opfylder betingelserne for at 

være en virksomhed eller en gren af en virksomhed. En filial af en virksomhed eller en 

tværgående afdeling i en virksomhed vil alt efter omstændighederne kunne opfylde 

betingelserne for at være en gren af den virksomhed. 

 

Det modtagende selskab skal endvidere, efter gennemførelsen af tilførslen, udgøre en 

selvfungerende enhed, såvel i organisatorisk henseende som i økonomisk forstand. At det 

                                                 
50 Se bilag 19 
51 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE. Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 268 
52 Virksomhedsbegrebet er nærmere beskrevet i kapitel 4.2. 
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modtagende selskab skal kunne fungere i økonomisk forstand, vil sige, at det skal kunne 

fungere ved egne midler, jf. FUL § 15 c, stk. 2, 2. pkt. Derudover er det krav, at det 

indskydende selskab, som vederlag for den indskudte virksomhed, alene må modtage aktier. 

Modtages der, direkte eller indirekte eller ved senere omgørelse, anden form for vederlag, er 

der ikke grundlag for at give tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. 

 

10.1.2. Hvilke aktiver kan indgå i begrebet den samlede virksomhed eller gren af en 

virksomhed 

Det er ikke helt enkelt at afgrænse, hvornår der foreligger en virksomhed eller en gren af en 

virksomhed. Dette hænger sammen med, at der dels er et krav om, at der skal foreligge en 

(gren af en) selvstændig virksomhed, dels at samtlige til denne virksomhed naturligt hørende 

aktiver og passiver omfattes af tilførslen. Der skal i høj grad anlægges en 

organisationsmæssig synsvinkel. Det vil sige, at der skal tage stilling til, om den gruppe 

aktiver og passiver, der ønskes tilført, tilsammen udgør en selvstændig virksomhed eller en 

samlet enhed. 

 

10.1.2.1. Driftsmidler 

Kun sjældent vil et enkeltstående driftsmiddel i sig selv udgøre en virksomhed. Det kan dog 

forekomme, f.eks. hvor der er tale om en fiskekutter, hvortil der ikke er knyttet en goodwill53. 

 

10.1.2.2. Debitorer 

Debitorer skal følge den gren af virksomheden, de udspringer af. Dette vil være den 

altovervejende hovedregel, som normalt ikke kan fraviges. Det vil således ikke være muligt at 

lade debitorerne eller en del heraf forblive i det indskydende selskab, uanset at den gren af 

virksomheden, hvoraf de udspringer, indskydes i det modtagende selskab, jf. TfS 1996 821 

LR, jf. LV S.D.3.5.2. (2008-4): 

Sagen omhandler et tilfælde, hvor et selskab drev virksomhed med 2 aktiviteter, der var særskilt registreret i 

selskabets bogholderi. Selskabet ønskede ved apportindskud at udskille de 2 aktiviteter i 2 datterselskaber, 

således at selskabet alene skulle være et holdingselskab med administrative funktioner. I forbindelse med 

opdelingen ønskede selskabet, at en del af selskabets debitormasse skulle forblive i holdingselskabet, mens 

resten skulle overføres til et datterselskab. Ligningsrådet fandt, at opdelingen af debitorer ikke kunne anses som 

                                                 
53 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE. Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 274 
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en selvstændig forretningsdel, og at varedebitorer som helhed udgør en integreret del af virksomheden. 

Ligningsrådet stillede det vilkår, at samtlige debitorer skulle overføres til datterselskabet. 

 

Afgørelsen viser klart de restriktive krav, der stilles i relation til debitorer. 

 

10.1.2.3. Fast ejendom 

For så vidt angår fast ejendom er der som udgangspunkt fri adgang til at placere den i enten 

det modtagende selskab eller lade den blive i det indskydende selskab. Dette gælder ikke 

alene for egentlige udlejningsejendomme, der almindeligvis i sig selv udgør en gren af en 

virksomhed, men også for ejendomme, der har været anvendt af virksomheden selv til brug 

for den aktivitet, som ejendommen nu ønskes adskilt fra, jf. TfS 1997.661 LR: 

Ligningsrådet gav tilladelse til tilførsel af aktiver i et tilfælde, hvor ejendommene skulle forblive i det 

indskydende selskab. Dette gjaldt såvel de ejendomme, der var udlejet til tredjemand, som den ejendom, der 

benyttedes af selskabet selv, herunder af den overførte gren af virksomheden. 

  

10.1.2.4. Goodwill 

Goodwill følger naturligt den virksomhed, hvoraf goodwill udspringer. Det er således ikke 

muligt at overdrage virksomheden, uden at der medfølger goodwill. Det er heller ikke muligt 

at overdrage goodwill alene. Goodwillen er uløseligt knyttet til virksomheden/en gren af 

virksomheden, jf. TfS 1993 279 LR: 

Et selskab, der fremover skulle være moderselskab for 3 nystiftede datterselskaber, fik tilladelse til at tilføre sine 

aktiviteter til selskaberne. Ligningsrådet satte som vilkår, at tilførslen af den aktivitet, hvortil der var knyttet 

goodwill, skulle omfatte samtlige og udelukkende de til denne gren af virksomheden hørende aktiver og 

passiver, herunder goodwill. 

 

10.1.2.5. Aktiebesiddelse 

Det forhold, at et selskab ejer aktier, vil ikke i sig selv kunne udgøre en selvstændig 

virksomhed eller en gren af en virksomhed. Anlægsaktier (typisk datterselskabsaktier) anses 

dog for at udgøre en gren af en virksomhed, når overdragelsen sker i forbindelse med 

overdragelsen af virksomheden eller virksomhedsgrenen, og når overdragelsen af aktierne 

skønnes at være organisatorisk begrundet, jf. TfS 2000, 616 LR: 

Et forsikringsselskab, der drev forskellig virksomhed. Under hensyntagen til de krav, som selskabet var 

underlagt efter forsikringslovgivningen, fandt Ligningsrådet, at posterne datterselskabsaktier, børsnoterede aktier 

og fordringer kunne fordeles mellem det indskydende selskab og det modtagende selskab på den mest 

hensigtsmæssige måde med henblik på overholdelse af forsikringslovgivningens regler. Afgørelsen var ikke 

udtryk for en ændring af praksis for grenafgrænsning ved datterselskabsaktier. 
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10.1.2.6. Ideelle andele i interessentskaber og kommanditselskaber 

En ideel andel af en virksomhed anses ikke for selvstændig virksomhed. I princippet er det 

dog muligt, at et selskab tilfører en ideel andel af et interessentskab til et aktieselskab, men 

det forudsætter, at det modtagende selskab senest ved tilførslen opnår ejerskab til hele 

interessentskabet, jf. TfS 2000 66 LR: 

Et selskab A, der ønskede at overføre sin ideelle andel i et kommanditselskab til et eksisterende selskab B pr. 1. 

januar 1999. Ultimo 1999 skulle den resterende ideelle andel overdrages til B med almindelig 

realisationsbeskatning fra et udenlandsk selskab. Ligningsrådet fandt, at der ikke var tale om en gren af en 

virksomhed, når samtlige ideelle andele ikke ved selve tilførslen blev samlet i et selskab. 

 

10.1.2.7. Likvider og lån 

Likvide midler i det indskydende selskab kan frit placeres enten i dette selskab eller i det 

modtagende selskab. Dette gælder uanset om likviderne er optjent i den del, der forbliver i det 

indskydende selskab, eller den del, der indskydes i det modtagende selskab. Man skal dog 

være opmærksom på, at det skal være muligt for det modtagende selskab at fungere ved egne 

midler herunder egne lånemuligheder hos uafhængige långivere, da det ellers ikke vil falde 

ind under definitionen af en virksomhed eller en gren af en virksomhed, jf. FUL § 15 c, stk. 2.  

 

10.1.2.8. Passivering af en skatteforpligtelse 

I forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen for det modtagende selskab skal der ske 

passivering af såvel den skyldige som den udskudte skat, forudsat at skatteforpligtelsen 

relaterer sig til den gren af virksomheden, der tilføres det modtagende selskab, jf. TfS 1995 

152 LR: 

Ligningsrådet gav tilladelse til tilførsel af aktiver på vilkår af, at der blev tilført yderligere aktiver eller foretaget 

regulering over passiverne, således, at det kunne godtgøres, at der på tidspunktet for tilførslen var dækning i 

egenkapitalen for hele den udskudte skat. 

 

Det får især betydning i relation til, om det modtagende selskab er i stand til at fungere for 

egne midler, jf. FUL § 15 c, stk. 2, jf. SKM2002.620.EFD og SKM2001.73.LR.54. 

 

10.1.2.9. Vederlæggelse 

I modsætning til, hvad der er tilfælde ved aktieombytning, fusion og spaltning, hvor der ikke 

er nogen begrænsning i muligheden for delvis kontant vederlæggelse, er der ved tilførsel af 

aktiver ikke mulighed for at foretage nogen form for kontantvederlæggelse af det indskydende 
                                                 
54 Se bilag 20 
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selskab. Af hensyn til den skattemæssige succession skal vederlaget være 100 % i form af 

aktier, jf. FUL § 15 d, stk. 4, jf. TfS 1997 661 LR, der drejer sig om en mellemregning 

mellem det indskydende selskab og modtagende selskab: 

Ligningsrådet stillede vilkår om, at en mellemregning mellem det indskydende selskab og det modtagende 

selskab udgik i forbindelse med tilførslen. Mellemregningen var i strid med vederlæggelseskravet i FUL § 15 c, 

stk. 2. 

 

Centralt ved stillingtagen til, hvorvidt kravet i FUL § 15 c, stk. 2 er opfyldt er en fastlæggelse 

af, i hvilket omfang der efterfølgende kan ske udlodning fra det modtagende selskab til det 

indskydende selskab.  

 

Problemstillingen er den, at uanset der kun sker vederlæggelse i form af aktier, er der risiko 

for, at det indskydende selskab bliver stillet, som om der var sket delvis kontant-

vederlæggelse, såfremt der efterfølgende sker udbytteudlodning fra det modtagende til det 

indskydende selskab. I hvilket konkret omfang udbytteudlodning kan finde sted, er en 

afgrænsning, der er baseret på såvel en beløbsmæssig som en tidsmæssig afgrænsning. 

SKM2005.87.LSR: 

En tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver var med rette tilbagekaldt, idet en foretagen udbytteudlodning ansås 

for at være i strid med forbuddet mod kontant vederlæggelse i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2. 

 

Skat kom i en konkret afgørelse til det modsatte resultat. SKM2006.403.SKAT: 

Et selskab, B ApS, foretog en skattefri tilførsel af aktiver til sit datterselskab, C A/S, og et nystiftet selskab, D 

ApS. I det efterfølgende regnskabsår foretog C A/S en udlodning til B ApS, der oversteg årets resultat. SKAT 

fandt, at udlodningen ikke var i strid med den tidligere meddelte tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, idet den 

del af udlodningen der oversteg årets resultat, hidrørte fra ikke bunden egenkapital i C A/S fra tiden inden 

gennemførelsen af den skattefri tilførsel af aktiver. Der var således efter en konkret vurdering ikke tale om, at B 

ApS modtog et kontantvederlag ved den skattefri tilførsel af aktiver. 

 

10.1.3. Tidspunktet for tilførslens gennemførelse 

Udgangspunktet for fastlæggelse af tilførselsdatoen følger FUL § 5, stk.1 og stk. 3, jf. SEL § 

31, stk. 3. D.v.s., at den skæringsdato der vælges for gennemførelse af en tilførsel af aktiver, 

skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. 

Ved tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab skal tilførselsdatoen være sammenfaldende med 

det modtagende selskabs åbningsstatus, medens tilførselsdatoen til et eksisterende selskab 

skal være sammenfaldende med åbningsstatus for det pågældende regnskabsår, jf. FUL § 5, 
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stk.1. Skal indkomsten i et af de i tilførslen deltagende selskaber opgøres efter reglerne i SEL 

§ 31, stk. 3, som følge af, at koncernforbindelsen, jf. SEL § 31 c, er ophørt eller etableret 

inden eller i forbindelse med tilførslen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis 

etableringen af koncernforbindelsen som skattemæssig tilførselsdato for det pågældende 

selskab, jf. FUL § 5, stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 3 kræves det ikke, at de involverede 

selskaber har samme skattemæssige tilførselsdato. 

 

10.1.3.1. De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

Da selve tilførslen i henhold til FUL er baseret på successionsprincippet, følger det af FUL § 

15 d, stk. 1, at afståelsen af aktiver fra det indskydende selskab ikke udløser nogen form for 

beskatning i det indskydende selskab, da skattebyrden i forbindelse med tilførslen følger 

aktiverne over i det modtagende selskab, der så indtræder i den skattemæssige position, der 

hidtil har kendetegnet de pågældende aktiver i det indskydende selskab jf. FUL § 8. Dette 

forudsætter dog, at det modtagende selskab er undergivet fuld dansk beskatning, hvilket vil 

være tilfældet, såfremt tilførslen sker til et i Danmark hjemmehørende selskab eller til et 

udenlandsk selskabs faste driftsted eller faste ejendom i Danmark. Hvis tilførslen sker til et i 

udlandet hjemmehørende selskab, vil der være tale om en skattepligtig afståelse. 

 

De aktier, som det indskydende selskab modtager som vederlag for den tilførte virksomhed 

eller gren af en virksomhed, opgøres, jf. FUL § 15 d, stk. 4, med en anskaffelsessum svarende 

til den skattemæssige værdi af de pågældende aktiver og passiver på tilførselsdatoen, da der er 

tale om skattemæssig succession. Opgørelsen sker efter reglerne i VOL § 4, stk. 2. 

 

Den skattemæssige anskaffelsessum opgøres således ved at tage aktivernes handelsværdi 

fratrukket den latente hvilende skat. Der vil ofte fremkomme en meget lav anskaffelsessum på 

aktierne, hvilket dog ikke bør give anledning til særlige overvejelser, medmindre der er tale 

om en negativ anskaffelsessum, idet dette jo er konsekvensen af den skattemæssige 

succession55. I tilfælde, hvor der sker tilførsel til et modtagende selskab, der før tilførslen har 

en negativ egenkapital, vil de tilførte aktiver således gå til dækning heraf. Det medfører, at der 

vil være tale om en lavere anskaffelsessum for aktierne end de tilførte indgangsværdier. Dette 

                                                 
55 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE, det skatteretlige grundlag ved 
generationsskifte og omstrukturering, side 325 
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er dog ikke til hindre for gennemførslen af tilførslen, forudsat at der i det modtagende 

selskabs tilbageværende frie egenkapital er dækning for latente skatter56. 

 

Som udgangspunkt vil der alene blive tale om beskatning, såfremt de modtagne aktier sælges 

til tredjemand inden for de første 3 år efter tilførslen, jf. ABL § 8, i hvilket tilfælde avancen 

vil indgå i det indskydende selskabs almindelige skattepligtige selskabsindkomst. Efter 3 år 

kan selskabet skattefrit afstå aktierne, jf. ABL § 9. 

 

Vederlag for aktier, der er solgt til det udstedende selskab, jf. LL § 16 B, stk. 1, anses som 

udbytte. Selskaber, som afstår aktier den 13. december 2006 og senere til det udstedende 

selskab, skal behandle afståelsen efter de almindelige regler for beskatning af fortjeneste og 

tab ved aktier og ikke som udbytte, hvis selskabet opfylder betingelserne for at kunne 

modtage skattefrit udbytte efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2, jf. LL § 16 B, stk. 3, 2. pkt.57. 

 

Muligheden for at gennemføre et tilbagesalg med en eventuel skattefri avance inden for 3 år, 

er således nu blevet lukket. 

 

I det omfang det indskydende selskab modtager aktier, som afviger væsentligt i relation til 

rettigheder og dermed værdi i forhold til tilførslen, vil dette kunne begrunde, at der i 

forbindelse med tilførslen findes at være foretaget en afståelse af aktier i det indskydende 

selskab. 

 

I tilfælde, hvor der søges gennemført tilførsel af aktier til en betydelig overkurs i et selskab, 

hvor det indskydende selskab allerede har aktier, vil der kunne blive tale om et 3-års 

ejertidskrav, såfremt Skatteforvaltningen finder, at der er grund til at antage, at der inden for 

de første 3 år kunne finde et frasalg af aktierne sted, idet der her vil være tale om forøgelse af 

den gennemsnitlige anskaffelsessum for samtlige aktier. Ved pålæggelse af 3-års ejertids-

begrænsningen, bliver dette uden betydning, da selskabet efter de 3 år kan sælge aktierne 

skattefrit, jf. ABL § 9. 

 

10.1.3.2. De skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

Da der er tale om skattemæssig succession ved tilførsel af aktiver, indtræder det modtagende 

                                                 
56 Se bilag 21 
57 Se LV S.C.1.2.4.2. (2009-1), Lov nr. 344 af 18/4 2007 
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selskab i den skattemæssige position vedrørende de fra det indskydende selskab tilførte 

aktiver og passiver, jf. FUL § 15 d, stk. 1, jf. § 8. Det betyder, at det modtagende selskab 

indtræder i det indskydende selskabs anskaffelsessum, anskaffelsestid og det indskydende 

selskabs intention, det vil sige om der er tale om næring. 

