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2 Ordliste 
 

Anvendte forkortelser, love 

 

ABL: Aktieavancebeskatningsloven 

BAL: Boafgiftsloven 

FUL: Fusionsskatteloven 

KSL:  Kildeskatteloven 

LSR:  Landsskatteretten 

LL: Ligningsloven 

SL: Statsskatteloven 

VSL: Virksomhedsskatteloven  

ÅRL:  Årsregnskabsloven 

 

Anvendte forkortelser, øvrige 

 

SKM: Skatteministeriet 

TSS:  Toldskattestyrelsen 

EU: Europa 

EØS:  Europæiske økonomiske samarbejdsområde 
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3 Indledning 
 

Det danske erhvervsliv står overfor store økonomiske udfordringer som en følge af den danske 

virksomhedsstruktur. Rapport for ”Ejerledelse i Danmark” beskriver, hvordan omkring 80.000 

aktie- og anpartsselskaber bidrager med hovedparten af aktiviteten i erhvervslivet målt på antal 

ansætte samt størrelse.  

Forskerne bag rapporten skønner, at op i mod 23.000 af de pågældende 80.000 virksomheder 

står overfor et generationsskifte i perioden 2015-2025, heraf er 49% ejerledede virksomheder. 

Det skønnes endvidere i rapporten, at op i mod 480.000 arbejdspladser vil blive berørt som en 

følge af de fremtidige generationsskifter1.  

 

Det er vanskeligt at navigere i de forskellige metoder, der kan klargøre og sikre et godt 

generationsskifte. Det kræver store rådgivningsmæssige ressourcer for de enkelte virksomheder 

at beregne og forberede det succesfulde generationsskifte.  

Udfordringen ligger i virksomhedernes muligheder for at foretage succesfulde overdragelser med 

afsæt i ejernes ønsker, samtidig med at vækst og eksistensgrundlag sikres fremadrettet. For at 

foretage et for alle parter succesfuldt ejerskifte kræves, at ejerledere og deres rådgivere formår at 

kunne planlægge og anvende de muligheder lovgivning på området rummer.  

 

Lovgivningen for generationsskifte udvikler sig i disse år på en række kritiske punkter.  

I februar 2015 ophævede Skatteministeriet reglerne om formueskattekurs for unoterede aktier i 

værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982. Cirkulæret har hidtil været anvendt til 

beregning af generationsskifteskatten.  

 

Effekten af det ophævede cirkulære har medført, at generationsskifteskatten nu beregnes ud fra 

en skønnet handelsværdi, hvor den skattemæssige goodwill medregnes i værdiansættelsen, i 

modsætning til tidligere, hvor udelukkende den skattemæssige egenkapital udgjorde 

beregningsgrundlaget. Beregninger, der tager afsæt i skøn af den skattemæssige goodwill, 

bidrager til at virksomhederne sættes i en mere usikker retstilling, samtidig med at overdragelse 

af familievirksomhederne gøres vanskeligere.     

 

Vilkårene og mulighederne for overdragelse i de danske familievirksomheder blev imidlertid 

lempet i finanslovsaftalen for 2016, hvor en gradvis sænkelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse 

med overdragelse af erhvervsvirksomheder blev vedtaget. Afgiften udgør 15% (2016) og vil frem 

mod 2020 nedtrappes til 5%. Fra politisk side afventes netop nu præsentation af en konkret 
                                                           
1 https://flipflashpages.uniflip.com/2/80821/346899/pub/ 
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model til overdragelse af erhvervsvirksomheder. En sådan model vil indeholde værnsregler, der 

sikrer, at nedsættelsen af afgiften målrettes erhvervsvirksomheder og ikke overdragelser af 

formuer i al almindelighed2.     

 

De nye værdiansættelsesprincipper er i langt højere grad udtryk for et skøn i vurderingerne af 

virksomhedernes handelsværdi, og udtrykker en mindre entydig værdiansættelsesmetode til 

beregning af handelsværdien i de generationsskiftende virksomheder. 

Virksomhederne sættes dermed i en mere usikker retstilstand, da en forøgelse af 

handelsværdierne samtidig i mange tilfælde betyder, at det bliver dyrere og sværere for mange 

virksomheder at overdrage til næste generation. 

 

Min interesse for projektets udformning udspringer af de konsekvenser og muligheder de 

ændrede regler fordrer for danske virksomheder, der påtænker eller har igangsat et 

generationsskifte. Jeg vil gennemgående i projektet have fokus på at belyse dette.     

 

Forud for et generationsskifte skal virksomhedsstukturen i de fleste tilfælde optimeres.  

Det er vigtigt, at virksomhedsejeren prioriterer denne planlægningsfase med henblik på at opnå 

det bedste udgangspunkt for en overdragelse. Ofte er et generationsskifte en længerevarende 

proces, og det er derfor vigtigt at lægge fokus på de mange overvejelser i god tid, da de 

beslutninger, virksomhederne træffer i årene forinden en overdragelse kan have store 

skattemæssige samt selskabsretlige konsekvenser.   

  

Der findes forskellige modeller til selve generationsskiftet, herunder skattemæssig succession, 

hvor der sker overdragelse af aktier eller anparter til erhverver. Erhververen succederer herefter 

i den latente skat, der hviler på aktiverne/aktierne. Overdragelsen finder sted ved gave eller mod 

vederlag, eller ved en kombination af begge.  

En anden central model, der finder anvendelse ved generationsskifte er den såkaldte A/B-model, 

hvor overdragende kapitalejer ved brug af forlods udbytteret overdrager hele eller dele af det 

eksisterende selskab til erhververen.    

 

  

                                                           
2 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/november/regeringen-lemper-beskatningen-af-
familieejede-virksomheder 
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3.1 Problemformulering  
 

Som beskrevet i indledningen står et stort antal danske virksomheder overfor et 

generationsskifte i perioden 2015 til 2025. Det er derfor højaktuelt på et samfundsniveau, at 

opgaven omkring generationsskifte kan løftes tilfredsstillende for såvel samfundets interessenter 

som for de involverede virksomheder og deres kommende ejere.  

 

I projektet vil blive belyst, hvilke muligheder, der er for at generationsskifte en virksomhed i 

Danmark. De skelsættende praksisændringer, der blev præsenteret i 2015, antages at ville 

påvirke mulighederne for virksomhedsoverdragelse, særligt overdragelse mellem 

interesseforbundne parter. Projektet har til formål at belyse, hvad ændringerne konkret betyder 

for de involverede parter, og hvordan man som henholdsvis overdragende og erhvervende part 

er stillet fremadrettet. 

Projektet vil desuden omhandle, hvilke metoder, der kan påtænkes at finde anvendelse efter 

ophævelsen af formueskattekursen.    

 

På baggrund af hvorledes en kapitalejer kan overdrage en virksomhed i forbindelse med 

generationsskifte, og med afsæt i gældende regler og udfordringer forbundet hermed, er 

projektets hovedproblemstilling at afdække følgende:    

 

”En beskrivelse og analyse af de skattemæssige og økonomiske konsekvenser ved 

generationsskifte gennemført henholdsvist før og efter ophævelsen af 1982-cirkulæret.”      

 

Med henblik på at afdække projektets hovedproblem besvares nedenstående underspørgsmål: 

1. Hvilke overvejelser skal overdrager gøre sig forud for et generationsskifte, herunder 

forberedelse af optimal virksomhedsstruktur? 

2. Hvilke generationsskiftemodeller kan finde anvendelse, samt fordele og ulemper ved 

forskellige modeller? 

3. Hvilke værdiansættelsesmodeller er hensigtsmæssige at benytte, samt fordele og 

ulemper ved forskellige modeller?  

4. Hvordan kan et generationsskifte gennemføres før og efter ophævelse af 

formueskattekursen?  
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3.2 Projektets struktur 
 

Projektets struktur tager udgangspunkt i nedenstående illustrerede byggeklodsmodel. 

Illustrationen er ment som et skematisk overblik for læser over hvordan projektet 

hovedproblemstilling belyses og besvares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1: Projektstruktur. Kilde: Egen tilvirkning 
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3.3 Empiri  
 

Projektet bygger på sekundære data bestående af lovgivning, vejledninger, retskilder, artikler, 

litteratur, cirkulærer og pensum fra undervisningen på HD(R) med udgangspunkt i de 

skatteretlige og selskabsretlige regler på området.  

Gennemgående i projektet vil der endvidere blive benyttet kvantitative data i form af konkret 

casevirksomhed, samt dennes tilknyttede og associerede selskaber og deres regnskabsdata.  

3.4 Afgrænsning  
 

Projektet beskæftiger sig med skattemæssige og selskabsretlige aspekter i relation til 

generationsskifte. Regnskabsmæssige regler anvendes gennemgående i analyseprocessen med 

hensyn til anvendte værdiansættelsesmetoder m.v.  

Der vil ikke forud for anvendelsen redegøres for regnskabsmæssig teori, men der vil forud for 

anvendelse af værdiansættelses metoder blot redegøres for regneregler i relation til metoden.    

 

Projektets hovedproblemstilling besvares med udgangspunkt i gennemgåelse af beskrevet teori. 

Fokusområdet i projektet vil være generationsskifte. Et tilknyttet område til generationsskifte 

tager afsæt i omstrukturering, særlig i planlægningsfasen forud for et generationsskifte.  

Omstruktureringsmodeller vil blive inddraget, hvor det er relevant for projektet, men projektet 

vil ikke udtømmende gennemgå mulige omstruktureringsmodeller og bagvedliggende 

lovgivning. 

 

Der afgrænses endvidere fra generationsskifte ved død, hvorfor arv og testamente ikke vil være 

omfattet af denne opgave.    

 

Opgavens fokus lægger på generationsskifter af anparter efter ABL § 1, stk. 2, samt aktier i 

aktieselskaber efter ABL § 1, stk. 1.   

ABL § 1, stk. 3-4 finder anvendelse ved henholdsvis konvertible obligationer og afståelse af 

tegningsretter m.v. og vil ikke være omfattet af projektet. Der fokuseres endvidere udelukkende 

på overdragelse af unoterede aktier. 

Projektet omhandler udelukkende overdragelse til gaveafgiftspligtige personer i henhold til BAL 

§ 22.  

Herunder vil ABL § 35 ikke blive behandlet, idet der er tale om succession til nære medarbejdere, 

som ikke har relevans for den valgte casevirksomhed.  
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Idet projektet tager udgangspunkt i overdragelse af aktier eller anparter til gaveafgiftspligtige 

personer jf. BAL § 22, er der tale om interesseforbundne parter. Der vil derfor som en del af 

analysen ikke blive lagt vægt på en gennemgang af virksomhedens omverden, idet omverdenen 

vurderes at have en mindre betydning for overdragelse mellem interesseforbundne parter.  

 

Projektet tager endvidere udgangspunkt i overdragelse til personer, der er fuldt skattepligtige til 

Danmark, samt virksomheder eller ejendomme med fast driftssted i Danmark.  

Der tages udgangspunkt i relevante værdiansættelsesmodeller indenfor overdragelse mellem 

interesseforbundne parter. Projektet inddrager 1982-cirkuleret samt ændring heraf ved 

cirkulære nr. 9054 af 4 februar 2015, TSS-cirkulære, 2000-9 og 2000-10.  

Øvrige modeller herunder værdiansættelsesvejledningen fra 2009, opdateret 2013 (Transfer 

Pricing vejledning – Værdiansættelse af virksomheders handelsværdi) finder primært 

anvendelse ved overdragelse til 3-mand, og er derfor ikke relevante til belysning af projektets 

hovedproblemstilling.       

 

Projektet vil desuden ikke omhandle transparente selskaber (personlige virksomheder m.v.) 

samt investeringsforeninger m.fl.   

3.5 Metode 
 

Overordnet set er projektets formål at skabe et overblik over gældende skatteretlige regler, der 

finder anvendelse ved de forskellige metoder for at foretage et generationsskifte. Projektets 

formål er herunder at skabe et overblik over, hvilke konsekvenser ændringen af 1982-cirkulæret 

har for de involverede parter. Behandlingen heraf vil overvejende være teoretisk med baggrund i 

et studie af relevant lovgivning og litteratur, der er udarbejdet inden for området omkring 

generationsskifte og værdiansættelse.  

 

Teoretisk diskussion omkring generationsskiftemodeller udspringer i høj grad af retspraksis og 

administrativt fastsatte forskrifter. Elementer til at underbygge og fortolke 

hovedproblemstillingen, vil således tage udgangspunkt i inddragelse af administrativt fastsatte 

forskrifter samt generelle tjenestebefalinger, der på skatteområdet forekommer ved cirkulærer, 

styresignaler, SKATs meddelelser samt i SKATs juridiske vejledninger3.  

                                                           
3 Aage Michelsen m.fl. Lærebog om indkomstskat 16. udgave 
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Projektets overordnede metodiske tilgang er opbygget omkring den retsdogmatiske metode4. 

Ved metoden beskrives, fortolkes og systematiseres gældende ret med henblik på at løse 

juridiske spørgsmål. De anvendte retskilder vægtes desuden i forhold til deres respektive 

retskildeværdi. Omdrejningspunktet for besvarelse af projektets hovedproblemstilling er 

aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og boafgiftsloven, der som kilder 

repræsenterer en høj retskildeværdi.  

De administrative forskrifter i form af cirkulærer og vejledninger er generelt udtryk for en lavere 

retskildeværdi, men tillægges i relation til generationsskifte en højere betydning end normalt. 

Dette skyldes, at den fastsatte lovgivning på området typisk ikke udarbejdes udtømmende, 

hvorfor fortolkning af administrative forskrifter er nødvendige, og repræsenterer derfor en vigtig 

del af projektets fortolkningsgrundlag. 

  

Den teoretiske tilgang bearbejdes i projektets første del med det formål at lægge op til den 

praktiske tilgang. Den praktiske tilgang til generationsskifte tager udgangspunkt i en 

casevirksomhed. Den teoretiske del af projektet perspektiveres løbende til den praktiske i form af 

sammenfatninger og delkonklusioner, hvorefter en praktisk gennemgang af forskellige 

generationsskiftemuligheder gennemgås.   

Den teoretiske såvel som den praktiske del sammenfattes i sidste del, der består af konklusionen. 

I konklusionen besvares hovedproblemstillingen såvel som underspørgsmål med baggrund i 

delkonklusioner fra andre områder.   

3.6 Målgruppe  
 

Projektet er skrevet som afslutning på HD(R) studiet ved Copenhagen Business School i 

vinter/forår 2016, formålet med projektet er at overholde de retningslinjer og krav der stilles til 

projektets udformning af uddannelsesinstitutionen.   

 

Fagligt henvender projektet sig primært til revisorer og andre rådgivere indenfor det 

skattemæssige felt, der ønsker et struktureret overblik over mulige løsninger, samt fordele og 

ulemper ved generationsskifte foretaget efter ophævelsen af formueskattekursreglerne.  

Det forventes, at målgruppen har overordnet kendskab til principper indenfor 

skattelovgivningen, samt forståelse for general virksomhedsøkonomi samt regnskabsmæssige 

regler.      

                                                           
4
 

http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Almindelig_retsl%c3%a6re%2c_retsfilosofi_og_term
inologi/retsvidenskab 
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3.7 Kildekritik  
 

Projektet bygger på gældende lovgivning samt faglitteratur. Lovgivning og faglitteratur 

underbygges med publikationer, tidskrifter, artikler vejledninger, afgørelser og bindende svar fra 

SKAT.  

 

Det er vigtig med en kritisk stillingtagen til kilder, der anvendes i projektet. Især i forbindelse 

med anvendelse af sekundære kilder i form af artikler, som kan indeholde subjektivitet og 

dagsorden som er i konflikt med en objektiv indgangsvinkel. Der inddrages i projektet artikler 

fra advokater og revisorer mfl. der som udgangspunkt med afsæt i egeninteresser såsom 

marketing kan være udtryk for subjektivitet.  

Sekundære kilder og den data der bliver anvendt, er ofte udarbejdet med henblik på også at 

belyse andre problemstillinger end den der søges løst i projektet, hvilket ud fra et kritisk 

synspunkt ikke altid stemmer overens med virkeligheden. 

Primære datakilder som tidskriftartikler og love vurderes at være troværdige og tjener som et 

neutralt, objektivt og uafhængigt anvendelsesgrundlag.    

Sammensætningen af projektets kilder vurderes forsvarlig hensigtsmæssig og troværdigt med 

henblik på besvarelse af hovedproblemstillingen.  
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4 Indledende overvejelser og planlægning af virksomhedsstruktur    
 

Når beslutning om overdragelse af en erhvervsvirksomhed er foretaget, er der en række 

essentielle overvejelser og problemstillinger, som overdrageren bør forholde sig til med henblik 

på at sikre, at overdragelsen forløber så gnidningsfrit som muligt, og med størst mulig værdi for 

de involverede parter. 

  

Inden en virksomhedsoverdragelse bør ejeren eller ejerkredsen i den overdragende virksomhed 

beslutte i hvilket tempo og hvilken tidshorisont, der overdrages samt til hvem overdragelsen 

sker. Med henblik på at sikre et godt generationsskifte, skal der i forbindelse hermed tages 

stilling til både bløde og hårde værdier, så alle grene af virksomhedens aktiviteter og 

interesseforhold tages med i overvejelserne.  

I nærværende afsnit vil nogle af overvejelserne forud for overdragelsen blive gennemgået.  

 

Begrebet generationsskifte dækker over overdragelse/salg af virksomheder fra den ældre 

generation til yngre generation. Generationsskifte skal derfor gennemgående betragtes og 

behandles som et salg. Køberen i relation til generationsskiftet kan derimod være forskellige 

interessenter. Hvem der er køber, har betydning for de indledende overvejelser sælger gør sig 

forud for overdragelsen.  

 

Der sondres mellem to forskellige grupper: 

- Interesseforbundne parter 

- Ikke-interesseforbundne parter  

 

Interesseforbundne parter  

Interesseforbundne parter ved generationsskifte omfatter virksomheders overdragelse til 

”nærtstående”. I denne situation enten familiemedlem eller nærtstående medarbejder. 

Nærtstående medarbejder vil jf. opgavens afsnit om afgrænsning ikke blive behandlet.  

 

Ved overdragelse til familiemedlemmer vil overdragerens hensigt oftest være at minimere 

betalingen for de overdragende anparter. Der gives således en ”hjælpende hånd”, og fokus på 

maksimal profit minimeres for sælger. Fokus rettes derimod ofte på, hvorledes overdragelsen 

skattemæssigt optimeres, samt hvordan der bedst og billigst for alle parter kan ske overdragelse.  



Side 14 af 104 

 

Eksempelvis vil sælgers villighed til at påtage sig en del af finansiering være større mellem 

interesseforbundne parter5.   

 

Ikke-interesseforbundne parter  

Ved overdragelse til udenforstående parter, er der i højere grad tale om at overdragelserne har 

grund i forretningsmæssige dispositioner, hvor både sælger og køber ønsker at maksimere deres 

nytte. 

4.1 Bløde værdier  
 

Ved bløde værdier forstås ikke-finansielle forhold af betydning for virksomheden. Der er tale om 

forhold, som ikke kan aflæses i regnskaberne, i tillæg hertil kan nævnes: 

- Hvem overtager? 

- Reaktion fra omverden/familie? 

- Fremtiden? 

 

Hvem overtager 

Ved et generationsskifte er det vigtig, at alle parter i forløbet er afklaret omkring formålet og 

resultatet med overdragelsen. Det skal i den forbindelse vurderes, hvem der skal overtage og 

drive virksomheden videre. Det er derfor vigtig at fastslå, om erhverver har de rette kompetencer 

til at drive virksomheden videre. Overdrages der inden for familien, er det ligeledes vigtigt at 

overveje, hvordan den nye disposition stiller eventuelle børn, som ikke er omfattet af aftalen.    

 

Ingen overdragelser er ens, og der vil med afsæt i overdragerens ønsker typisk være forhold 

omkring de indtrædende parter, der skal overvejes. Overvejelserne vil være forskellig alt efter, 

om der er tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter eller overdragelse til 3.-

mand. Med udgangspunkt i casevirksomheden anvendt i opgaven, er ejerens ønsker at overdrage 

værdien af virksomheden samtidig med, at overdrageren bibeholder kontrollen, idet næste 

generation ikke på tidspunktet for overdragelsen besidder de rette kompetencer til at videreføre 

virksomheden selv.   

 

Omverden  

Det er vigtigt, at der tages hensyn til omverdenen. Overdrageren kan have brugt lang tid på at 

oparbejde et omfattende netværk med relationer til kunder og leverandører m.v. 

                                                           
5 Jesper Rasmussen og Jesper Møller Andersen – ”generationsskifte”, side 11 
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Et oparbejdet netværk af forretningspartnere følger som udgangspunkt overdrageren, hvorfor 

det skal medtages i overvejelserne, hvorvidt virksomheden lider skade af mistede forbindelser og 

relationer. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at introduktionen af næste generation sker over 

tid, således at virksomheden ikke mister nødvendige ressourcer i netværket. Her vil 

overvejelserne naturligt være anderledes, såfremt der er tale om salg til 3.-mand.   

