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1 Indledning 
Jens Jensen opkøbte i 1989 en større ejendom beliggende på Egegade på Frederiksberg, da han siden 

barnsben havde haft en drøm om at drive hotel, da han rejste meget med sin fader. Efter faderens død 

arvede Jens Jensen en del penge og besluttede sig for, at det var nu, der skulle ske noget, og hans drøm 

nu skulle blive til virkelighed. Han oprettede derfor selskabet Jensen Hoteller A/S, som skulle ligge til grund 

for hans fremtidige drømme og planer om hoteldrift i hans fødeby Frederiksberg. 

Jens Jensen foretog forbedringer på ejendommen, fik sat værelser i stand og gjort ejendommen klar til 

Hotel Egegade’s åbning i 1990. Hotellet tog hurtigt fart i sine tidlige dage, og driften oversteg de første år 

Jens’ vildeste fantasi og hentede gode profitter på markedet. Selskabets egenkapital er blevet opbygget 

solidt over de seneste par årtier, og Jens Jensen har aldrig foretaget udbetaling af udbytte, da han mener, 

at pengene har mere nytte i selskabet til brug for yderligere udvikling og vækst. 

Jens har aldrig selv været stærk til det bogføringsmæssige aspekt, når man driver sit eget selskab. Da hans 

kone Yrsa har en handelsuddannelse og tidligere var ansat som bogholder i et mindre selskab ansatte han 

derfor hende til at holde styr på bogholdningen og en række administrative opgaver. Dermed kunne han 

også bedre selv fokusere på driften af hotellet. 

Grundet de gode år foretog Jens yderligere modernisering og mindre forbedringer på Hotel Egegade i 

1996. Her begyndte han også at se mulighederne for muligvis at starte et yderligere hotel eller opkøbe et 

allerede eksisterende hotel, der kunne leve op til hans mål og forventninger. Dette resulterede i, at Jens 

Jensen i 1999 købte et allerede eksisterende hotel, som han omdøbte til Hotel Birkevej. I forlængelse af 

anskaffelsen i 1999 foretog han dernæst en lang række moderniseringer og forbedringer, således hotellet 

kom i hans ånd og fik familien Jensens særpræg. Dette blev afsluttet i 2000, og både Jens og Yrsa var 

virkelig glade for det resultat, som de havde opnået ved købet og forbedringerne. 

Hotellerne blev løbende forbedret frem til 2008, hvor Hotel Birkevej blev totalrenoveret for ca. 15 mio. 

kr., og hotellet i denne forbindelse blev tildelt 4 stjerner. Dette gjorde Jens utrolig stolt over sine bedrifter, 

og samtidigt gav ham yderligere blod på tanden og planer om ligeledes at få Hotel Egegade 4-stjernet. 

Dette blev en realitet, da økonomien i 2010 gjorde, at man her investerede 26 mio. kr. til totalrenovering 

af Hotel Egegade, der efter renoveringen ligeledes blev tildelt 4 stjerner. 
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Hotellerne har over de seneste 5 år haft en gennemsnitlig omsætning på ca. 12 mio. kr. samt et resultat i 

gennemsnit på en halv mio. kr. før skat. Specielt de seneste år, efter begge hoteller blev totalrenoveret, 

er resultaterne væsentligt forbedret. Dog har den finansielle krise kunne mærkes på hoteldriften. Dette 

har gjort, at der har været stor fokus på omkostningsniveauet, da belægningen på hotellerne blev presset. 

Grundet den sunde administration af Jensen Hoteller A/S har det dog heldigvis ikke været nødvendigt at 

afskaffe medarbejdere, da både Jens og Yrsa føler et stort ansvar for de job, som de har skabt. 

Jens blev for et års tid siden kontaktet af en tredjepart, som var interesseret i at opkøbe hotellerne. Jens 

og Yrsa, som begge nærmer sig pensionsalderen, skal selvfølgelig finde en løsning for deres fremtid, men 

de begge føler ikke for at opgive noget, som de har arbejdet så hårdt for. Derimod har de haft i tankerne, 

at deres 25-årige søn, John Jensen, kunne overtage og videreføre virksomheden og familiens navn. Han 

afsluttede sin bacheloruddannelse fra CBS for få år siden og arbejder som business controller i en 

ejendomsadministrationsvirksomhed. 

Jævnfør ovenstående er jeg derfor blevet kontaktet af Jens og Yrsa Jensen og blevet anmodet om at bistå 

med rådgivning samt det bedste løsningsforslag, og herunder hvordan et generationsskifte af Jensen 

Hoteller A/S til sønnen, John Jensen, kan gennemføres på bedst mulige vis. 
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2 Problemstilling 
Jens Jensen og hans kone Yrsa Jensen er ved at nå en alder, hvor de ikke længere føler, at de er i stand til 

at drive deres virksomhed, som de har opbygget og drevet igennem mange år. De ønsker at kunne 

overdrage virksomheden, herunder hoteldriften af Hotel Birkevej og Hotel Egegade samt de dertilhørende 

ejendomme, til Deres søn John Jensen. 

Foretager Jens og Yrsa et salg af deres virksomhed, eller overdrager denne til sønnen ved en skattepligtig 

overdragelse, kan det udløse en meget stor ejendomsavancebeskatning. Dette skyldes store forskelle i 

den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af ejendommene. Derudover kan der yderligere opstå en 

ejendomsavanceskat, når ejendommene værdiansættes til den seneste offentlige vurdering. 

Med ovenstående reelle problemstilling er jeg derfor blevet kontaktet af Jens og Yrsa Jensen og blevet 

anmodet om at bistå med rådgivning samt det bedste løsningsforslag, og herunder hvordan et 

generationsskifte af Jensen Hoteller A/S til sønnen, John Jensen, kan gennemføres på bedst mulige vis. 

2.1 Problemformulering 
Hvordan kan Jens og Yrsa Jensen bedst muligt gennemføre et generationsskifte til sønnen John Jensen, 

herunder de økonomiske og skattemæssige aspekter, således at begge parter opnår de mest optimale 

fremtidige forudsætninger, henholdsvis pension og fremtidig virksomhedsejer og -drift? 

2.1.1 Undersøgelsesspørgsmål 

 Hvilke overvejelser bør Jens og Yrsa Jensen gøre sig inden et eventuelt generationsskifte? 

 Hvilke generationsskifte- og omstruktureringsmodeller vil kunne benyttes til et effektivt 

generationsskifte? 

 Hvad bliver de økonomiske og skattemæssige konsekvenser for de involverede parter? 

 Hvilken af disse modeller vil resultere i den mest optimale fremtid for både forældre og søn? 

2.2 Problemafgrænsning 
Opgaven vil belyse generationsskifte i et aktionærselskab, og der vil derfor udelukkende blive kigget på 

generationsskifte i aktie-/anpartsselskab med henblik på overdragelse til nærmeste familie. 

Der vil blive taget udgangspunkt i, at alle involverede parter er i live og skattepligtige i Danmark. Derved 

bliver der kigget på de økonomiske og skattemæssige problemstillinger i denne henseende. 

Regnskabsmæssige regler vil i opgaven kun blive beskrevet, hvis de findes relevante. Da opgavens 

primære fokus ligeledes ligger på de skattemæssige aspekter i forbindelse med et generationsskifte, bliver 
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der analyseret på udfordringer som selskabet fremadrettet kan få i forbindelse med driften af selskabet 

eller andre strukturelle ændringer. 

Opgaven vil tage udgangspunkt i, at behandlingen af de ”bløde værdier” allerede er foretaget. Dette er 

de indledende handlinger i et generationsskifte, hvor virksomheden først analyseres ud fra strategiske 

modeller for at finde kernekompetencer i virksomheden og forbedre interne forhold, der dermed kan 

betyde en øget værdi. Disse ”bløde værdier” er derfor kun beskrevet i opgaven. 

Opgaven afgrænses til kun at dække udvalgte genererationsskiftemodeller, som der er fundet mest 

hensigtsmæssige at bruge på Jensen Hoteller A/S. Modellerne bliver derfor gennemgået teoretisk og vil 

blive anvendt i praksis samt vurderet for begge parter i generationsskiftet. Følgende modeller vil derfor 

blive behandlet: 

 Overdragelse af aktier 

 Overdragelse af aktier med succession 

 Køb af aktier via holdingselskab 

 A/B-modellen 

Ud over generationsskiftemodellerne kan det være vigtigt for et selskab at kigge på en mulig 

omstrukturering, da dette kan give en række fordele. Opgaven vil derfor kigge alene på nogen af de 

teoretiske omstruktureringsmodeller, der kan hjælpe med et kommende generationsskifte. Dette vil 

dernæst føre til, at der kan gives anbefalinger til casevirksomheden omkring, hvad der bedst dækker deres 

ønsker og behov. Der vil alene blive kigget på overdragelse til næste generation i familien. 

 Tilførsel af aktiver 

 Aktieombytning 

 Spaltning 
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2.3 Model- og metodevalg 
Først beskrives de bløde værdier samt yderligere overvejelser, som Jens Jensen skal gøre sig inden et 

generationsskifte til sønnen.   

Opgaven bygger derfor på et praktisk eksempel, hvor Jensen Hoteller A/S står over for et 

generationsskifte, og der ønskes at opstille de muligheder, som Jens Jensen har for at kunne foretage et 

sådanne generationsskifte. Den relevante teori vil blive gennemgået ved at kigge på først og fremmest 

selve værdiansættelsen af aktieselskab, og derefter kigge på en række af de generationsskiftemodeller 

samt omstruktureringsmodeller, hvor konsekvenserne for begge parter beskrives og analyseres. Dermed 

kan den bedste løsning for begge parter findes. 

Opgaven opbygges derfor i den indledende del, der vedrører indledning, problemstilling, beskrivelse af 

problemet og den opstillede case samt beskrivelse af den indledende planlægning i forbindelse med 

generationsskiftet. Hernæst forekommer del 1 i opgaven, der vil beskrive alt den relevante teori, som der 

ligger til grund for besvarelse af opgavens problem. Dette leder over til del 2 i opgaven, hvor den tidligere 

gennemgåede teori nu bliver ført over på det praktiske eksempel i forbindelse med et generationsskifte 

af Jensen Hoteller A/S. Afslutningsvis vil undersøgelsesspørgsmålene samt problemstilling blive besvaret 

i konklusionen efterfulgt af en perspektivering af hele processen. 

Teori samt beregninger vil blive understøttet af faglitteratur, love og tidligere afgørelser foretaget af SKAT. 

2.4 Kildekritik 
Opgaven tager udgangspunkt i fagbøger og love inden for generationsskifte samt personlig- og 

erhvervsbeskatning. Litteraturen, som vedrører generationsskifte og omstrukturering, er fra 2013. Da der 

ikke har været stor lovmæssig udvikling på området vurderes denne stadig at være faglig relevante. 

Foruden denne faglitteratur vil dette blive understøttet af artikler, afgørelse samt eventuelle bindende 

svar fra SKAT. Alle disse nævnte kilder vurderes pålidelige. 
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3 Planlægning inden et generationsskifte 
Inden et generationsskifte skal man gøre sig selv rigtig mange tanker og overvejelser. Specielt for folk, der 

har investeret deres liv og sjæl i opbyggelsen af deres egen virksomhed og levebrød. Disse tanker og 

overvejelser kan opdeles i såkaldte ”bløde værdier” og ”hårde værdier”, som vil blive gennemgået 

særskilt. Dette vedrører de overordnede tanker og overvejelser, som en virksomhedsejer bør gøre op med 

sig selv inden beslutningen om virksomhedens fremtid tages. Det dækker derfor både over de reelle 

økonomiske forhold, som virksomheden er i og står over for. Derudover også analyser vedrørende ikke 

mindst virksomheden selv men også branchen. Herunder ej at forglemme ledelsesmæssige og 

familiemæssige forhold, der kunne gøre sig gældende. 