 

Foreligger der enten i det indskydende selskab eller i det modtagende selskab underskud fra 

tidligere år, kan disse underskud ikke fradrages ved det modtagende selskabs 

indkomstopgørelse. Underskud fra tidligere år i det indskydende selskab kan derimod 

fremføres i det indskydende selskab efter reglerne i LL § 15, jf. LV S.D.3.6. (2009-1) 

 

10.2. Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

På tilsvarende måde som ved aktieombytning og spaltning er der ved en tilføjelse af FUL § 15 

c, stk.1, åbnet op for, at en tilførsel af aktiver kan ske skattefrit uden forudgående tilladelse. 

Ændringen er sket ved lov nr. 343 af 18. april 2007 med virkning fra 1. januar 2007. 

Forudsætningen er dog, at udlodning af udbytte fra det modtagende selskab sker i 

overensstemmelse med FUL § 15 d, stk. 8, der siger, at reglerne i FUL § 15 d, ikke finder 

anvendelse på tilførsel af aktiver, der er sket uden tilladelse fra skatteforvaltningen, hvis det 

indskydende selskab efter tilførselsdatoen og op til 3 år efter vedtagelsen af tilførslen 

modtager skattefrit udbytte af sine aktier i det modtagende selskab, der overstiger det 

indskydende selskabs andel af det ordinære resultat, i den godkendte årsrapport for det 

regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbyttet 

overstiger det ordinære resultat med et beløb, der højst svarer til det indskydende selskabs 

andel af et tidligere års ordinære resultat, som ikke tidligere er blevet udloddet. Dette omfatter 

kun ikkeudloddede resultater for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, 

hvor tilførslen er vedtaget, og de følgende indkomstår. Viser det modtagende selskabs 

godkendte årsrapport et negativ ordinært resultat, modregnes det indskydende selskabs andel 

af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det indskydende selskab. 

 

Til udbytte medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det 

modtagende selskab og af koncernselskaber, som det modtagende selskab direkte eller 

indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det modtagende 

selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne 

selskaber forstås selskaber i samme koncern efter SEL § 31 C. 
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10.2.1. Hvilke selskaber er omfattet  

Der er mulighed for at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver uden skatteforvaltningens 

forudgående tilladelse, når såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af 

begrebet selskab i en medlemsstat i henhold til artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved 

beskatningen her i landet anses for en transparent enhed.  

 

10.2.2. Materielle krav i forbindelse med tilførsel af aktiver i.h.t. FUL § 15 c 

Ved tilførsel uden forudgående tilladelse er der en række krav, der skal sikre, at der alene 

gennemføres forretningsmæssigt begrundet tilførsel af aktiver. 

 

Det stilles de samme krav som ved tilførsel af aktiver med tilladelse. Der skal være tale om en 

samlet virksomhed eller en gren af en samlet virksomhed58, det modtagende selskab skal efter 

gennemførelsen af tilførslen udgøre en selvstændig enhed, såvel i organisatorisk henseende 

som i økonomisk forstand58, og det indskydende selskab må alene modtage aktier som 

vederlag. Modtages der, direkte eller indirekte eller ved senere opgørelse anden form for 

vederlag, er de grundlæggende betingelser for at kunne gennemføre skattefri tilførsel af 

aktiver ikke opfyldt59  

 

Det skal særlig fremhæves, at hvor der ved tilførsel af aktiver efter forudgående tilladelse sker 

en konkret vurdering af, hvorvidt der efterfølgende kan ske en udlodning fra driftsselskabet til 

holdingselskabet uden at være i strid med vederlagskravet, kan der ved tilførslen uden 

tilladelse alene ske udlodning efter FUL § 15 d, stk. 8. 

 

10.2.2.1. Tegningskursen 

Ved tilførsel af aktiver med forudgående tilladelse kan skatteforvaltningen kræve indsat et 3-

års ejertidskrav i de tilfælde, hvor der søges gennemført tilførsel af aktier til en betydelig 

overkurs60. Ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse kan der selvsagt ikke stilles et 3-års 

ejertidskrav, men denne omgåelsessituation er imødeset ved FUL § 15 d, stk. 4, 3. pkt. 

hvorefter aktierne i det modtagende selskab anses for anskaffet på tidspunktet for tilførslen. 

Ydermere anses eventuelle aktier, som det indskydende selskab allerede ejede i det 

modtagende selskab på tidspunktet for tilførslen af aktiverne, for anskaffet på tidspunktet for 

                                                 
58 Dette er nærmere beskrevet i kapitel 10.1.1. 
59 Dette er nærmere beskrevet i kapitel 10.1.2.9 
60 Se kapitel 10.1.3.2. 
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tilførslen, således at man ikke vil kunne spekulere i at kombinere gennemsnitsmetoden i ABL 

§ 26 med muligheden for skattefrit at afstå aktier efter ABL § 9. 

 

10.2.2.2. Udbytte 

Der er i FUL § 15 c, stk. 1, 4. pkt. indsat som en betingelse for, at skattefri tilførsel af aktiver 

kan ske uden forudgående tilladelse, at udlodning af udbytte skal ske i overensstemmelse med 

FUL § 15 d, stk. 8. Reglerne er nærmere beskrevet i kapital 10.2. 

 

Det er meget væsentligt at være opmærksom på denne begrænsning, da en overtrædelse heraf 

vil medføre, at tilførslen af aktiver bliver skattepligtig. 

 

10.2.2.3. Tidspunktet for tilførslens gennemførelse 

Der gælder samme regler, som beskrevet i kapitel 10.1.3. 

 

10.2.2.4. Anmeldelse af tilførsel 

Senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor tilførsel af aktiver 

efter reglerne i FUL § 15 c, stk. 1, 4. pkt., er gennemført, skal det modtagende selskab give 

skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en tilførsel af aktiver uden 

tilladelse fra skatteforvaltningen, jf. FUL § 15 c, stk. 5. I.h.t. Lov nr. 527 af 17/6 2008 er de 

tidligere regler om indsendelse af de selskabsretlige dokumenter til skatteforvaltningen 

ophævet. 

 

10.2.3. De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

Da selve tilførslen i henhold til fusionsskatteloven er baseret på successionsprincippet, følger 

det af FUL § 15 d, stk. 1, at afståelsen af aktiver fra det indskydende selskab ikke udløser 

nogen form for beskatning i det indskydende selskab, da skattebyrden i forbindelse med 

tilførslen følger aktivet over i det modtagende selskab, der således indtræder i den 

skattemæssige position, der hidtil har kendetegnet de pågældende aktiver i det indskydende 

selskab jf. FUL § 8. Det er dog en forudsætning, at det modtagende selskab er undergivet fuld 

dansk beskatning, hvilket vil være tilfældet, såfremt tilførslen sker til et i Danmark 

hjemmehørende selskab eller til et udenlandsk selskabs faste driftsted eller faste ejendom i 

Danmark. Hvis tilførslen sker til et i udlandet hjemmehørende selskab, vil der være tale om en 

skattepligtig afståelse. 
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Da det indskydende selskab ikke ophører ved tilførslen, vil selskabets eventuelle 

skattemæssige underskud ikke blive påvirket af overførslen, men bevares fuldt ud. Dog skal 

man være opmærksom på, at det alene kan bringes til fradrag i forhold til det indskydende 

selskabs skattepligtige indkomst og ikke i det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, 

selv om selskaberne fremover er sambeskattet. En undtagelse hertil er de tilfælde, hvor der 

sker tilførsel til et allerede eksisterende selskab, der allerede forud for tilførslen er 

sambeskattet med det indskydende selskab. Her vil et underskud i det indskydende selskab 

opstået forud for tilførslen kunne bringes til fradrag i det modtagende selskab. 

 

Derudover skal man være opmærksom på begrænsningen i muligheden for at udnytte 

fradragsretten for tab på aktier, idet FUL § 15 d, stk. 7, medfører, at er der sket tilførsel af 

aktiver uden tilladelse, og har det indskydende selskab på tilførselstidspunktet uudnyttede 

fradragsberettigede tab på aktier, kan disse tab uanset ABL § 8, stk. 2 og 3 og § 17, stk. 1 og 

2, ikke fradrages i gevinst ved salg af aktier i det modtagende selskab. 

 

De aktier, som det indskydende selskab modtager som vederlag for de tilførte aktiver, opgøres 

jf. FUL § 15 d, stk.4, med en anskaffelsessum svarende til den skattemæssige værdi på de 

pågældende aktiver og passiver. Opgørelsen sker efter reglerne i VOL § 4, stk. 261. 

 

Der vil som udgangspunkt alene blive tale om beskatning i det omfang, de modtagne aktier 

sælges til tredjemand inden for de 3 første år efter tilførslen, jf. ABL § 8. Efter 3 års ejertid 

kan aktierne sælges skattefrit, jf. ABL § 9. 

 

På samme måde som ved skattefri tilførsel med forudgående tilladelse, anses de aktier, som 

det indskydende selskab modtager i det modtagende selskab, for erhvervet på tilførsels-

tidspunktet, jf. FUL § 15 d, stk. 4. Der er dog den forskel, at hvis det indskydende selskab 

allerede ejer aktier i det modtagende selskab før en tilførsel af aktiver, får disse aktier også 

anskaffelsesdato svarende til datoen for tilførslen. Det har den væsentlige betydning i relation 

til ABL § 8, at selv om de aktier, som det indskydende selskab besad i det modtagende 

selskab før tilførslen havde været ejet i mere end 3 år, bevirker reglen, at disse aktier også får 

anskaffelsesdato svarende til datoen for tilførslen. 

                                                 
61 Dette er nærmere beskrevet i kapitel 10.1.3.2. 
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På samme måde som ved tilførsel med forudgående tilladelse, er det ikke muligt at 

gennemføre et tilbagesalg skattefrit inden for en 3-årig periode, jf. LL § 16 b62. Se nærmere 

kapitel 10.1.3.1. 

 

10.2.4. De skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

Da der er tale om skattemæssig succession ved tilførsel af aktiver, indtræder det modtagende 

selskab i den skattemæssige position vedrørende de fra det indskydende selskab tilførte 

aktiver og passiver, jf. FUL § 15 d, stk. 1, jf. FUL § 8. 

 

Foreligger der enten i det indskydende selskab eller i det modtagende selskab underskud fra 

tidligere år, kan disse underskud ikke fradrages ved det modtagende selskabs 

indkomstopgørelse. Underskud fra tidligere år i det indskydende selskab kan derimod 

fremføres i det indskydende selskab efter reglerne i LL § 15, jf. LV S.D.3.6. (2009-1) 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det modtagende selskab alene kan deklarere udbytte i 

overensstemmelse med FUL § 15 d, stk. 8. En overtrædelse af bestemmelsen vil medføre, at 

de grundlæggende betingelser for at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver ikke er 

opfyldt, og tilførslen vil være skattepligtig. Har man overtrådt bestemmelserne i FUL § 15 d, 

stk. 8, vil der være mulighed for at ansøge om omgørelse af denne disposition i medfør af 

skatteforvaltningsloven § 2963. 

 

10.3. Omkostninger 

Omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med gennemførelsen af tilførsel af aktiver 

er fradragsberettigede efter LL § 8 J. 

 

10.4. Sammenfatning 

Ved tilførsel af aktiver i fusionslovens forstand forstås den transaktion, hvorved et selskab 

uden at blive opløst tilfører den samlede virksomhed eller en eller flere grene af virksom- 

heden til et andet selskab. 

 

Skattefri tilførsel af aktiver kan foregå enten efter FUL § 15 c, som foreskriver, at der 

indhentes en tilladelse fra skatteforvaltningen, eller efter den tilføjelse til FUL 15 c, som blev 

                                                 
62 Lov nr. 344 af 18/4 2007 
63 Se bilag 7 
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indsat ved lov nr. 343 af 18. april 2007, hvorefter der kan foretages en skattefri tilførsel af 

aktiver uden tilladelse fra skatteforvaltningen, når visse forudsætninger er opfyldt. 

 

Den væsentligste forskel mellem tilførsel med forudgående tilladelse og tilførsel uden 

forudgående tilladelse er, at der ved tilførsel uden forudgående tilladelse ikke stilles krav om 

en forretningsmæssig begrundelse, men der sættes begrænsning m.h.t. udlodning af skattefrit 

udbytte. Udlodning af skattefrit udbytte skal ske i overensstemmelse med FUL § 15 d, stk 8. 

Dette medfører, at der i en periode på 3 år fra tidspunktet for tilførslen alene kan ske en 

udlodning svarende til det ordinære resultat i.h.t. den seneste aflagte årsrapport for det 

regnskabsår, som udlodningen vedrører. 

 

De aktier, som det indskydende selskab modtager i det modtagende selskab, anses for 

erhvervet på tilførselstidspunktet. Dette gælder både for tilførsel med og uden tilladelse. Ved 

tilførsel uden forudgående tilladelse er dog den forskel, at hvis det indskydende selskab ejer 

aktier i det modtagende selskab allerede før tilførslen af aktiver, får disse aktier også 

anskaffelsesdato svarende til datoen for tilførslen. Dette selv om de aktier, som selskabet 

ejede inden tilførslen, havde været ejet i mere end 3 år. 

 

11. Spaltning 

Ved spaltning forstås i FUL § 15 a, stk. 2´s forstand den transaktion, hvorved et selskab 

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

nye selskaber mod i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier i det 

modtagende selskab og en eventuel kontant udligningssum. 

 

Definitionen er ikke sammenfaldende med definitionen i fusionsdirektivet RD90/434/EØF. 

Grenspaltning var oprindeligt ikke omfattet af direktivet, men efter RD2005/19/EF er 

grenspaltning, der i direktivet benævnes partiel spaltning, blevet omfattet af direktivet. 

 

De selskabsretlige regler for spaltning af aktieselskaber findes i ASL §§ 136 – 136 J og for 

anpartsselskaber findes reglerne i ApL § 67 a. 

 

Overordnet sondres der mellem to former for skattefri spaltning 

1) De tilfælde, hvor der i forbindelse med spaltningen gennemføres en opløsning af det 

spaltede selskab med deraf følgende overdragelse af samtlige det indskydende
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selskabs aktiver og passiver til to eller flere selskaber, der kan være bestående eller 

nystiftede selskaber. Denne form for spaltning betegnes som enten en ophørsspaltning 

eller en egentlig spaltning64.  

2) De tilfælde, hvor der i forbindelse med spaltningen sker en opdeling af det 

indskydende selskabs aktiviteter, men hvor det indskydende selskab ikke bliver opløst. 

Derimod sker der et indskud af en samlet virksomhedsgren af aktiviteter i det 

modtagende selskab, der kan være såvel et allerede eksisterende som et nystiftet 

selskab. Denne form for spaltning kaldes enten en grenspaltning eller en uegentlig 

spaltning65.  

 

11.1. Skattefri spaltning med tilladelse 

Det retslige grundlag for gennemførsel af skattefri spaltning efter forudgående tilladelse 

findes i FUL § 15 a og b. 

 

Det er kendetegnende for de to former for skattefri spaltning, at der sker overførsel af aktiver 

og passiver fra det indskydende til det modtagende selskab, samt at aktionærerne i det 

indskydende selskab modtager vederlag herfor enten i form af aktier i det modtagende selskab 

eller kontanter. Se SKM2006.139.SKAT: 

To personaktionærer ejer ligeligt et aktieselskab. I forbindelse med en ansøgt grenspaltning påtænkes stiftet to 

nye selskaber, hvortil en del af det indskydende selskabs aktiver vil blive overdraget. Den ene aktionær påtænker 

at fortsætte som aktionær i det indskydende selskab og skal endvidere vederlægges med aktier i et af de 

nystiftede selskaber, mens den anden aktionær skal udtræde af det indskydende selskab og udelukkende 

vederlægges med aktier i det andet nystiftede selskab. SKAT meddelte afslag på den ansøgte grenspaltning, idet 

den ene aktionær ikke forudsættes fuldt ud vederlagt med aktier i et modtagende selskab, men derimod med 

aktier i det indskydende selskab. Konceptet er derfor ikke omfattet af spaltnings/vederlæggelses- definitionen i 

Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2.  

 

Disse begrebsmæssige forudsætninger er således grundlæggende betingelser for anvendelse af 

spaltningsreglerne i FUL. 

 

Som ved andre former for omstrukturering med tilladelse i henhold til FUL skal der foreligge 

en forretningsmæssig begrundelse. Hvorvidt spaltningen er forretningsmæssig begrundet, 

                                                 
64 Se bilag 22 figur 1 og 2 
65 Se bilag 22 figur 3 
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påses af skatteforvaltningen i forbindelse med stillingtagen til, hvorvidt der konkret kan gives 

tilladelse til gennemførsel af en skattefri spaltning.  

 

Generationsskifte er ofte en anvendt begrundelse for ønsket om at gennemføre en spaltning, 

og vil som udgangspunkt anses for at være forretningsmæssig begrundet. Der stilles dog visse 

krav om, at generationsskifte reelt er forretningsmæssigt begrundet og ikke begrundet i at 

undgå skat ved en aktionærs udtræden66.  

 

Man skal være opmærksom på, at der ved gennemførsel af en skattefri spaltning ikke kan 

opstå nye aktiver/passiver. Dette betyder, at der ikke i forbindelse med spaltningen kan 

etableres en mellemregning mellem det indskydende og det modtagende selskab, ligesom der 

heller ikke kan etableres en mellemregning blandt de nystiftede selskaber ved en 

ophørsspaltning. 