 

I de tilfælde hvor der overdrages til 3.-mand, vil det være til fordel for erhverver, at 

virksomhedens forretnings- og produktmæssige status analyseres for at få belyst alle 

virksomhedens bløde værdier. Ved en analyse af virksomhedens forretningsmæssige status, vil 

det være relevant at analysere virksomhedens eksterne faktorer og interne ressourcer samt at 

erhverve en identifikation af den nuværende vision, mission og målsætning.  

 

En sådan analyse kan tage udgangspunkt i PEST-modellen og Porters Five Forces, hvor PEST-

modellen har til formål at kortlægge de eksterne faktorer, der yder indflydelse på virksomhedens 

forretningsdispositioner, mens Porters Five Forces analyserer branchens attraktivitet og 

konkurrencesituation. Porters Five Forces analyserer endvidere påvirkning fra leverandører, 

kunder, mulige nye konkurrenter samt substituerende produkter. 

  

De interne strategifaktorer kan tage udgangspunkt i McKinneys 7S-model, hvorefter en SWOT-

analyse anvendes til at danne en samlet konklusion af ovenstående.  

En kortlægning af virksomhedens omverdens forhold kan udøve indflydelse på den efterfølgende 

værdiansættelse. I den valgte casevirksomhed er der tale om overdragelse indenfor nærmeste 

familie og der afgrænses derfor fra udarbejdelse af en omverdenanalyse6. 

4.2  Hårde værdier  
 

- Tempo og strukturelle overvejelser   

- Finansiering  

 

Tempo og strukturelle overvejelser  

Generationsskifte er ofte en længerevarende proces. En af de faktorer, der oftest tager lang tid at 

planlægge, er den optimale virksomhedsstruktur. Der kan løbende ske ændringer i 

virksomhedens finansielle stilling under overdragelsesprocessen, hvor behov for 

omstruktureringer i form af nye selskabskonstruktioner dermed kan opstå. Det tidsmæssige 

                                                           
6
 Charlotte Stisen Flyger M.fl. – Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 18-35 
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perspektiv er derfor vigtigt at have med i overvejelserne. Samtidig kan det tage tid at finde 

de/den rette overtager, med de rette ressourcer og kompetencer til at lede en bæredygtig 

virksomhed efter ejerskiftet. I tilknytning til de strukturelle overvejelser, bør overdrager i løbet af 

processen besluttet, om hele eller dele af virksomheden skal overdrages. Der kunne besluttes, at 

det udelukkende var aktiviteten, der overdrages næste generation, og at værdier i form af 

ejendomme bevares i den tidligere virksomhed. Overdrages aktiviteten alene, kan der opstå 

behov for at slanke balancen i den overdragende virksomhed.  

 

Finansiering  

Overdragelsen kan finansieres ved kontant betaling, gave, udbytteretter og gældsbreve m.v. Det 

er i den forbindelse et vigtigt element for overdrageren at beslutte ud fra hans økonomiske 

situation. I mange tilfælde vil det i den forbindelse være fordelagtigt at se på overdragerens 

pensionshenlæggelser, som formodes at spiller en rolle i forhold til, hvorvidt han er villig til at 

medfinansiere overdragelsen. Mulige forslag til finansiering vil blive gennemgået i projektets 

praktiske del.   

4.3 Indledende betragtninger ved ophævelse af formueskattekursen samt historik 
for A/B model  

 

Formueskattekursen 

”Det er skattelovgivningens udgangspunkt, at overdragelse af eksempelvis unoterede aktier 

mellem nærtstående parter skal ske til handelsværdi for ikke at udløse yderligere beskatning. 

Det gælder også overdragelser ved gave og arv, idet beregning af bo- og afgifts og 

avancebeskatningen hos overdrager skal ske til handeleværdien”7 

 

Ovenstående afsnit er direkte citeret fra Skatteministeriets fakta-ark vedrørende ophævelse af 

formueskattekursen. Den tidligere regering8 ophævede således regler om værdiansættelse efter 

den såkaldte formueskattekurs. Ophævelsen skete uden forudgående varsling natten til den 5. 

februar  2015 med virkning og betydning fra samme dag. Ophævelsen er en konsekvens af, at 

SKAT ikke længere efter 32 års brug mente, at anvendelsen af cirkulæret ramte de reelle 

handelsværdier for aktierne som lovgivningen ifølge ovenstående citat tilsigter.   

 

Netop reglerne fra cirkulæret har igennem mange år dannet grundstenene for danske 

virksomhedsoverdragelser, idet 1982-cirkulæret har dannet grundlag for beregning af bo- og 
                                                           
7 Publikation fra skatteministeriet ”Fakta og baggrund om formueskattekursen” 
http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf 
8 (S-R-SF – regeringen) 3. oktober 2011 – 3. februar 2014 
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gaveafgift samt avancebeskatning for unoterede aktier overdraget mellem interesseforbundne 

parter.   

 

SKAT har igennem længere tid forud for ophævelsen forsøgt at indskrænke brugen af 

formueskattekursen ved værdiansættelsen af unoterede aktier. Skatterådet9 satte midlertidigt en 

stopper for indskrænkelserne ved bindende svar SKM2015.57.SR, hvor rådet fastslog, at 

aktionærer ved gaveoverdragelse af unoterede aktier har et retskrav på anvendelsen af 

formueskattekursen i de situationer, hvor handelsværdien ikke kan fastlægges ud fra stedfunden 

omsætning eller lignende10.  

 

Det bindende svar blev startskuddet på regeringens ophævelse af punkt 17 og 18 i cirkulæret. 

Dansk skatteret er organiseret således, at SKAT ikke har mulighed for at indbringe Skatterådets 

bindende svar for Landskatteretten. Efter det bindende svar valgte Skatteministeriet således at 

ophæve reglerne.  

 

Det kan virke som et drastisk indgreb, at regeringen på denne måde, og uden forudgående 

politiske drøftelser, ophæver praksis på et område, der påvirker en lang række virksomheder. 

Ændringen påvirker blandt andet de virksomheder, der i årene forud for ophævelsen havde 

påbegyndte indledende manøvrer i form af omstrukturering af deres virksomheder med henblik 

på af at anvende reglerne som de havde været hidtil. Sådanne omstruktureringer koster 

virksomhederne penge og tid. Der blev i forbindelse med ophævelsen af daværende cirkulære 

ikke fremlagt nogen overgangsperiode således, at de allerede igangsatte og påtænkte 

overdragelser af virksomheder havde mulighed for at strukturere sig ud fra de nye regler. 

 

Ændringscirkulæret samt styresignal fra SKAT tilsigter, at i tilfælde hvor formueskattekursen før 

var gældende, skal der nu i stedet anvendes hjælperegler i TSS-cirkulære 2000-9 (unoterede 

aktier og anparter) og TSS-cirkulære 2000-10 (goodwill). Ved anvendelse af TSS–cirkulærerne, 

hvor skattemæssig goodwill indregnes i handelsværdien, vil handelsværdien i langt de fleste 

tilfælde udgøre en højere værdi og dermed føre til højere beskatning.  

Hovedårsagen til den højere beskatning skyldes, at formueskattereglerne havde baggrund i 

skematiske regneregler uden inddragende skønselementer, hvorved anvendelsen kunne 

konkretiseres og planlægges fra overdragerens side.  

                                                           
9 Skatterådet er sammen med SKAT landets øverste administrative ligningsmyndighed. Skatterådet består af 19 
medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i de sager, som rådet får. Folketinget vælger 6 af 
medlemmerne, og skatteministeren udnævner 13 medlemmer. Skatterådets primære arbejdsområde er behandlingen 
af principielle anmodninger om bindende svar 
10 Artikel: SRSKAT 201502 problematisk ophævelse af formueskattekursen v/redaktionen. 
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TSS-cirkulærerne er fyldt med skønsmæssige elementer, der i de fleste tilfælde vil ramme en 

højere handelsværdi. En forøget skattebetaling sætter strengere krav til virksomhedernes 

finansiering, og er således et udtryk for en stramning af reglerne på et område, som har haft fast 

retspraksis siden 1982. 

En mere uddybende gennemgang vil blive beskrevet og illustreret ved beregningseksempel på en 

casevirksomhed i projektets praktiske del. 

 

A/B Modellen 

Anvendelsen af A/B-modellen har historisk set været genstand for en del uklarheder, og af 

samme årsag har man gennem en årrække afventet Skatterådets afgørelser i en række sager. 

Uklarhederne skyldes, at modellen ikke udspringer af et lovreguleret regelsæt, men derimod er 

en praktisk løsning for generationsskifte som tager udgangspunkt i et samspil mellem Selskabs- 

og Skatteretten. Modellens centrale problemstillinger har historisk været om etablering af A/B-

aktieklasser sidestilles med afståelse, hvilken værdi det forlods udbytte skal opgøres til, og 

hvilken rente, der skal anvendes i beregningsmodellerne.     

De første afgørelser i relation til problemstillingerne er faldet i 2015, og der er nu mere klare 

retningslinjer at forholde sig til. 
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5 Præsentation af casevirksomhed 
 

Med henblik på en analyse af, hvorledes et generationsskifte kan foretages før og efter 

delophævelsen af 1982-cirkulæret, tages gennemgående i dette projekt udgangspunkt i en 

casevirksomhed. Virksomheden, Konsol Holding ApS, er en fiktiv virksomhed, men med 

inspiration fra en konkret sag. Sagen omhandler en koncern bestående af fire anpartsselskaber, 

hvoraf Konsol Holding ApS er moderselskabet. 

Pr. 31. januar 2015, forud for delophævelsen af 1982-cirkulæret, blev der gennemført en 

overdragelse som led i generationsskifte til anpartshaverens tre børn heraf en under 18 år.  

 

Baggrund 

På tidspunktet for overdragelsen er eneanpartshaveren 55 år. Anpartshaveren har gennem en 

årrække skabt en koncern bestående af de fire selskaber, som gennem tiden har opnået betydelig 

vækst, økonomisk fremgang og stabilitet.  

Indehaveren nærmer sig pensionsalderen, og har efter ophør af sin erhvervsaktive 

lønmodtagerkarriere drevet virksomheden. Indehaveren er særdeles velstående 

privatøkonomisk.  

 

Han har tilsidesat tilstrækkeligt med midler til sin pension, og ønsker derfor allerede på dette 

tidlige tidspunkt at overdrage værdierne i virksomhederne til næste generation. Samtidig med at 

værdierne overdrages, ønsker han at bibeholde kontrollen og den bestemmende indflydelse i 

selskabet. Ved hans ønske om at bevare kontrollen lægges vægt på, at børnene på nuværende 

tidspunkt ikke er kompetente til at drive virksomheden videre uden hans medvirken. Det skal i 

denne sammenhæng nævnes, at der skal overdrages nu, idet indehaveren lider af en sygdom der 

gør ham ude af stand til at deltage på detailniveau. Dog er han stadig i stand til at lede 

virksomheden. Kompetencerne til at drive virksomheden er ikke tilstedeværende på 

overdragelsestidspunktet hos børnene, men skal i løbet af årene efter overdragelsen oparbejdes.   

Indehaveren er ikke længere gift.  

 

Intentionen fra ejerens side er således, at virksomheden på et tidligt tidspunkt overdrages med 

hensyn til værdier, og at børnene ikke på nuværende tidspunkt skal indgå i driften, men over tid 

introduceres hertil. Det er endvidere i overdragerens ønske, at der overdrages til så lav en værdi 

som muligt, og at skattebetalingen minimeres. 
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Fakta vedrørende selskabernes aktivitet:  

 

Konsol Holding ApS:  

Selskabet fungerer primært som holdingselskab, hvis hovedaktivitet er at eje kapitalandele i 

andre virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabets daglige ledelse varetages af 

anpartshaver, ligesom det er tilfældet i de øvrige tre selskaber. 

 

Selskab A ApS: 

Selskab A ApS indestår for den største del af driften. Hovedaktiviteten består af undervisning 

med anvendelse af lejede aktiver fra selskab B. Aktiverne benyttes som element i 

undervisningen, som gennem årene har vist sig at være en indbringende forretning. Risiko for 

det anvendte driftsmateriel er således placeret i selskab B. Udover selskabets hovedaktivitet ejes 

ejendomme i selskabet som anvendes i driften, idet lokalerne udlejes internt i koncernen.       

 

Selskab B ApS: 

Selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af driftsaktiver til selskab A. Der udlejes endvidere 

ejendomme og andre aktiver til brug for driften i den øvrige koncern. Aktiverne er ikke omfattet 

af passiv virksomhed. Udlejning sker til Selskab A ApS, hvor den største aktivitet og drift er 

beliggende.  

 

Selskab C ApS 

Selskabet er en pengetank, hvor aktiviteten består i køb og salg af værdipapirer og hermed 

tilknyttet aktivitet. Udover dette ejes ejendomme, der udlejes indenfor koncernen. Der er store 

pengebindinger i selskab C ApS.     
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Selskabsstruktur  

Af nedenstående koncerndiagram fremgår struktur og ejerforhold forud for generationsskiftet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.0.1: Selskabsstruktur. Kilde: Egen tilvirkning  

 

Af ovenstående koncerndiagram fremgår det at:  

Konsol Holding ApS ejer 100% af selskab C ApS og 100% af Selskab B ApS.  

Selskab B er 100% ejere af selskab A.    

 

Til brug for den videre behandling af virksomheden er det relevant at fastslå, hvorledes 

ejerskabet benævnes gennem koncernen. Der skelnes mellem tilknyttede virksomheder 

(dattervirksomheder) og associerede virksomheder.  

 

Ved tilknyttede virksomheder forstås en virksomhed, der er underlagt bestemmende indflydelse. 

Eksempelvis hvor moderselskabet ejer mere end 50% af stemmerettighederne, eller hvor 

moderselskabet ejer mindre end 50% af stemmerettighederne, men har bestemmende 

indflydelse på anden vis, eksempelvis ved ejerskab af et selskab med 100% ejerskab i 

dattervirksomheden. Ved associerede selskaber forstås virksomheder, der ikke er 

datterselskaber, men i hvilke koncernvirksomhederne udøver en betydelig indflydelse på 

virksomhedens driftsmæssige og finansiel stilling (20-50 %).11  

Jf. koncerndiagrammet er virksomhederne i relation til Konsol Holding ApS klassificeret som 

følger: 

Selskab A ApS - Tilknyttet virksomhed 

Selskab B ApS - Tilknyttet virksomhed 

Selskab C ApS - Tilknyttet virksomhed  

 

Alle selskaberne er stiftet i 2006 til kurs 100 og virksomhedskapitalens størrelse fremgår af 

regnskaberne jf. bilag 2. Ingen af selskaberne har anparter med forskellig stemmevægt eller 

rettigheder.      
                                                           
11 http://e-books.pwc.dk/PricewaterhouseCoopers/Publikationer/Regnskabshaandbogen2011/?Page=174 
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6 Omstruktureringsmodeller  
 

I dette afsnit vil udvalgte omstruktureringsmodeller for et selskab som led i generationsskifte 

blive gennemgået. Modellerne er anvendelige i planlægningsfasen forud for et generationsskifte, 

i tilfælde hvor selskabet ikke er klargjort. Modellerne anvendes oftest til at gøre et 

erhvervsbetonet generationsskifte mere smidigt i forhold til at tilgodese de konkrete ønsker, der 

er hos overdrager og/eller erhverver. Det vil oftest være en god disposition for den erhvervende 

part, at aktierne erhverves gennem en holdingstruktur, da en holdingstruktur kan anvendes til at 

risikoafgrænse og minimere beskatningen hos aktionæren. Afsnittet er desuden ment som et 

indledende overblik forud for den praktiske del af projektet.  

 

Modeller der primært anvendes i forbindelse med klargøring af et generationsskifte vil i det 

følgende blive gennemgået og omfatter: 

 

• Aktieombytning 

• Spaltning 

6.1 Aktieombytning  
 

”Ved aktieombytning ombytter aktionæren sine aktier i et selskab (erhvervede) med aktier i et 

andet selskab (erhvervende)”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1.1. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

 

 

                                                           
12 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_7_4_1.htm 
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Figur 6.1.1 viser, hvordan en aktieombytning kunne foregå. I figuren sker selve 

aktieombytningen, ved at holdingselskabet tildeles aktieposten i driftsselskabet, mod at 

driftsselskabet får stiftelseskapitalen indskudt. Det er på denne måde muligt at etablere to 

selskaber i en klassisk holdingstruktur med den samme indskudte kapital. Minimumskapitalen 

for stiftelse af et ApS er kr. 50.000 (2016-niveau).   

 

Aktieombytningen benyttes i stort omfang. Baggrunden for en fortaget aktieombytning kan være 

mange, blandt andet at en aktionær ønsker en holdingstruktur. Holdingstrukturen etables ofte 

som en sikkerhedsforanstaltning.  

 

Hvis et holdingselskab ejer mere 10% af aktiekapitalen i det underliggende driftsselskab, er der 

tale om datterselskabsaktier, og der kan udloddes udbytter op til holdingselskabet uden at 

udbytterne medregnes i den skattepligtige indkomst. Tilsvarende er gevinster og tab ved 

afståelse af datterselskabsaktierne skattefrie jf. ABL § 8. Hertil gælder, at der samtidig er 

skattefrihed på unoterede porteføljeaktier jf. ABL § 4 C, hvorved at unoterede aktier under 10% 

ikke medregnes den skattepligtig indkomst13.  

 

Via de udloddede udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet, kan de fri reserver i 

driftsselskabet isoleres i holdingselskabet. Ved denne disposition af de frie reserver kan 

holdingselskabet anvendes til at minimere tabsrisikoen.  

Det kunne eksempelvis tænkes, at driftsselskabet i en situation lider et ekstraordinært stort tab 

eller må lukke på baggrund af en retssag eller lignende. I disse tilfælde kan kreditorerne som 

udgangspunkt ikke søge sig fyldestgjort via holdingselskabets midler, hvorved holdingselskabet 

på denne måde kan benyttes til at sikre overskud fra tidligere år.  

 

Holdingselskabet kan ligeledes anvendes til at slanke balancen i driftsselskabet, og dermed gøre 

det billigere for en eventuel ny aktionær at købe sig ind i driftsselskabet. Ved et eventuelt salg af 

driftsselskabet, vil afståelsen således være skattefri for holdingselskabet. Reglerne gælder for 

afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og unoterede porteføljeaktier omfattet af 

ABL § 4 C. Efter afståelsen af aktierne i et driftsselskab vil holdingselskabet kunne fungere som 

pengetank og anvendes til pengeanbringelse samt anden investeringsaktivitet.    

 

Aktieombytningen bliver ofte fortaget forud for et generationsskifte, hvor en holdingstruktur 

ikke har været etableret ved stiftelsen. I relation til Konsol Holding Aps er en sådan 

                                                           
13 Reglerne om skattefri porteføljeaktier er indsat ved lov nr. 1255 af 18. december 2012. Reglerne er trådt i kraft og har 
virkning fra den 1. januar 2013. Se § 7, stk. 1, i lov nr. 1255 af 18. december 2012. 
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holdingstruktur etableret. Var ønsket derimod, at der skulle ske overdragelse af selskab A i stedet 

for den samlede koncern, kunne holdingselskabet anvendes til at optimere og tilrettelægge 

værdien i Selskab A efter erhververens ønsker og finansielle stilling. På denne måde kan et 

holdingselskab anvendes til at optimere selskabet i tiden forinden et generationsskifte. 

6.2 Skattepligtig aktieombytning    
 

Lovgrundlaget til at gennemføre en aktieombytning er defineret i ABL § 36 stk. 1 og stk. 2 med 

henvisninger til FUL §§ 9 og 11. Ved at foretage en skattepligtig aktieombytning, anses ejernes 

aktier for afstået, og beskattes efter reglerne i ABL. Skattepligtig aktieombytning er at betragte 

som et simpelt salg af aktier. En eventuel avance beskattes for personer som aktieindkomst jf. 

ABL § 12.  

Såfremt ejerkredsen udgøres af et eller flere selskaber, vil en avance ikke skulle medregnes den 

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

6.3 Skattefri aktieombytning  
 

Skattefri aktieombytning er ligeledes omfattet af ABL § 36. For at en skattefri aktieombytning 

kan finde sted, er der en række objektive krav, der skal opfyldes. Kravene er defineret i ABL § 36 

stk. 1-3 og omfatter: 

 

- De involverede parter i en aktieombytning skal være omfattet af begrebet ”selskaber i en 

medlemsstat” og omfatter aktie- og anpartsselskaber i Danmark samt være oplistede 

selskabet i Direktiv 2009/133/EF artikel 3 bilag 114.   

- Ved ombytningen, hvor et selskab erhverver en andel i et andet selskab, er 

aktieombytningen defineret ved, at det erhvervende selskab skal opnå stemmeflertal.  

- SKAT kan tillade, at der ikke sker beskatning efter ABL § 9 i tilfælde, hvor et selskab 

erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab15.  

 

I stk. 4 står desuden, at ovenstående transaktioner skal gennemføres indenfor en seks måneders 

frist regnet fra den første ombytningsdag. Dog kan SKAT forlænge fristen i tilfælde, hvor der sker 

aktieombytning med tilbagevirkende kraft.  

 

  

                                                           
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:310:0034:0046:DA:PDF 
15 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173374#P36 § 36 stk. 1-3 
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Skattefri aktieombytning med tilladelse  

For at få tilladelse til at foretagen en skattefri aktieombytning Jf. ABL § 36 kræves, at de 

forretningsmæssige dispositioner, der ligger til grund for aktieombytningen ikke udløser 

skattepligtig avance på tidspunktet for aktieombytningen (de subjektive betingelser). 