3.1 Bløde værdier 
De bløde værdier bygger på ”ikke-monetære” værdier og berører altså ikke så meget regnskabstal og 

økonomi, men derimod mere på virksomhedens indre værdier, sociale forhold og herunder også miljøet 

og kulturen i virksomheden. 

De bløde værdier kategoriseres derfor ud fra nedenstående opdeling og bliver beskrevet hver for sig i de 

efterfølgende underafsnit: 

 Forretningsmæssige værdier 

 Ledelsesmæssige værdier 

 Familiemæssige værdier 

 Strategiske overvejelser og optimering 

3.1.1 Forretningsmæssige værdier 
I de forretningsmæssige værdier og overvejelser er der direkte paralleller til de erhvervsøkonomiske og 

strategiske analyseværktøjer. Her er der for eksempel tale om modeller som PESTLE og Porters Five 

Forces. Disse har til formål at analysere de eksterne forhold, der påvirker, og kan påvirke, virksomheden 

og eventuelle beslutninger i tilknytning til disse.  
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De interne forhold i virksomheden skal der også analyseres på. Herunder er sådan noget som 

virksomhedens værdikæde og kernekompetencer vigtige. Specielt i forbindelse med et generationsskifte, 

hvor en ny ejer og ledelse jo kan betyde væsentlige ændringer. Her er det også oplagt at kigge på 

analyseværktøjer som PLC-kurven for at se, hvordan virksomheden og dens produkter er placeret i deres 

livscyklus. Andre analyseværktøjer såsom en SWOT-analyse ville også være essentielt som en yderligere 

opsummering og klarlæggelse af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Under dette bør man ligeledes have fokus på, om virksomhedsejeren har opbygget personlige forhold til 

kunder eller leverandører og derved oparbejdet nogen forretningsmæssige forhold, som er specifikt 

knyttet til ham. Hvis sådanne forhold er etableret, skal det overvejes om disse forhold muligvis kan 

overdrages og viderebygges af den nye ejer, eller om disse forhold har chance for at gå tabt og kræver 

opbygning af nye. 

3.1.2 Ledelsesmæssige værdier 
I forlængelse af tidligere har virksomhedsejeren også skabt en kultur og ledelsesstil i selve virksomheden 

som er unik for lige denne person, og som medarbejderne har vænnet sig til og arbejder efter. Dette kan 

betyde, at medarbejderne ligeledes har opbygget så stærke bånd til virksomhedsejeren og dennes 

ledelsesmetode og væremåde, at et ejerskifte vil påvirke dem negativt. Dette kan både være som 

personlige forhold til ejeren, som er opbygget gennem mange år men som sagt også til ejerens måde og 

kultur at drive virksomhed på. 

Ændring i ledelsen vil helt naturligt medføre ændringer i virksomhedskulturen. Medarbejderne skal derfor 

være villig til forandring, men den nye ejer/ledelse skal også være forpasselig med ikke at ændre 

virksomhedens grundsten væsentligt, da en komplet nytænkning fra dag ét kan føre til utilfredshed hos 

medarbejderne. 

Der er også stor forskel i, om virksomheden bliver overtaget af en tredjepart, eller om der foretages et 

generationsskifte inden for familie eller nære medarbejdere. Tredje part ville alt andet lige have mindre 

kendskab til det etablerede ledelses- og virksomhedsmiljø samt den kultur og atmosfære, som ejeren har 

skabt. Et familiemedlem eller en nær medarbejdere har derfor dybere kendskab til disse ting i 

virksomheden og kan bedre videreføre den ånd og de værdier, som er essentielle for virksomheden men 

samtidigt komme med den nødvendige videretækning. 
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3.1.3 Familiemæssige værdier 
Ud over virksomhedens perspektiv kan der også forekommer en række familiemæssige overvejelser, som 

skal tages i betragtning inden et eventuelt generationsskifte. Den centrale familiemæssige problemstilling 

ved et generationsskifte kan specielt vise sig, hvis enkelte familiemedlemmer ikke bliver tilgodeset. Dette 

kan forekomme, hvis virksomheden bliver overdraget til for eksempel den første fødte/ældste, men andre 

familiemedlemmer ikke bliver tilgodeset. Dette kan resultere i stor splid i familien, medmindre man 

forsøger på at kompensere og derved tilgodese alle parter. Dette kunne gøres muligt på flere måder med 

for eksempel gaveelementer i form af kontanter, aktieandele i virksomheden eller en mulig spaltning af 

virksomheden. 

3.1.4 Strategiske overvejelser og optimering 
Det er også nødvendigt at se på strategiske forbedringer og klargøring af virksomheden til et eventuelt 

salg eller generationsskifte. Der kan være forskellige tilgange til dette og mål at opnå, alt efter om der er 

tale om et salg til tredjemand eller generationsskifte til familie eller nær medarbejder, da ejerens interesse 

vil variere mellem disse muligheder. 

Virksomhedsejeren er som udgangspunkt ved et salg til tredjemand mere fokuseret på, at få den størst 

mulige salgsværdi for selskabet, og derfor er der specielle overvejelser såsom for eksempel fokus på 

mindskning af omkostninger, muligheder for markedsudvikling, nye forretningsplaner, opbygning af 

medarbejderes loyalitet ved et kommende ejerskifte samt lignende tiltag. Der er altså tale om at få 

virksomheden til at fremstå fra sin bedste side med god økonomi og fremtidsmuligheder for at øje den 

mulige salgsværdi. 

Skal der derimod foretages generationsskifte til næste generation i familien eller en nærtstående 

medarbejder, vil optimeringen af virksomheden have en anden indgangsvinkel. Her vil fokus være på at 

finde den perfekte balance mellem, at virksomhedsejer bliver tilstrækkeligt kompenseret for 

generationsskiftet, men samtidigt at næste generation overtager en solid virksomhed og bliver oplært 

korrekt til at videreføre virksomhedens ånd og kultur. 
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3.2 Hårde værdier 
De hårde værdier omhandler de mere konkrete finansielle, økonomiske og skattemæssige konsekvenser, 

som virksomheden og de involverede parter i et generationsskifte vil stå overfor. Dette indebærer for 

eksempel korrekt værdiansættelse af virksomheden herunder ejendomme og goodwill. Derudover skal 

der kigges på konsekvenserne ved overdragers fremtidige økonomi og pension, men samtidigt at 

overtagers finansiering kan lade sig gøre og er realistisk i forhold til at skulle drive en virksomhed og få 

hverdagen til at hænge sammen. Dette kan ligeledes indebære en eventuel omstrukturering af 

virksomhedens opbygning, da dette kan lette og forbedre processen for både overdrager og overtager. 

Disse hårde værdier vil yderligere blive gennemgået særskilt igennem opgaven, da dette er 

udgangspunktet for opgavebesvarelsen samt for at foretage et generationsskifte af Jensen Hoteller A/S 

på bedst mulig vis. 
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4 Værdiansættelse 
Inden et generationsskifte er det en nødvendighed at foretage en værdiansættelse af virksomheden. 

Derved finder man den reelle værdi, som virksomheden er værd, og kan derefter tage stilling til de 

konsekvenser og videre processer, der skal til for at foretage generationsskiftet. Værdiansættelsen er altså 

meget grundlæggende for, hvilken model og løsning der er mest optimal senere i forløbet. 

Udgangspunktet i alle virksomhedshandler er, at det skal være den handelsværdi, som virksomheden har, 

og som en tredjepart ville købe virksomheden for. 

Der kan være stor forskel på SKAT’s interesse i værdiansættelse og salg af virksomheder, alt efter om 

virksomheden sælges til en tredjepart eller en interesseforbunden part. Oftest ved et salg til en tredjepart 

vil værdiansættelsen være fastsat mere objektivt, da virksomhedssælger og virksomhedskøber har meget 

forskellige interesser, henholdsvis den højeste og laveste salgsværdi. Derved bliver værdiansættelsen ledt 

automatisk over mod markedsprisen, som virksomheden har. I kontrast til dette er salget til den 

interesseforbundne part, som også er her, hvor SKAT ligger størstedelen af deres fokus. Dette skyldes, at 

parterne her har mere fælles interesser og mål. De kan altså ønske at forsøge at påvirke eller rykke 

værdiansættelsen i en retning, så det er muligt at flytte indkomster, kapital og eventuelle skattebetalinger 

til deres fordel.  

Når man skal se på værdiansættelsen mellem de interesseforbundne parter, kan det være særligt 

kompliceret og problematisk, da aktierne som udgangspunkt ikke er blevet handlet før. Dette betyder 

derfor, at der på forhånd ikke findes en objektiv handelsværdi. Hvis der heller ikke findes sammenlignelige 

handelsværdier fra tidligere eksempler på handler mellem uafhængige parter, har SKAT udarbejdet en 

række værdiansættelsesmetoder for at finde et selskabs objektive handelsværdi. 

Disse vejledninger, som SKAT har udarbejdet, omtales TSS-cirkulærer. De TSS-cirkulærer, som relevans for 

Jensen Hoteller A/S, vedrører først TSS-cirkulære 2000-05 omkring værdiansættelse af fast ejendom. 

Denne er dog blevet ophævet og erstattet af C.B.3.5.4.3 i den juridiske vejledning.1 Derudover har TSS-

cirkulære 2000-102 vedrørende værdiansættelse af goodwill ligeledes relevans samt til sidst TSS-cirkulære 

2000-093, der omhandler værdiansættelse af både unoterede og noterede aktier. 

                                                           
1 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946444&chk=211712  
2 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338  
3 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946444&chk=211712
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336
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I forbindelse med vejledningen af 15. januar 2012 har SKAT udstedt nye retningslinjer til værdiansættelse 

af virksomheder. Dette skyldes, at det tidligere har været lidt uklart i hvilke situationer de ovenstående 

cirkulærer kunne anvendes. Der forekommer også andre værdiansættelsesmetoder, herunder 

værdiansættelsescirkulæreret af 1982 samt transfer pricing-værdiansættelsesvejledningerne. TSS-

cirkulærerne af 2012 vurderes dog mest hensigtsmæssige til værdiansættelsens af aktierne i denne 

forbindelse. 

Disse tre værdiansættelsesmetoder fra SKAT gennemgås teoretisk og udbygges yderligere nedenfor, før 

de senere bruges til værdiansættelsen af Jensen Hoteller A/S. 

4.1 Værdiansættelse af fast ejendom 
Værdiansættelse af fast ejendom foretages jævnfør C.B.3.5.4.3 i den juridiske vejledning1. Vejledningen 

angiver, at værdiansættelse af ejendomme som udgangspunkt skal fastsættes til den seneste offentlige 

ejendomsvurdering, som der foreligger. Dog giver den offentlige ejendomsvurdering ikke altid det mest 

retvisende billede, og der tillades derfor eventuelle korrektioner af forbedringer på ejendommen eller 

ombygning, som ellers ikke ville være medregnet i den offentlige ejendomsvurdering. 

4.2 Værdiansættelse af goodwill 
Værdiansættelse af goodwill foretages jævnfør TSS-cirkulære 2000-102. Cirkulæret tager udgangspunkt i 

virksomhedens historiske data og forventningen om, at der forekommer en stabil indtjening. 