 

11.1.1. Hvilke selskaber er omfattet af bestemmelserne om skattefri spaltning 

Ethvert selskab67, der er omfattet i fusionsdirektivets artikel 3, kan anvende FUL´s regler om 

skattefri spaltning under forudsætning af, at der ikke er tale om en transparent enhed68. Det vil 

sige, at det som udgangspunkt er muligt at foretage en skattefri spaltning mellem såvel danske 

aktieselskaber og anpartselskaber som tilsvarende udenlandske selskaber inden for EU i 

medfør af FUL § 15 a, stk. 1. 

 

11.1.2. Procedure ved ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning 

Kompetencen til at behandle ansøgninger om tilladelse til skattefri spaltning tilkommer på 

samme måde som ved tilførsel af aktiver, aktieombytning og fusion de 5 skattecentre69 

 

Ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning skal som hovedregel ledsages af udkast til 

regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. spaltningsdatoen70. En tilladelse vil blive betinget 

af indsendelse af de endelige dokumenter vedrørende spaltningen, jf. FUL § 15 b, jf. § 6. 

 

                                                 
66 Se afgørelser i bilag 23 og 24 
67 Der gælder særlige regler for investeringsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr.5 a, i FUL § 15 a, stk. 4, og 
for elselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 2 e, i FUL § 15 a, stk 5. Disse selskaber vil ikke blive behandlet i denne 
afhandling. 
68 Se bilag 29 
69 Se kapitel 8.2. og bilag 11 
70 Se bilag 25 
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Berigtigelse af en spaltning, der ikke opfylder betingelserne i FUL for at kunne gennemføres 

skattefrit, forudsætter, at der gives tilladelse til omgørelse efter SFL § 2971. 

 

11.1.3. Ophørsspaltning – egentlig spaltning 

Ved ophørsspaltning stilles der ikke nogen krav til karakteren af det spaltede. Opgørelsen og 

placeringen af aktiver og passiver kan således frit placeres i de modtagende selskaber efter de 

ønsker, aktionærerne har, uden skelen til, hvad den nærmere baggrund herfor er. Kun må 

begrundelsen for spaltningen ikke være skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Dog skal der 

være tale om en forretningsmæssig begrundet disposition i fusionsdirektivets forstand. Se 

SKM2005.543. SKAT: 

To aktionærer ønskede at ophørsspalte et holdingselskab stiftet ved en forudgående skattefri aktieombytning, 

således at de fik hvert deres helejede holdingselskab. Begrundelsen for den ønskede omstrukturering var primært 

forberedelse af et generationsskifte. I forbindelse med sagsbehandlingen uddybede rådgiver den 

forretningsmæssige begrundelse. SKAT meddelte herefter tilladelse til den ønskede skattefri spaltning.  

 

11.1.4. Grenspaltning – uegentlig spaltning 

Grenspaltning er først og fremmest kendetegnet ved, at der stilles krav om, at det indskydende 

selskab skal tilføre en samlet virksomhedsgren. Det vil sige, at de aktiver og passiver, der 

tilføres, samlet skal udgøre en selvstændig gren af en virksomhed. Der skal således være tale 

om en selvstændig organisatorisk enhed, der tillige er i stand til at fungere ved egne midler. 

 

11.1.5. Vederlagets form og krav hertil 

I forbindelse med gennemførsel af en spaltning skal ske vederlæggelse af aktionærerne i det 

indskydende selskab i forhold til værdien af deres hidtidige ejerbesiddelse i det indskydende 

selskab. Dette fordrer, at der sker en konkret værdiansættelse af de aktiver og passiver der 

fordeles. Se SKM2008.272.SR: 

Skatterådet kunne bekræfte, at den ønskede fordeling af aktiver og passiver mellem de modtagende selskaber i 

spaltningen modsvarer værdien af den enkelte aktionærs aktier i A A/S inden spaltningen, således at de to 

aktionærer efter spaltningen ejer aktier af samme værdi som inden spaltningen. 

 

Vederlæggelsen kan ske i form af aktier i A/S A eller A/S B eller kombination heraf. Der kan 

endvidere frit kombineres med kontantvederlæggelse, helt eller delvis, af en eller flere 

aktionærer. Den eventuelle kontante udligningssum kan frit fordeles mellem selskabs-

deltagerne. Dette betyder, at der er valgfrihed med hensyn til, hvor stor en del, der 
                                                 
71 Se bilag 7 
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vederlægges i aktier, og hvor stor en del, der vederlægges kontant. Der skal dog ske 

vederlæggelse af mindst én aktionær med én aktie i det modtagende selskab eller med én aktie 

i hvert af de modtagende selskaber, hvis der er flere modtagende selskaber. Dette giver 

mulighed for, at enkelte selskabsdeltagere udelukkende vederlægges med kontanter og 

derefter ikke længere er selskabsdeltager i det eller de modtagende selskaber. 

 

Af hensyn til den skattemæssige succession på deltagersiden, jf. FUL § 15 b, stk. 4, skal der 

ske vederlæggelse med aktier. Aktionærerne i det indskydende selskab, som inden 

spaltningen tillige er aktionærer i det eller de modtagende selskaber, kan således ikke 

vederlægges ved, at deres hidtidige aktier i det eller i de modtagende selskaber stiger i værdi. 

Aktionærerne i det indskydende selskab kan vederlægges med nyudstedte aktier i det eller de 

modtagende selskaber. Vederlæggelsen kan også ske med egne aktier i det eller de 

modtagende selskaber. Et selskabs afståelse af egne aktier til dets hidtidige aktionærer i 

forhold til deres aktiebesiddelse i det indskydende selskab sidestilles med nytegning. 

Afståelse af egne aktier til andre end de hidtidige aktionærer eller til disse i et andet forhold 

end deres hidtidige aktiebesiddelse i det indskydende selskab anses for en afståelse, der 

beskattes efter reglerne i ABL. 

 

11.1.6. Anmeldelse af skattefri spaltning 

Det er en gyldighedsbetingelse for spaltning, at der sker en anmeldelse til skatteforvaltningen. 

Anmeldelsen skal foretages senest en måned efter, at spaltningen er vedtaget, jf FUL § 15 b, 

stk. 2, jf. § 6. Sammen med anmeldelsen skal man medsende de dokumenter, der i 

selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet. Det vil som udgangspunkt være 

spaltningsplan, spaltningsredegørelse, spaltningsregnskab med vurderingsmandens erklæring 

om vederlag og kreditorernes stilling, eventuelt mellembalance, protokollat for den 

generalforsamling, hvor spaltningen vedtages, samt vedtægter for det nye selskab. 

 

Selskabsretlig skal der ske anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter 

vedtagelsen af spaltningen. 

 

11.1.7. Spaltningsdatoen 

Udgangspunktet for fastlæggelsen af spaltningsdatoen følger af FUL § 5, stk. 1 og 3, jf. SEL § 

31, stk. 3. Skæringsdatoen der vælges for gennemførelse af en spaltning, skal være 

sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, jf. FUL § 5, 
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stk. 1. Ved spaltning til et nystiftet selskab skal spaltningsdatoen således være 

sammenfaldende med det modtagende selskabs åbningsstatus, mens spaltningsdatoen ved 

tilførsel til et eksisterende selskab skal være sammenfaldende med åbningsstatus for det 

pågældende regnskabsår, jf. FUL § 5, stk.1. Skal indkomsten i et af de i tilførslen deltagende 

selskaber opgøres efter reglerne i SEL § 31, stk. 3, som følge af, at koncernforbindelsen, jf. 

SEL § 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med tilførslen, anvendes 

tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen som skattemæssig 

tilførselsdato for det pågældende selskab, jf. SEL § 5, stk.3. I tilfælde omfattet af stk. 3 

kræves det ikke, at de involverede selskaber har samme skattemæssige tilførselsdato. 

 

I SEL § 31, stk. 3, er der i 2007 tilføjet 6.– 9. pkt., som bestemmer, at:   

Etableres koncernforbindelse ved erhvervelse af et selskab, som ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed 

forud for etableringen af koncernforbindelsen, og har selskabets egenkapital fra stiftelsen henstået som et 

ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut, anses koncernforbindelsen for etableret ved indkomstårets 

begyndelse, og hele selskabets indkomst for det pågældende indkomstår medregnes ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten. 6. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved stiftelse af et nyt selskab, i det omfang 

selskabet ikke i forbindelse med stiftelsen tilføres aktiver eller passiver fra selskaber, som ikke er en del af 

koncernen. 

 

I forbindelse med fastlæggelse af den skattemæssige spaltningsdato er SKAT blevet spurgt og 

har afgivet følgende svar, jf. SKM2006.118.SKAT: 

SKAT er i forbindelse med nogle anmodninger om tilladelse til skattefri spaltning mv. blevet anmodet om en 

stillingtagen til, hvilken dato der skulle anses for den skattemæssige spaltningsdato, jf. fusionsskattelovens § 5, 

3. og 4. pkt. SKAT har afvist at tage stilling til spørgsmålet i forbindelse med spaltningssagen mv., idet 

spørgsmålet henhører under den almindelige ligning. Såfremt der ønskes en forlods stillingtagen til den 

skattemæssige spaltningsdato mv., må dette ske i det almindelige system for fremrykket ligning, herunder 

eksempelvis via en anmodning om bindende svar.  

Det er således ikke et forhold, der vil blive taget stilling til i forbindelse med ansøgningen om 

spaltning. 

 

11.1.8.1. De skattemæssige konsekvenser for de involverede selskaber 

Både for det indskydende og det modtagende selskab gælder det, at bestemmelserne om den 

skattemæssige behandling findes i FUL § 15 b, stk. 1 og 2. FUL § 15 b, stk. 1, skal anvendes 

ved spaltning af et selskab hjemmehørende i udlandet, og vil derfor ikke blive nærmere 

behandlet her, medens § 15 b, stk. 2, skal anvendes ved spaltning af et i Danmark 

hjemmehørende selskab. Da det indskydende selskab gennemfører en skattefri spaltning, vil 
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der ikke blive udløst nogen afståelsesbeskatning i relation til de enkelte aktiver og passiver, 

eftersom der sker succession. De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab er 

identiske med de, der gælder for det indskydende selskab i forbindelse med tilførsel af 

aktiver, hvorfor der henvises til 10.1.3.1. 

 

Det eller de modtagende selskaber vil i kraft af successionen indtræde i det indskydende 

selskabs position med hensyn til de ved spaltningen modtagne aktiver og passiver72 og vil 

som sådan blive behandlet på samme måde, som er gældende for det modtagende selskab i 

forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver, hvorfor der henvises til kapitel 10.1.3.3. 

 

Man skal ved udbytteudlodning i forbindelse med spaltninger være særlig opmærksom på, om 

de grundlæggende betingelser i SEL § 13, stk. 2, nr. 2, er opfyldt, samt om successions-

princippet i FUL § 8 kan finde anvendelse i relation til det deklarerede udbytte. 

 

Se SKM2001.319.LR , hvor problemstillingen var, hvorvidt et udbytte, som det indskydende 

selskab havde modtaget fra et datterselskab, var skattefrit efter SEL § 13, uanset at 

moderselskabet efterfølgende blev spaltet: 

Ligningsrådet fandt, at udbytte, som blev deklareret på selskabet A´s ordinære generalforsamling den 16. juni 

2000 til selskabet B, skulle anses som skattefrit datterselskabsudbytte, selv om B blev spaltet med 

regnskabsmæssig virkning pr. 1. maj 2000. 

 

Det følger således af successionsprincippet, at de modtagende selskaber også ved beregning af 

1 års fristen i forbindelse med skattefrit udbytte succederer, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. 

Successionen må forudsætte, at de modtagende selskaber i øvrigt opfylder betingelserne 

herfor, herunder især at de modtagende selskaber bevarer 10 % ejerskab i en periode, der som 

minimum, sammen med det indskydende selskabs ejerperiode, udgør 1 år, jf. SEL § 13. 

 

Med hensyn til behandling af skattemæssige underskud finder reglen i FUL § 8, stk. 6, fuldt 

ud anvendelse. Det vil sige, at foreligger der underskud fra tidligere år i det indskydende eller 

i det modtagende selskab, kan disse som hovedregel ikke fradrages ved det eller de 

modtagende selskabers indkomstopgørelse. Underskud i et indskydende selskab, der ikke 

                                                 
72 Det fremgår af FUL § 15 b, stk. 2, at et modtagende selskab alene kan overtage den del af det indskydende 
selskabs skattemæssige afskrivninger, nedskrivninger og henlæggelser, der vedrører de overtagne aktiver. 



Spaltning 
___________________________________________________________________________ 

Side 93  

ophører ved spaltningen, kan fradrages i det indskydende selskabs indkomstopgørelse efter 

reglerne i LL § 15. 

 

Ved spaltning fra et moderselskab til dets sambeskattede datterselskab kan det underskud, der 

er opstået, medens selskaberne har været sambeskattet, dog bringes til fradrag, jf FUL § 8, 

stk. 6, 2. og 3. pkt. 

 

11.1.8.2. De skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

I det omfang aktionærerne modtager kontantvederlag, bliver dette beskattet, jf. FUL § 15 b, 

stk. 4, 3. pkt. Er der tale om en ophørsspaltning, hvor det indskydende selskab ophører, 

beskattes vederlaget efter ABL’s bestemmelser på samme måde, som hvis der var solgt aktier 

til tredjemand. Såfremt det indskydende selskab fortsætter, altså ved en grenspaltning, 

beskattes kontantvederlaget som udbytte på samme måde som ved en nedskrivning af 

aktiekapitalen, jf. FUL § 15 b, stk. 4, 5. pkt. 

 

Aktier i det indskydende selskab, der ikke anses for afhændet, anses for ombyttet med aktier i 

det modtagende selskab efter forholdet mellem kursværdien af aktier i hvert enkelt af de 

modtagende selskaber og den samlede kursværdi af aktierne i de modtagende selskaber på 

spaltningsdatoen. Er der flere kategorier af aktier i det indskydende selskab, der anses for 

afhændet, anses en forholdsmæssig del af hver kategori af aktier for ombyttet med aktier i 

hvert af de modtagende selskaber73. FUL § 11 finder tilsvarende anvendelse på aktier i hvert 

af de modtagende selskaber. 

 

I det omfang det indskydende selskabs aktionærer ombytter deres aktier med aktier i det 

modtagende selskab, vil successionsprincippet i FUL § 15 b, stk. 4, medføre, at de aktier, som 

aktionærerne modtager som vederlag, anses for at være anskaffet på det tidspunkt, til den 

anskaffelsessum og i den hensigt som aktierne i det indskydende selskab. Dette gælder, uanset 

om det indskydende selskab ophører eller ej i forbindelse med spaltningen, men såfremt det 

indskydende selskab ikke ophører, vil de tilbageværende aktier i det indskydende selskab 

samt aktierne i det modtagende selskab blive anset anskaffet på samme tidspunkt, nemlig det 

oprindelige anskaffelsestidspunkt for aktierne i det indskydende selskab. 

 

                                                 
73 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE. Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 385. 
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Anskaffelsessummen for aktierne i det indskydende selskab fordeles på de aktier, der 

erhverves i de modtagende selskaber. Fordelingen skal ske på grundlag af handelsværdien af 

aktierne i de modtagende selskaber på spaltningsdatoen. Se SKM2005.179.LR : 

Aktionærerne i Group4 Falck har vedtaget en skattefri spaltning pr. 1. januar 2004 med ophør af det indskydende 

selskab. Told- og Skattestyrelsen orienterer her om fordelingen af aktiernes anskaffelsessum og om indgivelse af 

opgørelse over aktiernes anskaffelsessum til skattemyndighederne74.  

 

Ved fastsættelse af handelsværdien indgår også underskud, der kan fremføres efter LL § 15. 

Endvidere indgår fradragsberettigede tab efter aktieavancebeskatningsloven, ejendoms-

avancebeskatningsloven og kursgevinstloven i det indskydende selskab, forudsat at det 

indskydende selskab ikke ophører. Det gælder således også et eventuelt fremførselsberettiget 

underskud, der kan anvendes i et sambeskattet modtagende selskab efter reglerne i FUL § 8, 

stk. 6, der i givet fald skal medtages ved fastsættelsen af handelsværdien af det selskab, som 

underskuddet kan henføres til75. 

 

Der findes ingen fastlagte regler for, hvorledes handelsværdien fastsættes. Fastlæggelsen sker 

efter en konkret bedømmelse i hver enkelt sag. 

 

11.2. Skattefri spaltning uden forudgående tilladelse 

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 er der på tilsvarende måde som ved aktieombytning og til- 

førsel af aktiver åbnet op for, at en spaltning kan ske skattefrit uden forudgående tilladelse. 

Hjemlen til at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse er indsat i de eksisterende 

bestemmelser i FUL §§ 15 a og 15 b.76 

 

I modsætning til, hvad der gælder ved skattefri spaltning efter forudgående tilladelse, kræves 

der ikke, at spaltningen er forretningsmæssig begrundet. Derimod stilles der yderligere 

betingelser, der skal sikre, at spaltningen ikke har til formål at opnå skatteunddragelse eller 

skatteundgåelse. 

 

11.2.1. Hvilke selskaber er omfattet af bestemmelserne om skattefri spaltning 

Ethvert selskab, som beskrevet i kapitel 11.1.1, kan anvende FUL’s regler om skattefri spalt- 

                                                 
74 Se sagen bilag 26 
75 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen: GENERATIONSSKIFTE. Det skatteretlige grundlag 
ved generationsskifte og omstrukturering, side 386. 
 
76 Se ændring af FUL §§ 15 a og 15 b ved Lov nr. 343 af 18. april 2007 bilag 27 
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ning uden forudgående tilladelse. 