Betingelserne skal i lighed med betingelserne i ABL § 36 stk. 1-3 (de objektive betingelser) være 

opfyldt.  

 

De subjektive betingelser  

En aktieombytning kan tilsidesættes af SKAT såfremt formålet med aktieombytningen er 

skattebegunstigelse eller skatteundgåelse. Der skal derfor være tale om en aktieombytning, der 

udspringer af gyldige forretningsmæssige årsager. I modsat fald formodes, at hovedformålet er 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse. SKAT undersøger derved ansøgningens 

forretningsmæssige bevæggrund for at sikre, at der ikke blot er tale om en disposition, der 

benyttes til at afstå aktiver skattefrit med undgåelse af avancebeskatning16. 

 

I relation til generationsskifte kan aktieombytningen have til formål at lette et generationsskifte, 

eksempelvis fra en ejer, der nærmer sig pensionsalderen og påtænker at overdrage til børn eller 

nær medarbejder. Her vurderer SKAT hvorvidt aktieombytningen tilgodeser selskabets 

interesser frem for blot at tjene overdragers interesser. I fusionsskattelovens forstand er et 

generationsskifte som udgangspunkt en gyldig forretningsmæssig disposition, men der skal ske 

en helhedsvurdering af sagens faktiske forhold17. Det er derfor utroligt vigtigt, at de 

forretningsmæssige begrundelser er korrekte.  

 

Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

En skattefri aktieombytning uden tilladelse er administrativt lettere at benytte. Det gælder dog 

fortsat, at de objektive krav i ABL § 1- 3 skal være opfyldt, men der er ikke krav om at udarbejde 

en egentlig ansøgning til SKAT. Følgende krav er gældende ved skattefri aktieombytning uden 

tilladelse jf. ABL § 36, stk. 6. 

 

- Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til 

handelsværdien af de ombyttede aktier. 

- Det erhvervende selskab må ikke afstå aktierne i det erhvervede selskab i en periode på 

tre år efter ombytningstidspunktet (holdingkrav).  
                                                           
16 Den juridiske vejledning C.D.6.3.4 – Subjektive betingelser for skattefri aktieombytning 
17 ”SU 1997, 257, Leau-Bloem sagen. EF domstolen afgjorde, at der som udgangspunkt er retskrav på en skattefri 
omstrukturering. Dog ikke hvis et af hovedformålene med omstruktureringen er skatteundgåelse.”(Kilde: Den 
juridiske vejledning C.D.6.3.4 – Subjektive betingelser for skattefri aktieombytning)  
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- Aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens 

§ 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på 

Færøerne eller i Grønland, en EU/EØS-medlemsstat, eller en stat, som har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

 

Holdingkrav 

For at undgå, at skattefri aktieombytning uden tilladelse anvendes til omgåelse af 

avancebeskatning, er der indført det såkaldte holdingkrav jf. ovenfor beskrevet.  

I praksis kunne tænkes en situation, hvor én personlig aktionær ønsker at afstå sine aktier i et 

driftsselskab. Forud for afståelsen foretages en skattefri aktieombytning uden tilladelse med 

henblik på at omgå avancebeskatningen, hvormed at holdingselskabet efterfølgende kan sælge 

aktierne skattefrit, og personen derefter kan udlodde løbende udbytter eller anbringe det 

skattefrie provenu fra salget andet steds.  

Såfremt det erhvervende selskab afstår aktierne i det erhvervede selskab inden for 3-års 

perioden, vil den oprindelige aktieombytning blive skattepligtig for det erhvervende selskab.     

 

Skattemæssige konsekvenser ved aktieombytning  

Når betingelserne for skattefri aktieombytning er opfyldt udløser transaktionen ikke 

ophørsbeskatning hos aktionæren. For kapitalejer (selskaber), der afstår aktier i forbindelse med 

en aktieombytning, vil der ikke ske beskatning jf. ABL § 8 og ABL § 4 C.   

6.4 Spaltning  
 

Definition:  

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

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

hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant 

udligningssum jf. FUL § 15 a, stk. 2. 18” 

 

Ved gennemførelse af en spaltning opdeles et bestående selskabs (det indskydende selskab)  

aktiver og passiver således i et eller flere selskaber (det modtagene selskab).  

Opdeling af et selskab på denne måde kan være fordelagtig forud for et generationsskifte med 

henblik på at sammensætte det indskydende selskab på en sådan måde, at det skattemæssigt 

overdrages optimalt samt efter overdrageren ønsker.   

 

                                                           
18 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_7_2_1.htm 
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Spaltning kan eksempelvis anvendes i et tilfælde, hvor et bestående selskab har flere 

hovedaktionærer og den ene ønsker at overdrage til sine børn. Spaltningen kan ligeledes 

forekomme i tilfælde, hvor et selskab opererer indenfor forskellige forretningsområder, hvormed 

selskabets aktivitet er fordelt på flere aktiviteter, og man alene ønsker at overdrage forretningen 

vedrørende en specifik aktivitet. Endeligt kunne forestilles en situation, hvor overdrager ønsker 

at udskille visse aktiver fra virksomheden forud for overdragelsen.    

 

Overordnet set findes to former for spaltning:  

 

- Ophørsspaltning (fuldstændig spaltning) 

- Grenspaltning (delvis spaltning)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4.1 Kilde: Egen tilvirkning  

 

De praktiske virkninger af en ophørsspaltning er, at det indskydende selskab ophører ved 

spaltningen, og to eller flere nye selskaber opstår. 

 

De praktiske virkninger af en grenspaltning er, at det eksisterende selskab består, men skyder  

delvist sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber. Selskaberne kan være nystiftede eller 

allerede eksisterende. Det eksisterende selskab skyder således en ”gren” af selskabet ind i et 

andet selskab.    

6.5 Skattefri spaltning  
 

Hjemmel til at gennemføre en skattefri spaltning fremgår af FUL § 15 a. Med henblik på at kunne 

foretage en skattefri spaltning, skal der ansøges om tilladelse hertil jf. FUL 15 a. stk. 1, dog er der 

senere tilføjet, at det er muligt at foretage skattefri spaltning uden tilladelse.  

Skattefri spaltning kan derved gennemførers med og uden tilladelse.  
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Med tilladelse 

Ved grenspaltning er det en betingelse jf. FUL§ 15 a, stk. 3, er det et krav at de enkelte aktiver og 

passiver udgør en gren af en virksomhed. Ved ophørsspaltning stilles der ikke krav til karakteren 

af det spaltede, idet selskabet ophører. Det er endvidere et krav, at der skal foreligge et 

forretningsmæssigt grundlag ved spaltningerne, idet spaltningen i lighed med skattefri 

aktieombytning, ikke må udføres med henblik skatteundgåelse eller skatteunddragelse.       

 

Uden tilladelse 

Der kan foretage skattefrispaltning uden tilladelse, når det indskydende selskab og det 

modtagende selskab er: 

- 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 enhed19. 

I tilfælde hvor et af de deltagende selskaber efter spaltningen ejer mindst 10% af kapitalen må 

aktierne i de pågældende ikke afstås, der er således i lighed med skattefri aktieombytning tale om 

et holdingkrav, når der disponeres uden forudgående tilladelse. Bestemmelserne om holdingkrav 

ved spaltning uden tilladelse fremgår af FUL § 15 a, stk. 1, 6. pkt.   

Det er endvidere et krav, at spaltningen sker til handelsværdi. Altså at vederlagsaktierne med 

tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af de tilførte aktiver og 

passiver jf. FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt.  

6.6 Skattepligtig spaltning  
 

En skattepligtig spaltning foretages i de tilfælde, hvor der ikke er knyttet en væsentlig avance til 

de udspaltede aktiver og passiver, hvormed udspaltningen ikke udløser en væsentlig 

avancebeskatning. Hertil kan det være en fordel, at en spaltning er skattepligtig, hvis det 

spaltende selskab har oparbejdede fremførselsberettigede underskud fra tidligere år. 

Ved ophørsspaltning anses aktierne som afstået, for det indskydende selskab, hvorfor der sker 

beskatning efter ABL. Udføres der en grenspaltning vil de overdragende aktiver og passiver anses 

for afstået, og beskatningen af de enkelte aktiver og passiver behandles efter hvilken klasse de 

tilhører.      

 

                                                           
19 Skats juridiske vejledning C.D.7.2.1 
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6.7 Sammenfatning omstruktureringsmodeller  
 

Omstrukturering kan være nødvendigt i planlægning forud for et generationsskifte.  

Det vil oftest være en god disposition for den erhvervende part, at aktierne erhverves gennem en 

holdingstruktur, da en holdingstruktur kan anvendes til at risikoafgrænse og minimere 

beskatningen hos aktionæren. Omstruktureres der ved skattefri aktieombytning, kan dette ske 

med eller uden tilladelse. Omstruktureres der uden tillades, opstår der et holdingkrav som en 

værnsregel mod skatteundgåelse.  

 

En spaltning kan være aktuel i situationer, hvor man ønsker at slanke et selskab forud for 

generationsskiftet, eller i tilfælde af at visse aktiver ønskes adskilt fra virksomhedens aktivitet.  

Skattefri spaltning kan ske med og uden tilladelse, og der opstår i lighed med skattefri 

aktieombytning et holdingkrav såfremt der disponeres uden forudgående tilladelse. Det kan også 

vælges at foretage en skattepligtig spaltning, særligt i situation, hvor et selskab har 

fremførselsberettigede underskud fra tidligere år.   
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7 Generationsskiftemodeller  
 

I dette afsnit vil teorien bag de mest anvendte modeller for generationsskifte blive gennemgået. 

Modellerne vil blive gennemgået med hensyn til deres anvendelse samt de skattemæssige 

konsekvenser for overdrager såvel som erhverver. Gennemgangen beskriver ikke 

værdiansættelsen af de overdragede aktier/anparter, dette gennemgås i afsnit 8 Værdiansættelse 

mellem interesseforbundne parter.  

Gennemgangen er tænkt som et indledende afsnit forud for gennemførelsen af generationsskifte 

i den praktiske del af projektet.   

De typiske måder at generationsskifte en virksomhed tager udgangspunkt i følgende modeller:   

- Salg af aktier 

- Køb i holding  

- Overdragelse af aktier ved skattemæssig succession 

- A/B-modellen  

De skattemæssige virkninger af et generationsskifte i levende live afhænger af, hvordan 

generationsskiftet gennemføres. Overordnet set er der to muligheder, som omfatter almindelig 

overdragelse og overdragelse med skattemæssig succession.   

 

7.1 Salg af aktier  
 

Almindelig overdragelse af aktier er den lettest anvendelige måde at generationsskifte en 

virksomhed på. Der er tale om et klassisk salg af aktier, hvor aktionæren eller kredsen af 

aktionærer sælger ud af aktierne i det overdragede selskab. Et salg på denne måde kan foregå 

glidende og strække sig over en årrække, således at generationsskiftet er en flydende proces, eller 

det kan ske via én enkeltstående handel. Salg af aktier kan foregå enten til en person eller til et 

selskab.    

 

Overdrager  

Ved en almindelig overdragelse af virksomhedsaktier, beskattes virksomhedsejeren som 

udgangspunkt på tidspunktet for overdragelsen. En eventuel avance beskattes således hos 

overdrageren på tidspunktet for overdragelsen i personens aktieindkomst jf. ABL § 12. Avancen 

opstår i de tilfælde, hvor afståelsessummen overstiger aktionærens kostpris på aktierne.    
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For Konsol Holding ApS er der tale om en enkelt ejer, der således er hovedaktionær efter ABL § 

4.  

 

Ved overdragelse af hovedanpartshaveraktier kan der opnås et ejertidsnedslag jf. ABL § 47. 

Nedslaget beregnes som 1% pr. år, som den skattepligtige har ejet aktierne forud for udløbet af 

indkomståret 1998, dog højst 25% jf. ABL § 47 stk. 3. Bestemmelserne i ABL § 47 kan dog kun 

anvendes såfremt aktierne har været erhvervet før den 19. maj 199320. For Konsol Holding ApS 

kan der ikke beregnes et ejertidsnedslag idet selskabet er stiftet i 2006.  

 

Overdrageren kan eje aktierne som person eller via et holdingselskab. Som beskrevet ovenfor 

skal avancen opgøres på tidspunktet for overdragelsen. Ejes aktierne af hovedanpartshaver i 

personligt regi, skal der ske beskatning efter de almindelige regler for personer 

(realisationsprincippet). Afståelsen af aktierne kan dermed være forbundet med en væsentlig 

skattebetaling hos personen. Det bør derfor overvejes, hvorledes skattebetalingen 

likviditetsmæssigt klares hos overdrager. Er overdragelsen eksempelvis finansieret via et 

gældsbrev, kan det være vanskeligt for overdrager at afholde skattebetalingen, idet indtægten fra 

salget modtages over en længere periode. De nærmere skattemæssige konsekvenser for personen 

vil ikke blive behandlet jf. projektets afgrænsning.          

 

Såfremt overdrageren ejer aktierne via et holdingselskab, og der er tale om datterselskabsaktier, 

vil der ikke ske beskatning i selskabet ved afståelse af aktierne. Ved datterselskabsaktier forstås 

som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10% af kapitalen i datterselskab 

jf. ABL § 4 A, stk. 121. Der er ligeledes skattefrihed, hvad angår tab og avancer på unoterede 

porteføljeaktier jf. ABL § 4 C, således at unoterede aktier under 10% ikke medregnes den 

skattepligtig indkomst22.  

Selskabers gevinster og tab på datterselskabsaktier og unoterede porteføljeaktier medregnes 

således ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. ABL § 8. Beskatningen sker 

dermed først på det tidspunkt, overdrageren udlodder gevinsten fra holdingselskabet til 

privatøkonomien. I forbindelse med udlodningen skal der ske beskatning efter de almindelige 

regler for personer. Det anbefales på denne baggrund oftest, at eje aktierne gennem en 

holdingstruktur, da eventuel afståelse af aktierne dermed ikke i første omgang skal beskattes hos 

overdrageren.             

 

                                                           
20 http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_2_2_3_2_3.htm 
21 http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_2_3_4.htm 
22 Reglerne om skattefri porteføljeaktier er indsat ved lov nr. 1255 af 18. december 2012. Reglerne er trådt i kraft og 
har virkning fra den 1. januar 2013. Se § 7, stk. 1, i lov nr. 1255 af 18. december 2012 
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Tidshorisont  

Som beskrevet i det indledende afsnit, kan salg af aktierne ske via en enkeltstående handel, eller 

overdragelsen kan ske glidende over en årrække. I tilfælde af at der ske et løbende salg af aktier, 

skal avancen opgøres forholdsmæssigt. 

  

Eksempel:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1.1. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved en anskaffelsessum på kr. 80.000 og en samlet værdiansættelse af selskabet på kr. 10 mio. 

er avancen ved salg af 20% således (10.000.000 x 0,2) – (80.000 x 0,2) = kr. 1.984.000. De 20% 

af de kr. 80.000 er den forholdsmæssige andel af anskaffelsessummen.  

 

Overdrages der via et løbende salg af aktier på forskellig tidspunkter, skal man være opmærksom 

på, at værdien af det overdragende selskabs aktier kan ændres over tid. Handelsværdien skal 

fastsættes på tidspunktet for overdragelsen, hvorfor der skal ske en ny værdiansættelse ved hvert 

salg. En sådan værdiansættelse vil være forbundet med omkostninger til rådgivere m.v. 

De nærmere forhold omkring værdiansættelse af aktierne vil blive bekrevet i afsnit 8.7 

Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter.  

 

Erhverver  

For erhververen opstår der et likviditetsbehov ved at erhverve aktierne ved et klassiske salg, idet 

overdragen skal betales med mindre der er indgået en finasieringsaftale. Erhververens 

anskaffelsessum vil være det fulde beløb, der er aftalt. Der sker ingen beskatning før aktierne evt. 

afstås (realisationsprincippet).     
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7.2 Køb i holding  
 

Ved gennemførsel af et generationsskift skal den fremtidige selskabsstruktur overvejes.  

Som beskrevet i afsnit 4.1 kan der være skattemæssige fordele ved, at det er et holdingselskab, 

der ejer aktierne, særligt i forbindelse med en senere afståelse.   

Køb via holding finansieres ofte ved at holdingselskabet optager et lån til betaling af aktierne. 

Lånet kan eksempelvis optages via en bank, men med personlig hæftelse hos køberen, idet der 

ikke er nogen aktiver at afgive sikkerhed i.  

Lånet finansieres herefter af driftsselskabet via udloddede skattefri udbytter, og fradraget ved 

eventuelle renteomkostninger kan anvendes i sambeskatningen mellem moder- og datterselskab. 

Samtidig med at salget sker, bliver holdingselskabet den nye 100% ejer.  

Transaktionerne kunne foregå som illustreret i den følgende figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2.1. Kilde: Egen tilvirkning  

 

Et alternativ til finansieringen via bank kan eksempelvis være stiftelse af et gældsbrev til at 

finansiere købet af aktierne. I modellen undgår erhververen at skulle hente finansiering i banker 

eller lignende. Lånet vil på denne måde blive afdraget via driften fra det nye driftsselskab. Ved 

denne finansieringsform påtager sælgeren sig en del af risikoen, idet sælgerens indtægt ved 

afståelsen er forbundet med fremtidig positiv drift i det solgte selskab. Aftalerne om 

finansieringen kan variere meget, men det kan være et godt tegn, at sælger ønsker at påtage sig 

en del af risikoen, idet dette højest sandsynligt indikerer, at prisen er realistisk, og at den 

overdragende virksomhed er konkurrencedygtig efter overdragelsen.       
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Generelt er fordelen ved en holdingstruktur, at det oparbejdede overskud i driftsselskabet kan 

sikres i holdingselskabet ved udlodning af udbytter. Såfremt datterselskabet senere skulle gå 

konkurs eller på anden måde ophøre, kan værdierne i holdingselskabet bestå. Der opnås på 

denne måde en risikoafgrænsning. En yderligere fordel er, at ejeren løbende kan udlodde 

udbytter fra holdingselskabet til sig selv personligt i takt med at der opstår behov for dette hos 

ejeren privat.  

Desuden vil holdingselskabets afståelse af aktierne i driftsselskabet på et senere tidspunkt ikke 

udløse skat jf. ABL § 8.  

 

7.3 Overdragelse af aktier ved skattemæssig succession  
 

Overdragelse af en aktiepost ved succession betyder, at erhververen indtræder i overdragerens 

skattemæssige stilling. Det centrale og grundlæggende element i overdragelse ved skattemæssig 

succession består i, at overdragelsen ikke vil udløse beskatning hos overdragerne, samtidig 

succederer modtageren i overdragernes skattemæssige stilling på overdragelsestidspunktet. 

Erhverver succederer i den latente skat, der hviler på aktierne/anparterne.  

Ved overdragelse er der altså ikke tale om, at den latente skat bortfalder, men at 

aktieavancebeskatningen blot udskydes til tidspunktet for erhververens afståelse af 

aktierne/anparterne. Succession omfatter gevinsten på aktier, men ikke afgift eller skat af en 

eventuel gave som ydes i forbindelse med overdragelsen. 

 

Successionsreglerne har hjemmel i en række forskellige love og cirkulærer, og loven ved 

overdragelse af aktier/anparter er reguleret i ABL § 34 og 35. Hvor ABL 34 beskriver regler vedr. 

familieoverdragelser, omhandler ABL 35 overdragelse til nær medarbejder. I relation til Konsol 

Holding ApS vil en eventuel overdragelse ved succession være omfattet af ABL § 34.  

 

Historisk set har der ikke været harmoni mellem de forskellige love og cirkulærer, hvilket gjorde 

området vanskeligt at navigere i.  Eksempelvis kan nævnes, at der kan overdrages til en bred 

familiekreds, herunder fra forældre til børn samt søskende imellem, men retsstillingen har 

tidligere ikke været den samme, hvad angår parternes værdiansættelsesmuligheder. Eksempelvis 

har overdragelse fra forældre til barn skulle ske i medfør af værdiansættelsescirkulæret fra 1982, 

mens overdragelse mellem søskende i tilfælde af konkret interessefællesskab behandles i medfør 

af værdiansættelsesprincipperne fra år 200023. På dette område har ophævelsen af punkt 17 & 18 

                                                           
23 Søren Halling-Overgaard, Generationsskifte og omstrukturering side 29-30. (vedr. cirkulærerne fra år 2000 
henvises der til afsnittet ”værdiansættelse mellem interesseforbundne pater) 
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i 1982 cirkulæret betydet, at personkredsen nu med hensyn til værdiansættelsen af de 

overdragende virksomheder er ligestillede.  

Med ændringscirkulæret er formueskattekursen og cirkulærets afsnit om aktier, obligationer og 

konvertible obligationer ophævet. Det betyder, at værdipapirer omfattet af skatte- og 

afgiftsberegning, skal fastsættes til den værdi, papiret vil kunne indbringe ved et salg i det åbne 

marked (handel og vandel).  

SKAT henviser i deres styresignal 5/2 2015, 15-0421466 til TSS-cirkulære 2000-9 om 

værdiansættelse af aktier og anparter. Dette vil blive gennemgået i projektets afsnit 8 om 

værdiansættelse mellem interesseforbundne parter. 