Cirkulæret/vejledningen fra SKAT tager således udgangspunkt i de senest 3 års resultat før skat, som er 

opgjort efter årsregnskabsloven. Derudover skal der foretages enkelte reguleringer for hvert af 

regnskabsårene. Reguleringerne er oplistet her nedenfor: 

  - Ikke-udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

  - Finansielle indtægter 

  + Finansielle udgifter 

  +/- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til ÅRL 

  + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Når disse 3 års resultater er beregnet, skal der tages et vægtet gennemsnit af disse. Vægtningen foretages 

således, at det seneste år vægter højest med 3, året før vægter 2 og det ældste af de 3 år vægter 1. 

Det gennemsnitsvægtede resultat skal dernæst reguleres for nedenstående poster, hvor de selvfølgelig 

er gældende: 
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Udviklingstendens: Der skal korrigeres for en udviklingstendens såfremt, at det regulerede resultat enten 

skulle være konstant stigende eller derimod konstant faldende over de 3 år. Hvis dette er tilfældet, tages 

gennemsnittet af den samlede udvikling fra det seneste og det ældste af de 3 år. Dette tillægges eller 

fratrækkes det gennemsnitsvægtede resultat. 

Driftsherreløn: Det gennemsnitsvægtede resultat skal reguleres for såkaldt driftsherreløn, såfremt der er 

tale om en personligdrevet virksomhed. Dog kun, hvis der ikke allerede er medregner løn til driftsherren. 

Lønnen afsættes med minimum 250.000 kr. dog maksimum 1.000.000 kr., samt skal dette være på niveau 

med, hvad det ville koste i løn til en medarbejder, der skulle udføre det samme stykke arbejde. 

Forrentning af virksomhedens aktiver: Der skal derudover også fratrækkes en forrentning af 

virksomhedens samlede aktiver jævnfør den seneste balance, dog skal her fratrækkes driftsfremmede 

aktiver såsom obligationer, likvider, bogført tilkøbt goodwill og lignende. Forrentningsprocenten udgør 

den gældende kapitalafkastsats jævnfør virksomhedsskattelovens § 9 + yderligere 3%-point. 

Kapitalisering: Som den sidste faktor skal restbeløbet kapitaliseres med en kapitaliseringsfaktor. Denne 

kapitaliseringsfaktor udtrykker forholdet mellem goodwillens forventede levetid, altså over hvor mange 

år, man kan forvente et afkast af den erhvervede goodwill, og derudover en forrentningsprocent, der 

dækker over det forventede årlige afkast. 

Når disse ovenstående regler er medtaget i det gennemsnitsvægtede resultat, har man nu det vejledende 

resultat for, om der skal indgå goodwill i virksomhedens handelsværdi, altså behov for ”merværdi”. Hvis 

resultat her bliver positivt skal denne tillægges handelsværdien, men en negativ værdi giver dog ikke 

mulighed for at fratrække dette i handelsværdien. 

4.3 Værdiansættelse af aktier 
Værdiansættelse af aktier og anparter foretages jævnfør TSS-cirkulære 2000-093. I denne cirku-

lære/vejledning forekommer både værdiansættelse af børsnoterede og unoterede aktier, men da Jensen 

Hoteller A/S ikke er børsnoteret, er beskrivelse og gennemgang af disse udeladt. Der fokuseres derfor i 

stedet på værdiansættelse af unoterede aktier. 
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4.3.1 Unoterede aktier 
Unoterede aktier skal som hovedregel værdiansættes til handelsværdi. Som også nævnt tidligere 

vedrørende den generelle værdiansættelse, så kan handelsværdien være svær at fastsætte, da aktierne 

jo med stor sandsynlighed ikke har været handlet før og derfor ikke er kendt. Hvis omstændighederne 

gør, at der ikke foreligger et egnet grundlag for skønnet af handelsværdien, så benyttes nedenstående 

hjælperegel. 

Hjælpereglen bygger på, at aktiernes værdi opgøres ud fra selskabets aktiver fratrukket gældsposterne, 

som der måtte være i selskabet. Hertil lægges den goodwillværdi, som bliver opgjort ved hjælp af TSS-

cirkulære 2000-10, som er beskrevet i kapitel 4.2. Man kan foretage denne opgørelse ved brug af 

selskabets indre værdi ifølge den seneste årsrapport, hvorefter der reguleres for de nedenstående poster: 

 Den bogførte værdi af ejendomme reguleres i forhold til den seneste offentlige 

ejendomsvurdering, som også er yderligere beskrevet i kapitel 4.1 

 Unoterede aktier/anparter i associerede og tilknyttede virksomheder skal også medtages til den 

værdi, der er opgjort efter hjælpereglen, hvis handelsværdien ellers er ukendt 

 Goodwill skal fastsættes ud fra gennemgangen af TSS-cirkulære 2000-10 i kapitel 4.2 

 Derudover medtages udskudt skat, som reguleres med hensyntagen til de ovenstående 

korrektioner 

 En eventuel bogført værdi af egne aktier medregnes ikke  

Dog kan resultatet fra hjælpereglen fraviges, hvis det ikke giver et egnet udtryk for værdien af aktierne. 
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5 Omstruktureringsmodeller 
Der findes en lang række forskellige modeller til at foretage et generationsskifte ud fra, og mange af disse 

vil være lige til at anvende for en lang række virksomheder. Nogen af modellerne kan dog kræve, at 

virksomheden først foretager en omstrukturering, således de er i stand til faktisk at kunne benytte sig af 

den mest optimale generationsskiftemodel. I dette afsnit vil der derfor blive kigget på de 

omstruktureringsmodeller, som kunne være til hjælp for et generationsskifte for Jensen Hoteller A/S. 

5.1 Aktieombytning 
Ved en aktieombytning sker det, at en eller flere aktionærer i et driftsselskab vælger at overdrage deres 

aktier til et holdingselskab, hvorefter man i stedet modtager ejerandele i holdingselskabet. En sådan 

aktieombytning vil kunne illustreres med nedenstående figur. Der indsættes altså et holdingselskab i 

koncernstrukturen, som er ejet af ejeren, og holdingselskabet dermed ejer driftsselskabet. 

 

En aktieombytning kan foretages enten skattefrit eller skattepligtigt, som bliver gennemgået i henholdsvis 

kapitel 5.1.1 og kapitel 5.1.2. 

Den skattefrie aktieombytning er en af de mest anvendte omstruktureringsmodeller, og kan finde rigtig 

god nytte i et generationsskifte, hvor man anvender reglerne for succession. Den skattefrie 

aktieombytning kan foretages enten med tilladelse jævnfør ABL § 36 eller uden tilladelse jævnfør ABL § 

36, stk. 6.4 

 

                                                           
4 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 191-193 
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5.1.1 Skattefri aktieombytning 
Som nævnt kan selskaber benytte sig af den skattefrie aktieombytning både med og uden tilladelse 

jævnfør henholdsvis ABL § 36 og ABL § 36, stk. 6. 

Ses der først på skattefri aktieombytning med tilladelse jævnfør ABL § 36, så kræver benyttelsen af denne, 

at man opnår tilladelse fra SKAT til, at den konkrete ombytning må foretages. Det afgørende for at kunne 

få SKAT’s tilladelse bygger på, at den ønskede aktieombytning skal være forretningsmæssigt begrundet, 

og at denne selvfølgelig ikke bunder i et ønske om at undgå skat. En forretningsmæssig grund kan være 

et vidt begreb, og det kan derfor være en god idé at rådføre sig med tidligere afgørelser for SKAT og 

lignende. Der forekommer mange begrundelser i forskellige sager, som har vist sig at gå hver sin vej, og 

der er derfor ikke deciderede retningslinjer, at kunne tage udgangspunkt i.5 Dog er de mest typiske 

begrundelser for ansøgning til SKAT om tilladelse til en skattefri aktieombytning eksempelvis:  

 En generel omstrukturering, der skal forbedre selskabets stilling og fremtid, forudsat at dette ikke 

har bunder i et ønske om at undgå skat.  

 Et forestående genererationsskifte, dog skal ansøgningen her indeholde begrundelse for, hvorfor 

en skattefri aktieombytning er nødvendig samt en redegørelse for opbygningen og udførslen af 

generationsskiftet. 

 Et ønske om hæftelsesbegrænsning ved oprettelse af en holdingstruktur, der skal sikre, at der ikke 

hæftes personligt for eventuelle udfordringer i driftsselskabet. 

Hvis SKAT giver tilladelse, så vil denne indeholde enkelte vilkår, som selskabet skal efterleve. Dette 

vedrører blandt andet, hvis der skulle opstå væsentlige ændrede forhold, som har relevans for tilladelsen, 

og dette skal meddeles til SKAT senest 3 måneder før, at man ønsker denne eventuelle ændring. Hvis 

ændringer dog skulle skyldes forhold, som ligger uden for selskabets egen indflydelse, så skal meddelelse 

til SKAT ske senest 1 måned efter, at forholdet er kommet til deres kundskab. Fejler selskabet i at opfylde 

disse oplysningskrav vil SKAT vurdere sagen og kan i værste fald omstøde tilladelsen og pålægge selskabet 

en skattepligtig aktieombytning. Eksempler på sådanne forhold, som skal meddeles til SKAT kunne være 

udlodning af udbytte ud over årets resultat, ændring af aktieklasserne og lignende forhold. Andre vilkår 

kunne være, at SKAT fastsætter en ejertidsbindingsperiode. 

                                                           
5 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 210-236 
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Det er derfor meget vigtigt ud fra ovenstående, at der udarbejdes en meget omhyggelig ansøgning til 

SKAT, der indeholder gode beskrivelser af formålet med aktieombytningen samt at fremlægge alle 

relevante oplysninger. 

Der fremkommer en række betingelser, som er grundlæggende for gennemførslen af aktieombytningen. 

De involverede selskaber skal blandt andet være et dansk anparts- eller aktieselskab eller et tilsvarende 

type selskab inden for EU jævnfør ABL § 36. Dette skyldes, at det kræves, at selskaberne skal være 

selvstændige skattesubjekter. Derudover skal det erhvervende selskab jævnfør ABL § 36, stk. 2 opnå 

stemmeflertal, og hvis dette allerede er tilfældet, at der så erhverves en yderligere andel. ABL § 36, stk. 3 

opstiller ligeledes betingelse for, at værdien af vederlagsaktierne, med tillæg af en eventuel kontant 

udligningssum, svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Afviger man det mindste fra betingelser 

som denne i værdien, så frafalder retten til skattefri aktieombytning, som vil blive omstødt til skattepligtig. 

En hel generel forudsætninger ud over disse er også, at aktionæren skal være skattepligtig i Danmark, 

således den danske stat har retten til beskatning af fortjeneste eller tab ved afståelse af aktierne, for at 

kunne benytte sig af reglerne ved den skattefrie aktieombytning. 

Vederlaget for ombyttede anparter eller aktier skal ske i form af anparter eller aktier i er erhvervende 

selskab, og eventuelt delvist i form af yderligere kontanter. Det er ligeledes en betingelse jævnfør ABL § 

36, stk. 4, at transaktionen skal gennemføres inden for en periode på maksimalt 6 måneder regnet fra 

første ombytningsdato, og at aktieombytningen ikke kan foretages med tilbagevirkende kraft. 