 

Der skal være tale om en spaltning i FUL § 15 b, stk. 2´s forstand. Reglerne gælder dog ikke, 

hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har 

været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne, og 

samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de 

tilsammen råder over flertallet af stemmerne, jf. FUL § 15 a, stk. 1, 6. pkt. 

  

Det er ikke muligt at foretage en skattefri grenspaltning uden forudgående tilladelse, hvis en 

selskabsdeltager, der kan modtage skattefrit udbytte af aktierne i det indskydende selskab, og 

som helt eller delvis vil være skattepligtig efter ABL ved salg af disse aktier, vederlægges 

med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber, jf. FUL § 15 a, stk. 1, 7. pkt. 

 

11.2.2. Ophørsspaltning – egentlig spaltning 

Ved ophørsspaltning uden forudgående tilladelse stilles der ikke krav til karakteren af det 

spaltede, men der er den begrænsning, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til 

det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende 

selskab, jf. FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. Bestemmelsen skal forhindre, at der som et alternativ til 

et skattefrit salg af aktiver sker en udspaltning til et modtagende selskab og samtidig 

overføres gæld, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab og 

derved reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det 

modtagende selskab. Bestemmelsen skal ligeledes forhindre, at det indskydende selskab via 

en skattefri spaltning bliver tømt for værdier. 

 

11.2.3. Grenspaltning – uegentlig spaltning  

Der gælder samme regler om forholdet mellem aktiver og gæld, jf. FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. 

som nævnt ovenfor. 

 

Det betyder, at det næsten vil blive umuligt at gennemføre en grenspaltning, hvor kravet om, 

at alle aktiver og passiver, der hører til en gren, skal placeres i det modtagende selskab og 

samtidig opfylde kravet om forholdet mellem aktiver og gæld. Et eksempel på reglen: 

 

Et selskab ønsker at udskille en driftsaktivitet ved en skattefri grenspaltning. Selskabet har 

aktiver for 200 og en gæld på 100. For at en sådan spaltning kan gennemføres, skal forholdet 
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mellem de aktiver og gæld, der overføres også skal være 2:1. Hvis de aktiver der overdrages 

ved spaltningen, har en værdi på 70, vil det være en betingelse, at der overføres gæld på 35.  

 

11.2.4. Vederlagets form og krav hertil 

Det er en grundlæggende betingelse for gennemførsel af en skattefri spaltning uden tilladelse, 

at der sker vederlæggelse af aktionærerne i det indskydende selskab i forhold til værdien af 

deres hidtidige ejerbesiddelse i det indskydende selskab. Dette kan både ske ved modtagelse 

af aktier i de modtagende selskaber samt ved kontantvederlæggelse. Det skal påpeges, at der 

ikke er nogen begrænsning i størrelsen af kontantvederlæggelsen. Der er således intet til 

hinder for, at en eller flere aktionærer udelukkende modtager vederlæggelse i form af 

kontanter, forudsat at der udstedes mindst én aktie i det modtagende selskab. 

  

Det er endvidere en betingelse for gennemførslen, at vederlæggelsen sker til handelsværdi, jf. 

FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. Det vil sige, at værdien af de tildelte aktier med tillæg af en 

eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og 

passiver. 

 

11.2.5. Anmeldelse af skattefri spaltning 

Det er en gyldighedsbetingelse for spaltningen, at der sker anmeldelse heraf til 

skatteforvaltningen. Anmeldelsen skal fortages senest 1 måned efter, at spaltningen er 

vedtaget, jf.  FUL § 15 b, stk. 2, jf. § 6. Se nærmere kapitel 11.1.6. 

Senest samtidig med indgivelse af selvangivelsen, for det indkomstår, hvor spaltningen er 

gennemført, skal det modtagende selskab give skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet 

har deltaget i en spaltning uden tilladelse, jf. FUL § 15 a, stk. 6. Kravet synes umiddelbart 

overflødigt under hensyntagen til de i kapitel 11.1.6. nævnte krav om, at de endelige 

dokumenter skal indsendes til skatteforvaltningen senest en måned efter, at vedtagelsen er 

sket i alle de involverede selskaber. 

  

11.2.6. Spaltningsdatoen 

Udgangspunktet for fastlæggelse af spaltningsdatoen er FUL § 5, stk. 1 og 3, jf. SEL § 31, 

stk. 3. Se nærmere kapitel 11.1.7.  

 

I SKM2006.498.SR blev Skatterådet forespurgt om, hvorvidt den 1. juli 2006 kunne anses for 

selskabsretlig, regnskabs- og skattemæssig spaltningsdato, idet afventningen af de 4 ugers 
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offentliggørelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fastlæggelse af de endelige værdier i 

spaltningsbalancen alene måtte betragtes som formkrav. Skatterådet fandt imidlertid, at den 

skattemæssige spaltningsdato måtte være datoen for vedtagelse af spaltningen. 

 

11.2.7.1. De skattemæssige konsekvenser for de involverede selskaber 

Både for det indskydende og det modtagende selskab gælder, det, at bestemmelserne om den 

skattemæssige behandling findes i FUL § 15 b, stk. 1 og 2. Stk. 1, finder anvendelse ved 

spaltning af et selskab hjemmehørende i udlandet, og stk. 2 finder anvendelse ved spaltning af 

et i Danmark hjemmehørende selskab. Se nærmere kapitel 11.1.8.1. 

 

11.2.7.2 De skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

I det omfang aktionærerne modtager kontantvederlag, bliver dette beskattet, jf. FUL § 15 b, 

stk. 4, 3. pkt. Se nærmere kapitel 11.1.8.2. 

 

11.3. Den selskabsretlige gennemførsel af spaltning 

Forudsætningen for, at der i skatteretlig henseende kan blive tale om en skattefri spaltning, er 

at der i selskabsretslig henseende foreligger en spaltning. Regelsættet findes i ASL § 136 f.f. 

samt ApL § 67 a77  

 

11.4. Omkostninger 

Omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med gennemførslen af spaltning er 

fradragsberettigede efter LL § 8 J. 

 

11.5. Sammenfatning 

Ved gennemførsel af en spaltning sker der en overførsel af en del af eller samtlige aktiver og 

passiver i det hidtidige selskab til et eller flere eksisterende eller nye selskaber. Som vederlag 

modtager aktionærerne i det indskydende selskab i samme forhold som hidtil aktier og/eller 

kontanter i det modtagende selskab. 

 

Overordnet findes der to former for spaltning; ophørsspaltning/egentlig spaltning og 

grenspaltning/uegentlig spaltning. 
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Ved en ophørsspaltning gennemføres en opløsning af det spaltede selskab med heraf følgende 

overdragelse af samtlige det indskydende selskabs aktiver og passiver i to eller flere 

selskaber.  

 

Ved en grenspaltning sker der en opdeling af det indskydende selskabs aktiviteter, men det 

indskydende selskab bliver ikke opløst. Derimod sker der et indskud af en samlet 

virksomhedsgren i det modtagende selskab. 

 

Der kan foretages en skattefri spaltning efter forudgående tilladelse fra skatteforvaltningen. 

Ved spaltning efter forudgående tilladelse skal spaltningen være forretningsmæssig begrundet 

og hovedformålet må ikke være skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

 

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 er der åbnet mulighed for at foretage en skattefri spaltning 

uden forudgående tilladelse. Der kræves ikke, at spaltningen er forretningsmæssig begrundet, 

men det er en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det 

modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende 

selskab. Bestemmelsen skal forhindre, at der som alternativ til et skattefrit salg af aktiver sker 

en udspaltning til et modtagende selskab og samtidig overføres gæld, der overstiger forholdet 

mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige 

avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab. 

 

Denne bestemmelse vanskeliggør i princippet gennemførslen af en grenspaltning uden 

forudgående tilladelse, da der både stilles krav om, at det indskydende selskab skal indskyde 

en samlet virksomhedsgren, og samtidig skal forholdet mellem aktiver og passiver svare til 

forholdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab. 

 

12. Konklusion 

Denne afhandling sætter fokus på de skattemæssige overvejelser i forbindelse med et 

generationsskifte og de regelsæt, der er knyttet hertil. 

 

En økonomisk optimering af et generationsskifte kræver normalt en tidshorisont på minimum 

3 – 5 år. Derfor er det vigtigt, at virksomhedsejeren i god tid gør sig overvejelser om til hvem, 

en overdragelse skal ske til og er virksomheden i en sådan stand, at der er noget at overdrage, 

og vil virksomheden være attraktiv. Derudover skal han gøre sig overvejelser om hvilken
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 model, der i hans situation vil være den optimale. Det kan være svært for en virksomhedsejer 

at gennemskue alle konsekvenserne af de forskellige muligheder. Derfor er det vigtigt, at han 

fra starten får den fornødne professionelle hjælp. Er virksomheden en personlig drevet 

erhvervsvirksomhed, og skal overdragelsen ske til en nærmere afgrænset personkreds 

herunder børn, og sker overdragelsen i levende live, findes reglerne i KSL § 33 C. Ved 

anvendelse af denne paragraf vil overdragelsen kunne ske ved succession. Dette betyder, at 

overdragelsen ikke medfører sædvanlig beskatning hos overdrageren. Derimod indtræder 

erhververen i overdragerens skattemæssige position.  

 

Med virkning fra 1. januar 2009 er der indføjet et nyt stk. 13 i KSL § 33 C, hvorefter der 

gives mulighed for, at en søn, som har fået overdraget sin fars virksomhed med succession, 

inden for de første 5 år vil kunne overdrage virksomheden tilbage til sin far med succession, 

såfremt det viser sig, at sønnen ikke kan eller vil drive virksomheden. 

 

Denne tilføjelse vil uden tvivl kunne forhindre, at ellers veldrevne virksomheder vil forsvinde, 

såfremt erhververen af forskellige årsager ikke magter at drive virksomheden. 

 

Det er imidlertid ikke kun personligt drevne virksomheder, der kan overdrages til en nærmere 

afgrænset personkreds herunder børn. Der er også mulighed for med succession at overdrage 

et selskab til den samme personkreds, som anført i KSL § 33 C. Reglerne findes i ABL § 34.  

 

Alle aktietyper, der er omfattet af ABL kan overdrages med succession, dog med den 

undtagelse, at aktier omfattet af ABL § 19 (aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et 

investeringsselskab) er udelukket. 

 

Muligheden for at anvende reglerne om succession i ABL § 34 afhænger af aktiviteterne i 

selskabet. Der kan f.eks. ikke succederes i overdragelse af en virksomhed, der driver 

udlejning af fast ejendom. 

 

På samme måde som ved overdragelse af en personlig drevet virksomhed findes der ved 

overdragelse af aktier en såkaldt ”fortrydelsesret”, således at erhververen kan overdrage 

aktierne tilbage til den tidligere ejer med succession inden for de første 5 år. 
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Hvis der ikke er nogen i personkredsen omfattet af KSL § 33 C, stk. 1, der kan eller vil 

overtage virksomheden, er der mulighed for, jf. lovens stk. 12, at en ”nær” medarbejder eller 

en tidligere ”nær” medarbejder kan overtage hele eller en del af virksomheden med 

succession.  

 

Der er også mulighed for at overdrage en aktiepost til en ”nær” medarbejder eller en tidligere 

”nær” medarbejder. Her findes reglen i ABL § 35. Loven blev ændret ved Lov nr. 532 af 17/6 

2008. 

 

Også i relation til ”nære” medarbejdere eksisterer ”fortrydelsretten”, så erhververen kan 

overdrage virksomheden eller aktierne tilbage til den tidligere ejer med succession. 

 

For selskaber vil der ofte opstå behov for at ændre på den oprindeligt valgte juridiske struktur 

herunder i forbindelse med planlægning af et generationsskifte. Dette kan ske ved hjælp af 

aktieombytning, fusion, tilførsel af aktiver eller spaltning.  

 

I modsætning til skattefri fusion findes der ved skattefri aktieombytning, tilførsel af aktiver 

eller spaltning et to-strenget system. Et to-strenget system virker på den måde, at de nævnte 

omstruktureringer kan foretages både med og uden tilladelse fra skatteforvaltningen. 

 

Ved ansøgning om tilladelse skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse for den 

påtænkte transaktion, så skatteforvaltningen kan sikre sig, at der ikke som hovedformål ligger 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

 

I tilfælde uden tilladelse skal der af gode grunde ikke foreligge dokumentation for en 

forretningsmæssig begrundelse. Der er derimod indført begrænsning i udbetaling af skattefrit 

udbytte, ligesom der stilles særlige krav til værdisættelsen af aktierne. Ved spaltning er det 

tillige et krav, at aktiver og gæld i den overførte del skal svare til forholdet mellem aktiver og 

gæld i det indskydende selskab. 

 

Om der forlods indhentes tilladelse fra skatteforvaltningen i forbindelse med de ovenfor 

nævnte omstruktureringsmodeller må afhænge af forholdene i den konkrete situation. Der kan 

ikke opstilles nogen endegyldige regler. 
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I denne afhandling er der beskrevet de muligheder, der rent skattemæssigt eksisterer til 

optimering af et generationsskifte. Hvilke løsningsmodeller, der skal vælges afhænger af, om 

det drejer sig om en enkeltmandsvirksomhed, et selskab eller et moderselskab med et eller 

flere datterselskaber. Samtidig afhænger det naturligvis af til hvem, overdragelsen skal ske. Er 

det personkredsen omfattet af KSL 33 C, herunder børn, er det til en medarbejder eller måske 

til tredjemand. 

 

De i afhandlingen beskrevne løsnings muligheder kan kombineres på mange måder afhængig 

af den enkelte situation. En beskrivelse af de forskellige kombinationsmuligheder er, som 

beskrevet i problemafgrænsningen, fravalgt.  

 

13. Executive Summary 

The purpose of this thesis is to describe taxation of income in connection with generational 

transfer of personally run business and shares inter vivos causa. To ease taxation in 

connection with generational transfers, the Danish tax legislation provides rules which allow 

the assignor to transfer his business and shares while still alive without being subject to 

calculate capital gain. Instead the assignee enters into the assignor’s tax position so that the 

assignee, in the event of a later transfer, shall calculate capital gain in according with the 

assignor’s tax position related to the assigned asset. This entering into assignor’s position is 

called tax wise succession. This legislation can be used if the assignee is a close member of 

the family or an employee if he fulfils certain conditions. 

 
If the business is running in a company and the owner wants to preparate the delegation to a 

family member an employee or a third part he can use one of the following methods: 

 
Share exchange 
The legislation of tax-free share exchange provides the cases of tax wise succession of the 

side of the shareholders where a company acquires the whole capital or a part of the capital of 

another company. 

 
Merger 
Merger can be implemented as horizontal or vertical merge. Reverse vertical merge is the 

situation where the subsidiary is the continuing company. Merges has to be implemented 

according to a regulated time schedule in order to be recognised and registered. In relation to 

merges there has to be drawn up a merger plan, a merger statement, a merger accounting, 
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anda valuation report from independed appraises. Merger can be implemented with a 

permission or without permission from the tax-administration. 

 

Injection of assets 

Injection of assets is the transaction where a company provides one or more assets into an-

other company in return of remuneration of shares in the receiving company. 

 

In contract to the other models of reconstruction, injection of assets is not regulated by the 

Danish company law. In relation to company law, injection of assets is regulated by rules of 

increased capital by non-cash contribution. 

 

In relation to the Danish tax law it is possible to make the transaction without tax-related 

effect because the receiving company takes over the tax-related position for the injected 

assets. 

 
Split 
Split is characterized by the transaction where one company is split into two or more 

companies. Split can happen completely or partial. According to the tax rules split can take 

place as liable or tax-free. The tax-free splitting is also based on the principle of succession. 

Shareholders in the investing company receive assets in the receiving company without 

releasing payable tax. 

 

In this thesis the reader is given the possibilities to clarify all the tax-related issues in 

generational change before the final delegation is accomplished. 
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SKM2003.346.LSR 

En søn drev en virksomhed sammen med sin far i et interessentskab. I forbindelse med 

faderens udtræden af virksomheden overdrog han sin andel af virksomheden til sønnen med 

succession. Efterfølgende nedrev sønnen en driftsbygning.  

 

Landskatteretten afgjorde følgende: 

 

Det er en betingelse for nedrivningsfradrag, at den skattepligtige i mindst 5 år før 

nedrivningen har ejet bygningen eller installationen og i en periode af mindst samme længde, 

mens den skattepligtige har ejet bygningen eller installationen, har anvendt den til et 

afskrivningsberettiget formål, jf. afskrivningslovens § 22, stk.. 1, sidste punktum. 

Ved succession beskattes fortjeneste ikke hos overdrageren. Ved beskatning af erhververen 

skal virksomhedens aktiver med hensyn til skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger 

samt beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved salg behandles, som om de var anskaffet 

af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af 

overdrageren. Jf. kildeskatteloven § 33 C, stk.. 2, 1. og 2. punktum. 

Efter de foreliggende oplysninger finder Landsskatteretten, at den af Ligningsrådet nu afgivne 

bindende forhåndsbesked kan lægges til grund ved bedømmelsen af nærværende sag. 

Klageren anses derfor i relation til 5 års reglen om erhvervsmæssig anvendelse forud for 

nedrivningen som betingelse for foretagelse af nedrivningsfradrag at have succederet i 

overdragerens anskaffelsestidspunkt, og det selvangivne nedrivningsfradrag på 20.836 kr. 

godkendes derfor. 
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Pengetankaktiver 

SKM2003.458.LR: 

En far ønskede at overdrage alle anparterne i to af ham ejede selskaber til sine børn. 