7.4 Betingelser for overdragelse med succession   
 

For at kunne overdrage med succession er der en række krav, der skal overholdes.  

Nedenfor gennemgås de grundlæggende forhold for anvendelse af successionsreglerne.  

 

Aktier  

Som udgangspunktet kan alle aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven overdrages med 

succession. Dette gælder aktier i aktieselskaber, anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser og 

konvertible obligationer. Investeringsforeninger er som udgangspunkt omfattet af 

successionsreglerne, men i praksis opfylder foreningerne dog ikke betingelserne, da den primære 

virksomhed pr. definition er passiv pengeanbringelse, og fordi investeringsforeningers handel 

med værdipapirer ikke er omfattet af næringsbegrebet24. 

 

Personkreds 

Ikke alle kan succederer i en virksomhed. Overdragelse med succession efter ABL § 34 kan 

således ske til:  

• Børn 

• Børnebørn 

• Søskendes børn 

• Søskendes børnebørn 

• En samlever, der opfylder betingelserne i BAL § 22 stk. 1, litra d. 

 

Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles efter bestemmelserne med naturligt slægtskab.  

                                                           
24 Den juridiske vejledning 2016-1, C.B.2.13.1 Familieoverdragelser med succession   
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Den beskrevne personkreds er udtømmende, og det vil altså ikke være muligt at succedere til 

svigerbørn, en svoger eller svigerinde25.  

 

Succession med udgangspunkt i § 35 vil som nævnt i projektets afgrænsning ikke blive 

behandlet, idet loven regulerer betingelserne for overdragelse til nær medarbejder, der ikke har 

relevans i relation til projektets casevirksomhed.   

 

Det bemærkes, at der ved succession medfør ABL § 34 kun kan overdrages i nedadgående 

retning, samt til søskende. Forælde kan derved ikke succedere i et barns skattemæssige stilling.    

 

For overdragelse ved succession efter ABL § 34, skal de overdragende aktier opfylde en række 

krav: 

 

Krav om skattepligt til Danmark  

Jf. ABL § 34 skal modtageren være fuld skattepligtig til Danmark efter bestemmelserne i KSL § 1. 

Dette sikrer, at en avance ved evt. senere afståelse beskattes efter danske regler. Det kan her 

nævnes, at såfremt modtageren ikke er fuld skattepligtig til Danmark, må der kun succederes 

såfremt aktierne indgår i en virksomhed, der er begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL § 

2, stk. 1. nr. 4.   

 

Minimumsgrænsen 

Det gælder, at aktieoverdragelsen skal udgøre mindst 1% af virksomhedskapitalen jf. ABL § 34, 

stk. 1. nr. 2. 

 

Investeringsselskaber  

Det gælder endvidere, at aktier omfattet af ABL 19 ikke kan overdrages med succession. Der er 

her tale om aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. der er udstedt af et investeringsselskab.      

 

Gevinstkrav  

Der kan udelukkende succederes i gevinst, hvilket betyder, at der ved aktieoverdragelsen ikke må 

konstateres et tab. Såfremt et tab konstateres kan overdragelse af aktierne ikke ske med 

succession, overdragen kan i stedet fratrække tabet i sin aktieindkomst efter de almindelige 

regler i ABL § 13 og 1426.  

 

                                                           
25 C.B.213.1 Familieoverdragelse med succession side 2 – skat.dk/diplay.aspx?old=1946385&vld=211712. 
26 Den juridiske vejledning - C.B.2.13.4 Beskatning af overdrager og modtager ved en succession. 
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Virksomhedskravet  

Mulighederne for at foretage succession ved anvendelse af reglerne i ABL § 34 afhænger af 

aktiviteten i det selskab som aktierne overdrages fra og vedrører. Det er ikke muligt at succedere 

i aktierne såfremt selskabets virksomhed i overvejende grad består i udleje af fast ejendom, 

ejerskab af kontanter, værdipapirer eller lignende jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3. Reglen omtales også 

som pengetanksreglen.  

 

Et sådant pengetanksselskab defineres ved et selskab, hvor mindst 50% af selskabets indtægter 

over de seneste tre år stammer fra en sådan aktivitet (indtægtskriteriet), eller at handelsværdien 

af selskabets udlejningsejendomme, kontanter værdipapirer eller lignende udgør mindst 50% af 

handelsværdien af selskabets samlede aktiver (aktivkriteriet). 

Det bemærkes i relation hertil, at det til og med 31. december 2014 var tilladt at opgøre indtægts- 

og aktivitetskriteriet på grundlag af det seneste regnskabsår i stedet for et gennemsnit over de 

seneste tre regnskabsår27.  

Pengetanksreglen vil blive bekrevet yderligere i forbindelsen med anvendelsen i den praktiske 

del af projektet.  

     

I Konsol Holding ApS er alle ovenstående krav opfyldt med undtagelse af pengetanksreglen. 

Selskabets anparter kan derfor ikke overdrages med succession til børnene, uden forudgående 

optimering. I projektets praktiske del gennemgås dette nærmere, hvor generationsskiftet for 

Konsol Holding ApS gennemføres. Herudover gennemgås hvorledes selskabet kunne planlægge 

overdragelsen, hvormed aktierne kunne overdrages med succession.   

7.5 Vederlæggelsesmuligheder ved succession  
 

I forbindelse med selve overdragelsen efter værdiansættelsen af aktierne og anparterne er 

fastlagt, kan vederlaget erlægges på flere måder: 

• Pengeoverførsel 

• Gældsbrev 

• Gave  

 

Oftest anvendes en kombination af mulighederne, men en almindelig pengeoverførsel er den 

mest enkle metode. Ved denne metode betaler erhververen blot det fastsatte beløb for aktiernes 

værdi. Det kan dog i praksis være vanskeligt for mange at benytte denne mulighed, da aktiernes 

oftest repræsenterer en betydelig værdi.  
                                                           
27 http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_2_13_1.htm, punktet ”Bemærk” 
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En anden mulighed er, at overdrager og erhverver stifter et gældsbrev. Efter etableringen af 

gældsbrevet skylder erhververen således overdrager den fastsatte værdi. Aftalevilkår for et 

gældsbrev kan variere og fastsættes mellem parterne i den pågældende situation.   

 

Gave 

Overdragelse ved succession kan som nævnt ske ved, at erhverver betaler det fulde vederlag, 

alternativt fuldt ud modtager en gave eller som en kombination af vederlag og gave. SKAT har 

traditionelt set ikke accepteret, at parterne i forbindelse med værdiansættelsen af de overdragede 

aktiver tager højde for den latente skatteforpligtigelse, der påhviler aktiverne. Landsskatteretten 

har i SKM2008.876LSR ændret denne praksis, og fastslår, at der kan tages højde for den latente 

skat.   

 

Ved succession efter ABL § 34, hvor en aktiepost overdrages, og der i forbindelse hermed ydes en 

gave, gælder det, at modtageren vil være afgifts- eller skattepligtig af gavens værdi, såfremt 

personen er omfattet af den tidligere nævnte personkreds efter BAL § 22. Det medfører, at børn, 

stedbørn, børnebørn og samlevende efter BAL § 22. stk. 1, litra d, der ved overdragelse af 

virksomhed med gaveelement, skal betale gaveafgift efter boafgiftsloven kapitel 5. Søskende og 

søskendes børn er skattepligtige af en gave ifølge statsskatteloven § 4, stk. 1, litra c.  

 

Gaveafgiften udgør 15% (2016-niveau) af den del, der ikke overstiger grundbeløb kr. 61.500 

(2016).  

Ved finanslovsaftalen for 2016 blev aftalt en nedsættelse af afgiften for erhvervsvirksomheder 

frem mod 2020. Nedsættelsen består i løbende reducering af gaveafgiften, en såkaldt 

trappeordning. Forslaget blev vedtaget i stedet for genindførelse af formueskattereglerne. Det 

fremgår ikke af aftalen, hvem der specifikt vil blive berørt af nedsættelsen, men blot, at det vil 

være erhvervsvirksomheder. Der er tale om en lempelse for erhvervsvirksomheder, der 

overdrager ved succession efter ABL § 3428.  

  

Det kan tænkes, at dette skal afgøres efter pengetanksreglen, hvorved udlejningsejendomme, 

ejendomsselskaber og værdipapirbeholdningsselskaber ikke vil kunne gøre brug af nedsættelsen. 

Virkningerne af nedsættelsen vil blive behandlet i den praktiske del af projektet.    

 

  

                                                           
28 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/november/regeringen-lemper-beskatningen-af-
familieejede-virksomheder 
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Passivpost  

Ved overdragelse med succession efter ABL § 34, er der jf. KSL § 33 D mulighed for at beregne en 

passivpost, der går til fradrag ved beregning af den gavepligtige værdi, under forudsætning af at 

den udskudte skat ikke allerede er fratrukket i aktiernes værdi.   

Der skal således i tilknytning til gaveopgørelsen optages en passivpost, der udligner eventuelle 

fremtidige skattetilsvar vedr. aktiverne. Dette medfører, at gavens værdi efter statsskattelovens § 

4, litra c reduceres.  

 

Med henblik på beregning af passivpost til reduktion af fremtidige skattetilsvar, er det en 

betingelse, at der er ydet en gave i forbindelse med overdragelsen. Det betyder, at såfremt 

overdragelsen er sket i form af kontanter eller via gældsbrev som beskrevet ovenfor, er der ikke 

mulighed for beregning af passivpost og dermed nedslag. Ydes der en delvis gave, er det muligt 

at beregne passivposten på grundlag af hele den latente skat, hvorfor et gaveelement som oftest 

indgår ved overdragelsen.  

Passivposten beregnes ud fra den lavest mulige skattepligtige avance, som overdrager ville være 

blevet beskattet af ved et salg på tidspunktet for overdragelsen. Posten beregnes som 22% af 

avancen jf. KSL § 33 D stk. 3.29 

 

Meddelelse til SKAT  

Endeligt for at betingelserne er opfyldt, og aktierne anses for overdraget med succession, skal 

SKAT meddeles om dette senest i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse for 

det pågældende indkomstår jf. KSL § 33 C, stk. 7.  

7.6 Skattemæssige konsekvenser for overdrager og erhverver  
 

For overdrager udløses der ikke beskatning af en eventuel gevinst på overdragelsestidspunktet jf. 

ABL § 34 stk. 2. 1. pkt. idet erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling jf. ABL 

§ 34, stk. 2. 2. punkt, såfremt at betingelserne for overdragelse med succession opretholdes.  

Erhverver indtræder i overdragers anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, og dermed den 

latente udskudte skat som påhviler aktierne. Beskatningen af aktierne udskydes indtil 

modtageren afstår aktierne30.  

 

 

 

                                                           
29 Den juridiske vejledning C.C.6.7.2 punkt ”passivpost” 
30 C.B.2.13.4 Beskatning af overdrager og modtager ved en succession 
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7.7 A/B-modellen  
 

I forhold til de øvrige beskrevne modeller er A/B-modellen mere kompleks at arbejde med i 

praksis. Dette skyldes, at der oftest er tale om længere overdragelsesperioder samt større 

beregningsgrundlag i forbindelse med værdiansættelsen. Modellen er særligt anvendelig i 

tilfælde, hvor der ønskes en ny medejer af en virksomhed med henblik på senere overdragelse og 

indtrædelse i virksomheden. A/B-modellen benyttes som et alternativ til succession og er ikke 

direkte nedfældet ved lov, men er derimod et samspil mellem selskabs- og skatteretten. 

 

De første afgørelser vedrørende generationsskifte med klasseopdeling i A-anparter og B- 

anparter blev offentliggjort i 2003 jf. SKM 2003.66LR. Efterfølgende er modellen udviklet og 

blevet en integreret del af dansk skatteret til brug ved påtænkte generationsskifter.    

 

Modellens overordnede mekanismer er, at selskabets kapital opdeles i A- og B- anparter, hvor 

parten, der er bestemt til at få overdraget virksomheden (modtageren) tegner B-anparter, 

således at A-anparterne herefter tilhører den eksisterende ejer, og B-anparterne tilhører den 

kommende ejer.  

Forskellen mellem A- og B-anparter er herefter, at A-anparter tillægges forlods udbytteret.     

Når den forlods udbytteret er udnyttet fuldt ud eller udløbet, ophæves anpartsklasserne, og den 

indtrædende part (tidligere B-aktionær) køber A-anparter til en fastsat pris og derved ejes hele 

selskabet samt alle rettigheder til fremtidige udbytter.  

Handelsværdien af anparterne er derfor summen af den af overdragerens opnåede udbytteret 

tillagt betalingen for B-anparterne. I hvilket omfang den indtrædende kapitalejer køber 

anparterne efter ophøret, reguleres i konkrete aftaleforhold indgået forud for opdelingen af 

anparterne. Ved modellen påtager overdrager sig således en del af risikoen, da den forlods 

udbytteret heraf fremtidige udbytter afhænger af den fortsatte drift af virksomhedens genererede 

positive cash-flow, således at det selskabsretligt er bevæggrund for udbetaling af udbytterne.  

 

Det er i den forbindelse selskabets centrale ledelsesorgans opgave at sikre, at udbetaling af 

udbytter er forsvarlige og ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til 

selskabets økonomiske stilling, og at uddeling ikke sker til skade for selskabet og deres 

kreditorer31. 

Størrelsen af den forlods udbytteret skal dermed udgøre handelsværdien og udbytteretten skal 

beregnes.  

 

                                                           
31 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-udbytte-11122013.pdf 
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Etableringsformer for A/B-anparter 

Opdelingen af aktieklasser i A- og B-anparter kan foretages på to måder: 

- Kapitaludvidelse  

- Vedtægtsændring 

 

Kapitaludvidelse  

Det ses i praksis, at der ved anvendelse af A/B-modellen sker opdeling i aktieklasser typisk som 

led i en kapitalforhøjelse. Dette er bl.a. tilfældet i SKM 2003.66LR, hvor den nye kapitalejer 

tegner B-anparter. Størrelsen af kapitaludvidelsen kan variere meget.  

 

Ved kapitaludvidelsen udløses ingen beskatning hos overdrageren, såfremt den eksisterende 

kapitalejer inden udvidelsen ejer 10-100% af anparterne. Der er derved tale om 

datterselskabsaktier jf. ABL § 4 A. Sådan var praksis frem til 1. januar 2013, hvor unoterede 

anparter med ejerandel under 10% blev indført32. Der udløses således ingen skat i forbindelse 

med opdeling i anpartsklasser ved kapitaludvidelse. Efter udvidelsen vil den tidligere kapitalejer 

nu eje kapitalandele med en forlods udbytteret, hvilket betyder, at den eksisterende værdi 

opretholdes, hvorfor der ikke sker en formueforskydning.  

 

Vedtægtsændring 

Alternativet til kapitaludvidelsen er at foretage vedtægtsændringer med overdragelse af B- 

anparter. Der sker således en ændring i ejerkredsen uden tilførsel eller binding af ny kapital i 

virksomheden. Klasseopdelingen er den samme som i ovenstående tilfælde med 

kapitaludvidelsen sådan, at A- anparterne har en forlods udbytteret, og B-anparterne bliver 

overdraget til den eller de nye kapitalejere. 

Det skaber en del fortolkningsproblemer i relation til, hvorvidt der er tale om afståelse i 

forbindelse med vedtægtsændringen. 

  

I den juridiske vejledning C.B.2.1.4.8 33 beskrives, hvornår en vedtægtsændring er en afståelse i 

relation til ABL§ 30, stk. 1. Det gælder i praksis, at der er tale om en afståelse af anparter i de 

tilfælde, hvor aktionærer ændrer selskabets vedtægter, og at vedtægtsændringen giver 

anparterne en anden identitet.    

 

                                                           
32 http://www.tax.dk/jv/cb/C_B_2_3_5.htm 
33 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946279 
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Det følger af den juridiske vejledning, at det beror på en konkret bedømmelse af sagens 

omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidstilles med afståelse. 

Metoden har i praksis været brugt, og som udgangspunkt er der kun tale om afståelse, såfremt 

ændringen medfører en formueforskydning mellem aktionærerne. Det følger dog af 

forarbejdelserne til loven, at kapitalkredsens sammensætning tillægges en væsentlig betydning. 

En eneanpartshaver vil fortsat være 100% kapitalejer efter opdeling i aktieklasser              

 

Det er senest bekræftet af Skatterådet i et bindende svar SKM2015.274SR, at en 

vedtægtsændring i en A/B-model ikke ville have skattemæssige konsekvenser med den 

forudsætning, at værdiansættelserne i forbindelse med A/B-modellen skete til handelsværdier. 

Der bekræftedes ligeledes med samme forudsætning, at en overdragelse af B-anparter efter 

opdelingen i A- og B-anparter, først skal anses for afstået på tidspunktet for overdragelsen til 

børnene34.  

 

Ejeraftale 

Retten til den forlods udbytteret kan være bestående til tidspunktet for den fulde indfrielse af 

handelsværdien. Parterne kan også aftale en tidsbegrænset periode for udebytteretten, således at 

den forlods udbytteret eksempelvis er udtømt efter en 5-årig periode.  

 

Fordele ved modellen  

En fordel ved anvendelse af modellen er at i tilfælde, hvor der ikke kan succederes som følge af 

ABL § 34, stk. 6, kan generationsskiftet finde sted ved anvendelsen af A/B-modellen, og herved 

være et alternativ i situationen, hvor selskaber har for store pengebindinger.  

For indtrædende parter letter det finansiering, og derved likviditetsbyrden, der ellers kan være 

betydelige i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Ved A/B-modellen finansieres betalingen 

ved den forlods udbytteret. Erhverver skal således ikke finansiere den fulde handelsværdi på 

tidspunktet for overdragelsen.   

 

Ulemper ved modellen  

Har parterne aftalt evt. udløb af udbytteretten og derved købesummen, kan overdrageren i 

tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelige fri reserver i selskabet miste en del af handelsværdien. 

Modellen er tidskrævende at planlægge og kræver nøje overvejelser i forhold til 

sammensætningen af aftalen omkring den forlods udbytteret. Etableres der en holdingstruktur i 

                                                           
34 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172692&vId=0&lang=DA 
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forbindelse med modellen, således at det overdragende optimeres forinden etablereingen er 

ejeren af A-anparterne (den tidligere ejer) underlagt 3-års ejertidskrav.   

7.8 Sammenfatning generationsskifte modeller 
 

De forskellige modeller for generationsskifte kan anvendes alt efter, hvordan virksomheden 

forud for et generationsskifte er struktureret og klargjort.  

Almindeligt salg af aktier er oftest den lettest anvendelige model, og er at sidestille med et 

klassisk salg af aktier, hvor avancen opgøres på tidspunktet for overdragelsen. Afståelsen kan 

være forbundet med en væsentlig skattebetaling, såfremt der ikke er foretaget de nødvendige 

omsstruktureringer på forhånd.  

Købes aktierne via et holdingselskab, åbnes nogle fordelagtige muligheder hos erhverver. 

Herunder muligheden for på et senere tidspunkt at afstå aktierne uden, at det udløser skat. Ved 

køb via holding foreligger der også mulighed for at udlodde fri reserver op til holdingselskabet, 

for på denne måde at fastlåse fri midler væk fra driftsselskabet. 

En anden model, der anvendes i mange generationsskifter, er overdragelse af aktier med 

skattemæssig succession. Erhververen succederer i overdragerens skattemæssige stilling på 

tidspunktet for overdrageren, hvorfor den latente skat, der påhviler aktiverne udskydes.  

Et alternativ til succession er A/B-modellen. Ved denne model opdeles den eksisterende 

virksomheds kapital i A-og B-anparter. Typisk tildeles den eksisterende ejer A-anparterne, 

hvortil en forlods udbytteret er tilknyttet. Overdrageren betales herefter handelsværdien for 

virksomheden ved udbytteretten, således at overdrageren betales for anparterne på denne måde. 

Afhængigt af erhververnes økonomiske situation samt selskabets balance på status tidspunktet, 

kan en anvendt model vælges.   
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8 Værdiansættelsesmetoder mellem interesseforbundne parter  
 

I forbindelse med alle virksomhedshandler skal der ske en værdiansættelse af virksomhedens 

aktiver og passiver. Dette projekt afgrænser sig til at omhandle overdragelser mellem 

interesseforbundne parter herunder overdragelse af unoterede anparter og aktier. En central 

problemstilling i forhold til at værdiansætte unoterede anparter og aktier består i, at det oftest er 

parter som ikke har modstridende interesser, der er involveret. Ydermere er det vanskeligt at 

finde sammenlignelige historiske handler som grundlag for værdiansættelsen, idet der er tale om 

unoterede papirer som oftest aldrig tidligere er handlet, og ikke er en del af det regulerede 

marked.   

En korrekt værdiansættelse af selskabet er et vigtigt element, da værdien yder afgørende 

indflydelse på overdrager og erhververs beslutninger, herunder finansiering og valg af model for 

overdragelsen. Den beregnede værdi har derfor stor betydning for selve overdragelsen, såvel som 

den planlæggende fase forud for overdrageslen.  

 

Ved handel eller gave mellem interesseforbundne parter skal værdiansættelsen ske til 

handelsværdier jf. LL § 2 stk. 1, kaldet armslængdeprincippet. Gaven skal desuden fastsættes til 

handelsværdien på modtagelsestidspunktet jf. BAL § 27, stk. 1.  