Jævnfør ovenstående gennemgang af såvel skattefri aktieombytning med tilladelse samt de 

grundlæggende betingelser, så leder dette hen til skattefri aktieombytning uden tilladelse jævnfør ABL § 

36, stk. 6. Denne mulighed er blevet indskudt således, at aktieombytningen ikke kræver SKAT’s 

godkendelse. Dette letter den administrative burde for både selskabet og SKAT samt hjælper med at holde 

omkostninger mere overkommelige. For at kunne benytte den skattefri aktieombytning uden tilladelse, 

så skal alle de ovenstående gennemgående grundlæggende betingelser være fuldt ud opfyldt uden den 

mindste afvigelse. Derudover kommer betingelse om, at de ombyttede aktier ikke kan sælges, før der er 

gået 3 år fra aktieombytningen, hvis man vil undgå beskatning af avancen. Denne betingelse har til hensigt 

at forhindre misbrug af reglerne.6 

                                                           
6 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 236-246 
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5.1.2 Skattepligtig aktieombytning 
Hvis man vælger at benytte sig af den skattepligtige aktieombytning, så er der blot tale om, at aktionæren 

bliver pålagt en almindelig realisationsbeskatning. 

Dette forekommer ved, at aktieposten i driftsselskabet sælges til det nystiftede holdingselskab, og 

vederlaget erlægges i form af aktier. Dermed er handlen i effekt fra overdragelsestidspunktet, og 

aktionæren bliver derfor beskattet af den eventuelle gevinst ved salget. Holdingselskabet vil blive anset 

for at have erhvervet aktierne til værdien på overdragelsestidspunktet. 

5.2 Tilførsel af aktier 
Ved tilførsel af aktiver sker det, at et selskab indskyder alle eller hele grene af dets aktiver og passiver ind 

i et nyt eller allerede eksisterende selskab. Det indskydende selskab modtager dermed aktier eller 

anparter i det modtagende selskab, som vederlag for indskydelsen. Dette er illustreret med nedenstående 

figur. Heri kan det ses, at det indskydende selskab tilfører aktiverne til det nye selskab og, alt efter om alle 

eller dele af aktiverne og passiverne bliver tilført, bliver holdingselskabet. 

 

Tilførsel af aktiver minder derfor overordnet set en del om aktieombytning. Denne omstrukturerings-

model kan ligeledes foretages både skattefrit eller skattepligtigt, som er gennemgået i henholdsvis kapitel 

5.2.1 og kapitel 5.2.2, og følger reglerne opstillet i FUL § 15 C-D. 

5.2.1 Skattefri tilførsel 
Den skattefri tilførsel af aktiver ligner meget den skattefri aktieombytning og kan også gøres med og uden 

tilladelse fra SKAT. Herunder er en del af kravene til ansøgningen om tilladelsen også ens med 

aktieombytningen, såsom den forretningsmæssige begrundelse. Derudover skal selskaberne involveret 
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også være omfattet af begrebet om et selskab i en medlemsstat. Tilførslen af aktiver skal foretages enten 

som en samlet virksomhed ved indskydelse af alle selskabets aktiver og passiver, eller som en gren af den 

samlede virksomhed. Kravet er dog, at den del, som bliver tilført også skal kunne fungere som en 

selvstændig virksomhed. Herunder kræves det også, at har selskabet for eksempel optaget et lån, så kan 

lånet ikke tilføres medmindre låneprovenuet føres med. Disse skal altså tilføres sammen eller forblive 

jævnfør FUL § 15 C, stk. 2.7 

I modsætning til den skattefri aktieombytning, så er det ved tilførsel af aktiver ikke muligt, at vederlaget 

hverken helt eller delvist sker i form af en kontantsum. Vederlaget skal udelukkende bestå af anparter 

eller aktier i det modtagende selskab, og værdien heraf skal ske til kursværdi/indre værdi. 

Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse kræver, at betingelserne i FUL § 15 C-D er fuldt ud opfyldt uden 

undtagelser. Betingelserne er derfor som udgangspunkt de samme som dem, der er gældende for tilførsel 

af aktiver med tilladelse. Nogle af de væsentligste forskelle forekommer i, at det ikke kræves at være 

forretningsmæssigt begrundet dog fortsat ikke, hvis skatteunddragelse er formålet. Det skal også jævnfør 

FUL § 15 C, stk. 5 oplyses til SKAT senest samtidigt med indsendelse af selvangivelsesblanketten om 

selskabet har foretaget nogle tilførsler af aktiver uden tilladelse. Dernæst er der også her et ejertidskrav 

på 3 år ligesom beskrevet under den skattefri aktieombytning.8 

Den primære forskel i mellem den skattefri aktieombytning og den skattefri tilførsel af aktiver ved brug 

for oprettelse af holdingstruktur i forbindelse med et kommende generationsskifte kan henledes til, at 

tilførslen kan foretages med tilbagevirkende kraft. Også her, at det ville være muligt at eventuelt 

bibeholde en ejendom i det indskydende selskab. 

5.2.2 Skattepligtig tilførsel 
Den skattepligtige tilførsel af aktiver vil blive sidestillet med en afståelse. Dette betyder, at ved afståelse 

af de overdragne aktiver og passiver, så skal de disse opgøres til handelsværdien, og det indskydende 

selskab vil blive beskattet af dette efter de gældende skatteregler. 

                                                           
7 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 283-320 
8 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 320-322 
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5.3 Spaltning 
Spaltning af et selskab går ud på at opdele selskabets aktiviteter ud i flere selskabsdele til andre selskaber. 

Dette skal, lidt ligesom tilførsel af aktiver, forstås som, at et indskydende selskab overdrager dele eller alle 

deres aktiver og passiver til et eller flere modtagende anparts- eller aktieselskaber. Disse kan være 

nystiftede eller allerede eksisterende selskaber. Dette adskiller sig fra tilførsel af aktiver ved, at det her er 

aktionæren i det indskydende selskab, der skal modtage vederlaget i form af anparter eller aktier og 

alternativt en hel eller delvis kontantsum og ikke det indskydende selskab. 

Der kan foretages ophørsspaltning eller grenspaltning. Ophørsspaltning betyder, at det indskydende 

selskab opløses, og aktiver og passiver overdrages til nye selskaber. Grenspaltning derimod spaltes kun 

en gren af det indskydende selskabs aktiver og passiver ud, og det indskydende selskab fortsætter drift 

med de tilbageværende aktiver og passiver. Disse er illustreret nedenfor. 

Ophørsspaltning: 

 

Grenspaltning: 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 23 af 71 
 

Denne omstruktureringsmodel kan som de andre også foretages både skattefrit eller skattepligtigt, som 

er gennemgået i henholdsvis kapitel 5.3.1 og kapitel 5.3.2, og følger reglerne opstillet i FUL § 15 A-B.9 

5.3.1 Skattefri spaltning 
Den skattefri spaltning kan ligesom de andre omstruktureringsmodeller foretages både med og uden 

tilladelse fra SKAT. At opnå tilladelse fra SKAT ligner også her de andre modeller, som inkluderer den 

forretningsmæssige begrundelse, udførlige oplysninger om forholdene, målet og lignende. Herunder skal 

det nævnes, at der forekommer afgørelser for SKAT, hvor grunde som generationsskifte ikke har været 

nok. Derudover selvfølgelig, at betingelserne i FUL § 15 A-B er opfyldte. De skal altså også være omfattet 

af begrebet for et selskab i en medlemsstat. Ved ophørsspaltning stilles der ikke særlige krav til, hvordan 

aktionæren vælger at foretage spaltning af aktiver og passiver mellem de modtagende selskaber. Man 

kan altså godt fordele likvider og gæld vilkårligt dog ikke med skatteunddragelse som tanken bag. 

Grenspaltning har derimod jævnfør FUL § 15 A, stk. 2 krav om, at den gren af selskabet, som spaltes, skal 

kunne fungere som en selvstændig enhed. Der findes ikke en udtømmende liste over, hvornår dette krav 

er opfyldt, da der forekommer afgørelser i mange sager, som går begge veje, og det kræver derfor en 

individuel vurdering. Vederlaget til aktionæren i det indskydende selskab skal ske til handelsværdien af 

deres hidtidige ejerandele i selskabet. Dette skal ske i form af anparter eller aktier eller kontanter, dog 

jævnfør FUL § 15 A, stk. 2 skal mindst én aktie udstedes i det modtagende selskab, og kontantvederlaget 

vil skulle beskattes hos aktionæren.10 

Skattefri spaltning uden tilladelse kræver, at betingelserne i FUL § 15 A-B er fuldt ud opfyldt uden 

undtagelser. Betingelserne er derfor som udgangspunkt de samme som dem, der er gældende for 

spaltning med tilladelse. Nogle af de væsentligste forskelle forekommer i, at det ikke kræves at være 

forretningsmæssigt begrundet dog fortsat ikke, hvis skatteunddragelse er formålet. Det skal også her, som 

nævnt under tilførsel af aktiver, oplyses til SKAT senest samtidigt med indsendelse af selvangivelses-

blanketten om selskabet har foretaget spaltning uden tilladelse. Der opstilles krav om balancetilpasning, 

således forholdet mellem aktiver og passiver, der overføres, skal svare til forholdet mellem aktiver og 

passiver målt til handelsværdi i det indskydende selskab. Dette kan i forbindelse med i grenspaltning give 

visse udfordringer. Skulle der forekomme minoritetsaktionærer, som har ejet aktierne i under 3 år i det 

                                                           
9 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 329-341 
10 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 341-360 
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indskydende selskab, der bliver majoritetsaktionærer i det modtagende selskab, så kan spaltningen ikke 

foretages uden tilladelse jævnfør FUL § 15 A, stk. 1, pkt. 1-2. Skulle en selskabsdeltager med bestemmende 

indflydelse i det indskydende selskab være hjemmehørende i udlandet, så kan spaltningen jævnfør FUL § 

15 A, stk. 1, pkt. 8 ikke foretages uden tilladelse. Afslutningsvis er der også her et ejertidskrav på 3 år 

ligesom beskrevet under den skattefri aktieombytning.11 

5.3.2 Skattepligtig spaltning 
Grenspaltning vil svare til et skattepligtigt salg af den gren af selskabet, der vælges at spaltes ud, hvorimod 

en ophørsspaltning vil svare til en likvidation af selskabet. Dette betyder derfor, at de aktiver, som 

overdrages skal avancebeskattes af forskellen mellem anskaffelsessummen og handelsværdien. 

Grenspaltningen skal dette altså beskattes som udbytte, og ved ophørsspaltningen skal dette beskattes 

som afståelse af aktierne for aktionæren i den indskydende selskab.  

                                                           
11 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag,  
side 360-366 
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6 Generationsskiftemodeller 
Der findes en lang række forskellige modeller til effektivt at kunne overdrage sin virksomhed til en ny 

kommende ejer – både familie eller tredjemand men også alt efter, om virksomhedsejeren er gået bort 

eller ej. 

Der er udvalgt en række modeller til brug for et generationsskifte, som er valgt med det udgangspunkt, at 

de har relevans for lige denne type case. Der er herunder valgt et forholdsvist bredt udvalg, således de 

forskellige aspekter om muligheder kan blive afdækket bedst muligt. 

6.1 Skattepligtigt salg af aktier 
Et skattepligtigt salg af aktier er klart den mest simple og letteste model at benytte sig af i forbindelse 

med et generationsskifte – Dette er dog ikke ensbetydende med, at det også er den bedste. Den 

nuværende aktionær overdrager dermed sine aktier i selskabet til den nye ejer ved blot at sælge aktierne 

efter de normale regler i aktieavancebeskatningsloven. Dette resulterer i, at afståelses- og 

beskatningstidspunktet bliver sammenfaldende. 