Overdragelsen skulle ske ved succession efter reglerne i dagældende ABL § 11 nu ABL § 34. 

Ligningsrådet blev anmodet om en bindende forhåndsbesked for så vidt angår spørgsmålet 

om, hvorvidt betingelserne i § 11 (dagældende) kunne anses for at være opfyldt. De to 

omhandlede selskaber ejede hver 25 % af aktierne i et driftsselskab. Dette driftsselskab drev 

virksomhed med organisering og afvikling af kongresser for virksomheder og organisationer. 

Driftsselskabet havde iflg. de to seneste årsrapporter en likvid beholdning på 65 % og 91 % af 

den samlede aktivmasse. Den likvide beholdning bestod i altovervejende grad af 

forudbetalinger vedrørende fremtidige kongresser. Forespørger mente derfor ikke, at 

forudbetalingerne var ”finansielle aktiver” i ABL § 11´s (dagældende) forstand, men derimod 

erhvervsaktiver. Ligningsrådet udtalte imidlertid, at likvide midler altid anses for 

pengetanksaktiver uanset ophavet til disse, eller hvad de i øvrigt benyttes til. Da betingelsen i 

ABL § 11, stk. 1, nr. 4 (dagældende), jf. ABL § 11, stk. 9 (dagældende) ikke var opfyldt, 

kunne overdragelserne således ikke ske med succession efter reglerne i ABL § 11 

(dagældende).  
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SKM2004.176.LR  vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed, der bestod i køb og 
salg af fast ejendom samt udlejning af disse, kunne betegnes som en erhvervsmæssig 
virksomhed. 

En far ønskede at overdrage anparter i sit selskab til sine tre børn med succession. Anpartskapitalen i selskabet S 
ApS udgør kr. 200.000, hvoraf F er i besiddelse af en andel på 78,5 %, mens hans tre børn besidder den 
resterende beholdning fordelt på 1/3 (7,17 % af den samlede kapital). F påtænker at overdrage anparterne i 
selskabet til børnene ved anvendelse af successionsreglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11. 

Selskabets formål er iht. vedtægterne at foretage køb og salg af fast ejendom og værdipapirer samt opførelse og 
administration af fast ejendom, herunder finansiering. 

F har siden begyndelsen af 60-érne været næringsbeskattet ved handel med fast ejendom. F og dennes 
kompagnon har siden da drevet handel med fast ejendom i personligt regi og i selskabsform. De har begge været 
næringsbeskattet af handel med fast ejendom. 

Rådgiver har opdelt selskabets aktivitet igennem de seneste fire år således (idet det bemærkes, at årsregnskabet 
for 2001/02 efterfølgende er fremsendt): 

  2001 / 02 2000 / 01 1999 / 00 1998 / 99 

Nettolejeindtægt fra 
ejendomsbeholdningen 

608.872 812.586 744.843 470.004 

Nettorenter 292.705 234.742 -304.509 -104.412 

Resultat før skat 901.577 1.047.328 440.334 365.592 

 

 

Balancen pr. 31. maj 2001 til handelsværdier kan opdeles således: 

  31.5.2001 31.5.2000 31.5.1999 
Nettoindestående i ejendommen 10.840.037 10.850.392 10.875.409 
Finansielle poster -1.356.783 -2.654.510 -2.664.750 
Andre poster -349.173 52.567 -299.571 
Handelsværdi 9.134.081 8.248.449 7.911.088 

 

Det blev endvidere oplyst, at den eksisterende ejendomsbeholdning ikke var købt med henblik på anlæg, men 
derimod med henblik på videresalg på et gunstigt tidspunkt. Ejendommene er udlejet, indtil de skal sælges. 

Endvidere havde selskabet har en andel på 50 % i I I/S, som er etableret af S ApS (behersket af F) og af C ApS 
(behersket af kompagnonen). Der er reelt set tale om et joint venture og ikke et egentligt interessentskab. 
Ejendommene er ikke tinglyst til I I/S, men derimod til S ApS og C ApS i lige sameje. 

Rådgiver havde anført, at da traditionelle erhvervsvirksomheder ikke var omfattet af hindringsbestemmelserne i 
aktieavancebeskatningslovens § 11, stk.. 9,(dagældende) og da formålet med stk.. 9 efter rådgivers opfattelse er 
at hindre overdragelse af blandt andet "ejendomsselskaber" fra forældre til børn med udskydelse af 
avancebeskatningen til næste generation, bør selskaber med "næringsejendom" sidestilles med traditionel 
erhvervsvirksomhed og dermed ikke være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 11, stk.. 9 (dagældende). 

Ligningsrådet blev forespurgt om den påtænkte overdragelse kunne ske i medfør af  ABL § 11 (dagældende). 
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Styrelsen udtalte imidlertid i forbindelse med sagens behandling for ligningsrådet, at det af (dagældende) § 11, 
stk.. 1, nr. 4, fremgik, at det som den fjerde betingelse var et krav, at der var tale om aktier i et selskab, hvis 
virksomhed ikke i overvejende grad består af udlejning i fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller 
lignende, jf. stk.. 9. Det afgørende var således, hvorvidt der var tale om indtægter fra udlejning af fast ejendom, 
og da størstedelen af selskabets indtægter stammer herfra, kan betingelserne for at succedere ikke være opfyldt. 
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Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17.11.1982 

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 fastsætter, når der er tale om unoterede aktier, at der skal 

tages udgangspunkt i ligningsrådets fastsatte retningslinjer for beregning af 

formueskattekursen. 

 

 Formueskatten blev ophævet i 1997, men retningslinjerne for beregning af kursen for 

unoterede aktier er stadig gældende. 

 

Komponenter, der indgår i beregningen af skattekursen, er anført i ligningsvejledningen 

1996, afsnit A.H.3.1.1. 

 

Ved kursberegningen anvendes følgende komponenter: 

1) Indtjeningsevnen. Herved forstås en gennemsnit af selskabets driftsresultat i % af 

aktiekapitalen i det regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse 

samt de to foregående år. 

Som driftsresultat anvendes selskabets skattepligtige indkomst inden evt. fradrag for 

skattemæssigt underskud fra tidligere år, men med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Det 

herefter fremkomne beløb formindskes med det indkomstskattebeløb, der kan beregnes af 

denne indkomst. Indtjeningsevnen ansættes ikke lavere end 0. 

2) Det deklarerede udbytte. Der anvendes den udbytteprocent, som er vedtaget for det 

regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. 

3) Aktiernes indre værdi. Herved forstås selskabets samlede formue (egenkapital) i procent 

af aktiekapitalen. Formuen opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om 

formueopgørelse på grundlag af selskabets statusopgørelse ved udgangen af det regnskabsår, 

som benyttes ved selskabets seneste skatteansættelse forud for kursberegningen.Ved 

beregning af den indre værdi foretages fradrag for de på statustidspunktet endnu ikke 

forfaldne beløb, der medgår til betaling af udbytte for selskabets senest afsluttede 

regnskabsår, samt selskabsskatter, som er eller kan forventes pålignet selskabet for tiden forud 

for opgørelsen. 

 

Beregningsreglerne er følgende: 

A. Den almindelige beregningsregel 
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Kursen beregnes som et gennemsnit af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret med 

kapitaliserings-faktoren 2) udbytteprocenten kapitaliseret med kapitaliseringsfaktoren 3) 

80 % af den indre værdi. 

B. Hovedaktionærselskaber 

Kursen beregnes som et gennemsnit af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret med kapitali-

seringsfaktoren og 2) 80 % af den indre værdi. 

C. Den modificerede regel 

I tilfælde hvor en kurs, der er beregnet efter reglerne under A eller B overstiger den fulde 

indre værdi, foretages der en ny beregning, forudsat at indtjeningsevnen er større end 10 

%. 

Ved denne beregning kapitaliseres indtjeningsevnen således: De første 10 % af ind-

tjeningsevnen kapitaliseres med kapitaliseringsfaktoren og den overskydende del med 

faktoren for den modificerede regel. Som skattekurs anvendes den således beregnede kurs, 

hvis den fortsat er større end den indre værdi, ellers anvendes den indre værdi. 

 

Kapitaliseringsfaktorer med virkning fra 1. januar 2008 er følgende: 

Indtjeningsevne: 8,5 

Modificerede regel: 4,25 

Udbytte: 75,0 

Indre værdi: 80 

 
Eksempel (egen tilvirkning): 
 
      
      

Indtjeningsevnen      
      
   2008 2007 2006 
      

Driftsresultat   250.000 290.000 220.000 
Skattemæssigt underskud tidligere 
år  + 0 0  
Skattefrit udbytte  + 10 15 12 
   250.010 290.015 220.012 
      
Indkomstskat 25% - 62.503 72.504 55.003 
Resultat   187.508 217.511 165.009 
      
Aktiekapital   500.000 500.000 500.000 
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Vægtning   3 2 1 
   562.523 435.023 165.009 
      
Sum   1.162.554   
      
Gennemsnit (divideret med 6)   193.759   
      
Indtjeningsevnen   39   
      
      
Deklareret udbytte 10%  50.000   
      
      
Egenkapital   2.655.000   
Indkomstskat  - -62.503   
Deklareret udbytte  - -50.000   
   2.542.498   
      
Aktiernes indre værdi   20   
      
      
A den almindelige beregningsmodel   Kapitaliser- 
    ingsfaktor  
Indtjeningsevnen   39 8,50 3 
Udbytteprocent   10 75,00 8 
Den indre værdi   20 0,80 16 
Sum     27 
      
Gennemsnit     9 
      
      
B hovedaktionærselskaber    Kapitaliser- 
    ingsfaktor  
Indtjeningsevnen   39 8,5 3 
Den indre værdi   20 0,80 16 
     19 
      
Gennemsnit     10 
      
 
Kilde: Egen tilvirkning
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Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl  

Skatteudvalget (2. samling)  
(L 194 - bilag 25)  

(Offentligt)  

Skatteministeriet J.nr.2002-318-482  

Den 

  

Til 

Folketingets Skatteudvalg 

  

L 194 194 - forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, 
virksomhedsskatteloven og andre skattelove. (Succession for 
nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter 
- generationsskifte)  

Hermed fremsendes i 70 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 4 af 
29. april 2002.  

(L 194 - bilag 10) 

  

Svend Erik Hovmand 

  

  

/Flemming Petersen 

Spørgsmål 4:  
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Vil ministeren tilsende udvalget forskellige beregningseksempler, der illustrerer lovforslagets 
effekt for den sælgende virksomhedsejer, den købende part og for skattevæsenet ved 
overdragelse af en velkonsolideret virksomhed med succession henholdsvis uden succession.  

Svar:  

Efter forslaget sker der en udvidelse af den personkreds, der kan anvende successionsreglerne 
fra alene at omfatte nærtstående familiemedlemmer til også at omfatte nære medarbejdere. I 
beregningseksemplerne er virkningen af overdragelse med succession til nære medarbejdere 
belyst.  

Når en virksomhed overdrages med succession, indtræder køber i sælgers skattemæssige 
stilling, og der sker ikke umiddelbart beskatning af genvundne afskrivninger eller af avancer 
på virksomhedens aktiver. Beskatningen af avancer på bygninger udskydes til købers afståelse 
af virksomheden. Er der tale om en virksomhed drevet som selskab, udskydes beskatningen af 
aktieavancen til købers efterfølgende salg af aktierne.  

Den beskatning af genvundne afskrivninger på driftsmidler, bygninger og goodwill, der ikke 
udløses hos sælger, modvirkes af det reducerede afskrivningsgrundlag hos køber som følge af 
successionen. Udskydelsen af beskatningen indebærer således en likviditets- og rentefordel 
for køber og sælger, mens stat og kommuner har et modsvarende likviditets- og rentetab på de 
udskudte skatter. 

Størrelsen af den udskudte skat afhænger af en række faktorer. Det kan f. eks. være aktivernes 
art, den faktiske værdiforringelse i forhold til de skattemæssige afskrivninger og sælgers 
ejertid. Effekten vil derfor variere meget fra virksomhed til virksomhed.  

Det er ikke muligt, jfr. besvarelsen af spørgsmål 9, at afgøre med sikkerhed, hvem fordelen 
ved den skattefri succession tilfalder. I nogle tilfælde kan det være sælger, som fordelen helt 
eller delvist tilfalder, og i andre tilfælde kan det helt eller delvist være køber. Da 
successionskredsen er forholdsvist begrænset, jf. at lovforslaget skønnes at omfatte 200 
virksomhedsoverdragelser årligt, vil fastsættelsen af prisen for virksomheden være resultatet 
af forhandlinger mellem sælger og køber og parternes forhandlingsstyrke.  

Til illustration er der nedenfor vist to (forenklede) eksempler på virkningen af succession når 
1) købesummen for virksomheden alene er betaling for goodwill og 2) købesummen for 
virksomheden alene er betaling for driftsmidler. I eksemplerne er som beregningsmæssig 
forudsætning antaget, at fordelen ved succession deles ligeligt mellem køber og sælger.  

  

Det er forudsat, at marginalskatten for både køber og sælger er 62,5 pct., og der er anvendt en 
diskonteringsrente på 5,3 pct. ved beregning af nutidsværdier svarende til en før-skat rente på 
8 pct. 

Eksempel 1. 

Her forudsættes det, at markedsværdien af goodwill udgør 2,5 mill. kr. Med salg af 
virksomheden uden succession beskattes sælger af hele salgsprovenuet. På den anden side kan 
køber afskrive goodwillen over 7 år og herved reducere sin skattebetaling.  
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Forskellen mellem sælgers skattebetaling, som i eksemplet er 1.562.000 kr. og nutidsværdien 
af skattebesparelsen ved købers afskrivningerne på 1.276.000 kr. - eller 286.000 kr. - skyldes 
rentevirkningen af, at skatten af de genvundne afskrivninger skal betales ved overdragelsen, 
når der overdrages uden succession, mens de øgede afskrivninger først fremkommer 
successivt over 7 år. 

Når der overdrages med succession, undgås skattebetalingen på de 1.562.000 kr., således at 
køber og sælger under ét får en rentefordel på de nævnte 286.000 kr. Fordeles beløbet ligeligt 
mellem parterne, bliver købers pris efter skat 143.000 kr. lavere, og sælgers provenu efter skat 
stiger med 143.000 kr. Overdragelsesprisen bliver på 1.081.000 kr. jf. oversigten.  

Eksempel på virksomhedsoverdragelse. Goodwill 

  Uden succession Med succession 

  Sælger Køber Sælger Køber 

  Kr. Kr. Kr. Kr. 

Overdragelsespris 2.500.000 2.500.000 1.081. 000 1.081.000 

Fortjeneste 2.500.000 - - - 

Skat (62,5 pct.) 1.562.000 - - - 

Sælgers provenu efter skat 938.000 - 1.081.000 - 

Afskrivninger - 2.500.000 - - 

Skatteværdi (62,5 pct.) - 1.562.000 - - 

Nutidsværdi af afskrivninger - 1.276.000 - - 

Købers pris efter skat - 1.224.000 - 1.081.000 

Fordel ved succession   143.000 143.000 

  

Eksempel 2. 

Her forudsættes det, at købesummen på 2.5 mill. kr. er betaling for driftsmidler. Det 
forudsættes endvidere, at driftsmiddelsaldoen udgør 750.000 kr., således at der er genvundne 
afskrivninger på 1.750.000 kr. 

Med salg af virksomheden uden succession beskattes sælger af 90 pct. af de genvundne 
afskrivninger på i alt 1.750.000 kr. På den anden side kan køber afskrive på de 1.750.000 kr. 

Forskellen mellem sælgers skattebetaling, som i eksemplet er 984.000 kr., og nutidsværdien 
af købers skattebesparelse ved forøgede afskrivningerne på 902.000 kr. -eller 82.000 kr.- 
skyldes rentevirkningen af, at skatten af de genvundne afskrivninger skal betales ved 
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overdragelsen, når der overdrages uden succession, mens de øgede afskrivninger først 
fremkommer over en årrække. Hertil kommer virkningen af reglen, om at s&a elig;lger kun 
beskattes af 90 pct. af sin fortjeneste. 

Når der overdrages med succession, undgås skattebetalingen på de 984.000 kr., således at 
køber og sælger under ét får en rentefordel på 82.000 kr. Fordeles denne fordel ligeligt 
mellem parterne, bliver købers pris efter skat 41.000 kr. lavere,og sælgers provenu efter skat 
stiger med 41.000 kr. Overdragelsesprisen bliver på 1.557.000 kr. jf. oversigten.  

Eksempel på virksomhedsoverdragelse. Driftsmidler 

  Uden succession Med succession 

  Sælger Køber Sælger Køber 

  Kr. Kr. Kr. Kr. 