 

SKAT har fokus på de værdier, der ligger til grund for en foretaget omstrukturering og/eller 

generationsskifte, såvel som den forretningsmæssige bevæggrund for den ønskede disposition. 

Såfremt der sås tvivl om hvorvidt transaktionerne ikke er sket på markedsmæssige vilkår, er der 

tale om en begunstigelse af parterne og heraf afledt skattebegunstigelse.  Det er derfor af helt 

afgørende betydning, at værdiansættelsen foretages korrekt, hvilket mellem interesseforbundne 

parter kan være vanskeligt, idet der ikke er tale om en disposition af ren forretningsmæssig 

karakter, og dermed ikke en garanti for at transaktionen foregår på markedsmæssige vilkår.   

 

Transaktionerne ved overdragelse skal foregå til handelsværdier. Handelsværdien er et udtryk 

for den værdi, det må forventes at 3.-mand er villig til at betale for virksomheden. 

Vanskelighederne med at anvende handelsværdier ved transaktioner mellem nærtstående er, at 

der samtidig foreligger et ønske fra overdragers side om, at handlen foregår skattemæssigt så 

optimalt som muligt, og incitamentet til at begunstige modparten spiller en rolle.   

 

Da det ikke er muligt at fastsætte handelsværdien ud fra sammenlignelige transaktioner 

foretaget mellem uafhængige parter, har SKAT udarbejdet en række 

værdiansættelsesvejledninger som kan finde anvendelse ved beregning af handelsværdien. Til 
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brug for beregning af handelsværdien for Konsol Holding ApS, vil følgende relevante modeller 

blive gennemgået forud for anvendelsen:  

- TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, værdiansættelse af aktiver og passiver i 

dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (1982-cirkulæret)  

- Cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 om ændring af 1982-cirkulæret  

- TSS-Cirkulære 2000-10, værdiansættelse af goodwill  

- TSS-Cirkulære 2000-9, værdiansættelse af aktier og anparter  

 

Jf. afsnittet om afgrænsning vil der ikke blive langt vægt på Transfer Pricing vejledningen fra 

2009.  

Forud for gennemgangen er det væsentligt at tilføje, at de bekrevne 

værdiansættelsesvejledninger alle er kommet til udtryk i cirkulærer og vejledninger samt 

omfangsrig praksis fra SKAT. Praksis beror på SKATs håndtering af 

værdiansættelsesprincipperne i konkrete sager. Vejledningerne er altså ikke gennemført på 

lovgivningsniveau, hvilket i praktisk betyder, at en opstået tvist mellem SKAT og skatteyder 

omkring værdiansættelser ved et generationsskifte skal afgøres ved domstolene. Domstolenes 

opgave er således at fastlægge, hvorvidt handelsværdierne anvendt i en given situation er 

typiske.35 Det betyder derfor, at cirkulærerne ikke er bindende, og såfremt en mere retvisende 

handelsværdi kan findes på anden vis, kan denne lægges til grund for værdiansættelsen. 

I tilfælde hvor der sker overdragelse mellem interesseforbundne parter og anvendes andre 

værdiansættelsesindicier, end dem der lægges til grund i vejledende cirkulære fra SKAT, må det 

antages, at der forligger et øget incitament fra SKAT til at kontrollere de anvendte 

handelsværdier.  

Det anbefales på denne baggrund at søge bindende svar hos SKAT, med henblik på at få 

tilstrækkeligt dokumentation for, at transaktionerne mellem interesseforbundne parter er 

foretaget til en værdi, der kan forventes ved handel mellem uafhængige parter. Et bindende svar 

er dog ikke efter ny gældende lov altid, som ordet ellers beskriver, bindende - dette vil blive 

gennemgået senere i projektet.        

 

 

 

                                                           
35 Søren Halling-Overgaard og Birgitte Sølvkjær Olesen, side 19 



Side 46 af 104 

 

8.1 Gaveafgiftskredsen  
 

Det gælder som udgangspunkt ved overdragelser, hvori der indgår et gaveelement, at størrelsen 

på gaven medregnes den skattepligtig indkomst hos modtageren jf. SL § 4 stk. 1 litra c. 

Ydes gaven til en person, der er omfattet af den nære personkreds jf. BAL § 22 medregnes gaven 

jf. SL § 5 stk. 1 litra b ikke i den skattepligtige indkomst. Der beregnes i disse tilfælde en 

gaveafgift af den værdi af gaven, der overstiger bundgrænsen på kr. 60.700 (2015-niveau).  

Bundfradraget gælder for overdragelser fra gavegiver til gavemodtager, hvorfor forældre begge 

kan give en gave, hvor bundgrænsen udnyttes fuldt ud, således at bundfradraget udgør kr. 

121.400 (2015-niveau).   

 

Bundfradraget varierer alt efter, hvilken person der overdrages til. Der henvises til bilag 1 for 

yderligere information. Gaveafgiften beregnes som en proportional afgift og inddeles i to 

kategorier; 15 pct. for nære slægtninge og 36,25 pct. for fjerne slægtning. Alle øvrige 

gavemodtagere, skal betale almindelig indkomstskat af gaven.36  

Jf. BAL § 24 kan gavegiver afholde gaveafgiften for modtageren, uden at den betalte gaveafgift 

bliver afgiftspligtig for gavemodtageren. Jf. BAL § 26 skal der indgives en gaveanmeldelse til 

SKAT senest den 1. maj i det efterfølgende år. 

Da nære medarbejdere ikke er omfattet af personkredsen i BAL § 22, kan der ikke overdrages 

medfør 1982- cirkulæret til denne gruppe.  

 

Modtagerene i Konsol Holding ApS er alle omfattet af BAL § 22, hvorfor 1982-cirkulæret kan 

finde anvendelse ved værdiansættelsen på tidspunktet for overdragelsen per 1. februar 2015.  

 

  

                                                           
36 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-og-gaveafgift-faktaside 
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8.2 TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, værdiansættelse af aktiver og 
passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (1982-cirkulæret)  
 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 198237 har indtil ophævelsen af punkt 17 & 18 gældende fra 5. 

februar 2015, fundet anvendelse ved beregning af formueskattekursen som led i 

generationsskifter. I dette afsnit vil modellen blive gennemgået med udgangspunkt i, hvordan 

praksis var før ophævelsen. Gennemgangen er relevant for Konsol Holding ApS’ anvendelse af 

reglerne, idet det gennemførte generationsskifte fandt sted forud for ophævelsen.  

Cirkulæret fra 1982 finder anvendelse ved overdragelsen inden for den personkreds, der i 

henhold til BAL § 22 kan betegnes som gaveafgiftskredsen. Der er således tale om anvendelse af 

cirkulæret ved overdragelse til børn eller børnebørn, hvorimod overdragelse mellem søskende 

ikke er omfattet heraf.  

Cirkulæret fra 1982 har haft retspraksis i Danmark gennem 33 år, og har siden indførelsen været 

brugt i mange generationsskiftesager, når der var tale om værdiansættelse af aktier og anparter 

på et ureguleret marked.  

Af cirkulæret fremgår det, at aktiver normalt ansættes til deres værdi i handel og vandel på det 

tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen38. Ved handel og vandel forstås det beløb som 

aktivet vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked. Idet det oftest ikke er muligt at fastslå 

handelsværdien ud fra stedkommen omsætninger, kan formueskattekursen beregnes ifølge 

1982-cirkulæret. 

Cirkulæret adskiller sig fra de øvrige værdiansættelsescirkulærer ved, at man ved 

værdiansættelse af aktier og anparter kan anvende en formueskattekurs, der udregnes efter 

fastsatte retningsliner af Ligningsrådet. Formueskattekursen er en særlig beregningsmetode, 

som kun kan anvendes, når handelsværdien af aktier og anparter ikke kan fastlægges på anden 

vis, f.eks. fordi selskabets aktier aldrig er blevet omsat.  

Formueskattekursen finder endvidere anvendelse ved overdragelse af aktier og anparter ved 

succession, hvor det er besluttet, at overdragelsen skal ske som en gave. I disse tilfælde anvendes 

formueskattekursen til at beregne gavens værdi, hvorfor metoden kan anvendes som et led i 

generationsskifter. Når gavens værdi er fastslået beregnes gaveafgiften heraf ud fra reglerne 

omtalt i afsnit 8.1 gaveafgiftskredsen. Formueskattekursberegningen er en matematisk metode 

til beregning af virksomhedens værdi med afsæt i historiske tal. 

                                                           
37 Herefter benævnes cirkulæret fra 1982 
38 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169 
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Historisk blev formueskattekursen anvendt i forbindelse med opgørelse af formueskatten, og 

SKAT udarbejder derfor årligt en kursliste for unoterede aktie- og anpartsselskaber, hvoraf 

formueskattekursen fremgik. I 1997 afskaffedes formueskatten39, hvilket medførte, at SKAT ikke 

længere udsender kurslisterne, men formueskattekursreglerne har stadig anvendelse efter 

ophævelsen af formueskatten.  

 

Beregning og anvendelse af 1982-cirkulæret  

Af cirkulæret fra 1982 punkt 17 følger, at formueskattekursen skal beregnes på grundlag af 

selskabets regnskabsår, der udløber nærmest forud for tidspunktet, der er afgørende for skatte- 

og afgiftsberegningen, heraf forstås, at beregningen foretages med udgangspunkt i det seneste 

statustidspunkt forud for overdragelsen. I særlige tilfælde skal beregningen dog foretages på 

grundlag af regnskabet for det regnskabsår, der udløber efter afgiftstidspunktet, her er tænkt på 

situationer, hvor overdragelsen sker kort forinden regnskabsårets udløb.   

 

Formueskattekursen beregnes ud fra regler, der følger af LV 1996. pkt. A.H.3.1.1. og omfatter 

kombination af følgende kurskomponenter: 

- Indtjeningsevnen  

- Indre værdi 

- Udbytte 

 

Indtjeningsevnen 

Ved indtjeningsevne ses på et gennemsnit af selskabets driftsresultat, både over-og underskud i 

procent af aktiekapitalen, i det regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste 

skatteansættelse samt de to forgående år. Ved driftsresultat forstås selskabets skattepligtig 

indkomst før fradrag af tidligere års underskud, med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Den 

beregnede selskabsskat ud fra dette beløb fratrækkes herefter. En indtjeningsevne kan ikke 

sættes lavere end 0.  

I tilfælde hvor virksomheden ikke har tre regnskabsår, beregnes indtjeningsevnen ud fra de 

regnskaber, der forligger.  

 

Indre værdi  

Selskabets aktier til indre værdi opgøres som selskabets samlede formue (egenkapital) i procent 

af aktiekapitalen. Formuen opgøres skattemæssigt på grundlag af selskabets statusopgørelse 

(skattemæssige egenkapital). Ved beregning af den indre værdi fradrages udbytter, der på 

                                                           
39 Lov nr. 1219 af 27. december 1996  
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statustidspunktet endnu ikke er forfaldne (afsatte udbytter), samt den selskabsskat, som er eller 

kan forventes pålignet selskabet for tiden forud for balancedagen. Det bemærkes i denne 

sammenhæng, medfør SKM2009.698.LSR, at ved skattekursberegning skal forventet udbytte 

hos det modtagende selskab medregnes ved beregning af den indre værdi.    

 

Udbytte 

Ved det deklarerede udbytte anvendes den udbytteprocent, som er vedtaget som deklareret 

udbytte for det senest afsluttede regnskabsår.   

 

Beregningen  

Ovenstående nævnte kurskomponenter skal efterfølgende kapitaliseres ved anvendelse af de 

kapitaliseringsfaktorer, der er gældende pr. 1. januar i overdragelsesåret. De senest opdaterede 

kapitaliseringsfaktorer forud for delophævelsen af 1982-cirkulæret er jf. SKM2014.710.SKAT: 

- Indtjeningsevne: 12 

- Modificerede regel: 6 

- Udbytte: 114 

- Indre værdi: 80  

Med virkning fra den 1. januar 201540. 

 

I medfør LV 1996 pkt. A.H.3.1.1. fremgår en række forskellige regler til beregningen af 

formueskattekursen afhængig af, hvilken type selskab, der ønskes værdiansat: 

Den almindelige beregningsregel 

Hovedaktionærselskaber 

Den modificerede regel 

Ejendomsselskaber 

90 pct.-selskaber  

Datterselskaber 

Nystiftede selskaber  

 

Den almindelige regneregel finder anvendelse på alle selskaber, der ikke er omfattet af de øvrige 

nedenstående oplistede selskaber. Værdien beregnes af:  

1) gennemsnittet af indtjeningsevnen kapitaliseret med 12   

2) udbytteprocenten kapitaliseret med 114  

3) 80 pct. af den indre værdi 

                                                           
40 http://www.skat.dk/display.aspx?oId=2166464&vId=0 
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Hovedaktionærselskaber omfatter tilfælde, hvor halvdelen af aktiernes stemmeværdi ejes af en 

enkelt aktionær, af en person og dennes nærmeste familie (ægtefælle og mindreårige børn), af et 

andet selskab, en koncern eller lignende, da beregnes værdien som et gennemsnit af: 

1) indtjeningsevnen   

2) 80 pct. af den indre værdi.  

Komponenter kapitaliseres i lighed med den almindelige regneregel.  

 

Den modificerede beregning foretages, såfremt den beregnede værdi i de to ovenstående tilfælde 

overstiger den fulde indre værdi. Der foretages en ny beregning (den modificerede beregning) 

forudsat at indtjeningsevnen er større end 10%. Ved den modificerede regel skal de første 10%. af 

indtjeningsevnen kapitaliseres med 10,5%. og den overskydende del med 5,25%. Denne kurs 

anvendes som formueskattekurs, såfremt den oversiger den indre værdi. Er dette ikke tilfældet 

anvendes den indre værdi. 

  

For ejendomsselskaber gælder, at kursen beregnet efter de tre ovenstående regler ikke kan blive 

lavere end 90% af den indre værdi.  

 

Der er i beregningerne indlagt en særregel vedr. såkaldte 90% selskaber.  

Selskaber omfattet heraf er selskaber i likvidation, holdingselskaber med stemmeflertal samt 

selskaber, der hovedsagligt består af bankindestående værdipapirer o.l. 

 

Ejes alle aktier i et selskab af et andet selskab, beregnes der ingen kurs på aktierne i 

datterselskabet. I tilfælde hvor moderselskabet er omfattet af 90% reglen medregnes 

datterselskabsaktierne til den værdi, der kan beregnes ved en selvstændig skattekursberegning af 

selskabet.   

 

Nystiftede selskaber, der på tidspunktet for kursberegningen ikke har været pligtige til at 

aflevere den første selvangivelse, medtages til kurs pari, såfremt selskabet er stiftet til kurs 100. I 

andre tilfælde anvendes skattemæssig indre værdi i åbningsbalancen41.  

 

  

                                                           
41 De 7 metoder er beskrevet med udgangspunkt i SKM2014.710SKAT (www.skat.dk/display.aspx?oId=2166464&vId=0) 
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8.3 Cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 om ændring af 1982-cirkulæret  
 

Med ophævelsen af formueskattekursen til anvendelse ved overdragelse af unoterede aktier og 

konvertible obligationer, introduceredes ændringscirkulæret nr. 9054. Cirkulæret ophæver den 

tidligere retspraksis i cirkulærer fra 1982, ved at ophæve punkt 17 og 18, der forud for 

ophævelsen har dannet grundlag for anvendelsen af formueskattekursen på værdiansættelse af 

unoterede aktier.  

Den juridiske vejledning er således opdateret, hvad angår værdiansættelse af aktier og unoterede 

konvertible obligationer efter formueskattekursen, og er således ikke et udtryk for praksis fra og 

med 5. februar 201542.  

Punkt 17 omhandlede værdiansættelse af unoterede aktier, hvor punkt 18 omhandler unoterede 

konvertible obligationer. Punkt 18 vil ikke blive behandlet yderligere i nærværende projekt.  

 

Som beskrevet i afsnit 8.2 vedrørende 1982-cirkulæret skal værdiansættelse af unoterede aktier 

ske efter aktiernes handelsværdi. Punkt 17 beskriver, at der oftest ikke kan fremskaffes 

oplysninger om handelsværdi ud fra stedfundende omsætninger, hvorfor der i stedet kan 

anvendes en kurs udregnet efter Ligningsrådets fastsatte retningsliner for beregning af 

formueskattekursen. Med ophævelsen er det således ikke længere muligt at anvende 

formueskattekursberegningen som senest beskrevet i SKM201.710 SKAT:  

”Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til 

handel på et reguleret marked”.  

 

I forbindelse med offentliggørelse af ændringscirkulæret blev der samtidig offentliggjort 

styresignal SKM 2015.96. SKAT, der beskriver den fremadrettede praksis ved værdiansættelse af 

unoterede aktier og konvertible obligationer.   

 

Med ændringscirkulæret følger: 

”De nævnte værdipapirer, der omfattes af skatte- og afgiftsberegning, skal fastsættes til deres 

værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for skatte/afgiftsberegningen. Ved 

værdien i handel og vandel forstås det beløb, som værdipapiret vil kunne indbringe ved et salg 

i det åbne marked.”43 

 

Hovedreglen er således en handelsværdibetragtning, som også var udgangspunktet i 1982-

cirkulæret. Men faktum er fortsat, at handelsværdien på unoterede aktier og anparter er svær at 

                                                           
42 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2170704&vId=0 
43 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2170704&vId=0 afsnit 4  
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konstatere, hvorfor man før ophævelsen kunne beregne formueskattekursen som grundlag for 

værdien ved overdragelse. Den store forskel er, at SKAT’s styresignal lægger op til, at man nu i 

stedet kan anvende hjælpereglerne i SKATs TSS-cirkulærer 2000-9 (unoterede aktier og 

anparter) og TSS-cirkulærer 2000-10 (goodwill) som grundlag for værdiansættelsen, der forud 

for anvendelsen blev benyttet ved andre overdragelser.  

Af styresignalet fremgår det endvidere, at det resultat der fremkommer ved anvendelsen af 

hjælpereglen, kan fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for 

relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for handelsværdien af de overdragne aktier, og 

at SKAT ikke er bundet af et resultat beregnet på grundlaget af cirkulærets hjælperegel.   

 

Det centrale element i ophævelsen er således, at man forud for ophævelsen havde retskrav på at 

anvende formueskattekursen, såfremt en objektiv konstaterbar handelsværdi ikke forelå jf. 

LSR2014.13.0097718. Efter ophævelsen lægges der op til at hjælpereglerne i de andre cirkulærer 

kan anvendes til værdiansættelsen, men SKAT er ikke nødvendigvis bundet af beregningen 

foretaget ud fra de skematiske regneregler i TSS- cirkulærer 2000-9 og 2000-10, hvorfor 

overdrageren ikke længere har et ubetinget retskrav i forbindelse med værdiansættelse af 

unoterede aktier og anparter.   

 

Hertil skal nævnes, at det fortsat er muligt at overdrage med gaveelement og indgivelse af 

gaveanmeldelse jf. BAL § 27, hvor SKAT har 6 måneders frist til en evt. ændring af 

værdiansættelsen i forbindelse med gavedispositioner inden for kredsen omfattet af BAL § 22. 

Man kan således låse værdiansættelsen, men muligheden finder ikke anvendelse til 

planlægningen af generationsskifter, idet man først får vished når handlen er afsluttet.   

 

Udhuling af bindende svar 

Det er fortsat muligt at søge bindende svar hos SKAT, hvilket kan være en fornuftig disposition 

ved usikkerhed omkring den værdi, der fremkommer ved anvendelse af reglerne i TSS-

cirkulærerne. Det anbefales derfor at søge bindende svar hos SKAT.  

Som led i skattelypakken er reglerne for bindende svar imidlertid ændret, således at et bindende 

svar fra SKAT ikke nødvendigvis er bindende.  

Formålet med skattelypakken var at forhindre tab af skatteprovenu i Danmark ved 

grænseoverskridende transaktioner, men reglerne rammer også rent danske transaktioner, 

herunder værdiansættelse af aktiver ved generationsskifte. Ændringerne består i, at hvis der ved 

et efterfølgende salg af de samme overdragende aktiver, eller ud fra størrelsen af det 

efterfølgende afkast på aktivet, kan begrundes at værdien af afkastet afviger mindst 30% og 
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mindst kr. 1 mio. på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar, vil et binde svar fra SKAT 

om værdien af aktiverne ikke være gældende.  

Ændringerne gælder for bindende svar afgivet fra 1. juli 2015 og frem. I forbindelse med 

overdragelse af aktiver bør man derfor vurdere, hvorvidt det er relevant at indhente bindende 

svar frem for at ramme en mere korrekt værdiansættelse. 44 

8.4 TSS- cirkulærer fra år 2000   
 

Ved overdragelse af aktier og anparter mellem interesseforbundne parter, skulle der før 

delophævelsen af 1982-cirkulæret, ske værdiansættelse medfør cirkulærer 2000-09, såfremt der 

i overdragelsen ikke indgik et gaveelement, hvorved overdragelsen således var omfattet af 1982-

cirkulæret.  

Efter ophævelsen henvises der i ændringscirkulæret jf. ovenstående afsnit til at 

interesseforbundne parter omfattet af BAL 22 ikke længere kan anvende formueskattekurs som 

grundlag for overdragelsen, men derimod skal anvende hjælpereglen i nærværende cirkulærer.  