6.1.1 Betydning for køber 
Når køber overtager aktierne skattepligtigt og ikke ved brug af succession, så bliver anskaffelsessummen 

blot aktiernes salgssum, og anskaffelsestidspunktet det samme som overdragelsestidspunktet. Herunder 

har det ingen konsekvenser, om køber og sælger er relaterede eller ej. 

6.1.2 Betydning for sælger 
Når sælger overdrager aktierne skattepligtigt og ikke ved brug af succession, så bliver avancen på de solgte 

aktier opgjort og beskattet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen fratrukket 

anskaffelsessummen bliver således beskattet hos sælgeren som aktieindkomst efter ABL § 12. Da skatten 

kommer til forfald samtidigt med salget, kan dette medføre et stort likviditetsbehov for sælgeren, som i 

visse tilfælde kan være svært at efterleve, hvis f.eks. købet er finansieret gennem et gældsbrev. 

6.2 Aktieoverdragelse med succession 
En aktieoverdragelse med succession betyder, at man indtræder i en andens sted. Køberen overtager altså 

her sælgers skattemæssige stilling og indtræder i hans sted. Formålet med dette er at gøre det muligt at 

kunne overdrage et selskab uden at en eventuel latent skat gør dette umuligt. 
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Benyttelse af succession er kernen i en overdragelse inden for familiekredse eller nære medarbejdere. 

Vedrørende en sådan overdragelse af aktieposter med succession, så kan regler og betingelser findes i 

ABL § 34. Ved anvendelse af succession indgår den latente skat dermed i købesummen. 

For at kunne anvende succession til overdragelsen opstiller ABL § 34 en række betingelser, der skal 

opfyldes, og som derfor kort bliver gennemgået.  

Succession betinger først og fremmest jævnfør ABL § 34, stk. 1, nr. 1, at succession kun kan benyttes ved 

overdragelse til en afgrænset personkreds. Dette indebærer ” børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, 

søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet 

opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med 

naturligt slægtskabsforhold. ”12 Der er yderligere tilføjet til ABL i § 35, at det også er muligt at overdrage 

med succession til nære medarbejdere, hvis medarbejderen inden for de seneste 5 år har været 

fultidsbeskæftiget i virksomheden i minimum 3 år.  

ABL § 34, stk. 1, nr. 2 opstiller krav om, at der blot minimum skal overdrages 1% af aktiekapitalen. Dette 

gør det muligt for sælgeren at kunne dele overdragelsen op og sætte den nye ejer langsomt ind i tingene.  

Yderligere må virksomheden ikke være betegnet som en passiv investeringsvirksomhed også kaldet 

pengetank jævnfør ABL § 34, stk. 1, nr. 3 samt ABL § 34, stk. 6. Virksomheden må derfor ikke i overvejende 

grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. 

Grundet succession udskyder den latente skat til et senere tidspunkt, er det også en betingelse jævnfør 

ABL § 34, stk. 3, at køberen er skattepligtig til Danmark jævnfør kildeskatteloven § 1. Skulle køberen ikke 

være skattepligtig til Danmark, så kan succession kun anvendes, hvis overdragelsen af aktierne indgår i en 

virksomhed, som er skattepligtig til Danmark jævnfør KSL § 2, stk. 1, nr. 4. Derudover kan succession 

anvendes, hvis den udenlandske virksomhed indgår i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor Danmark 

i henhold til denne overenskomst har beskatningsretten. Dette er for at sikre, at den latente skat ved 

afståelse af aktierne kommer til beskatning i Danmark. 

 

                                                           
12 Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 1, nr. 1 
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Vederlaget for overdragelsen kan gøres ved, at aktiernes fulde værdi vedlægges i form af kontantbetaling, 

gaveoverdragelse, med et gældsbrev eller som en kombination af disse. Kontantbetalingen vil oftest være 

vanskelig, da det kræver et meget stort likviditetsbehov. Overdrages vederlaget som gave til en køber, der 

lever op til personkredsen jævnfør boafgiftslovens § 22, så er køber kun belagt en gaveafgift på 15% ud 

over den skattefrie bundgrænsen på 60.700 kr. (2015-niveau). Gavevederlaget jævnfør KSL § 33 C-D 

opgøres til handelsværdien af virksomheden fratrukket en passivpost. Denne passivpost er en lempelse 

af gaveafgiften, der skal kompensere for den fremtidige skat, som køber har overtaget. Passivposten må 

maksimalt udgøre 30% af den skattemæssige fortjeneste jævnfør KSL § 33 D, stk. 3. Overdragelse med et 

gældsbrev giver de fordele, at lånet hverken er indkomst- eller gaveafgiftspligtigt. Derudover kan lånet 

også optages rentefrit eller med en minimal rente til for eksempel familie, der betyder likviditetskravet 

hos køber ikke er stort. Et sådan gældsbrev ville for eksempel ved overdragelse til børn gøre det muligt, 

at indfri gældsbrevet med op til den skattefrie bundgrænse hvert år. Dermed nedbringes gælden løbende 

frem til gaveafgift eller arveafgift bliver gældende. 

6.2.1 Betydning for køber 
Som gennemgået sidst i kapitel 6.2, så kan der være forskellige betydninger for køberen alt efter, hvordan 

vederlaget begunstiges, og om køberen er inden for gaveafgiftskredsen.  

Overordnet set modtager køberen den latente skat, som der ligger på aktierne. Er aktierne overdraget 

kontant, er der ikke yderligere konsekvenser for køberen ud over denne fremtidige skat. Er aktierne 

overdraget med en hel eller delvis gave inden for gaveafgiftskredsen, så har køber som tidligere nævnt 

ret til modregning af en passivpost i gaveafgiftsgrundlaget inden en afgift skal betale til staten. 

Gældsbrevet både til familie eller tredjepart har som sådan ingen yderligere konsekvenser for køberen ud 

over en eventuel pålagt rente samt tilbagebetaling. 

6.2.2 Betydning for sælger 
Grundet brug af succession forekommer der ingen form for beskatning for sælgeren, da denne bliver 

overtaget af køberen og udskudt til afståelsen. Som eneste anden konsekvens for sælgeren kan nævnes, 

at der ved gaveafgift selvfølgelig ikke forekommer nogen form for kompensation for sælgeren i form af 

likvider eller lignende. Ligeledes ved gældsbrevet alt efter dettes opbygning kan likviditeten være 

sparsom. 
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6.3 Køb af aktier via holdingselskab 
Det er muligt for køberen, at oprette et holdingselskab, som anparterne eller aktierne så købes igennem. 

Holdingselskabet kan dermed optage et lån til betaling for aktierne, hvor det dog kan være nødvendigt at 

stille personlig sikkerhed over for banken. Derudover opnås der så fuldt fradrag for de renteomkostninger, 

der måtte opstå i forbindelse med lånet. 

Hvis holdingselskabet ejer minimum 10% af aktierne i 12 måneder, så vil udbetaling af udbytte fra 

selskabet op til holdingselskabet være skattefrit. Dette udbytte vil kunne bruges til at afbetale på lånet til 

købet af aktierne. Holdingselskabet vil derfor, som også ligger i navnet, holde på pengene for aktionæren 

i holdingselskabet. Dermed kan det skattefri udbytte modtaget fra driftsselskabet ligeledes udbetales som 

udbytte til aktionæren i det ønskede omfang, som dog kommer til udbyttebeskatning hos aktionæren. 

Selskabet skal dog også være opmærksom på, at der kan opstå rentefradragsbegrænsning, hvorved de 

mister retten til fradrag for renterne. Dette har hjemmel i SEL § 11 B, hvor der står ” Selskaber mv. har 

ikke fradrag for renter af gæld, som overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med 

standardrenten. Der fastsættes årligt en standardrente. Rentebeskæringen kan maksimalt nedsætte 

indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 21,3 mio. kr. Hvis der 

sker beskæring af nettofinansieringsudgifterne, anses kurstab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter 

omfattet af kursgevinstloven altid for at være beskåret først. ” 

6.3.1 Betydning for køber 
For køber betyder dette, at det ikke længere er nødvendigt at kunne finansiere hele købet af anparterne 

eller aktierne personligt. Der er derfor kun behov for selskabskapitalen i det oprettede holdingselskab 

samt eventuel personlig sikkerhedsstillelse over for lånet, som holdingselskabet optager i banken. Denne 

model, gør det derfor alt andet lige mere overskueligt likviditetsmæssigt for køberen. 

6.3.2 Betydning for sælger 
For sælger kan dette dog ligestilles med et almindeligt skattepligtigt salg, da der her blot sælges til et 

selskab i stedet for en person, som også gennemgået i kapitel 6.1.2. Som nævnt der, bliver salgssummen 

fratrukket anskaffelsessummen således beskattet hos sælgeren som aktieindkomst efter ABL § 12. Da 

skatten kommer til forfald samtidigt med salget, kan dette medføre et stort likviditetsbehov for sælgeren, 

som i visse tilfælde kan være svært at efterleve, dog kan dette være nemmere end det skattepligtige salg, 

da sælger her alt-andet-lige modtager kontantbeløbet. Er der oprettet en holdingstruktur kan salget efter 

ejertidskravet foretages skattefrit af holdingselskabet. 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 29 af 71 
 

6.4 A/B-modellen 
Denne model er en af de nyere muligheder i forbindelse med et generationsskifte. A/B-modellen kræver, 

at der er opbygget en holdingstruktur, som også er behandlet i kapitel 5 vedrørende omstrukturerings-

modeller. A/B-modellen adresserer derfor, at aktierne i driftsselskabet kan opdeles i A-aktier og B-aktier. 

Dette muliggøre, at køberen kan erhverve de billigere B-aktier til en lavere kurs, og sælgers holdingselskab 

dermed beholder A-aktierne, der giver forlods udbytteret. Dette kan være en stor hjælp, hvis købers 

likviditet er lav, da det dermed er muligt med forlods udbytteretten, at udbytte hvert år udbetales til 

sælgerens holdingselskab indtil forskellen mellem handelsværdien og kapitalandelen er udlignet. Dette 

kan ligeledes have stor betydning for sælgeren, da dette kan sikre en indkomst i de kommende år og 

eventuelt pension, hvis alternativet for eksempel ville være at overdrage virksomheden som gave. Når 

aktiernes aftalte vederlag så er betalt via forlods udbytteretten, er det muligt for køberen af B-aktierne at 

modtage udbytte efter en opdeling mellem A- og B-aktierne. Det er også her muligt for B-aktionæren at 

opkøbe A-aktierne. Dette kunne for eksempel gøres jævnfør reglerne i Ligningsloven § 16B, stk. 2, nr. 6, 

der vedrører tilbagesalg til udstedende selskab. Med denne metode er det altså selskabet, der køber sine 

egne aktier, således køber ikke skal finde yderligere kapital. 

B-aktierne, som købes af den person, der ønskes generationsskifte foretaget til, vil have en pris til en 

lavere kurs, grundet at der først er udsigt til muligt udbytte, når forlodsudbyttet er færdigafregnet, som 

kan tage flere år. Der er derfor også en del usikkerhed for sælgeren/ejeren af A-aktierne, da der ikke stilles 

sikkerhed for, at virksomheden kan generere fremtidige overskud eller i værste fald kan gå konkurs. Det 

kan derfor være, at sælgeren ikke modtager det ellers forventede forlodsudbytte. Sælgeren er således 

yderligere drevet af at overdrage virksomheden på den absolut bedst mulige vis, da sælgers fremtidige 

indtægter afhænger af dette. 

6.4.1 Betydning for køber 
Som nævnt er denne model relativt god for køberen, hvis denne ikke har stor likviditet, da B-aktierne kan 

erhverves til en lavere værdi mod A-aktiernes forlods udbytteret. 