Overdragelsespris 2.500.000 2.500.000 1.557.000 1.557.000 

Fortjeneste 1.750.000 - - - 

Skat (62,5 pct.) 984.000 - - - 

Sælgers provenu efter skat 1.516.000 - 1.557.000 - 

Afskrivninger - 2.500.000 - 750.000 

Skatteværdi (62,5 pct.) - 1.562.000 - 469.000 

Nutidsværdi af afskrivninger - 1.288.000 - 386.000 

- heraf vedr. gammel saldo 1)    386.000 - 386.000 

- heraf vedr. ny saldo 2)   902.000 - 0 

Købers pris efter skat - 1.212.000 - 1.171.000 

Fordel ved succession   41.000 41.000 

1. Omfatter saldoen overtaget fra sælger. 

1. Omfatter forøgelsen af afskrivningssaldoen som følge af beskatningen af genvundne afskrivninger hos 
sælger  

  

Eksemplerne viser, at der er stor forskel på virkningen af succession i de enkelte tilfælde. I 
begge eksempler er prisen for virksomheden uden succession 2.500.000 kr., men 
successionsadgangen afspejler sig i en forskellig pris for virksomheden på grund af 
forskellene i størrelsen af skatteudskydelsen. Rente- og likviditetsfordelen er også forskellige. 
Rentefordelen er på 286.000 kr. i et eksemplet med goodwill og på 82.000 kr., når det d rejer 
sig om overdragelse af driftsmidler.
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For at gennemføre en selskabsstiftelse ved omdannelse af en personlig virksomhed med 

tilbagevirkende kraft opstiller SEL § 4, stk. 4 følgende betingelser: 

1) Der skal være tale om en personlig ejet virksomhed. Også interessentskaber er 

omfattet af bestemmelserne. 

2) Der skal være tale om overdragelse af en samlet virksomhed. Indskydelse af 

enkeltaktiver vil ikke være omfattet af bestemmelsen. 

3) Det er et krav, at overdragelsen skal ske til et nystiftet selskab. Overdragelsen kan 

derfor ikke skal til et skuffeselskab. 

4) Virksomhedsejeren skal modtage samtlige aktier eller anparter i selskabet. Dette krav 

er ikke til hinder for, at en del af vederlaget til virksomhedsejeren ydes i form af en 

mellemregning med selskabet. 

5) Selskabets regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen for den i forbindelse med 

stiftelsen udarbejdede åbningsbalance. 

6) Skæringsdatoen for åbningsbalancen skal ligge efter udløb af ejerens sidste normale 

indkomstår. 

7) Stiftelsen af selskabet skal finde sted senest 6 måneder efter den valgte skæringsdag. 

8) Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen indsende genpart af stiftelses-

dokumenterne samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen til den skattansættende myndighed. De stiftelsesdokumenter, der 

skal indsendes, er stiftelsesdokumentet, vedtægter, protokollat for stiftende 

generalforsamling, åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over 

aktiernes/anparternes anskaffelsessum. Materialet skal indsendes til virksomheds-

ejerens slutligningskommune. 
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Betingelserne for at opnå tilladelse til omgørelse af en skatteretlig disposition, jf. 

skatteforvaltningsloven § 29, er følgende: 

 

1) Skatteansættelsen skal hvile på en privatretlig disposition, der kan omgøres. 

 

2) Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter.  

 

3) Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige.  

 

4) Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne.  

 

5) De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt 

skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige.  

 

6) Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen.  
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Til belysning af, hvorledes princippet efter VOL § 4 fungerer, vises i eksemplet nedenfor 

i grove træk de opgørelser, der skal foretages i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse. 

Det forudsættes, at ejeren inden omdannelsen er omfattet af virksomhedsordningen. 

Beløbene er i 
1000 kr. 

Balance 
pr. 31. 

december 
år 1 

Skattemæs-
sig værdi 

pr. 31. 
december 

år 1

Balance for 
A/S pr. 1. 

januar år 2 

 Successions-
grundlag pr. 
1. januar år 2  

 Anskaffelses-
sum for 
aktier 

Aktiver1           

Goodwill2      3.500 0  0

Ejendom3  1.200 700  1.200  700  750

Driftsmidler4  3.250  1.350  3.250  1.350  1.540

Debitorer  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500

Hensat til tab5  - 100 0  - 100 0  - 100

Varelager  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000

Andre 
tilgodehavender 

 250  250  250  250  250

Likvider  1.000 1.000  1.000  1.000  1.000

 Aktiver i alt  9.100    12.600    6.940

            

Passiver           

Udskudt skat6      1.450     

Bankgæld  8.764  8.764  8.764  8.764  8.764

Varekreditorer  750  750  750  750  750

Anden gæld  150  150  150  150  150

Passiver i alt  9.664    11.114    9.664

Nettoformue   - 564    1.486    - 2.724

            

Opsparet 
overskud 

          

1988 - 1991          - 100
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1992           - 160

1993 - 1998           - 700

           - 3.684

   

Noter:  

1. Det forudsættes, at de opførte værdier er opført i overensstemmelse med kravene i 
årsregnskabsloven.  

2. Goodwill er oparbejdet gennem en periode. Handelsværdien forudsættes at være t.kr. 
3.500.  

3. Ejendom er nedskrevet med t.kr. 500. Anskaffelsessummen er lig handelsværdien. 
Anskaffelsessummen for aktier udgør 1.200 - 450 (90 pct. af 500) = t.kr.750.  

4. Driftsmidler har en handelsværdi på t. kr. 3.250. Den skattemæssige saldoværdi er t. 
kr. 1.350. Anskaffelsessummen for aktier udgør herefter 3.250 - 1.710 (90 pct. af 
1.900) = t.kr. 1.540.  

5. Der er hensat t. kr. 100 til tab på debitorer. Tabene er endnu ikke skattemæssigt 
konstateret.  

6. Udskudt skat udgør 25 pct. af udskudte avancer. Grundlaget er reduceret med 
udskudte tab, jf. nedenfor. Udskudt skat på t. kr. 1.450 er fremkommet således: 

Goodwill   3.500

Bygningsafskrivninger    500

Driftsmidler   1.900

Tab       - 100

  5.800

25 pct. heraf  1.450

 

LV E.H.2.4. (2009-1) 
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Eksempel på omdannelse af virksomhed med flere ejere 

           A          B          C          I alt 

Ejerandel (1)          20 
pct. 

         30 
pct.  

         50 
pct.  

         100 
pct.  

Driftsmidler (2)     200.000      300.000     500.000      1.000.000  

Skattemæssig værdi (3)     100.000      100.000     200.000         400.000  

Gæld (4)       60.000        90.000     150.000         300.000  

Udskudt skat (5)=((2)-(3))* 
0,25 

      25.000      50.000    75.000      150.000 

Selskabets værdi (6)=(2)-
(4)-(5)  

    115.000      160.000     275.000        550.000 

Udligningsbeløb1) (7)                0        12.000       12.500          24.500 

Egenkapital (8)=(6)+(7)     115.000      172.000     287.500        574.500 

          

Aktiernes anskaffelsessum:         

Skattemæssig værdi af 
driftsmidler (9)=(3) 

    100.000     100.000      200.000        400.000  

Nedslag i avance 
(10)=((2)-(3))*0,10 

     10.000       20.000       30.000         60.000  

Gæld (11)=(4)      60.000       90.000      150.000       300.000  

Udligningsbeløb (12)=(7)             0       12.000        12.500         24.500 

          

Aktiernes anskaffelsessum 
(13)=(9)+(10)-(11)+(12) 

      50.000     42.000        92.500       184.500 

          

   

1) Beløbet udligner forskelle mellem den udskudte skat mellem interessenterne med udgangspunkt i den udskudte skat hos interessenten med 

den forholdsmæssigt mindst udskudte skat. I eksemplet udgør A's udskudte skat 12,5 pct. af driftsmidlernes værdi, B's 16,5 pct og C's 15 pct. 

Udligningsbeløbet for B opgøres således som 4 pct. af 300.000 kr. og for C som 2,5 pct. af  kr. 500.000 

LV E.H.2.1.8. (2009-1) 
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Værdiansættelsen af den skattemæssige værdi, jf. VOL § 4, stk. 2, tager udgangspunkt i 

følgende principper. Der er tale om værdier før fradrag af passiverne: 

 Goodwill (anskaffet eller oparbejdet): Handelsværdien med fradrag af den 

skattepligtige fortjeneste. Såfremt der ikke foreligger en branchekutyme eller 

sammenlignelige salg, skal TS-cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000 anvendes. 

 Driftsmidler: Handelsværdien med fradrag af den skattepligtige fortjeneste. En 

eventuel negativ saldo på driftsmiddelkontoen i den personligt ejede virksomhed kan 

overføres til selskabet.  

 Blandede driftsmidler: Handelsværdien af den erhvervsmæssigt benyttede del med 

fradrag af den skattepligtige fortjeneste.  

 Varelager: Handelsværdi med fradrag af den skattepligtige fortjeneste. I realiteten den 

skattemæssigt bogførte værdi.  

 Igangværende arbejder: Handelsværdien med fradrag af den skattepligtige værdi. 

 Fast ejendom: Handelsværdi (kontantværdi) med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste. Den skattepligtige fortjeneste omfatter eventuelle genvundne afskrivninger 

på bygninger og installationer samt en eventuel fortjeneste på den faste ejendom ved 

omdannelsen opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven. I almindelighed vil den 

seneste ejendomsvurdering kunne anvendes som handelsværdi.  

 Debitorer: Handelsværdien med fradrag af den skattepligtige fortjeneste. Dette vil i 

almindelighed svare til den skattemæssigt bogførte værdi (pålydende¸ eventuelle 

skattemæssige nedskrivninger for konstaterede eller sandsynliggjorte tab).  

 Værdipapirer: Aktier: Handelsværdi (kursværdi) med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningsloven. Obligationer og pantebreve: 

Normalt handelsværdien dvs. kursværdien med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste opgjort efter kursgevinstloven.  

 

LV E.H.2.4. (2009-1) 
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Sagsbehandlingen vedrørende de tre typer skattefri omstrukturering - spaltning, 

tilførsel af aktiver og aktieombytning - er som udgangspunkt placeret i følgende fem 

kompetencecentre:   

 Skattecenter Aalborg, der dækker Nordjylland  
 Skattecenter Århus, der dækker Midtjylland  
 Skattecenter Esbjerg, der dækker Sydjylland og Fyn  
 Skattecenter Korsør, der dækker Midt-, Vest- og Sydsjælland  
 Skattecenter København, der dækker Nordsjælland og København 

 

Hvor flere selskaber hjemmehørende ved forskellige kompetencecentre ønsker at fusionerer, 

indsendes anmodningen til det kompetencecenter, hvor det i økonomisk henseende mest 

betydende selskab er hjemmehørende. Det lokale kompetencecenter, som behandler sagen, 

foretager høring af de relevante kompetencecentre.  

Dette gælder dog ikke nedenstående sager, der bliver behandlet i Koncernbeskatnings-
kontoret, Center for Store Selskaber, Østbanegade 123, 2100 København Ø: 

 Principielle sager og sager, hvor der endnu ikke er skabt praksis  
 Storkundesager - herunder børsnoterede selskaber - samt elselskaber, filialer af 

udenlandske virksomheder og omstruktureringer, hvor alle involverede selskaber er 
hjemmehørende udenfor Danmark  

 Grænseoverskridende omstruktureringer 

 
 
LV S.D.1.1.1 (2009-1) 
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Ingen stemmeret på beholdning af egne aktier, jf. ASL § 67, stk. 3. 

SKM2001.303.TSS: 

På vegne af en eneaktionær blev Ligningsrådet anmodet om tilladelse til skattefri 
aktieombytning. Der var tale om et driftsselskab, hvor kapitalen var opdelt i to klasser, hvoraf 
A-aktierne havde 10 stemmer hver og B-aktierne 1 stemme hver. Derudover var der ingen 
forskel på de to aktieklasser. 

Aktiekapitalen var nominelt kr. 600.000, hvoraf de 60.000 var A-aktier og 540.000 var B-
aktier. Den aktionær, som søgte om tilladelse til skattefri aktieombytning, besad samtlige B-
aktier medens samtlige A-aktier var opført som egne aktier i selskabet. Driftsselskabet besad 
således formelt flertallet af stemmerne. 

Aktieombytningen ønskedes foretaget således, at aktionæren overdrog samtlige aktier i 
selskabet til et nystiftet holdingselskab. Vederlæggelsen skulle alene ske i aktier i 
holdingselskabet. Efter ombytningen ville aktionæren således blive eneaktionær i 
holdingselskabet, medens holdingselskabet ville besidde 90 pct. af aktiekapitalen i 
driftsselskabet. 

Risikobegrænsning og omstrukturering blev angivet som begrundelser for ombytningen. Det 
blev endvidere tilkendegivet, at der ikke var planer for ændring af ejer- og koncernstruktur 
indenfor en periode på 3 - 5 år efter ombytningen, samt at der ikke var planer om, at det nye 
holdingselskab ville afhænde aktierne i driftsselskabet indenfor en periode på 3 år efter 
ombytningen. 

Kommunen indstillede, at der blev givet tilladelse med sædvanligt anmeldelsesvilkår. 
Regionen indstillede, at der blev givet tilladelse med særligt vilkår, hvorved selskabet i en 
periode på 3 år ikke kunne afhænde egne aktier, eller afhænde disse i begrænset omfang, 
således at holdingselskabet bevarede flertallet af stemmer i 3 års perioden. 

Uanset at holdingselskabet ved ombytningen formelt ikke ville erhverve flertallet af 
stemmerne, gav Told- og Skattestyrelsen tilladelse til skattefri aktieombytning, idet 
holdingselskabet dog ville opnå majoriteten af de aktier, hvorpå der kunne stemmes. Der blev 
stillet vilkår om anmeldelse af ændringer, herunder afhændelse af driftsselskabets egne aktier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 13 
___________________________________________________________________________ 

Side 123 

I SKM2007.807.DEP oplyser Skatteministeriet, at efter artikel 11 stk. 1, litra a, i 

fusionsskattedirektivet (direktiv 90/434/EØF) kan medlemsstaterne afslå at anvende 

direktivets bestemmelser i artikel 4-10, hvis en fusion, en spaltning, en tilførsel af aktiver eller 

en ombytning af aktier har skatteundgåelse som hovedformål eller som et af hovedformålene. 

Af EF-Domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem sagen (SU 1997, 257) fremgår, at 

direktivet skal fortolkes på den måde, at den skattepligtige har et retskrav på tilladelse til 

omstrukturering omfattet af direktivet, medmindre det efter en konkret bevisvurdering i de 

enkelte tilfælde må lægges til grund, at skatteundgåelse er hovedformålet eller et af 

hovedformålene med omstruktureringen. Dommen må forstås således, at det er 

skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at dette er tilfældet. Af dommen fremgår det 

videre, at medlemsstaterne kun kan operere med en formodning for, at skatteundgåelse er 

hovedformålet eller et af hovedformålene med en selskabsmæssig omstrukturering, såfremt 

transaktionerne ikke er foretaget ud fra "forsvarlige, økonomiske betragtninger".  

Det er Skatteministeriets vurdering, at der ikke kan nægtes tilladelse til at gennemføre 

skattefrie selskabsmæssige omstruktureringer, hvis blot parterne ved beslutningen om 

transaktionens gennemførelse har lagt vægt på, at den giver mulighed for at undgå eller 

udskyde en beskatning. Der må i den henseende lægges vægt på fusionsskattedirektivets 

grundlæggende formål, nemlig at de i direktivet omhandlede transaktioner skal kunne 

gennemføres, uden at det udløser en kapitalgevinstbeskatning, når transaktionerne er 

forretningsmæssigt velbegrundede. 

En formålsfortolkning fører derfor til, at skatteundgåelse kun kan anses for at være "et af 

hovedformålene" med en omstrukturering, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel 

reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende 

selskabsmæssige omstrukturering. 

Er parterne ikke i stand til i rimelig grad at konkretisere eller sandsynliggøre, at de påberåbte 

forretningsmæssige hensyn er reelle, samtidig med at den selskabsmæssige omstrukturering 

faktisk har skattemæssige fordele, må det antages, at de sidstnævnte hensyn har været 

hovedformålet eller et af hovedformålene bag ønsket om omstruktureringen. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at parterne blot påberåber sig hensyn, der i praksis er anerkendt som gyldige 
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forretningsmæssige hensyn. Det må under alle omstændigheder kræves, at disse hensyn 

konkretiseres og underbygges. 

SKAT lægger i sin vurdering af, om der foreligger en tilstrækkelig forretningsmæssig 

begrundelse væsentlig vægt på, at begrundelsen for den skattefrie omstrukturering tager sit 

udgangspunkt i selskabets forhold, og ikke i personaktionærens privatøkonomiske interesser.  

Hensynet til selskabets og aktionærens erhvervsmæssige interesser vil ofte være 

sammenfaldende eksempelvis vedrørende udbyttepolitik og fremtidige investerings-

muligheder, og er der tale om en konkret beskrivelse ud fra specifikke planer kan aktionærens 

erhvervsmæssige interesser indgå som en del af begrundelsen for en skattefri omstrukturering.  
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Eksempler på påtænkte ændringer, der skal anmeldes, jf. LV S.G.18.7.3.(2009-1): 

 Indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i datterselskabet, herunder købe- og 

salgsretter,  

 Ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af 

medarbejderaktier,  

 Ændringer i aktieklasser (opdelinger eller sammenlægninger) i datterselskabet eller i 

aktieklassernes rettigheder,  

 Andre former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til 

fusionsbeskatningsdirektivet (fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver),  

 Tilbagesalg af de ved ombytningen erhvervede aktier i holdingselskabet,  

 Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for 

stemmefordelingen i datterselskabet,  

 Ekstraordinære udbytteudlodninger og ordinære udbytteudlodninger i 

holdingselskabet, der overstiger årets resultat  

 Frasalg af enkelte eller alle aktiviteterne i datterselskabet. 
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Ændringer, der kan medføre tilladelsens bortfald.  