 

I cirkulærerne er udgangspunktet fortsat, at værdien af aktierne skal sættes til handelsværdien, 

men såfremt denne ikke kendes, beregnes aktiernes værdi som summen af de enkelte aktivposter 

minus gældsposterne i selskabet, hertil tillægge goodwill den opgjorte værdi (TSS-cirkulærer 

2000-10).  

 

  

                                                           
44 http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/selskabsskat/aendring-af-reglerne-om-bindende-svar.html 
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8.5 TSS – Cirkulærer 2000-09 
 

Unoterede aktier og anparter værdiansættes til handelsværdien. Handelsværdien kan sjældent 

opgøres, da aktierne ikke har været omsat, hvorfor ”hjælpereglen” i cirkulæret anvendes.  

 

Hjælpereglen 

Summen af aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktieposter i 

selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges 

værdien af goodwill.  

Opgørelsen tager udgangspunkt i selskabets indre værdi ifølge senest aflagte regnskab, idet 

følgende regnskabsmæssige poster korrigeres:  

 

Fast ejendom 

Den regnskabsmæssige værdi erstattes med den seneste offentlige ejendomsvurdering.  

 

Associerede selskaber  

Unoterede aktier i tilknyttede og associerede selskaber medtages til værdien opgjort efter 

hjælpereglen, såfremt handelsværdien er ukendt.  

 

Goodwill og andre immaterielle aktiver 

Goodwill opgøres efter cirkulærer TSS 2000-10 jf. nedenfor.  

 

Den beregnede udskudte skat medtages efter reguleringer jf. ovenstående aktivposter, negativ 

udskudt skat kan medtages, dog til en værdi under pari.45   

 

”Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed eller for så 

vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet 

udtryk for værdien af de overdragne aktier.”46 

 

  

                                                           
45 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 punkt 2 
46 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 punkt 3 
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8.6 TSS – Cirkulærer 2000-10 
 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter jf. TSS – cirkulærer 2000-9 skal Goodwill 

efter TSS – cirkulærer 2000-10 tillægges overdragelsessummen.     

Den skattemæssige goodwill defineres som: 

 

"Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende"47 

 

Relationer og forbindelser er i praksis svære at værdiansætte, idet der er tale om ikke 

håndgribelige aktiver for virksomheden (immaterielle aktiver). Der er derfor i TSS cirkulære 

2000-10 anført en skematisk beregningsmodel, der tager udgangspunkt i virksomhedens 

resultater fra de seneste tre årsrapporter. 

 

I visse brancher findes fastsatte kutymer for værdiansættelse af goodwill, der på brancheniveau 

anvendes ved overdragelser. Dette gør sig bl.a. gældende for tandlæger. Der findes ingen 

branchekutymer for Konsol Holding ApS, hvorfor cirkulære 2000-10 finder anvendelse.  

 

Beregningsmodellen i cirkulæret er en standardiseret beregning. Det er derfor afgørende at tage 

stilling til, hvorvidt den beregnede værdi er realistisk, og om der forligger omstændigheder, der 

bør tages højde for. I sådanne tilfælde skal der korrigeres i resultatet, således at den endelige 

værdiansættelse skønsmæssigt afspejler den pris 3.-mand antages, at ville betale for goodwillen. 

Der vil på denne baggrund i visse situationer forekomme en væsentlig forskel, mellem den 

beregnede værdi og det køber er villig til at betale. 

 

Da der er tale om en standardiseret beregningsmodel, forudsættes det, at læser har 

grundlæggende kendskab hertil, hvorfor modellen ikke vil blive gennemgået detaljeret. I 

nedenstående afsnit gennemgås nogle af de kritiske elementer i værdiansættelsen, der kan have 

afgørende betydning for værdien af den beregnede goodwill.  

 

Driftsherreløn  

Der korrigeres i beregningen for driftsherreløn. Ved overdragelse af selskaber, fradrages der 

almindeligvis ikke driftsherreløn, idet samtlige ansatte aktionærer sædvanligvis modtager løn for 

deres arbejde i selskabet. Det gør sig også gældende i Konsol Holding ApS, hvorfor driftsherreløn 

ikke medtages.  

 

                                                           
47 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_1.htm 
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Levetid på Goodwill 

Den anvendte kapitaliseringsfaktor ændres i takt med goodwillens levetid. Goodwillen er udtryk 

for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på den erhvervede goodwill. Forretningen sættes 

til gældende kapitalafkastet på overdragelsestidspunktet jf. virksomhedsskatteloven § 9 tillagt 

8%.  

 

Type og kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjenesteydelser  

Type og kompleksitet har afgørende betydning for levetiden på goodwill. Nedenstående faktorer 

gør sig gældende i sammenhæng med levetiden.  

 

Ved salg af unikke produkter og/eller en produktion antages det, at goodwillen har en længere 

levetid end ved produktion og salg af mere standardiserede og masseproducerede produkter, 

hvor det til gengæld forventes at goodwillen har en kortere levetid.  

Ved standardiserede produkter forventes det således, at afkastet af et sådant produkt i praksis vil 

være længerevarende. Det antages endvidere, at produktion og forhandling af et anerkendt 

varemærke må have forlængende effekt på goodwillens levetid. Dette kunne eksempelvis gøre sig 

gældende ved en franchisetager på et anderkendt koncept. Det antages endeligt, at goodwillens 

værdi falder i løbet af levetiden, i de situationer, hvor den nyetablerede virksomhed vil være i 

stand til at oparbejde en tilsvarende goodwill, som den der eksisterer på overdragelsestidspunkt, 

eksempelvis i en håndværksvirksomhed.  

 

Med afsæt i ovenstående faktorer, er det derfor vigtig for den overdragede virksomhed at tage 

stilling til dette i forbindelse med værdiansættelsen.  

 

Cirkulærets punkt 4 nævner desuden følgende elementer, der kan have betydning for 

værdiansættelsen og kan føre til justering af den goodwillansættelse, der fremkommer ved 

anvendelsen af beregningsmodellen.  

- Velbegrundende forventninger til fremtiden, evt. baseret på indgåede aftaler og 

fremtidige ydelser 

- Udvikling fra afslutning af sidste regnskabsperiode (efterfølgende begivenheder) til 

tidspunktet for overdragelsen. 

- Situationer, hvor indehaver eller medarbejder med afgørende indflydelse på 

virksomhedernes ikke følger virksomheden.  

- I tilfælde hvor virksomhedens indtjening udelukkende eller i det væsentligste er baseret 

på én eller ganske få meget store kunder, vil beregningsmodellen være mindre 
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anvendelig. Der bør således ske et nedslag som udtryk for den usikkerhed, der er 

forbundet hermed. 

- Hvis virksomhedens indtjening i de forgående år har været påvirket af store 

éngangsindtægter – eller udgifter herunder f.eks. betydelige forsknings – og 

udviklingsudgifter, ekstraordinært store debitortab eller ekstraordinært store 

finansielle indtægter eller udgifter.48  

 

Det er således nødvendigt at vurdere de aflagte regnskaber med henblik på, om der er 

begivenheder der yder væsentlig indflydelse på indtjeningen i de enkelte indkomstår, eller om 

regnskaberne er udtryk for normalen. I modsat fald bør der korrigeres for dette. 

  

Udgangspunktet for anvendelsen af modellen er, at virksomheden har eksisteret og aflagt 

regnskab i tre år. Såfremt virksomheden ikke har eksisteret 3 år, må den anviste beregning 

tilpasses i fornødent omfang.  

 

Goodwill for casevirksomheden 

Alle selskaberne der berøres af overdragelsen, har eksisteret i mere end 3 år, og der er ikke 

indtruffet begivenheder, som er ud over normaldriften. Der skal derfor ikke korrigeres ved 

anvendelse af cirkulæret.  

Ved beregningen anvendes en forventet levetid på 7 år. Baggrunden for fastsættelsen af levetiden 

skyldes, at virksomheden er veletableret i markedet og anerkendt for en ydelse, der ikke leveres 

af mange øvrige virksomheder, hvorfor der er tale om en overvejende specialiseret serviceydelse.     

8.7 Sammenfatning værdiansættelse mellem interesseforbundne parter  
 

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse mellem interesseforbundne parter, skal der ske 

værdiansættelse af de overdragende aktier og anparter. Udgangspunktet er, at aktier og anparter 

skal sættes til værdien i handel og vandel. Handelsværdien er oftest forbundet med stor 

usikkerhed, idet der er tale om aktier og anparter, der ikke optages på et reguleret marked, og 

der ikke foreligger stedfundende omsætninger, der kan give en indikation af værdierne. SKAT 

har udarbejdet en række værdiansættelsesvejledninger, der kan anvendes til at fastslå 

handelsværdien. Cirkulærerne der er relevante for projektet består af 1982-cirkulæret, 2000-09 

cirkulæret, og 2000-10 cirkulæret.   

 

                                                           
48 Cirkulærer 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill (afsnit 4) 
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1982-cirkulæret, hvor man beregner en formueskattekurs for de overdragende aktier og 

anparter, kan finde anvendelse for Konsol Holding ApS, da modtagerne er indenfor 

gaveafgiftskredsen og dermed er omfattet af BAL § 22.   

 

Formueskattekursen finder endvidere anvendelse ved overdragelse af aktier og anparter ved 

succession, hvor det er besluttet, at overdragelsen skal ske med gaveelement. I disse tilfælde 

anvendes formueskattekursen til at beregne gavens værdi, hvorfor metoden kan anvendes som et 

led i generationsskifter. 

Beregningen af formueskattekursen foretages ud fra en kombination af tre kurselementer; 

indtjeningsevne, indre værdi og udbytte. 

 

Ved cirkulærer nr. 9054 af 4. februar 2015 beskrives praksis fremadrettet, idet punkt 17 og 18 i 

1982-cirkulæret ophæves. Det er således ikke længere muligt at anvende reglerne i 1982-

cirkulæret. Hovedreglen er fortsat en handelsværdibetragtning.  

Den store forskel i praksis efter ophævelsen består i, at cirkulærerne fra 2000 nu skal anvendes. 

I 2000-cirkulærene tillægges goodwill i handelsværdien.  

 

Det fremgår endvidere, at hjælpereglen kan fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår 

enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for 

handelsværdien af de overdragne aktier og anparter. Der eksisterer således ikke længere 100% 

retspraksis til værdiansættelse af unoterede aktier og anparter.  

 

Ved værdiansættelse af anparterne i Konsol Holding ApS efter ophævelsen, skal det bemærkes, 

at der ikke findes branchekutymer for beregning af goodwill, og at levetiden fastsættes til 7 år. 

Selskabernes regnskaber kan endvidere lægges til grund for værdiansættelsen, idet alle 

selskaberne, der berøres af overdragelsen har eksisteret i mere end tre år, og der er ikke 

indtruffet begivenheder som er ud over normalen. 
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9 Den praktiske del 
 

Som beskrevet i præsentationen af Konsol Holding samt øvrige selskaber, ønskes der et 

generationsskifte snarest, idet indehaveren fysisk ikke er i stand til at drive virksomheden. Der 

skal i denne henseende tages hensyn til hans ønsker om at bibeholde kontrollen af virksomheden 

om muligt. I nærværende praktiske del af projektet præsenteres og gennemgås mulig løsninger 

for overdragelsen af selskaberne. Deriblandt skitseres konsekvenserne skattemæssigt ved de 

forskellige alternativer. 

 

Med afsæt i tidligere gennemgået lovgivning, er de mulige konstruktioner samt kombinationer af 

selskabsstruktur og vederlagsstørrelser mange. Afsnittet vil dermed ikke redegøre udtømmende 

for de forskellige løsninger, der kunne anvendes i overdragerens situation.    

9.1 Selskabernes årsrapporter   
 

Selskabets årsrapporter for årene 2012-2015 er præsenteret jf. bilag 2-5. Hovedparten af driften 

er placeret i Selskab A ApS. Nedenfor fremgår udvalgte nøgletal for selskab A ApS.    

 

Udvalgte nøgletal i % 
 

2015 
 

2014 2013 2012 

 
Afkastningsgrad 

 
29,85% 

 

 
14,96% 

 

 
5,45% 
 

 
6,66% 
 

 
Egenkapitalens forrentning 

 
63,19% 

 

 
46,88% 

 

 
48,80% 

 

 
44,21% 

 

 
Likviditetsgrad 

 
224,67% 

 

 
144,23% 

 

 
121,77% 

 

 
113,69% 

 

 

Tabel 9.1.1 Kilde: Egen tilvirkning  

 

Det fremgår tydeligt af ovenstående oversigt, at selskabet har haft en positiv udvikling i perioden 

2012-2013, hvorved afkastningsgraden er steget fra 6,66% til 29,85% svarende til 23,19 

procentpoint over tre år. 

Selskabets anpartshaver ønsker at overdrage den samlede koncern. For den videre 

værdiansættelse og behandling af regnskaberne er det derfor nødvendigt at konsoliderer 

regnskaberne.   
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Jf. ÅRL § 115 skal de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansielle stilling 

samt deres resultater præsenteres som om de tilsammen var en enkelt virksomhed. I tillæg hertil 

er det et krav jf. ARL § 116, at alle selskaberne har samme balancedag, hvilket allerede er opfyldt, 

da alle selskaberne har regnskabsafslutning per 31. december. 

Af ÅRL § 117 følger, at ensartede indtægter, omkostninger samt aktiver og passiver 

sammenlægges, herunder kapitalandele i tilknyttede virksomheder.  

Ved udarbejdelsen elimineres tilgodehavender og forpligtigelser mellem de konsoliderede 

virksomheder, herunder indtægter og omkostninger samt mellemregninger m.v. jf. ÅRL § 120. 

 

Af bilag 6 fremgår et eksempel på, hvorledes casevirksomhedens komponenter konsolideres på 

baggrund af 2014. Af bilag 7 fremgår samlet konsolidering for årene 2012-2015. Samlearket 

danner baggrund for beregninger i den praktiske del, idet der ønskes at overdrage hele 

koncernen. 

9.2 Værdiansættelse koncern  
 

Med baggrund i det konsolidere regnskab kan der foretages værdiansættelse af selskabets 

anparter til brug for den videre afståelse.  

Uanset om overdragelsen sker til interesseforbundne parter, eller har en mere 

forretningsmæssige bevæggrund i form af overdragelse til 3.-mand, skal der ske værdiansættelse 

af virksomheden. Det kan være vanskeligt at værdiansætte unoterede aktier, idet man oftest ikke 

har sammenlignelige handler at basere handlen på. Der er ydermere vanskeligt at værdiansætte 

anparter, der skal handles mellem interesseforbundne parter, idet incitamentet til at handle på 

ikke markedsmæssige vilkår er til stede. Værdiansættelse ske til handelsværdi jf. LL § 2 stk. 1. 

armslængdeprincippet. 

 

1982-cirkulæret  

På tidspunktet for værdiansættelsen finder 1982-cirkulæret fortsat anvendelse, og det er således 

muligt at overdrage efter den skematiske beregnede formueskattekurs.  

Jf. bilag 10 er beregningen af formueskattekursen foretaget med afsæt i regnereglerne. Da der er 

tale om hovedaktionærselskaber efter ABL § 4, beregnes handelsværdien som et (gennemsnit af 

indtjeningsevnen og den kapitaliserede indre værdi) x (aktiernes værd) / 100.  

Handelsværdien af koncernen er opgjort til kr. 16.589.840.  

 

  



Side 61 af 104 

 

TSS- Cirkulærer 2000-09 og 2000-10 

Ved ændringscirkulærer nr. 9054 af 4. februar 2015 ændres punkt 17 og 18 i 1982-cirkulæret, og 

der henvises nu til at hjælpereglen i cirkulærer 2000-09 og 2000-10 finder anvendelse til 

beregning af handelsværdien mellem interesseforbundne parter, når der ingen stedfunden 

omsætningen er.   

Jf. bilag 11 beregnes handelsværdien nu til kr. 22.160.650.  

 

Delkonklusion værdiansættelsen  

Af ovenstående værdiansættelse fremgår det tydeligt, at værdien af samme koncern øges 

betydeligt, ved at goodwill medtages i beregningen. Den forøgede handelsværdi i den konkrete 

sag udgør kr. 5.570.810. Der vil dermed være et højere beregningsgrundlag med hensyn til 

skatteprovenu m.v. ved anvendelse af TSS-Cirkulærer 2000-09, hvorfor der tegner sig et mere 

omkostningstungt generationsskifte efter ophævelsen af 1982-cirkulæret.   

10 Generationsskiftemodeller  
 

Med afsæt i ejerens ønske om at overdrage værdierne til næste generation samt at minimere 

beskatningen anbefales, at aktierne for den samlede koncern overdrages med succession jf. ABL 

§ 34. Ved denne løsning sker der ikke afståelsesbeskatning hos overdrageren, idet erhververen 

succederer i overdragenes skattemæssige stilling på overdragelsestidspunktet.   

 

Betingelser for overdragelse med succession 

Jf. afsnit 7.4 er det en betingelse i medfør ABL § 34, stk.1 nr. 3, at selskabet ikke er at betragte 

som en ”pengetank”. Af ABL § 34 stk. 6 følger, at hvis handelsværdien af selskabets 

udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el. lign. enten på overdragelsestidspunktet eller 

opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 50%, er selskabet at 

betragte som en ”pengetank”.  

På baggrund af det konsoliderede regnskab for årene 2012-2015 opgøres selskabets andele af 

finansielle aktiver i forhold til koncernens samlede aktiver. Beregning af  pengetanksreglen 

fremgår af bilag 9.  

 

Bemærkninger til beregningen 

Beregningen er foretaget ud fra retningslinjerne i SKATs juridiske vejledning C.B.2.13.1 

”Familieoverdragelser med succession”. Ved beregningen, der er foretaget på koncernniveau, er 

det væsentligt at bemærke, at konsolideringsreglen af datterselskaber er opfyldt. Det er herunder 
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væsentligt at tilføje, at der jf. den juridiske vejledning skal ske eliminering af koncernintern 

udlejning af fast ejendom.  

Såfremt selskabets ejendomme udlejes internt i koncernen, anses disse ikke som 

udlejningsejendomme i relation til bedømmelse af aktiverne, hvilket betyder, at ejendommene 

kan tælle med i den aktive del af virksomheden. For at ejendommen kan tælle med i den aktive 

del, er det dog et krav, at ejendommen anvendes i driften. Såfremt ejendommen helt eller delvist 

udlejes til 3.-mand, anses andelen udenfor koncernen som udlejningsejendom, og kan ikke tælle 

med i den aktive del.  

 

I koncernen udlejes og anvendes alle ejendomme internt i koncernen, og benyttes til 

virksomhedernes drift. Ejendommene kan derfor tælle med som ikke finansielle aktiver i relation 

til pengetanksreglen.  

 

Forudbetalinger  

Det bemærkes endvidere i samlearket, at koncernen har store forudbetalinger. 

Forudbetalingerne indestår for en stor del af selskabets likvide beholdninger. Eksempelvis udgør 

forudbetalinger fra kunder pr. 31. december 2014 t.kr. 4.210. Der henvises i denne sammenhæng 

til SKM2003.458LR.  

I sagen ligger revisor til grund, at ved likvide midler der i altovervejende grad er forudbetalinger, 

skal midlerne betragtes som vedrører virksomhedens drift, hvorfor den del af de likvide 

beholdninger, der stammer fra forudbetalinger ikke skal anses som finansielle anlægsaktiver. 

Ligningsrådets afgørelse blev dog, at likvide midler uanset ophav til selskabet altid anses for 

pengetankaktiver, hvorfor der i den konkrete sag ikke kunne overdrages med succession.  

For nærværende koncern medtages forudbetalingerne herved som en del af de finansielle aktier.         

 

Ej bogført goodwill  

Endvidere er det jf. SKATs juridiske vejledning et krav, at den oparbejdede (ej bogførte) goodwill 

indgår i selskabets samlede aktiver, goodwillen vedrører selskabets drift, hvorfor den beregnede 

værdi heraf tillægges aktiver i alt. 
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Resultat    

Af beregningen jf. bilag 9 fremgår det, at selskabet i de tre forgående år har over 50% finansielle 

aktiver. Selskabet har derved for store mængder finansielle aktiver i forhold til samlede aktiver, 

hvorfor der ikke kan overdrages med succession efter ABL § 34.   

10.1 Salg af aktier 
 

Da koncernens anparter ikke kan overdrages med succession til børnene, og der med baggrund i 

overdragerens helbredsmæssige tilstand skal ske overdragelse hurtig, kan en mulighed være at 

lave et klassisk salg af aktier til børnene. Ved det klassiske salg som generationsskiftemodel, er 

der blot tale om at kapitalejeren/faderen afstår aktierne.  

 

Overdrager  

Ved afståelsen beskattes overdrageren af avancen på overdragelsestidspunktet i aktieindkomsten 

jf. ABL § 12 (realisationsprincippet).  

På tidspunktet for overdragelsen er 1982-cirkulæret gældende, hvorfor værdien af aktierne udgør 

kr. 16.589.840 jf. beregning i afsnit 9.2 ved afståelsen beskattes overdrageren herved efter de 

almindelige regler i ABL.  