Som gennemgået i kapitel 6.3 kan køberen også med fordel erhverve aktierne gennem et nyoprettet 

holdingselskab. Dette giver blandt andet hæftelsesbegrænsning og en række skattefordele. 
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6.4.2 Betydning for sælger 
Det kræver en ændring i vedtægterne at foretage oprettelse af ny aktieklasse, og dette kan blive sidestillet 

med en afståelse af aktierne. Dog hvis selskabet kun har én aktionær, som er tilfældet i forbindelse med 

opgaven, så vil sådan en ændring ikke resultere i beskatning. 

Som nævnt tidligere, så kan denne model hjælpe sælgeren, da dette kan sikre en indkomst i de kommende 

år og eventuelt pension, hvis alternativet for eksempel ville være at overdrage virksomheden som gave. 

Det kan derfor hjælpe sælgeren til at sikre, at det også er muligt at have en indtægt til leveomkostningerne 

og lignende efter pension. 

Det er her også anbefalet, at virksomheden er blevet omstruktureret således, at driftsselskabet er ejet af 

et holdingselskab, der så ejer aktierne i minimum 3 år, således salg af aktierne kan foretages skattefrit 

jævnfør ABL § 9.  
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7 Værdiansættelse 
For at kunne beregne konsekvenserne ved de forskellige omstrukturerings- og generationsskiftemodeller 

er det, som gennemgået i kapitel 4, nødvendigt at foretage en værdiansættelse af Jensen Hoteller A/S. 

Der skal altså findes frem til selskabets handelsværdi, således at et generationsskifte eller eventuelt salg 

af Jensen Hoteller A/S kan ske på armslængdevilkår til en pris, som SKAT kan godkende. Derfor bruges de 

omtalte cirkulærer og juridiske vejledninger, gennemgået i kapitel 4, til værdiansættelsen af Jensen 

Hoteller A/S, da dette alt andet lige vil give den mest objektive handelsværdi, da retningslinjerne opstillet 

af SKAT bruges. Det skal dog siges, at selvom disse retningslinjer bruges fuldt ud, så kan SKAT stadig stille 

sig uenig i værdiansættelsen og kræve ændringer. 

Til brug for værdiansættelsen er derfor benyttet Jensen Hoteller A/S’ regnskaber. Regnskabet for 2015 

kan findes i bilag 1, hvori der også findes de seneste 5 års hoved- og nøgletal til yderligere beregninger. 

7.1 Værdiansættelse af fast ejendom 
Der tages udgangspunkt i C.B.3.5.4.3 i den juridiske vejledning, som gennemgået i kapitel 4.1, der angiver, 

at de to ejendomme i Jensen Hoteller A/S skal værdiansættes til den seneste offentlige 

ejendomsvurdering dog med regulering for eventuelle forbedringer, der ikke indgår i denne vurdering. 

Jævnfør regnskabet13 er ejendommene i Jensen Hoteller A/S optaget til dagsværdi efter den seneste 

offentlige ejendomsvurdering pr. 31/12 2014. Der er altså foretaget en opskrivning af ejendommenes 

værdi til denne ejendomsvurdering, og denne opskrivning er ført som reserve på egenkapitalen med deraf 

beregnet udskudt skat til 22%. 

Der har gennem årene været mange tilgange på ejendommenes kostpris, da Jens Jensen hele tiden har 

ønsket at forbedre hotellerne mest muligt, hvorfor hotellerne også henholdsvis blev tildelt 4 stjerner i 

2008 og 2010 grundet Jens’ gode arbejde og de mange investeringer. 

Ejendommene er siden den offentlige ejendomsvurdering den 31/12 2014 ikke forbedret yderligere eller 

foretaget renovering eller modernisering, og denne vurdering blev lavet på baggrund af alle de tidligere 

forbedringer igennem årene. Den regnskabsmæssige værdi på DKK 241.750.000 vurderes derfor at være 

den mest retvisende handelsværdi af ejendommene, og den juridiske vejledning vurderes, at være den 

mest retvisende metode at bruge til værdiansættelsen. 

                                                           
13 Som findes i bilag 15.1 
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7.2 Værdiansættelse af goodwill 
Ved værdiansættelsen af goodwill i Jensen Hoteller A/S tages der udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000-10, 

som gennemgået i kapitel 4.2. Beregningen af goodwill er derfor indsat nedenfor, hvorpå der 

efterfølgende er givet kommentarer til beregningen, og hvad denne betyder for den videre 

værdiansættelse. 

 

Den beregnede goodwill bliver derfor negativ, og tilføjer dermed ikke nogen merværdi til handelsværdien 

af Jensen Hoteller A/S. Denne negative goodwill kan heller ikke trækkes fra i handelsværdien grundet 

reglerne i TSS-cirkulære 2000-10. 

Goodwill beregning

Beregning til værdiansættelse af goodwill

debet kredit debet kredit debet kredit

Resultat 373.214         414.680         1.987.392     

Reguleringer:

Finansielle indtægter 4.367             11.560           9.573             

Finansielle udgifter 2.413.716     2.360.981     1.725.651     

377.581         2.413.716     11.560           2.775.661     9.573             3.713.043     

Resultat 2.036.136     2.764.101     3.703.470     

Vægtning 1                      2                      3                      

2.036.136     5.528.202     11.110.410   

18.674.748   

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 3.112.458     

Udviklingstendens = ( resultat 2015 - resultat 2013)/2 833.667         

3.946.125     

Forretning af aktiver -9.861.298   

Rest til forrentning af goodwill -5.915.173   

Kapitaliseringsfaktor 2,76 -16.325.878 

Den beregnede goodwill -16.325.878 

Kapitaliseringsfaktor

Goodwill'ens levetid: 7

Renten: 9

Forrentning af aktiverne

Aktiver: 246.532.459

Renten: 4

2013 2014 2015
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Resultaterne for de seneste 3 år er benyttet jævnfør oplysningerne i regnskabet. Disse er dernæst 

reguleret for de finansielle poster i årene. De andre reguleringer, som er nævnt i kapitel 4.2, optræder 

ikke i Jensen Hoteller A/S, da Jens ikke har ekstraordinære poster, tilkøbt goodwill samt at Yrsa er ansat 

og hendes løn allerede er driftsført i selskabet. 

De regulerede resultater er dernæst vægtet med henholdsvis 3, 2 og 1 fra nyeste til sidste år. Dertil er 

tillagt en udviklingstendens, grundet at selskabet har vist et reguleret resultat, der har været stigende 

positivt hvert år. 

Det vægtede og udviklingstendensregulerede resultat skal således fratrækkes en forrentning af aktiverne 

i selskabet. Dette gøres ved at tage den totale aktivmasse i Jensen Hoteller A/S og fratrække de likvider, 

som selskabet har. Der forekommer ingen andre værdipapirer eller lignende. Rentesatsen er fastsat til 

4%, da VSL § 9 for 2015 har en kapitalafkastsats på 1%, hvortil der tillægges 3%-point jævnfør reglerne i 

TSS-cirkulære 2000-10. 

Afslutningsvis bliver restbeløbet ganget med en kapitaliseringsfaktor, som fastsættes ud fra goodwillens 

forventede levetid samt en forrentningsprocent ud fra det forventede årlige afkast af goodwillen. 

Levetiden på goodwill er derfor sat til 7 år jævnfør Afskrivningsloven § 40 stk. 2. Rentesatsen er her fastsat 

til 9%, da kapitalafkastsatsen som nævnt ovenfor for 2015 udgør 1%. Hertil tillægges 8%-point ligeledes 

jævnfør reglerne i TSS-cirkulære 2000-10. 

Den negative goodwillværdi opstår primært på grund af, at det forventede afkast af aktiverne ud fra de 

opstillede 4% er langt højere end den afkastningsgrad, som Jens formår at skabe i Jensen Hoteller A/S. 

Der tilføjes derfor ingen merværdi i handelsværdien af Jensen Hoteller A/S. 

7.3 Værdiansættelse af aktier 
Værdiansættelsen af aktierne i Jensen Hoteller A/S tager udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000-09, som er 

gennemgået i kapitel 4.3. Der er her både tale om værdiansættelse af børsnoterede aktier og unoterede 

aktier, men da Jensen Hoteller A/S hverken er børsnoteret eller har været handlet før, så bliver der kun 

set på reglerne vedrørende værdiansættelse af unoterede aktier. 
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7.3.1 Unoterede aktier 
Værdiansættelsen af de unoterede aktier i Jensen Hoteller A/S skal foretages til handelsværdien af 

aktierne. Da handelsværdien for aktierne i selskabet ikke er kendt grundet de ikke tidligere har været 

handlet, og der heller ikke tidligere har været foretaget en værdiansættelse, så vil SKAT’s hjælperegel til 

værdiansættelsen blive benyttet. 

Hjælpereglen bygger på, at handelsværdien for Jensen Hoteller A/S opgøres ved, at aktivmassen først 

fratrækkes de gældsforpligtelser, som selskabet har. For Jensen Hoteller A/S’ tilfælde vil dette give den 

bogførte egenkapital i selskabet på DKK 85.953.408, som også fremgår af regnskabet for 2015. 

Jensen Hoteller A/S har ingen unoterede aktier eller anparter i associerede eller tilknyttede selskaber, da 

selskabet ikke indgår i nogen form for koncern eller lignende og blot står alene. 

Dernæst skal der reguleres for den bogførte værdi af ejendommene i forhold til den seneste offentlige 

ejendomsvurdering. Dette er der taget stilling til i kapitel 7.1, hvor det viste sig, at den regnskabsmæssige 

værdi af ejendommene allerede var optaget til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Opskrivningen 

var her ført over egenkapitalen og afsat udskudt skat deraf. Der kommer derfor ikke her yderligere 

regulering til handelsværdien. 

Den beregnede goodwill ud fra TSS-cirkulære 2000-10 skal også reguleres i handelsværdien for de 

unoterede aktier. Denne goodwill blev opgjort i kapitel 7.2, hvor der blev fundet frem til, at Jensen Hoteller 

A/S havde en negativ beregnet goodwill, som derfor ikke kan medtages i handelsværdien. 

Da der ikke er foretaget korrektioner til handelsværdien af aktierne i Jensen Hoteller A/S jævnfør de 

ovenstående afsnit, så skal der heller ikke beregnes yderligere regulering af udskudt skat til 

handelsværdien. 

Handelsværdien af Jensen Hoteller A/S er derfor som udgangspunkt fastsat til DKK 85.953.408, men hvor 

der ligger en større latent skat indeholdt i denne handelsværdi. Ved en afståelse af aktierne vil Jens Jensen 

derfor få denne latente skat til personlig beskatning. Er der tale om overdragelse ved succession, så er det 

muligt for overtager, her er der tale om sønnen John Jensen, at overtage denne latente skat i mod at få 

modregnet en passivpost eller en nedsættelse af handelsværdien i for eksempel forbindelse med 

gaveafgiften.  
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8 Omstruktureringsmodeller 
Inden det er muligt at begynde at kigge på mulige måder at foretage en eventuel omstrukturering samt 

generationsskifte, er der afholdt møde med både Jens, Yrsa og John for at forstå deres økonomiske 

situationer og stillinger, samt hvordan deres billede af fremtiden skal se ud. Der er jo her mange forhold 

som skal tages i betragtning, da Jens og Yrsa skal kunne finansiere deres pension, og leve fornuftigt imens 

de nyder deres otium. Derudover har John brug for ikke at sætte sig selv eller virksomheden i en så stor 

gæld, at det vil være umuligt for ham at drive Jensen Hoteller A/S og få hans egen dagligdag til at fungere 

økonomisk uden for store bekymringer. 