De momenter der kan indgå i vurderingen er blandt andet følgende: 

 Stemmer ændringen overens med det oprindeligt angivne formål med ombytningen?  
 Hvilke skattemæssige konsekvenser har ændringen set i sammenhæng med 

ombytningen?  
 Kunne eller burde ændringen have været forudset på tidspunktet for ansøgning om 

tilladelse til ombytning?  
 Hvad er begrundelsen for den anmeldte ændring?  
 Ville tilladelsen være givet, hvis de ændrede forhold havde været kendt på 

ansøgningstidspunktet? 

I alle tilfælde afhænger det af en konkret vurdering af samtlige relevante omstændigheder om 
et forhold har en sådan karakter, at det bør medføre, at ombytningen anses for skattepligtig.  

 
LV S.G.18.7.4. (2009-1) 
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Figur 1: Vandret Fusion 

 
 
 

 
 
 
Figur 2: Lodret fusion 

 
 
Figur 3: Omvendt lodret fusion 
 
 

 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Anvendelse af FUL ved fusion 

Ligningsvejledning selskaber: S.D.1.2. (2008-4) 

Loven finder også anvendelse ved fusion af foreninger og fonde omfattet af 
fondsbeskatningsloven, ved sammenlægning, fusion og omdannelse af sparekasser, banker og 
andelskasser, ved fusion og omdannelse af danske kooperative virksomheder m.v., ved 
omdannelse af danske kooperative virksomheder m.v. til aktieselskaber, samt ved gensidige 
forsikringsforeningers omdannelse til aktieselskaber (FUL kap. 2, §§ 12-14 j). 

Loven finder ligeledes anvendelse ved fusion mellem visse danske selskaber og visse 
udenlandske selskaber og mellem visse udenlandske selskaber indbyrdes (FUL kap. 3, § 15). 

  Aktie-
selskaber 
(1,1,1) 

Andre 
selska
ber 
(1,1,2) 

Andels
-
forenin
ger 
(1,1,3) 

Brugsfor.
m.v. 
(1,1,3a/4) 

Spare
-
kasse
r  
(1,1,2
a) 

Ande
ls-
kasse
r 
m.v. 
(1,1,2
a) 

Gensid
ige 
forsikr
. for. 
(1,1,5) 

Aktieselskaber  
(1,1,1) 

1,1,1 1,1,1 
eller 
1,1,2 

A/S jf. 
14e 

1,1,3a/4 
(100%D)
A/S jf. 
14f 

1,1,2a 
(100%
D) 
A/S jf. 
14a 

A/S 
jf. 
14g 

A/S jf. 
14d 

Andre selskaber 
(1,1,2) 

1,1,1 eller 
1,1,2 

1,1,2       - 1,1,3a/4(1
00% D) 

-      -  - 

Andelsforeninger 
(1,1,3) 

A/S jf. 14e - 1,1,3 1,1,3a/4 - - - 

Brugsforeninger 
m.v.(1,1,3a/4) 

1,1,3a/4 
(100% D) 
A/S jf. 14f 

1,1,3a/
4 
(100% 
D) 

1,1,3a/4 1,1,3a/4 - - - 

Sparekasser (1,1,2a) 1,1,2a(100%
D)A/S jf. 14a

- - - 1,1,2a - - 

Andelskasser m.v. 
(1,1,2a) 

A/S jf. 14g - -        - - 1,1,2
a 

- 

Gensidig forsikr. 
for. (1,1,5) 

A/S jf. 14d - - - - - 1,1,5 

Gensidig forsikr. 
for. (1,1,6) 

A/S jf. 14d - - - - - - 

Investeringsforenin - -  - - - - - 
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g(1,1,5a) 

Investeringsforenin
g (1,1,6) 

- - -        - - - - 

El-selskaber 1,1,2e) A/S jf. 14i - -       - - - - 

Realkreditinstitutter       - - - - - - - 

Fonde (FBL) fond(100%D
) 

- - - - - - 

Foreninger FBL - - - - - - - 

  Gensidi
ge 
forsikr. 
for. 
(1,1,6) 
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e- 
ringsfo
r. 
(1,1,5a
)

Invest
e-
ringsfo
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Elsel-
skabe
r 
(1,1,2
e) 
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it- 
institutte
r 

Fonde 
(FBL) 
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er 
(FBL) 

Aktieselskaber  

(1,1,1,) 

A/S jf. 
14d 

-         - A/S 
jf. 14i

     - Fond 
(100%
D) 

- 

Andre selskaber 
(1,1,2) 

- - - - - - - 

Andelsforeninger  
(1,1,3) 

- - - - -       - - 

Brugsfor. m.v. 
(1,1,3a/4) 

- - - - - - - 

Sparekasser (1,1,2a) - - - - - - - 

Andelskasser m.v.  
(1,1,2a) 

-      - - - - - - 

Gensidig forsikr. for.  
(1,1,5) 

- - - -        -      - - 

Gensidig forsikr. for.  
(1,1,6) 

1,1,6 - - - - - - 

Investeringsforening 
(1,1,5a) 

- 1,1,5a - - - - - 

Investeringsforening(
1,1,6) 

- - 1,1,6       - - - - 

El-selskaber 1,1,2e) - - - 1,1,2e - - - 

Realkreditinstitutter - - - - - - - 
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Fonde (FBL) - - - - - Fond 
omf. 
FBL 

- 

Foreninger FBL - - - - - - Forening 
omf. 
FBL 

Læsevejledning Markering i krydsfeltet mellem 2 selskabstyper angiver, at fusion er mulig. 
Første del i krydsfeltet viser typen af den modtagende enhed. Hvis der herefter i krydsfeltet 
står "(100%D)" kræver kombinationen, at det indskydende selskab er et helejet datterselskab 
af det modtagende. Hvis der sidst i krydsfeltet skrives "A/S jf. 14x" viser det, at der i 
fusionsskattelovens § 14x er etableret mulighed for den pågældende selskabstypes 
omdannelse til aktieselskab med succession efter fusionsskattelovens regler. Hvis der i 
krydsfeltet står -, er der ingen fusionsmuligheder. 
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De selskabsretlige dokumenter i forbindelse med en fusion skal indsendes til Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. 

 

 Ifølge ASL §§ 134 a-c og ApL § 65 skal der udarbejdes følgende dokumenter: 

1) Fusionsplan. 

2) Skriftlig redegørelse i hvilken fusionsplanen forklares og begrundes. Redegørelsen 

skal omtale fastsættelsen af vederlaget for aktierne, herunder særlige vanskeligheder 

med fastsættelsen. 

3) Redegørelsen kan vedhæftes et fusionsregnskab, der i givet fald er udarbejdet efter 

ÅRL § 129. Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af 

det regnskabsår, som selskabernes årsrapport vedrører, skal der for det pågældende 

fusionerende selskab udarbejdes en mellembalance. 

4) Skriftlig udtalelse udarbejdet af en eller flere uvildige vurderingsmænd. Udtalelsen 

skal bl.a. indeholde erklæring om, hvorvidt vederlaget for aktierne i det ophørende 

selskab er rimeligt saglig begrundet. Der skal endvidere afgives erklæring om, 

hvorvidt kreditorerne i det enkelte selskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede 

efter fusionen78. 

 

Endvidere bør vedlægges regnskaber for de fusionerende selskaber for det senest forud for 

fusionsdatoen afsluttede regnskabsår, hvis regnskaberne ikke allerede er indsendt til den 

skatteansættende myndighed. Dokumenterne kan indsendes i udkast, men det er en 

forudsætning, at de endelige dokumenter ikke på væsentlige punkter afviger fra de indsendte 

udkast 

 

Fusionsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet 

for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Fusionsplanen skal inden 4 uger efter 

underskrivelsen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere skal 

                                                 

78 Lov nr 510 af 17/06/2008: ASL § 134 c, stk. 5. Hvis samtlige aktionærer i de deltagende selskaber samtykker 
hertil, stilles der ikke krav om udarbejdelse af en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder 
fusionsvederlaget, jf. stk. 1-3.« 
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vurderingsmændenes erklæring indsendes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgør straks 

modtagelsen i Statstidende.  

 

Først når anmeldelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er fusionen 

selskabsretslig tilendebragt. Denne registrering er en forudsætning for, at fusionen er kommet 

eksistens selskabsretlig.  

 

Det er en betingelse for anvendelse af FUL´s regler, at de ovenfor nævnte dokumenter og 

oplysninger indsendes skatteforvaltningen senest en måned efter den dag, hvor fusionen er 

vedtaget i alle de fusionerede selskaber, jf. FUL § 6, stk.3.  
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Regnskabsmateriale, der skal sendes sammen med ansøgningen om skattefri tilførsel af 

aktiver. 

Ved ansøgningen om tilførsel af aktiver bør medfølge udkast til regnskabsopstilling og 

åbningsbalance pr. tilførselsdatoen. I regnskabsopstillingen skal i skemaform angives 

1. det indskydende selskabs balance før tilførslen,  

2. det modtagende selskabs evt. egen balance (ved tilførsel til eksisterende selskaber),  

3. overtagne aktiver og passiver,  

4. evt. reguleringer,  

5. åbningsbalance for det modtagende selskab og  

6. balancen for det indskydende selskab efter tilførslen.  

Dette materiale bør som minimum være til stede, før sagsbehandlingen kan påbegyndes. Det 

er desuden hensigtsmæssigt at regnskabsopstillingen ledsages af noter. Endelig er det relevant 

at oplyse, om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer eller 

tredjemand i øvrigt har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det 

modtagende selskab. 

 
 
LV S.D.3.4 (2009-1) 
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Fungere for egne midler 

 

SKM2002.620.EFD: 

Vestre Landsret har ved forelæggelsesbeslutning af 9. februar 2000, jf. TfS 2000, 846, 

forelagt EF-Domstolen fire præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af 

fusionsdirektivets art. 2, litra c og i, vedrørende skattefri tilførsel af aktiver. EF-Domstolen 

udtaler, at der ikke foreligger en tilførsel af aktiver i direktivets forstand i tilfælde, hvor en 

transaktion går ud på, at det indskydende selskab bevarer provenuet af et betydeligt lån, 

selskabet har optaget, mens de hertil svarende forpligtelser overføres til det modtagende 

selskab. EF-Domstolen udtaler endvidere, at det tilkommer den nationale ret at bedømme, om 

en tilførsel af aktiver vedrører en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere 

ved hjælp af egne midler. Bedømmelsen skal ske ud fra de særlige omstændigheder i hvert 

enkelt tilfælde, i første række ud fra et funktionelt og i anden række ud fra et finansielt 

synspunkt. 

 

SKM2001.73.LR: 

Ligningsrådet har efter indstilling fra Told- og Skattestyrelsen ændret indkomstopgørelsen for 

selskab A for indkomståret 1997, jf. skattestyrelseslovens § 19. Selskabet havde i marts 1997 

gennemført en skattefri tilførsel af aktiver efter at have indhentet tilladelse fra Ligningsrådet. 

Ligningsrådet havde i sin tilladelse stillet vilkår om, at provenuet fra et forud for tilførslen 

optaget lån skulle holdes sammen med forpligtelsen til at tilbagebetale lånet. Provenu og 

tilbagebetalingsforpligtelse blev herefter placeret i det modtagende selskab - selskab B. 

Aktionærerne i selskab B var herefter selskab A i kraft af den gennemførte tilførsel af aktiver 

samt nogle medarbejdere, der samtidigt tegnede anparter i det modtagende selskab. Ca. 2 

måneder efter gennemførelsen af tilførslen blev der i selskab B gennemført en 

kapitalnedsættelse med udlodning udelukkende til selskab A. Told- og Skattestyrelsen fandt, 

at kapitalnedsættelsen med udlodning var at anse som en overtrædelse af det stillede vilkår og 

som en tilsidesættelse af kravet i fusionsskattelovens § 15 c om, at vederlag ved en skattefri 

tilførsel af aktiver udelukkende må erlægges i aktier eller anparter. Ligningsrådet var enig 

heri. Den gennemførte tilførsel af aktiver blev herefter anset som skattepligtig med de 

skattemæssige konsekvenser, der følger heraf. 
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Negativ egenkapital før tilførslen i det modtagende selskab 

I sagen refereret i TfS 1999, 785 LR anmodede selskab I om tilladelse til skattefri tilførsel af 

aktiver. Ved tilførslen skulle hele den eksisterende driftsaktivitet i I overføres til det i forvejen 

helejede datterselskab D1. En fast ejendom skulle forblive i selskab I, og efter tilførslen skulle 

D1 leje lokaler til driften af aktiviteten. D1 havde forinden transaktionen en negativ 

egenkapital, men ved de tilførte nettoaktiver, blev denne rekonstrueret. Da de aktier, som I 

modtog som vederlag ved tilførslen, værdiansattes efter de samme principper som i 

virksomhedsomdannelsesloven, indebar rekonstruktionen, at en afståelse af aktierne lige efter 

tilførslen ville realisere tab. Ligningsrådet fandt, at fusionsskattelovens objektive betingelser 

for at anse det udskilte for en selvstændig gren af virksomheden var opfyldt, og eftersom det 

samtidig var oplyst, at de modtagne aktier ved tilførslen ikke påtænktes afstået, fandtes der 

ikke grundlag for at stille vilkår for tilladelsen. 
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Figur 1: Ophørsspaltning A 
 
 

 
 
 
Figur 2: Ophørsspaltning B 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 3: Grenspaltning 
 
 
 
 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Told- og Skattestyrelsens afgørelse i en sag om spaltning, forretningsmæssig be-

grundelse, skatteundgåelse, skatteunddragelse og salg af datterselskabsaktier 

 
SKM2004.73.TSS 

Told- og Skattestyrelsen blev anmodet om tilladelse til skattefri spaltning af et holdingselskab 

(H) i medfør af fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b. 

Holdingselskabet var stiftet i 2000 i forbindelse med en skattefri ombytning af aktierne i det 

underliggende datterselskab (D). 

I forbindelse med spaltningen, som ønskedes gennemført som en ophørsspaltning, skulle 

aktierne i D overdrages ligeligt til to til formålet nystiftede holdingselskaber H1 og H2. De to 

modtagende holdingselskaber skulle hver især være helejet af de hidtidige aktionærer, 

henholdsvis A og B. 

Baggrunden for spaltningen var et ønske fra de to aktionærer om opstart af nye aktiviteter 

uafhængigt af hinanden, samtidig med, at de kunne fortsætte driften i D. Derudover var 

spaltningen begrundet i hovedaktionær B's fremtidige generationsskifte med sin søn.  

Under hensyn til de angivne forretningsmæssige formål, samt det forhold, at den ved 

spaltningen opnåede struktur agtedes opretholdt i mindst 3 år, blev anmodningen 

imødekommet uden fastsættelse af særlige vilkår. 

Ca. en måned efter Told- og Skattestyrelsen havde fremsendt sin afgørelse - og inden 

tilladelsen var udnyttet - blev Told- og Skattestyrelsen forespurgt om hvorvidt H1 kunne 

afhænde de modtagne aktier i D, enten ved tilbagesalg til det udstedende selskab eller ved 

salg til H2, uden at dette fik indflydelse på den meddelte tilladelse til skattefri spaltning. 

Baggrunden for forespørgslen var, at A i mellemtiden var blevet syg og derfor ikke kunne 

fortsætte i D's drift. 

Konsekvensen af det efterfølgende salg af H1's aktier i D var, at A's ellers skattepligtige 

udtræden af koncernen blev konverteret til en skattefri udtræden. Dette udelukkede imidlertid 

ikke i sig selv, at spaltningen kunne gennemføres skattefrit, hvis ellers fusionsskattelovens 

formål - om at imødekomme forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer - fortsat var 

opfyldt. 
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En sådan forretningsmæssig begrundelse kan - i henhold til art. 11, stk. 1, litra a) i 

fusionsdirektivet 90/434/EØF og EF-domstolens afgørelse i Leur-Bloem (C-28/95) - være 

omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i selskabet. Derudover kan det have 

betydning, om den ved transaktionen opnåede struktur vil opretholdes i kortere eller længere 

tid. 

Som nævnt var spaltningen bl.a. begrundet i parternes ønske om at opstarte nye aktiviteter 

uafhængigt af hinanden, samtidig med, at de ønskede at fortsætte den fælles drift af D. Det 

efterfølgende salg af H1's aktier i D, var derimod begrundet i A's pludseligt opståede sygdom, 

der forhindrede ham i at deltage i D's fremtidige drift. 

Under hensyn til de ændrede forudsætninger fandt Told- og Skattestyrelsen det ikke 

sandsynliggjort, at der reelt ville ske opstart af ny erhvervsvirksomhed i H1. Da det påtænkte 

salg af H1's aktier i D, samtidig bevirkede, at den ved spaltningen opnåede struktur, kun ville 

opretholdes i et splitsekund, og ikke som forudsat ved tilladelsen - i mindst 3 år efter 

spaltningens gennemførelse - havde Told- og Skattestyrelsen svært ved at se hvorfor A's 

udtræden af koncernen skulle gennemføres via en skattefri spaltning - og ikke som et 

skattepligtigt salg i medfør af aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, jf. hertil 

princippet i SKM2003.180.TSS. Det var i den forbindelse taget i betragtning, at B's fortsatte 

drift i såvel H2 som D var upåvirket af, om spaltningen gennemførtes skattefrit eller 

skattepligtigtigt, hvilket tilsvarende gjorde sig gældende for så vidt angår det påtænkte 

generationsskifte mellem B og dennes søn.  