 

Af bilag 12 fremgår beregning af skatten samt provenuet til overdrageren. Salget af koncernen 

ved rent salg af aktierne koster kr. 6.905.123 i skat hos overdrageren, og bringer ham herefter et 

samlet provenu efter skat pr. kr. 9.684.717.  

 

Ved afståelse af hovedaktionæraktier er det muligt at opnå et ejertidsnedslag jf. ABL § 47.  

Overdrageren kan ikke gøre brug af ejertidsnedslag, da aktierne i koncernen er erhvervet i 2006. 

For at kunne anvende reglerne om ejertidsnedslag skal aktierne være erhvervet før den 19. maj 

1993.     

 

Afholdelse af skatten  

Ved almindeligt kontant salg vil der således være rigeligt likviditet for ejeren til at afholde 

skatten, da han får betalingen på én gang. Hans tre børn har dog ikke økonomi til at betale de kr. 

5.486.280 hver. En løsning på dette kunne være at parterne stifter et gældsbrev, hvorved 

betalingen foretages løbende. Denne løsning efterlader faderen i en situation, hvor han skal 

finansiere skattebetalingen på anden vis.  
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Erhverver  

For erhverver som udgøres af overdragerens tre børn opstår et stort likviditetsbehov med 

henblik på at kunne erhverve aktierne. Som nævnt ovenfor kunne det tænkes, at parterne stifter 

et gældsbrev som alternativ til finansiering. For erhverver udløser overtagelsen af koncernen 

ingen skat, men den beregnede pris for anparterne udgør erhververens anskaffelsessum, og en 

eventuel senere afståelse af anparterne vil beskattes som almindelig salg.  

 

Køb via holding  

For børnene vil det være muligt at erhverve anparterne via en holdingstruktur. Fordelen ved 

denne konstruktion består i, at børnene ved et senere salg undgår beskatningen af en eventuel 

avance, idet der er skattefrihed for afståelse af datterselskabsaktier jf. ABL § 8, samt for 

unoterede anparter efter ABL § 4 c. Der henvises ved denne struktur til modellen beskrevet ved 

fig. 7.2.1.  

Der kunne eksempelvist optages gæld i selskabet med sikkerhed hos erhverver til at finansiere 

aktiekøbet. Ved køb via holding kan efterfølgende overskud fra driftsselskabet udloddes 

skattefrit til holdingselskabet, og derved finansiere det optagede lån.     

 

Gave  

Der er tale om overdragelse til personer omfattet af BAL § 22. Overdrages en del af anparterne 

ved gave, skal der ske gaveafgiftsberegning af gavens værdi.  

Jf. BAL § 27 stk. 1 skal gavens værdi fastsættes til handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen, 

hvilket for nærværende salg vil være beløbet beregnet via 1982-cirkulæret.  

Gives eksempelvis 10% af anparterne i gave, vil børnene skulle svare gaveafgift jf. følgende 

opgørelse:  

 

Beregning af gaveafgift 
  

 

Værdi af gave 
Bundfradrag 
Beregningsgrundlag 
Gaveafgift 15 % af beregningsgrundlag 
 

1.658.984 
-60.700 
1.598.284 
239.743 
 

Tabel 9.4.1. Kilde: Egen tilvirkning 

Børnene er at betragte som nære slægtninge jf. bilag 1, hvorved afgiften udgør 15%.     
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10.2 Salg af aktier efter ophævelsen af 1982–cirkulæret   
 

Ved et klassisk salg af aktier efter ophævelsen af formueskattekursen, er processerne omkring 

salget de samme som beskrevet i 9.4 ovenfor. Den centrale forskel ligger i værdien af de 

overdragende aktier. Ved ophævelsescirkulæret nr. 9054 af 4. februar 2015 ophæves punkt 17 og 

18 i 1982-cirkulæret, hvorved værdiansættelsen af koncernen nu tager udgangspunkt i værdien 

opgjort efter hjælpereglen i TSS-cirkulærer 2009-09.  

Jf. bilag 11 beregnes handelsværdien til kr. 22.160.650.  

 

Konsekvenser  

Af bilag 13 fremgår beregning af skatten samt provenuet til overdrageren. Salget af koncernen 

ved rent salg af aktierne efter 5. februar 2015 koster kr. 9.244.863 i skat hos overdrager, og 

bringer ham herefter et samlet provenu efter skat på kr. 12.915.787.  

 

Sammenlignet med handelsværdien efter 1982-cirkulæret er det blevet ca. 34% dyre for de 

indtrædende parter at erhverve anparterne.  

Den øgede handelsværdi er en direkte konsekvens af, at beregnet goodwill nu tillægges. 

Forøgelsen af handelsværdien betyder samtidig et større provenu til overdrager, samt øget 

skatteprovenu til staten.   

 

Konsekvenser for virksomhed  

I situationer, hvor der skal ske et generationsskifte af en familieejet virksomhed, er det både i 

overdrager og erhververs interesse, at virksomheden efter overdragelsen kan bestå. 

Mulighederne for at generationsskifte en virksomhed ved klassisk aktiesalg, er med henvisning 

til ovenstående virksomhedseksempel, blevet dyrere. Midlerne til at finansiere overdragelsen 

kommer fra driften af virksomheden. I praksis kan det medføre, at virksomheden er mindre 

bæredygtig efter en overdragelse, og udvikling af virksomheden samt eventuel investering i 

driftsmateriel må udskydes. Presset på virksomhedens likviditet øger derfor det kapitaldræn, der 

opstår ved en overdragelse.  

 

Finansiering  

Skal overdragelsen finansieres 100% ved udlodning af udbytter fra virksomheden, skal der ske 

en større udlodning end der er egenkapital til, idet den regnskabsmæssige egenkapital udgør kr.  

20.100.309, mens handelsværdien udgør kr. 22.160.650. Skulle overdragelsen derved finasieres 

med udbytter, ville det ikke kunne ske via driftsselskabet. I denne betragtningen skal samtidig 
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tages højde for, at selskabet skal afholde 27% i udbytteskat af udlodningen, mens børnene får en 

betydelig privat skattebetaling.  

En mulighed for at kunne imødekomme problemstillingen var, at virksomheden overdrages til 

børnene i små dele over en årrække. På denne måde vil overskudsgivende drift løbende kunne 

finansiere overtagelsen. Det kræver dog i alt væsentlighed, at selskabet værdiansættes på ny ved 

hver afståelse.  

Ved et klassiske salg af aktier, må de nye ejere derfor hente fremmedfinansiering, til brug for at 

kunne erlægge vedlaget figur 7.2.1 beskrevet under afsnit 7.2 Køb via holding.    

10.3 Delkonklusion klassisk salg af aktier 
 

Generationsskifte ved klassisk slag af aktier er en omkostningstung løsning for alle parter.   

Overdrageren realisationsbeskattes ved afståelsen af koncernen, og erhverver skal finansiere 

købet på overdragelsestidspunktet. Efter TSS 2009-09 fremkommer en langt højere værdi af 

anparterne, hvorved krav til erhververs finansiering øges. Der er muligt, at overdragelsen sker 

ved kontant betaling, gældsbrev, gave eller en kombination af de tre vederlagsmuligheder. Det 

fremgår dog af kapitaldrænet af virksomheden, at en overdragelse ved klassisk salg af aktier på 

én gang ikke er mulig uden at der indhentes fremmedfinansiering.      

11 Overdragelse af aktier med succession  
 

Koncernen kan ikke overdrages med succession jf. ABL 34 ud fra den finansielle stilling på 

balancedagen 31. december 2014. Selskabets handelsværdi af ejendomme, kontanter og 

værdipapirer udgør mere end 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver, hvorfor der i 

relation til ABL § 34, stk. 6. 1. punkt er tale om en pengetank.   

11.1 Optimering af pengetanksberegningen   
 

Det bemærkes i SKATs juridiske vejledning C.B.2.13.1, at skatteyder til og med 31. december 

2014 kan vælge at opgøre pengetanksberegningen på grundlag af det seneste regnskabsår i stedet 

for som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår.  

Med henblik på at kunne nedbringe de finansielle aktiver, kunne overdrager have udnyttet denne 

overgangsregel i regnskabsåret 2014 og fokuseret på optimering af pengetanksopgørelsen, 

hvorved succession var en mulighed.  
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Overdrageren kunne med fordel have udnyttet det forhold, at der ved pengetanksopgørelsen ikke 

tages hensyn til passiverne, hvorfor selskabets store livkvide beholdninger kunne være anvendt 

til at nedbringe gæld i koncernen.  

Jf. bilag 7 har koncernen i 2014 kortfristede gældsforpligtigelser for kr. 13.518.213. Ved at indfri  

de kr. 6.422.000 heraf, svarende til 48 %, ville de likvide beholdninger være reduceret 

tilstrækkeligt. Ligeledes kunne de likvide beholdninger reduceres ved køb af driftsaktiver.  

En anden mulighed for at reducere de likvide beholdninger kunne være, at virksomhedens 

kunder i stedet blev bedt om at stille bankgarantier frem for store forudbetalinger. Var disse 

mindre manøvrer foretaget i 2014, kunne den finansielle brøk være forbedret. Det skal dog i 

denne sammenhæng nævnes, at direktøren skal have fokus på, at de likvide beholdninger ikke 

bringes så langt ned, at det sker på bekostning af driften. En optimering af denne type skal derfor 

ske under hensyntagende til going concern-princippet49.    

 

Optimeringsforslag 

Det forudsættes imidlertid, at der i 2014 var foragtet de nødvendige tiltag med henblik på at 

nedbringe den finansielle brøk. Følgende handlinger blev i den forbindelse udført: 

1. Investering i driftsaktiver kr. 2.000.000. 

2. Indfrielse af kortfristede gældsforpligtigelser kr. 7.058.000. 

 

Driftsaktiver, der består af produktionsanlæg og maskiner afskrives regnskabsmæssigt over 10 

år. Selskabets direktør afregner anden gæld, bankgæld samt gæld til leverandører af varer og 

tjenesteydelser.    

 

Af bilag 14 fremgår de nye beregninger efter koncerns fortagende optimeringstiltag. 

Ændringerne består i hovedtræk af følgende:  

- Andelen af finansielle aktiver udgør nu 47% af de samlede aktiver 

- Handelsværdien af den samlede koncern efter 1982-cirkulæret udgør nu kr. 12.043.616.  

 

Det bemærkes i relation til den nye handelsværdi jf. 1982-cirkulæret, at den modificerede 

beregning forkastes, idet værdien ved den modificerede beregning er lavere end den indre værdi.   

                                                           
49

 Ved forudsætningen om going concern (fortsat drift) anses en virksomhed for at kunne fortsætte driften i en 
overskuelig fremtid. Et regnskab med generelt formål udarbejdes på grundlag af en forudsætning om fortsat drift, 
medmindre den daglige ledelse har til hensigt at likvidere virksomheden eller indstille driften 



Side 68 af 104 

 

11.2 Anpartsklasser   
 

Det er i overdragerens ønske, at værdierne overdrages til næste generation, men han ønsker 

samtidig at beholde den bestemmende indflydelse. En løsning til dette kunne behandles ved en 

kapitaludvidelse.   

Jf. ÅRL § 155 stk. 1 kan der ske forhøjelse af anpartskapitalen ved tegning af nye kapitalandele. 

De nye kapitalandele giver ret til udbytte fra tidspunktet for forhøjelsen, med mindre andet er 

angivet i forhøjelsesbeslutningen jf. ÅRL § 174. stk. 2.  

Der er ikke forud for overdragelsen etableret forskellige aktieklasser. Med henblik på at kunne 

imødekomme overdragerens ønsker om at bibeholde den bestemmende indflydelse i selskabet 

tegnes nye kapitalklasser jf. bilag 15. Før anparterne overdrages, gennemføres kapitaludvidelse 

af faderen, med henblik på at opnå den bestemmende indflydelse. Kapitaludvidelsen skal ske 

således, at den nye kapital udgør en ny aktieklasse uden udbytteret, men med særlige 

stemmerettigheder, der opnår bestemmende indflydelse. Efter overdragelsen tilfalder 

udbytteretten B-anparterne.   

Kapitaludvidelsen anbefales foretaget med nominel kr. 14.556 og med 20:1 stemmer i forhold til 

den før eksisterende aktieklasse. Anparterne tegnes til kurs 100, og udbytteretten følger B-

anparterne.  

11.3 Overdragelsen  
 

Aktier ønskes overdraget til den laveste mulige skatte-og afgiftsbetaling. Med udgangspunkt i 

dette er den påtænkte disposition efter optimering af koncernen samt den gennemførte 

kapitalforhøjelse, at anparterne overdrages med succession efter ABL § 34. De oplistede 

betingelser under afsnit 7.4 ”Betingelser for overdragelse med succession” er nu alle opfyldte. 

 

Beregningen  

Af bilag 16 fremgår beregningen af overdragelse med succession ud fra 1982-cirkulæret til ny 

kurs beregnet efter optimering af koncernen. Handelsværdien af koncernen er således beregnet 

til kr. 12.043.616.  

 

Passivposten  

Passivposten udregnes jf. KSL § 33 D og beregnes ud fra den lavest mulige skattepligtige avance, 

som overdrager ville være blevet beskattet af ved et salg på tidspunktet for overdragelsen. Af 

bilag 16 fremgår det, at den lavest mulige avance udgør handelsværdien fratrukket den 

investerede kapital, hvilket udgør kr. 11.912.616. Passivposten beregnes som 22% af denne værdi 
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og svarer til kr. 2.620.776. Passivposten er en form for kompensation for den latente skat, der 

hviler på aktiverne som erhververen succederer i. Værdien af den beregnede passivpost fragår i 

opgørelsen af gaveafgiften. Det bemærkes endvidere, at der skal indgå et gaveelement for at 

passivposten kan beregnes.   

 

Gaven 

Børnene, der er omfattet af BLA § 22, skal efter BAL § 22. stk. 1, litra d betale gaveafgift efter 

boafgiftsloven kapitel 5. Gavens værdi fastsættes til handelsværdien på modtagelsestidspunktet 

jf. bal § 27, stk. 1. Gaven fastsættes således ud fra handelsværdien beregnet ud fra 1982-

cirkulæret. Af bilag 15 fremgår det, at hvis overdragelsen af anparterne sker som fuld gave, vil 

gaveafgiftsgrundlaget udgøre handelsværdien, fratrukket den beregnede passivpost. Den 

samlede gaveafgift udgør herved kr. 1.404.321. Der fordeles lige til de tre børn, hvorved afgiften 

pr. barn udgør kr. 468.107.       

 
Skat  

Hovedelementet i overdragelse med succession er, at overdragelsen ikke udløser skat på 

overdragelsestidspunktet. Avancebeskatningen udskydes til tidspunktet, hvor børnene evt. afstår 

aktierne. Der succederes således også i den oprindelige anskaffelsessum, der er tilknyttet 

anparterne.    

11.4 Overdragelsen ved succession efter ophævelsen af 1982-cirkulæret  
 

Overdrages der med baggrund i den samme balance efter 5. februar 2015, værdiansættes 

anparterne efter cirkulærer 2000-09 med inddragelse af goodwill. Handelsværdien opgøres jf. 

bilag 16.4 ”Betingelser for overdragelse med succession” til kr. 21.325.296. En tilsvarende 

overdragelse, hvor anparterne overdrages ved fuld gave beregnes passivposten til kr. 4.662.745, 

og den fulde gaveafgift udgør kr. 2.490.278. 

11.5 Sammenligning før og efter ophævelsen af 1982 – cirkulæret  
 

Af tabel 10.5.1. nedenfor belyses de værdimæssige forskelle ud fra de forskellige 

værdiansættelsesprincipper. Det ses tydeligt, at der er stor forskel, hvad angår handelsværdi og 

heraf afledte afgifter ved anvendelse af 2000-09 cirkulæret i forhold til 1982–cirkulæret. 

Forskellen bliver mere udtalt, idet koncernen har investeret i driftsinventar og nedbragt gæld 

lige inden værdiansættelsen. Betaling af gældsposter påvirker ikke den regnskabsmæssige 



Side 70 af 104 

 

egenkapital, hvorfor værdiansættelsen på baggrund af dette ikke nedsættes. Investering i 

driftsaktiver påvirker den regnskabsmæssige egenkapital i form af afskrivninger og skat.    

 

Alle beløb i kr. 1982- cirkulæret 2000-09-Cirkulæret Forskel 

Handelsværdi 12.043.616 21.325.296 9.281.680 

Passivpost 2.620.776 4.462.745 1.841.969 

Afgift ved fuld gave 1.404.321 2.490.278 1.085.957 

     

Tabel 10.5.1 kilde: egen tilvirkning 

11.6 Finansiering  
 

Det er i overdragerens ønske, at overdragelsen sker til den laveste mulige afgifts- og 

skattebetaling. Med henblik på at kunne kompenseres for den latente skat med beregning af 

passivpost, er det en forudsætning, at der indgå et gaveelement ved overdragelsen.  

Som en følge af bundfradraget for gaveafgiftsberegningen er det således muligt helt at undgå at 

der beregnes gaveafgift ved succession, der gives blot en gave op til det fulde bundfradrag, og 

resterende kan herefter erlægges som kontanter eller der kan stiftes et gældsbrev.  

 

Til afholdelse af overdragelsessummen er det muligt at stifte et anfordringsgældsbrev. Et sådan 

gældsbrev er kendetegnet ved, at der ikke er pålagt renter. Incitamentet til at oprette et sådant 

gældsbrev er til stede i denne konkrete overdragelse. Man kunne forstille sig, at incitamentet 

mellem ikke interesseforbundne parter var mindre, men dog er det fortsat muligt, at etablere et 

sådan gældsbrev i forbindelse med overdragelser uden for den nære personkreds.  

 

Ønskes det at stifte et anfordringsgældsbrev er følgende gældende:  

- Der skal være tale om et egentlig gældsforhold 

- Forinden lånet oprettes, laves og underskrives et gældsbrev, som skal indeholde et vilkår 

om, at det til enhver tid skal være muligt at kræve at få indfriet hele restgælden med kort 

varsel - på anfordring50. 

 

Muligheden for at de tre børn kan stifte gældsbrevet er tilstede. En person under 18 år kan ikke 

påtage sig en gældsforpligtigelse. Var børnene således under 18 år kunne gældsbrevet ikke 

stiftes, og i stedet måtte gaveafgiften i nærværende eksempel afholdes.  
                                                           
50 http://www.skoedecentret.dk/skabeloner/anfordringslan-skabelon-til-gaeldsbrev-rentefrit-familielan 
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Af bilag 19 fremgår beregning, hvor overdragelsen finasieres ved udstedelse af 

anfordringsgældsbreve samt gave op til bundgrænsen. Beregningen er foretaget ud fra en 

værdiansættelse efter 1982-cirkulæret samt gældende praksis ved 2000-09 cirkulæret.  

 

Gældsbrevets størrelse  

Som følge af en højere handelsværdi ved anvendelse af 2000-09 cirkulæret er størrelsen af 

gældsbrevet også højere.  

Ved værdiansættelse efter 1982-cirkulæret kan hvert barn finansiere overtagelsen af anparterne 

med et gældsbrev på kr. 3.120.713. Ved værdiansættelse efter 2000-09 cirkulæret udgør 

gældsbrevet størrelse kr. 5.080.643 

Finansiering til afdrag af gælden skal findes i virksomheden, da børnene ikke personligt har den 

nødvendige likviditet. Det betyder, at der skal skabes større overskud i virksomheden 

fremadrettet, idet de udloddede udbytter skal kunne forsvares under hensyntagende til 

virksomhedens økonomiske situation. Samtidig skal selskabet afholde 27% udbytteskat af de 

udloddede udebytter, der vil samtidig opstå en skatteforpligtelse hos udbyttemodtageren af 

beløb over kr. 50.600 (2016-niveau)51.  

11.7 Delkonklusion overdragelse ved succession  
 

Med henblik på at anvende reglerne om skattemæssig succession i forbindelse med et 

generationsskifte, er det væsentligt, at virksomheden forud for dette struktureres så 

betingelserne er opfyldte.  

 

Overdragelsen udløser ikke afståelsesbeskatning hos overdrager, da erhververen succederer i 

overdragerens skattemæssige stilling på overdragelsestidspunktet. I stedet beregnes en 

passivpost som kompensation for den latente skat, der påhviler aktiverne. Denne passivpost 

fragår i det gaveafgiftspligtige beløb.  

 

Kombinationerne af finansiering er mange, og er op til parterne i de enkelte sager at fastlægge 

hvilken kombination der benyttes. Det bemærkes, at efter ophævelsen af formueskattekursen, vil 

overdragelsen være forbundet med højere omkostninger for de indtrædende parter ved at 

overtage aktierne ved succession end det var gældende hidtil. Dette lægger et større pres på 

                                                           
51 http://skat.dk/skat.aspx?oId=satser 
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virksomheden likviditetsmæssigt efter overdragelsen, idet virksomheden som oftest skal 

finansiere den efterfølgende betaling af overdragelsen.  
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12 Overdragelse ved en A/B model  
 

Vælger overdrager at anvende en A/B-modellen til generationsskiftet jf. afsnit 6.7, kræver det 

vedtægtsændringer forud for gennemførelsen heraf. Der skal ske en opdeling i A- og B-anparter, 

hvor det defineres, at A-anparterne har udbytteretten. A-anparterne har herudover 

stemmeretten så længe overdragerens udbytteret er gældende.  