Jens og Yrsa er begge 57 år gamle og har et fælles ønske om at gå på pension, når de er lidt over 60. 

Dermed føler de begge, at de kan nå at få nogen gode år i den sidste ende og forhåbentligt hjælpe John 

med de ønskede børnebørn. Både Jens og Yrsa har gennem lang tid sparet op til pension, og de har begge 

en meget sund og veletableret privatøkonomi, da de også begge kommer fra familier i den øvre 

middelklasse/nedre overklasse. Dog ville et muligt vederlag for salg af virksomheden også gavne dem 

meget, da de begge godt kunne tænke sig en feriebolig i udlandet. Jens kunne godt se fordelene i at 

modtage en form løbende indtægterne fra selskabet, men han ønsker først og fremmest at sikre Jensen 

Hoteller A/S’ og sønnen Johns fremtid på bedst mulig vis. 

John, som for få år siden færdiggjorde sin bacheloruddannelse fra CBS, arbejder nu som business 

controller i en ejendomsadministrationsvirksomhed. Han kender derfor allerede en smule til drift af 

ejendomme samt har en solid økonomisk uddannelse til brug for driften af en virksomhed. Derudover har 

han gennem sin opvækst også ofte været med far og mor på arbejde og har ligeledes haft fritidsjob i 

virksomheden, så han allerede kender en del til driften af hotellerne og også til medarbejderne. John har 

derfor ikke arbejdet så længe endnu, at han har således kun opbygget en mindre likvidbeholdning og har 

ca. DKK 500.000 friværdi i hans lejlighed på Frederiksberg. 

John er derfor selv meget opsat på at føre familievirksomheden videre, samt er Yrsa og specielt Jens meget 

glade for, at deres søn har lyst til dette, og de er meget opsatte på at give John de absolut bedste vilkår 

for hans og virksomhedens fremtid. De ser hellere, at den næste generation kan klare skærene, end at de 

skal have en kæmpe pengesum. 
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For at kunne finde frem til den bedste løsningsmodel for generationsskiftet af Jensen Hoteller A/S, så kan 

det være, at en omstrukturering vil kunne hjælpe med dette. Der kigges derfor først på de opstillede 

mulige omstruktureringsmodeller, som nogle af generationsskiftemodellerne er afhængige af for at give 

den mest optimale forudsætning. 

Derudover kan omstruktureringen også med oprettelse af en holdingstruktur begrænse den personlige 

hæftelse, som der er over for Jensen Hoteller A/S. Skulle Jensen Hoteller A/S for eksempel i mod alt 

forventning gå konkurs, så er det kun holdingselskabet, der hæfter for selskabets forpligtelser. Hvis 

omstruktureringen foretages skattefri med tilladelse, så kan aktierne også sælges skattefrit eller sælges 

skattefrit efter 3 år, hvis det er foretaget uden tilladelse.14 

Holdingstrukturen vil også kunne gøre det muligt ikke at binde overskydende kapital i Jensen Hoteller A/S, 

men udlodde dette skattefrit til holdingselskabet, der derfor kan opspare det, investere det eller udbetale 

det til aktionæren. Derudover kan en holdingstruktur lette et generationsskifte og skabe en mere 

hensigtsmæssig stuktur til eventuelle nye selskaber eller aktiviteter. 

For Jensen Hoteller A/S vil de primære formål være i forbindelse med det skattefrie udbytte, men specielt 

med muligheden for skattefrit salg af selskabet. Derudover kan der muligvis være fordele ved også at 

splitte selskabet op i flere selskaber men henholdsvis hoteldrift og ejendomsdrift, da dette kan lette 

overskueligheden samt selskabsretslige forhold. Dette vil altså også blive gennemgået i modellerne. 

8.1 Aktieombytning 
Ved en aktieombytning for Jens Jensen og Jensen Hoteller A/S betyder dette, at der oprettes et nyt 

holdingselskab, som dermed overtager aktierne i Jensen Hoteller A/S, hvorved anparterne i det ønskede 

holdingselskab, Jensen Hoteller Holding ApS, så overføres til Jens. 

Ved en aktieombytning er det også alene værdiansættelsen af aktierne, der skal benyttes til ombytningen, 

og denne værdi af aktierne i Jensen Hoteller A/S er allerede beregnet i kapitel 7.3.1. Dermed overføres 

ansvarspådragelsen og risikoen i Jensen Hoteller A/S også til det nyoprettede holdingselskab, som dermed 

kun alene hæfter med anpartskapitalen. 

 

                                                           
14 Som gennemgået i kapitel 5 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 37 af 71 
 

8.1.1 Skattefri aktieombytning 
Den skattefri aktieombytning ville være det første led i en omstrukturering af Jensen Hoteller A/S. 

Reglerne for den skattefri aktieombytning er gennemgået i kapitel 5.1.1, og disse ønskes nu anvendt for 

Jensen Hoteller A/S. 

Det ville i forbindelse med omstrukturering af Jensen Hoteller A/S give den absolut bedste mening at 

foretage denne skattefrit frem for skattepligtigt. Dette skyldes, at der ellers skulle betales skat af avancen, 

der ville blive opgjort som salgssummen fratrukket anskaffelsessummen. Den skattepligtige 

aktieombytning ville derfor alt andet lige medføre en større beskatning hos Jens. 

Det er også meget centralt at se på, om den skattefri aktieombytning skal foretages med eller uden 

tilladelse. Grundet at både Jens og Yrsa fortsat selv synes, at de har et par år tilbage, hvor de har lyst til at 

drive Jensen Hoteller A/S, så ville det for dem give god mening at foretage den skattefri aktieombytning 

uden tilladelse. Dette skyldes, at der uden tilladelse er et ejertidskrav af aktierne i holdingselskabet på 3 

år inden disse kan sælges skattefrit. Denne 3 års ventetid synes hverken Jens, Yrsa eller John at være et 

problem. Det vil yderligere også spare dem for en række omkostninger, som vil være forbundet med at 

skulle udarbejde alt den nødvendige dokumentation til ansøgningen til SKAT. Der ses heller ikke 

problemer i at foretage den skattefri aktieombytning uden tilladelse, da Jensen Hoteller A/S kan leve op 

til de nødvendige krav, som der stilles til benyttelse af denne med blandet andet, at der opnås stemmeret, 

at personer og selskaber er skattepligtige i Danmark og de andre punkter gennemgået i kapitel 5.1.1. 

Jens vil derfor gerne stifte holdingselskabet Jensen Hoteller Holding ApS, som vil blive gjort ved 

apportindskud, hvor aktierne i Jensen Hoteller A/S bliver ombyttet med anparterne i det nye Jensen 

Hoteller Holding ApS. Ved apportindskud kræves der en vurderingsberetning samt en åbningsbalance for 

det nye holdingselskab. Dermed vil Jens nu eje anparterne i Jensen Hoteller Holding ApS, som så ejer 

aktierne i Jensen Hoteller A/S. Den anskaffelsessum og -tidspunkt, som Jens havde på aktierne i Jensen 

Hoteller A/S succederes derfor til anparterne i Jensen Hoteller Holding ApS. 
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En åbningsbalance i Jensen Hoteller Holding ApS vil derfor se ud som følgende: 

 

Der er her benyttet værdiansættelsen af aktierne, som er foretaget i kapitel 7.3.1. 

Ved etablering af denne koncernstruktur inden en overdragelse vil det være muligt skattefrit at udlodde 

udbytte fra Jensen Hoteller A/S til Jensen Hoteller Holding ApS, som dermed vil påvirke aktiernes 

handelsværdi i Jensen Hoteller A/S, der vil kunne gøre det nemmere for John at finansiere. 

Hvis Jensen Hoteller A/S nu skal afhændes, så er det holdingselskabet, der nu sælger dette og ikke længere 

Jens Jensen personligt. Dog kan aktierne ikke længere succederes, da de ejes af holdingselskabet og ikke 

Jens, da holdingselskabet muligvis vil blive set som en pengetank. Den eventuelle store aktieavance vil så 

ikke komme til personlig beskatning hos Jens men hos Jensen Hoteller Holding ApS. 

Ved et salg af aktierne i Jensen Hoteller A/S vil Jensen Hoteller Holding ApS derfor modtage en stor kapital, 

som Jens egentlig kan anse for hans pensionsopsparing. Han kan herfra udbetale udbytte fra 

holdingselskabet til sig selv over årene efter salget. Dog gør ejertidskravet på de 3 år af aktierne, at det nu 

ikke er muligt at opgøre handelsværdien for det fremtidige salgstidspunkt, og dermed kan 

konsekvenserne ikke beregnes. Der er også yderligere muligheder for at omstrukturere og forberede 

yderligere ved for eksempel at spalte ejendommene ud af Jensen Hoteller A/S. 

Åbningsbalance

Jensen Hoteller Holding ApS

Aktiver

Kapitalandele i Jensen Hoteller A/S 85.953.408 

Aktiver i alt 85.953.408 

Passiver

Anpartskapital 50.000          

Overkurs 85.903.408 

Egenkapital 85.953.408 

Passiver i alt 85.953.408 
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8.1.2 Skattepligtig aktieombytning 
Som også kort gennemgået i forhenværende kapitel 8.1.1 vedrørende den skattefri aktieombytning, så 

ville skattepligtig aktieombytning ikke være et løsningsforslag, som ville give mening at rådgive Jens 

yderligere om, da dette ikke ville være særlig behjælpeligt til et kommende generationsskifte. 

Som nævnt så ville en skattepligtig aktieombytning medføre, at der skal opgøres en avance mellem 

salgssummen af Jensen Hoteller A/S fratrukket den anskaffelsessum, som Jens har. Denne eventuelle 

gevinst vil derfor komme til personlig beskatning hos Jens, som slet ikke er nødvendigt, da han kan benytte 

sig af regler ved den skattefri aktieombytning og undgå denne beskatning. 

8.2 Tilførsel af aktier 
Holdingstrukturen som gennemgået under aktieombytning kan også opnås ved at foretage en tilførsel af 

aktiver. Som også gennemgået i kapitel 5.2, så ved en tilførsel af aktiver bliver driften eller dele af denne 

skudt ind i et underliggende selskab, så det altså er Jensen Hoteller A/S, der i stedet bliver 

holdingselskabet og dermed får kapitalandelene i det nystiftede driftsselskab. 

Problemet med tilførsel af aktiver for Jens og Jensen Hoteller A/S er, at det ville blive en meget tung proces 

og samtidigt gøre oprettelsen af en holdingstruktur unødigt svær og kompliceret i forhold til 

aktieombytningen. Dette skyldes til dels, at der skal udarbejdes en ledelseserklæring, en 

vurderingsberetning samt at åbningsbalancen skal revideres. Ved tilførslen succederer det nye 

driftsselskab for de skattemæssige stillinger, som de tilførte aktiver måtte have, men da det i nogen 

tilfælde kun er aktiverne, der overføres uden alle de relevante forpligtelser og eventualforpligtelser, så er 

der risiko for, at det det gamle driftsselskab, som nu er holdingselskabet, ikke kan afgrænse deres risiko 

og hæftelse på den bedst mulige vis. Ud over dette vil det nyoprettede driftsselskab også skulle overtage 

alle kontrakterne, som Jensen Hoteller A/S havde med leverandører, kunder og andre kontrakter, og disse 

ville derfor skulle laves om med dem alle. 