Ud fra en samlet konkret vurdering af ovennævnte fandt Told- og Skattestyrelsen, at 

hovedformålet med spaltningen ikke længere var begrundet i forretningsmæssige 

overvejelser, men derimod i ønsket om at konvertere A's ellers skattepligtige udtræden af 

koncernen til en skattefri udtræden. Efter Told- og Skattestyrelsens vurdering havde de 

påtænkte transaktioner således ikke et sådan forretningsmæssigt formål som forudsat i 

fusionsskattelovens forstand, jf. hertil fusionsdirektivets art. 11 samt EF-domstolens afgørelse 

i Leur-Bloem, hvorfor et eventuelt efterfølgende salg af H1's aktier i D - enten som 

tilbagesalg til det udstedende selskab, eller ved salg til H2 - ville bevirke, at en given 

spaltning af H måtte anses som skattepligtig.  
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Told- og Skattestyrelsens afgørelse i en sag om spaltning, aktieombytning, generations-

skifte og succession. 

 

SKM2004.148.TSS: 

Told- og Skattestyrelsen blev anmodet om tilladelse til i umiddelbar forlængelse af en 

skattefri aktieombytning, at ophørsspalte det nystiftede holdingselskab H1 i medfør af 

fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b. 

  

H1 var ejet af ægteparret M og F, og fungerede som følge af den forudgående aktieombytning 

som holdingselskab for et mellemliggende holdingselskab H2, der ejede de to driftsselskaber 

D1 og D2. 

  

Oprindelig anmodning 

Spaltningen af H1 agtedes oprindeligt gennemført derved, at selskabets aktiver og passiver 

blev overdraget til tre nystiftede holdingselskaber, B1, B2 og MF. I forbindelse med 

spaltningen ville B1 og B2 hver tildeles 20 % af anparterne i H2, mens MF ville overdrages 

de resterende 60% samt øvrige aktiver og passiver. Det var herefter tanken, at anparterne i B1 

og B2 skulle overdrages til M og F´s 4 børn i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11. 

  

Told- og Skattestyrelsen imødekom anmodningen om skattefri spaltning af H1, idet Styrelsen 

dog samtidig gjorde opmærksom på, at idet B1 og B2 kun besad 20 % af anparterne i H2, 

ville selskaberne formentlig ikke efterfølgende kunne successionsoverdrages til børnene, som 

følge af den såkaldte pengetanksregel i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, nr. 4, jf. 

stk. 9. 

  

Ny anmodning 

På baggrund af ovennævnte ændrede repræsentanten anmodningen således, at spaltningen af 

H1 i stedet gennemførtes til to nye holdingselskaber, B1 og MF. 

Fordelingen af aktiver og passiver ville ske således, at B1 blev overdraget 40 % af anparterne 

i H2, mens MF blev overdraget de resterende 60 % samt øvrige aktiver og passiver. 

I forlængelse af spaltningen skulle anparterne i B1 overdrages til de 4 børn i medfør af 

aktieavancebeskatningslovens § 11. 
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Såvel den stedlige told- og skatteregion, som Told- og Skattestyrelsen fandt, at anmodningen 

kunne imødekommes, med vilkår om, at børnene hver især ville opnå 15 % af stemmeværdien 

af H2, og dermed indirekte 15 % af stemmerne i de underliggende driftsselskaber, D1 og D2. 

Derved var henset til, at det af forarbejderne til aktieavancebeskatningslovens § 11 fremgår, at 

bestemmelsen er tiltænkt generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder, og at succession 

således ikke bør være muligt, hvis der ikke er tale om en reel erhvervsvirksomhed. Kravet om, 

at overdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11 skal udgøre mindst 15 % af 

stemmerne, afspejler ønsket om, at succession alene skal være muligt ved egentlige 

generationsskifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 763 af 14. december 1988. 

Told- og Skattestyrelsen udtalte i tilknytning hertil, at i en situation som den foreliggende, 

hvor en skattefri spaltning muliggør omgåelse af de objektive krav i 

aktieavancebeskatningslovens § 11, kan en anmodning herom kun imødekommes, hvis der 

foreligger en fornøden forretningsmæssig begrundelse.  

I den konkrete sag var ”fremtidigt generationsskifte” angivet som begrundelse for de påtænkte 

transaktioner. Rent terminologisk udgør ”generationsskifte” jo traditionelt en 

forretningsmæssig begrundelse i fusionsskattelovens forstand, jf. TfS 1996.899 DEP, men 

under henvisning til EF-domstolens krav om konkrete afgørelser, jf. præmis 41 og 42 i Leur-

Bloem (C 28/95) og sagens faktiske forhold i øvrigt - fandt Told- og Skattestyrelsen ikke, at 

det angivne generationsskifte formål kunne tillægges selvstændig betydning. Derved var 

navnlig henset til, at transaktionen medførte omgåelse af anden skattelovgivning, at den ved 

transaktionen opnåede struktur kun ville opretholdes for en kortvarig periode, og at det reelt 

var tvivlsomt om generationsskifteplanerne nogensinde vil effektueres i relation til de 

underliggende driftsaktiviteter. 

Ud fra en samlet konkret vurdering var det Told- og Skattestyrelsens vurdering, at formålet 

med spaltningen af H1 bl.a. var at omgå såvel det objektive 15 % krav i 

aktieavancebeskatningslovens § 11, som selve formålet hermed, og idet der ikke ansås at 

foreligge en fornøden forretningsmæssig begrundelse herfor, kunne anmodningen om skattefri 

spaltning kun imødekommes på vilkår af, at hvert af børnene ville opnå 15 % direkte eller 

indirekte stemmeret over anparterne i de underliggende driftsselskaber, ved eventuel 

efterfølgende successionsoverdragelse. 
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Told- og Skattestyrelsen anførte afslutningsvis, at såfremt anparterne i B1 blev overdraget til 

børnene i sameje - hvilket repræsentanten under sagsbehandlingen havde anført som en 

alternativ mulighed - ville efterfølgende ophør af dette sameje (eksempelvis ved skattefri 

spaltning) formentlig udløse beskatning, jf. UfR 1983.318 H. 
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Ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning. 

 

Ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning skal som hovedregel ledsages af udkast til 

regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. spaltningsdatoen. I regnskabsopstillingen skal i 

skemaform angives: 

1) Det indskydende selskabs balance før spaltningen 

2) Det eller de modtagende selskabers balance før spaltningen, hvis spaltningen sker til et 

eller flere eksisterende selskaber. 

3) Overtagende aktiver og passiver 

4) Eventuelle reguleringer 

5) Åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber. 

6) Balance for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører. 
 
Dette materiale skal som hovedregel være til stede, før skatteforvaltningen kan påbegynde 

sagsbehandlingen. Derudover vil det være hensigtsmæssigt, at regnskabsopstillingerne 

ledsages af noter. Hvor det indskydende selskab ikke ophører, vil det være relevant at oplyse, 

om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionær eller tredjemand i øvrigt 

har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelse for det modtagende 

selskab.skatteforvaltningen vil kunne udbede sig øvrige oplysninger efter behov. 

 

LV S.D.2.6. (2008-4) 
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SKM2005.179.LR: 

Group 4 Falck A/S spaltes med virkning fra den 1. januar 2004. Spaltningen er gennemført 

som en skattefri spaltning efter FUL kap. 4. De modtagende selskaber hedder Group4 A/S og 

Falck A/S 

Fordeling af aktiernes anskaffelsessum 

Ifølge FUL § 15 b, stk. 4, 7. pkt. anses selskabsdeltagerne i Group 4 Falck A/S for at have 

anskaffet aktierne i Group4 A/S og Falck A/S på samme tidspunkt som aktierne i Group 4 

Falck A/S. Ifølge samme bestemmelses 8. pkt. skal anskaffelsessummen for aktierne i Group 

4 Falck A/S før spaltningen fordeles på de aktier, aktionærerne efterfølgende ejer i Group4 

A/S og Falck A/S. Fordelingen foretages efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i 

Group 4 A/S og aktierne i Falck A/S og den samlede kursværdi af disse aktier på 

spaltningsdatoen. 

Om fordeling af aktiernes anskaffelsessum har skatteministeren i et svar af 9. december 1991 

til Folketingets Skatteudvalg udtalt, at den skattemæssige succession betyder, at 

anskaffelsessummen for de ombyttede aktier skal fordeles på aktier, der erhverves i de 

modtagende selskaber. Denne fordeling skal ske på grundlag af kursværdien af aktierne i de 

modtagende selskaber på spaltningsdatoen. Svaret angår alene spaltninger med ophør af det 

indskydende selskab. 

Group 4 Falck A/S anmoder om, at fordelingen af aktiernes anskaffelsessum finder sted på 

baggrund af den gennemsnitlige børsværdi af aktierne i Group 4 A/S og Falck A/S de første 

20 dage, hvor selskaberne er noteret på Københavns Fondsbørs. 

Ligningsrådet udtalte, at fordelingen af den oprindelige anskaffelsessum for aktierne i Group 

4 Falck A/S på de modtagende selskaber Group 4 A/S og Falck A/S efter spaltningen skulle 

ske på baggrund af handelsværdien af aktierne i de to selskaber. Der findes ingen fastlagte 

regler for, hvorledes handelsværdien fastsættes. Fastlæggelsen sker efter en konkret 

bedømmelse i hver enkelt sag. 

Ligningsrådet havde ingen indvendinger mod, at fordelingen af den oprindelige 

anskaffelsessum i det konkrete tilfælde sker efter den af Group 4 Falck A/S ønskede 

fordelingsmetode.
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Opgørelse og indsendelse af aktiernes anskaffelsessum 

Told- og Skattestyrelsen henleder opmærksomheden på FUL § 15 b, stk. 5. Ifølge denne 

bestemmelse påhviler det selskabsdeltagerne i Group 4 Falck A/S i forbindelse med 

indgivelsen af selvangivelsen for 2004 at indsende en opgørelse af anskaffelsessummen for 

aktierne i Group 4 A/S og Falck A/S. Den skatteansættende myndighed foretager en 

ansættelse af anskaffelsessummen. 
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Ændring af FUL §§ 15 a og 15 b ved Lov nr. 343 af 18. april 2007 

I § 15 a, stk. 1 , indsættes som 4.-8. pkt .:  

»Ved spaltning af et selskab har selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter 
reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og 
skatteforvaltningen, hvis selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ved 
indkomstopgørelsen benytter reglerne i § 15 b, stk. 7, og udlodning af udbytte m.v. fra det 
eller de modtagende selskaber m.v. sker i overensstemmelse med § 15 b, stk. 8. § 15 b, stk. 3, 
finder tilsvarende anvendelse ved spaltninger, der er sket uden told- og skatteforvaltningens 
tilladelse. 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis det indskydende selskab har mere end én 
selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden 
at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver 
selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af 
stemmerne. 4. pkt. finder heller ikke anvendelse på spaltning omfattet af stk. 3, hvis en 
selskabsdeltager, der kan modtage skattefrit udbytte af aktierne i det indskydende selskab, og 
som helt eller delvis vil være skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven ved salg af disse 
aktier, vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber. 4. pkt. finder 
heller ikke anvendelse, hvis en selskabsdeltager, der er hjemmehørende i udlandet, har 
bestemmende indflydelse i det indskydende selskab.«  

I § 15 a, stk. 2 , indsættes som 2. og 3. pkt. :  

»Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte aktier eller 
anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de 
overførte aktiver og passiver. Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., 
at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til 
forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.«  

I § 15 a indsættes som stk. 6 :  

»Stk. 6. Senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor en 
spaltning efter reglerne i stk. 1, 4. pkt., er gennemført, skal det modtagende selskab give told- 
og skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en spaltning uden tilladelse 
fra told- og skatteforvaltningen.«  

I § 15 b, stk. 4 , indsættes efter 1. pkt.:  

»Ved anvendelse af reglerne anvendes spaltningsdatoen for det indskydende selskab, hvis det 
indskydende selskab og det eller de modtagende selskaber ikke har samme spaltningsdato.«  

I § 15 b, stk. 6 , indsættes som 3. og 4. pkt. :  

»Ved spaltning af selskaber som nævnt i 1. pkt., kan reglerne i stk. 7 anvendes uden told- og 
skatteforvaltningens tilladelse. Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse.«  

I § 15 b indsættes som stk. 7-9 :  

»Stk. 7. Er der sket spaltning uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, finder stk. 4 og 5 
tilsvarende anvendelse. Stk. 4 finder dog alene anvendelse med de undtagelser, der følger af 
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3.-5. pkt. Er selskabsdeltageren et selskab m.v., anses aktierne i det eller de modtagende 
selskaber for anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Ophører det indskydende selskab ikke 
ved spaltningen, og er selskabsdeltageren et selskab m.v., anses aktierne i det indskydende 
selskab tillige for anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Er selskabsdeltageren et selskab 
m.v., som på tidspunktet for spaltningen havde aktier i det eller de modtagende selskaber, 
anses disse aktier for anskaffet på tidspunktet for spaltningen, uanset om det indskydende 
selskab ophører ved spaltningen eller ej.  

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse på spaltning, der er sket uden told- og 
skatteforvaltningens tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det 
indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen modtager skattefrit udbytte 
af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det 
ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for det regnskabsår, som 
udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. 
overstiger det ordinære resultat for det pågældende selskab med et beløb, der højst svarer til 
selskabsdeltagerens andel af samme selskabs ordinære resultat for et tidligere år, som ikke 
tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater for regnskabsår, der 
svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor spaltningen er vedtaget, og de følgende 
indkomstår. Viser det pågældende selskabs godkendte årsrapport et negativt ordinært resultat, 
modregnes selskabsdeltagerens andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan 
udloddes til selskabsdeltageren efter 1. og 2. pkt. Til udbytte efter 1. og 2. pkt. medregnes 
ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af de i spaltningen deltagende 
selskaber og af koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber direkte eller 
indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de i spaltningen 
deltagende selskaber ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved 
koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens 
§ 31 C.  

Stk. 9. Stk. 8 finder ikke anvendelse, når selskabsdeltageren er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 19, § 21, stk. 1, eller § 22.« 
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De selskabsretlige regler vedrørende spaltning. 

 

I forbindelse med spaltninger mellem aktie- og anpartsselskaber skal der udarbejdes følgende 

dokumenter: 

1) Spaltningsplanen – udarbejdes af de deltagende selskaber i fællesskab og indeholder 

en række oplysninger vedrørende spaltningen, jf. ASL § 136 a. 

2) Bestyrelsernes redegørelse – udarbejdes af hvert selskabs bestyrelse og er 

bestyrelelsens forklaring af – og begrundelse for – spaltningsplanen, jf. ASL § 136 b, 

stk. 1. 

3) Spaltningsregnskab, jf. ASL § 136 b, stk. 2, eventuelt kombineret med en 

mellembalance. 

4) Udtalelse fra vurderingsmændene vedrørende spaltningsplanen, herunder stillingtagen 

til vederlaget for aktierne og kreditorernes fremtidige fyldestgørelse, jf. ASL § 136 c.  

 

Ved Lov nr. 510 af 17/06/2008 er der til § 136 c tilføjet et nyt stk. 5: 

Hvis samtlige aktionærer i de deltagende selskaber samtykker hertil, stilles der ikke krav om 

udarbejdelse af en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder spaltnings-

vederlaget, jf. stk. 1-3. 

 

Den under punkt 1 nævnte spaltningsplan skal fremsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

senest 4 uger efter planens underskrivelse. Modtagelsen af dokumenterne offentliggøres af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og spaltningen kan herefter tidligst vedtages i de i spaltningen 

deltagende selskaber 4 uger fra denne offentliggørelse. Når spaltningen er endeligt vedtaget i 

samtlige de spaltede selskaber, skal spaltningen anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

jf. APS § 136 i Anmeldelsen skal dog senest være modtaget i Erhversv- og Selskabsstyrelsen 

ved udløbet af indsendelsfristen for årsrapporten for den periode, hvori tidspunktet for 

spaltningens regnskabsmæssige virkning indgår. 
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Transparente enheder 

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 er der som en ny § 2 A i selskabsskatteloven indsat en 

bestemmelse, hvorefter et dansk selskab, som nævnt i SEL § 1, skal anses for transparent, 

hvis selskabet efter udenlandske skatteregler behandles som en transparent enhed, hvorved 

indkomsten i selskabet medregnes ved opgørelsen af koncernforbundne juridiske personers 

skattepligtige indkomst i den fremmede stat. I henhold til bestemmelsens stk. 6 skal selskabet 

i et sådant tilfælde altid udgøre et fast driftssted for det udenlandske selskab. 

Hovedeksemplet for anvendelsen af den ny regel i § 2 A vil være de amerikanske såkaldte 

"check the box" regler. Disse regler medfører, at et amerikansk selskab frit kan vælge, at et 

udenlandsk selskab, som det ejer anparter i, omkvalificeres til en filial af det amerikanske 

selskab med den konsekvens, at alle betalinger fra det udenlandske selskab til det 

amerikanske selskab anses som interne overførsler inden for samme enhed, så betalingerne er 

uden skattemæssig betydning. 

Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis de koncernforbundne juridiske personer 

kontrollerer selskabet m.v., jf. SKL § 3 B, og den fremmede stat, Færøerne eller Grønland er 

medlem af EU eller EØS eller har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

 
LV S.A.2.14 (2009-1) 