 

Omstrukturering og proces 

Forud for kapitaludvidelsen anbefales det, at overdrageren foretager en skattefri aktieombytning 

jf. ABL § 36, hvorved der etableres et holdingselskab over Konsol Holding ApS. Ved 

omstruktureringen vil der blive pålagt det nye selskab et holdingkrav, således at 

holdingselskabet ikke kan afstå aktierne i tre år.     

 

Det anbefales, at erhververne stifter deres egne respektive holdingselskaber til brug for 

overtagelsen af anparterne.    

 

Med henblik på at opdele selskabets kapital i A-og B andele, foretages der en kapitaludvidelse af 

erhverver, hvor de indtrædende i denne situation tilsammen tegner nom. kr. 1.179.000 til kurs 

100. Kapitalen udgør herefter kr. 1.310.000 og er opdelt i en A-og B klasse jf. bilag 20.   

Overdrager har efter kapitaludvidelsen forlods udbytteret, hvorved erhverver ikke har adgang til 

udbytte i en forud fastsat aftalt periode. Erhverver vil først få ret til udbytte, når den aftalte 

periode er udløbet, eller den samlede handelsværdi er fuldt betalt ved forlods udbytter.  

 

De nærmere omstændigheder omkring udløb og udbyttets størrelse m.v. fastsættes mellem 

parterne i en anpartshaverkontrakt. Der kan således i aftalen laves plads til, at udbytterne 

forhøjes, såfremt der er økonomisk fremgang i selskabet i de følgende år, hvorved 

overdragelsesprocessen kan fremskyndes.  

 

Overdrageren får via sin udbytteret på denne måde betaling for ejerandelen over en fastsat 

årrække. Erhververne skal derfor ikke hente fremmedfinansiering til den fulde handelsværdi af 

anparterne, men blot etableringen af holdingselskab, samt indskud til at foretage 

kapitalforhøjelsen. I modsætning til de andre modeller foreligger der ikke et gaveelement 

hvorved der ikke skal betales gaveafgift m.v. Salgssummen bliver på denne måde betalt løbende 

af udbytter fra koncernen. Det lavere behov for finansiering gør modellen attraktiv som et 

alternativ til succession ved generationsskifter. 
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Udbyttets størrelse   

Den forlods udbytteret fastsættes til kr. 21.325.296 svarende til handelsværdien ud fra cirkulærer 

2000-09, beregningen fremgår af bilag 21.  

Af beregningen fremgår det, at den forlods udbytteret løber i syv år. Det årlige udbytte er sat til 

kr. 3.800.000. Udbyttet vurderes forsvarligt på baggrund af den likviditetsmæssige reserve, der 

foreligger i koncernen, kombineret med forventninger til den fremtidige drift.  

 

Når udbytteretten udløber opløses anpartsklasserne. Erhververnes holdingselskaber kan herefter 

købe de resterende anparter i koncernen, hvorved alle anparterne ejes og 

generationsskifteprocessen er foretaget fuldt ud.   
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12.1 Konsekvenser for overdrager  
 

Som en følge af den indledende skattefrie aktieombytning kan overdrageren efter tre år afstå 

anparterne i koncernen skattefrit. Ved ophør af udbytteretten, kan de resterende anparter 

således sælges til erhververnes holdingselskaber uden det udløser skat.  

Det nye holdingselskab modtager gennem årene betalingen for anparterne gennem 

udbytteretten, som tilfalder det nye holding via ejerskabet af aktierne i koncernen. I nærværende 

aftale er udbytteretten fastsat til syv år. Man kan argumentere for, at overdrager påtager sig en 

risiko, idet muligheden for at opnå den fulde handelsværdi for anparterne er betinget af, at der 

fortsat er fremgang i koncernen.  

12.2 Konsekvenser for erhverver 
 

A/B-modellen er lettere at finansiere for erhververne end de foregående modeller. Modellen 

sikrer, at købet sker over tid og til en ”lavere” anskaffelsessum, idet virksomhedens drift afregner 

handelsværdien i form af den forlods udbytteret. Erhververnes etablering af holdingselskaber 

bevirker, at de erhvervede anparter ved kapitaludvidelsen, samt eventuelle køb af rest efter udløb 

af udbytteretten kan afstås skattefrit når overdragelsen er fuldendt.   

12.3 Delkonklusion overdragelse ved A/B-model   
 

En overdragelse via en A/B-model kan have den fordel, at det er en billig måde for erhverver at 

finansiere handelsværdien af de overtagende anparter på, idet finansieringen sker via den 

forlods udbytteret, og derfor ikke stiller væsentlige krav til fremmedfinansiering hos 

erhververne. Processen omkring en A/B-model skal gerne starte på et tidligt tidspunkt, idet der 

skal være tilstrækkeligt med tid til at foretage de nødvendige omstruktureringer, samt tid til at 

lade den forlods udbytteret betale overdragelsen af virksomheden. I forhold til overdragelen af 

casevirksomheden vurderes det, at det er for sent at anvende modellen, som en følge af 

indehaverens helbredsmæssige tilstand.  
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13 Konklusion 
 

Kombinationsmulighederne for at fortage et generationsskifte er mange. Dette projekt har fokus 

på ophævelsen af 1982-cirkulæret, hvorfor projektets hovedproblemstilling er følgende:  

 

”En beskrivelse og analyse af de skattemæssige og økonomiske konsekvenser ved 

generationsskifte gennemført henholdsvist før og efter 1982-cirkulæret”     

 

Med henblik på at besvarer projektets hovedproblemstilling er opgaven struktureret i tre dele: 

1. Indledende og beskrivende del 

2. Teoretisk og lovorienterende del 

3. Praktisk og beregningsdel  

 

 Til hver del er tilknyttet underspørgsmål, der besvares i det følgende.  

 

Til undersøgelse af hvilke konsekvenser ophævelsen af cirkulæret har for de overdragede 

virksomheder, er det nødvendigt at forstå nogle af de overvejelser en virksomhed bør gøre sig 

førend et generationsskifte, som besvares med underspørgsmål et.  

Af afsnittet fremgår det, at den bestående ejerstruktur forud for overdragelsen skal beslutte, i 

hvilket tempo, der skal overdrages samt hvem der har de bedste kompetencer til at videreføre 

virksomheden. Til hjælp for denne beslutningsproces bør kapitalkredsen derfor se på 

virksomhedens bløde og hårde værdier. 

Ved en gennemgang af de bløde værdier skal fokus være på hvem der overtager samt hvilke 

reaktioner omverden og det tætteste netværk kan forventes at have på nyheden om et udskift i 

ejerkredsen. Dernæst skal kapitalejerne sondre deres egen økonomiske situation og overveje, 

hvorvidt de har henlagt tilstrækkeligt til tiden efter ophør af deres erhverv.      

 

En gennemgang af virksomhedens mere hårde værdier fokuseres om de strukturelle overvejelser. 

Herunder om virksomhedens struktur er tilrettet på en måde, der er hensigtsmæssig og kan 

klargøres til en skattemæssig fornuftig overdragelsesproces.   

I forlængelse af de hårde værdier gennemgås enkelte løsninger for omstrukturering. Det kan ved 

denne gennemgang konkluderes, at ved handel med aktier og anparter vil det oftest være 

fordelagtigt at konstruere en holdingstruktur forud for påtænkte handler. Strukturen etableres 

ved skattefri aktieombytning som både kan foretages med og uden tilladelse. Årsagen til at en 

holdingstruktur foretrækkes er blandt andet, at selskabets afståelse af aktier og anparter ikke 
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udløser beskatning i selskabet. Ejeren af holdingselskabet kan derfor lettere udlodde en eventuel 

avance videre til sin privatøkonomi i takt med at likviditet hos ham er nødvendig.   

 

Bliver selskabet i processen opmærksomme på, at der eventuelt er behov for at udskille aktiver 

fra selskabets primære aktivitet, kan der foretages en spaltning. Nogle af de 

spaltningsmuligheder, der kunne tænkes at finde anvendelse i forbindelse med en 

generationsskifte er ophørsspaltning og grenspaltning. Ved ophørsspaltningen skyder et 

bestående selskab sine aktiver og passiver ud i to eller flere nye selskaber, hvorved 

grenspaltningen kan anvendes til at udskille aktiver fra driften i et eller flere nye selskaber. 

 

Hvilken struktur, der anvendes afhænger i høj grad af hvilken form for generationsskiftemodel, 

der i en given situation skal anvendes. Underspørgsmål to fokuserer på de grundlæggende 

forudsætninger og anvendelsesmuligheder ved de enkelte modeller.  

 

Almindeligt salg af aktier  

På et generelt niveau kan det konkluderes, at et almindeligt salg af aktier oftest er den letteste 

anvendelige model, men at modellen ofte kan være forbundet med stor afståelsesbeskatning, 

hvis overdrager ikke har foretaget de nødvendige forudgående omstruktureringer.   

 

Køb via holding 

Købes aktierne via et holdingselskab, åbnes nogle fordelagtige muligheder hos erhverver. 

Herunder muligheden for på et senere tidspunkt at afstå aktierne uden at det udløser skat. Ved 

køb via holding foreligger der også mulighed for at udlodde fri reserver op til holdingselskabet, 

for på denne måde at fastlåse fri midler væk fra driftsselskabet. 

 

Overdragelse af aktier med succession  

Ved denne model for generationsskifte succederer erhververen i overdragerens skattemæssige 

stilling på tidspunktet for overdrageren, hvorfor den latente skat, der påhviler aktiverne 

udskydes.  

 

A/B-modellen  

Ved denne model opdeles den eksisterende virksomheds kapital i A-og B-anparter. Typisk 

tildeles den eksisterende ejer A-anparterne, hvortil en forlods udbytteret er tilknyttet. 

Overdrageren betales herefter handelsværdien for virksomheden ved udbytteretten, således at 

overdrageren betales for anparterne på denne måde. 
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Det kan efter gennemgangen af generationsskiftemodellerne konkluderes, at de alle kan finde 

anvendelse ved generationsskifte, både før og efter ophævelsen af 1982-cirkulæret. I projektets 

praktiske del efterprøves modellerne på en casevirksomheden bestående af fire anpartsselskaber. 

Udfaldet af hvorvidt den ene model vælges frem for den anden, afhænger af den overdragende 

virksomhedens struktur, men ligeså vigtig i beslutningsfasen er, hvilken værdi virksomheden 

kan overdrages til. 

Modeller for værdiansættelse gennemgås via undersøgelsesspørgsmål tre.   

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse mellem interesseforbundne parter, skal der ske 

værdiansættelse af de overdragede aktier og anparter. Udgangspunktet er, at aktier og anparter 

skal sættes til værdien i handel og vandel. Handelsværdien er oftest forbundet med stor 

usikkerhed, idet der er tale om aktier og anparter, der ikke optages på et reguleret marked. På 

denne baggrund har SKAT udarbejdet en række værdiansættelsesvejledninger, der kan anvendes 

til at fastslå handelsværdien.  

 

1982-cirkulæret har været benyttet som grundlag i mange værdiansættelser af unoterede 

virksomheder. I et bindende svar SKM2015.57.SR, fastslog skatterådet, at aktionærer ved 

gaveoverdragelse af unoterede aktier har et retskrav på anvendelsen af formueskattekursen.  

Kort tid herefter 5. februar 2015 ophævede skatteministeriet 1982-cirkulæret.  

 

Ved cirkulærer nr. 9054 af 5. februar 2015 beskrives praksis fremadrettet, idet punkt 17 og 18 i 

1982-cirkulæret ophæves. Det er således ikke længere muligt at anvende reglerne i 1982-

cirkulæret. Hovedreglen er fortsat en handelsværdibetragtning.  

Den store forskel i praksis efter ophævelsen består i, at cirkulærerne fra 2000 nu skal anvendes. 

I 2000-cirkulærene tillægges goodwill i handelsværdien.  

Det fremgår endvidere, at hjælpereglen kan fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår 

enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for 

handelsværdien af de overdragne aktier og anparter. Der eksisterer således ikke længere 100% 

retspraksis til værdiansættelse af unoterede aktier og anparter.  

Det formodes i de indledende betragtninger, at en medtagelse af goodwill vil forhøje 

handelsværdien.  

 

Den samlede koncerns værdi opgøres til følgende: 

Efter værdiansættelsesprincipperne i 1982-cirkulæret: kr. 16.589.840. 

Efter hjælpereglen i cirkulærer 2000-09: kr. 22.160.650. 
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Det kan derved konkluderes, at der økonomisk beregnes en højere værdi til brug for en 

overdragelse ved anvendelse af cirkulærer 2000-09. Den højere værdi fremkommer som en følge 

af, at en beregnet goodwill tillægges værdien af virksomheden.   

 

Hvilke skattemæssige konsekvenser den højere værdi har, og derved hvilket afledte 

skattekonsekvenser ophævelsen af 1982-cirkulæret medfører, afhænger af hvilken model og 

finansiering, der benyttes i forbindelse med selve overdragelsen.  

 

Projektets praktiske del konkluderer således: 

 

Klassisk salg af aktier 

Generationsskifte ved klassisk slag af aktier er en omkostningstung løsning for alle parter.   

Overdrageren i casevirksomheden realisationsbeskattes ved afståelsen af koncernen, og 

erhverver skal finansiere købet på overdragelsestidspunktet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved den højere handelsværdi øger presset på finansieringen hos 

erhververen. Krav til finansieringen afleder en negativ konsekvens for virksomheden 

fremadrettet, idet midlerne til finansiering skal findes i virksomheden efter overdragelsen.  

 

Skattemæssige konsekvenser 

Ved et rent salg af aktier udgør skattebetalingen ved anvendelse af værdiansættelsen ud fra 1982-

cirkulæret kr. 6.905.123  

Samme afståelse efter cirkulærer 2000-09 udgør kr. 9.244.863 kr. i skat.  

Den afledte skatmæssige konsekvens ved ophævelsen af 1982-cirkulæret for den valgte 

casevirksomhed udgør dermed 33,9 %.  

 

Overdragelse af aktier med succession 

Grundelementet i overdragelse med succession er, at overdragelsen ikke udløser beskatning, da 

erhververen succederer i overdragerens skattemæssige stilling på overdragelsestidspunktet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

De afledte økonomiske konsekvenser efter ophævelsen af 1982-cirkulæret er for den 

overdragende casevirksomheden, at generationsskiftet er forbundet med højere omkostninger 

for de indtrædende parter at overtage aktierne ved succession, end det var gældende hidtil. Dette 
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lægger et større likviditetsmæssigt pres på virksomheden efter overdragelsen, idet virksomheden 

som oftest skal finansiere den efterfølgende betaling af overdragelsen.  

 

Skattemæssige konsekvenser 

Skattemæssigt viser det sig ved overdragelse med succession, at det er muligt at undgå skatte- og 

afgiftsberegning. Det afgørende element er dog, at det sker på bekostning af en højere 

gældsstiftelse hos de erhvervende parter.    

 

A/B-modellen  

Økonomiske konsekvenser  

En overdragelse via A/B-modellen kan have den fordel, at det er en billig måde for erhverver at 

finansiere handelsværdien af de overtagende anparter på, idet finansieringen sker via den 

forlods udbytteret, og derfor ikke stiller væsentlige krav til fremmedfinansiering hos 

erhververen.  

En højere handelsværdi betyder større udbytteret, ophævelsen af 1982-cirkulæret kan derfor 

betyde at overdragelsen forlænges.  

 

Skattemæssige konsekvenser 

Skattemæssigt påvirker en højere handelsværdi efter ophævelsen af 1982-cirkulæret, at der skal 

udloddes større udbytter, og dermed afholdes større udbytteskatter. Såfremt der etableres de 

fornødne omstruktureringer forud for etableringen af anpartsklasser, vil selve afståelsen ikke 

have videre skattemæssige konsekvenser.  

    

Afslutningsvist kan det konkluderes, at delophævelsen af 1982-cirkulæret og dermed 

formueskattekursen fører til højere handelsværdier for de generationsskiftende virksomheder. 

Ved modeller hvor der sker beskatning i forbindelse med overdragelsen, vil skatten der skal 

afholdes derfor udgøre et større beløb. Økonomisk set presser en højere handelsværdi samt en 

højere skat likviditeten i virksomhederne, hvilket over en bred betragtning har gjort et 

generationsskifte af unoterede aktier og anparter i Danmark dyrere efter ændringen i 2015.    
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14 Perspektivering 
 

Efter projektets tilblivelse er den endelige konklusion, at det efter delophævelsen af 1982–

cirkulæret er blevet dyrere at generationsskifte en virksomhed i Danmark. 

 

I forbindelse med ophævelsen af formueskattekursen til brug for værdiansættelse af unoterede 

aktier og anparter, udsendte skatteministeriet et fakta-ark med begrundelser for ophævelsen.52  

Her kan blandt andet læses, at anvendelsen af reglerne oftest gav en handelsværdi, der var lavere 

end hidtil antaget, og dermed i konflikt med intentionerne i lovgivningen. 

Skatteministeriet nævner i tilknytning hertil:  

 

”Skatterådet fandt, at formueskattekursen kunne anvendes, selv i tilfælde hvor det i enighed 

med skatteyderen kunne fastslås, at handelsværdien var meget højere end formueskattekursen 

på de unoterede aktier. Baggrunden for at afskaffe formueskattekursen var således, at der var 

konstateret et skattehul, samt at praksis for brug af formueskattekursreglen havde udviklet sig 

til at fungere i strid med reglerne i boafgiftsloven, hvorefter værdien skal fastsættes til 

handelsværdien”53.   

 

Netop fokus på at lukke skattehuller synes at fylde mere i disse år. Der kan hertil drages 

paralleller til Lov nr. 992 af 09/09/2014 ”Ændringer af virksomhedsordningen” indsat ved L 

200.  

Baggrunden for ændringen af virksomhedsskatteloven var, at det vurderedes, at personer der 

anvendte virksomhedsskatteloven kunne udskyde den endelige beskatning af virksomhedens 

overskud, ved at indskyde privat gæld ved opstart af virksomhedsordningen, samt at de 

erhvervsdrivende kunne optage en privat kassekredit, og stille sikkerhed i den erhvervsmæssige 

kassekredit. 

Ved lovændringen udtalte Finansrådet følgende:   

 

Finansrådet støtter indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen, men finder at L200  

er for vidtgående. Særligt den foreslåede bestemmelse om sikkerhedsstillelse er problematisk, 

da den i realitet også vil ramme sikkerhedsstillelse for rent erhvervsmæssige lån.  

 

 

                                                           
52 http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf 
53 http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf 
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Ved L200 var der i sammenligning med 1982-cirkulæret tale om nogle regler, der har fundet 

anvendelse i mange år, og med et strammedes gevaldigt uden at konsekvenserne analyseres 

gennemgående forud for de politiske dispositioner.  

 

Efter delophævelsen af 1982-cirkulæret er der gjort visse indrømmelser, og ved tilblivelse af 

finansloven for 2016, blev der vedtaget en trappeordning til reduktion af gaveafgiften ved 

overdragelse af virksomheder. Afgiften forventes derved at blive sænket til 5% i 2020. Sænkelsen 

lemper en smule på overdragelser, hvor der skal betales gaveafgift og afhjælper derved det 

kapitaldræn, der kunne opstå ved at virksomhederne efterfølgende skal finansiere afgifterne.  

Den endelige model er ikke offentliggjort endnu, men forventes fremlagt første halvår 2016.  

 

Ved begge stramninger synes årsagen til handlingerne, at der ikke skal ske skattebegunstigelse 

for enkeltindivider. Min holdning er, at det burde være enklere at overdrage til næste generation.  

Jeg mener, det er et problem, at generationsskifter i visse tilfælde sker på bekostning af 

virksomhedernes kapital og konkurrenceevne.  

På det samfundsmæssige plan bidrager en sund virksomhed til et større skatteprovenu end en 

virksomhed, der ikke kan overleve på sigt. Store virksomheder som LEGO bør derfor kunne 

overdrages til næste generation ud fra nogle mere lempelige regler, således at arbejdspladser og 

skatteindtægter forbliver på danske hænder.     
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Side 86 af 104 

 

16.2 Bilag 2 – Selskab A ApS årsrapport 2012-2015  
 

 



Side 87 af 104 

 

16.3 Bilag 3 – Selskab B ApS årsrapport 2012-2015 
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16.13 Bilag 13 – Salg af aktier efter 5. februar 2015 

    
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Side 97 af 104 

 

16.14 Bilag 14 – Beregninger ved optimeret koncern 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 98 af 104 

 

Bilag 14 fortsat  

 

 



Side 99 af 104 

 

Bilag 14 fortsat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Side 100 af 104 

 

Bilag 14 fortsat  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 101 af 104 

 

16.15 Bilag 15 – Kapitaludvidelse  
 

 

16.16 Bilag 16 – Overdragelse med succession  
 

 

 

16.17 Bilag 17 – Værdiansættelse efter TSS Cirkulærer 2000-09 efter optimering  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Side 102 af 104 

 

16.18 Bilag 18 – Overdragelse med succession 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 103 af 104 

 

16.19 Bilag 19 – Finansiering ved succession  
 

 

 

 

 

  



Side 104 af 104 

 

16.20 Bilag 20 – Kapitaludvidelse i forbindelse med etablering af A/B-model 
 

 

16.21 Bilag 21 – A/B- model med forlods udbytteret 
 

 

 