Det anbefales hermed Jens Jensen og Jensen Hoteller A/S at benytte sig af den skattefri aktieombytning 

frem for tilførsel af aktiver, hvis oprettelsen af en holdingstruktur er en del af deres ønsker og den bedste 

løsningmodel for generationsskiftet. Dette begrundes i ovenstående, og at det generelt set vil være en 

nemmere proces at opnå de ønskede resultater med den skattefri aktieombytning. 
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8.3 Spaltning 
Efter en etablering af holdingstrukturen, som bedst kunne foretages med den skattefri aktieombytning 

uden tilladelse, så er det nu yderligere muligt for Jens og hans selskaber, Jensen Hoteller A/S og Jensen 

Hoteller Holding ApS, at spalte ejendommene ud et særskilt selskab og dermed holde ejendomsdrift og 

hoteldrift hver for sig. For at foretage en sådan grenspaltning kræves det, at ejendommene kan stå alene 

som en selskabsgren. I dette tilfælde med Jens’ hotelejendomme, så bruges de udelukkende til hoteldrift, 

og der er ingen eksterne lejere i ejendommene eller lignende. Det ville derfor som udgangspunkt være en 

grenspaltning, som kan benyttes. Reglerne for spaltning er gennemgået i kapitel 5.3. Denne struktur med 

at holde ejendomsdrift uden for den daglige drift er også en typisk koncernstruktur, som ses benyttet i de 

seneste år, og vil for Jens også gøre det muligt for eksempel kun at generationsskifte hoteldriften til 

sønnen John, hvilket resulterer i, at anskaffelsessummen for John vil være væsentligt reduceret. 

Derudover vil Jens kunne beholde ejendomsselskabet, der kan udbetale løbende udbytte og dermed sikre 

en fremtidig indkomst for Jens og Yrsa også. 

En sådan grenspaltning vil som udgangspunkt være skattepligtig, og det er dermed en skattepligtig 

afståelse af aktierne. For Jens og hans selskaber vil det dog være muligt jævnfør de objektive regler i FUL 

§ 15A, stk. 1, punkt 4-8 at foretage grenspaltningen både skattefrit men også uden tilladelse. Herunder 

skal det dog også præciseres, at hvis der tidligere er etableret en holdingstruktur, som gennemgået i 

kapitel 8.1.1 efter den skattefri aktieombytning uden tilladelse, så kræves det jo, at aktierne ikke må afstås 

i en ejerperiode på 3 år. Men for Jens Jensen og hans nyetablerede holdingstruktur er der uagtet dette 

mulighed for fortage en skattefri grenspaltning uden tilladelse fra SKAT jævnfør FUL § 15 A, stk. 2, da der 

udelukkende er tale om en omstrukturering, hvor vederlaget kun sker med aktier.15 Efter spaltningen vil 

ejertidskravet på 3 år fortsat være gældende jævnfør ABL § 36, stk. 6. 

 

 

 

                                                           
15 SKM2014.128.SR: “Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse” 
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8.3.1 Skattefri spaltning 
Det vil altså være muligt for Jens at foretage en skattefri grenspaltning uden tilladelse af ejendomsdriften 

ud i et særskilt juridisk selskab, hvor fast ejendom også generelt er godkendt af SKAT. Derudover vil et 

ejendomsselskab som dette indgå under regler som pengetank, men da selskabet kun har til formål at 

udleje ejendommene til det koncerninterne selskab, så gælder pengetanksreglen ikke. 

Den ønskede koncernstruktur bliver derfor som nedenstående: 

 

Dermed bliver Jensen Hoteller A/S lejer i ejendommene hos Jensen Ejendomme A/S, og der skal oprettes 

lejekontrakter samt fastsættes en husleje, som efter armslængdeprincippet er på markedsvilkår. 

Derudover vil en sådan grenspaltning af ejendomsdriften over i Jensen Ejendomme A/S for Jens leve op 

til kravene for en skattefri grenspaltning uden tilladelse, som gennemgået i kapitel 5.3.1. 

 

 

 

 

 

Jens Jensen

Jensen 
Hoteller 

Holding ApS

Jensen 
Hoteller A/S

Jensen 
Ejendomme 

A/S
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En sådan beskrevet spaltning vil for Jens’ nye koncern hermed se således ud: 

 

Note 1) Den likvide beholdning tilgår 100% til driftsselskabet Jensen Hoteller A/S, da det er her, at 

likviditeten skabes. 

Note 2) Ligesom note 1, så tilgår mellemregningen til Jens Jensen driftsselskabet med samme 

begrundelse. 

Note 3) Da det er driftsselskabet, der har eksisteret tidligere, så vurderes det også her, at den skyldige 

skat tilgår Jensen Hoteller A/S. 

Åbningsbalance

Jensen Ejendomme A/S

Aktiver:

Erhvervet goodwill -                        

Ejendom, Birkevej 103.500.000       -          103.500.000                         

Ejendom, Egegade 138.250.000       -          138.250.000                         

Andre anlæg, driftsmateriel 

og inventar
148.016               -          148.016                                  

Indretning af lejede lokaler 2.049.379           -          2.049.379                              

Varebeholdninger 86.512                 -          86.512                                    

Tilgodehavender fra s&tj. 2.247.960           -          2.247.960                              

Andre tilgodehavender 142.656               -          142.656                                  

Periodeafgrænsningsposter 107.936               -          107.936                                  

Likvide beholdninger 1.192.517           -          1) 1.192.517                              

Aktiver i alt 247.724.976      241.750.000                         5.974.976                             

                        

Passiver:                         

Selskabskapital 500.000               -          5) 500.000                                  500.000                                  

Reserve for opskrivning 36.270.000         -          36.270.000                            

Overført resultat 49.183.408         -43.856 4) & 5) 48.175.864                            463.688                                  

Egenkapital i alt 85.953.408        84.945.864                           963.688                                 

Prioritetsgæld 146.574.136       -          146.574.136                         

Leverandørrer af v&tj. 1.560.973           -          1.560.973                              

Anden gæld 284.990               -          284.990                                  

Gæld til selskabsdeltager 2.840.462           -          2) 2.840.462                              

Selskabsskat 281.007               -          3) 281.007                                  

Udskudt skat 10.230.000         43.856   4) 10.230.000                            43.856                                    

Gæld i alt 161.771.568      156.804.136                         5.011.288                             

Passiver i alt 247.724.976      241.750.000                         5.974.976                             

                                                                   

Aktivitets-andel

(Aktiver/Gæld)

Grenspaltning i DKK
Spaltnings-

balance
Reg. Note

Åbningsbalance     

Jensen Hoteller A/S

65% 65% 84%
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Note 4) Den udskudte skat i forbindelse med opskrivningen af ejendommene tilgår Jensen Ejendomme 

A/S, da ejendomme tilgår dem. Derudover er der foretaget nedenstående beregning af udskudt for 

driftsmidlerne og tilgodehavenderne, da dette ikke ellers var indregnet i balancen. Denne er derfor 

modregnet i det overførte resultat. Den udskudte skat er afsat med 22%, da det ikke forventes at skulle 

afhændes før 2016, hvor skattesatsen er nedsat til 22%. 

 

Note 5) Aktiekapitalen ved spaltningen overgår til Jensen Hoteller A/S, hvor Jensen Ejendomme A/S’ 

aktiekapital trækkes fra deres ellers overførte resultat. 

Efter denne spaltning er foretaget, betyder det også, at værdiansættelsen af Jensen Hoteller A/S vil være 

væsentligt anderledes nu, hvor ejendommene ikke indgår i beregningen. For eksempel i goodwill-

beregningen, hvor forrentningen af aktiverne blev så høj på grund af ejendommene. Det kommer derfor 

nu helt an på, hvilken generationsskiftemodel og -metode der benyttes i forhold til, om denne 

omstrukturering giver mening, og hvor store dele af koncernen, der så ønskes overdraget til John. Det kan 

dog med fordel allerede anbefales familien Jensen, at denne omstrukturering væsentligt vil kunne lette 

byrden for John samt bedre sikre Jens og Yrsas fremtid. 

8.3.2 Skattepligtig spaltning 
Det vil ligesom ved aktieombytningen ikke være anbefalet for Jens, at foretages den ovenstående 

grenspaltning skattepligtigt. Dette skyldes først og fremmest, at en skattepligtig spaltning vil resultere i 

en afståelse af aktierne, og altså beskatning af avancen og en eventuelt latent skat. 

Da det for Jens er muligt at foretage den ovenstående skattefri grenspaltning uden tilladelse gennemgået 

i kapitel 8.3.1, så anbefales det også at benytte sig af dette frem for den skattepligtige.  

Note 4) Udskudt skat Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Forskelsværdi

Driftsmidlerne 2.197.395                                1.878.052                       319.344             

Tilgodehavender fra s&tj. 2.247.960                                2.367.960                       -120.000            

199.344             

Udskudt skat, 22% 43.856                
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9 Generationsskiftemodeller 
Det er nu for Jens kommet til at se på de forskellige muligheder for at foretage et generationsskifte, som 

der er. Dette indebærer blandt andet modeller til overdragelse af Jensen Hoteller A/S efter den gamle 

struktur, hvor der ikke er oprettet en yderligere koncernstruktur. Derudover indeholder det også 

modeller, der tager udgangspunkt i, at den i kapitel 8 oprettede koncernstruktur med holdingselskab og 

spaltning af hoteldriften og ejendommene er udført. Dette giver derfor en række forskellige muligheder 

for familien Jensen for at tilpasse generationsskiftet, så det akkurat passer til deres ønsker for fremtiden. 

Kapitel 9.1 og kapitel 9.2, der vedrører henholdsvis skattepligtigt salg af aktier og aktieoverdragelse med 

succession, vil således tage udgangspunkt i, at der ikke er foretaget en omstrukturering af Jensen Hoteller 

A/S, men at sønnen John blot skal overtage selskabet, som det står. 

Kapitel 9.3 og 9.4, der vedrører henholdsvis køb af aktier via holdingselskab og A/B-modellen, vil dermed 

tage udgangspunkt i, at den i kapitel 8 gennemgåede omstrukturering er foretaget, og Jens derfor er ejer 

af Jensen Hoteller Holding ApS, der så ejer selskaberne Jensen Hoteller A/S og Jensen Ejendomme A/S. 

9.1 Skattepligtigt salg af aktier 
Som det blev nævnt i kapitel 6.1, så er et skattepligtigt salg af aktierne i Jensen Hoteller A/S den mest 

simple måde at foretage generationsskiftet på, men det er langt fra den bedste løsning for Jens og Yrsa 

eller for John. 

Aktiernes salgssum bliver sat til den handelsværdi, der blev beregnet i værdiansættelsen af de unoterede 

aktier i Jensen Hoteller A/S i kapitel 7.3.1. Heraf fratrækkes den anskaffelsessum, som Jens havde i 

forbindelse med oprettelse af aktieselskabet. Da selskabet blev stiftet 1989, er der jævnfør ABL § 47, stk. 

3 foretaget et ejertidsnedslag i aktieavancen fra årene 1989 til 1998, der giver en periode på 10 år, hvoraf 

der gives et nedslag på 1% per år. Dermed kommer der en aktieavance til beskatning på DKK 76.908.067. 

Opstilling af denne beregning findes på næste side, hvor der ligeledes er opstillet den skattemæssige 

konsekvens for Jens, som sælger, ved salget i kapitel 9.1.1 samt konsekvensen for John, som køber, i 

kapitel 9.1.2. 
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9.1.1 Betydning for køber 
John ville skulle erhverve aktierne i Jensen Hoteller A/S til den beregnede handelsværdi jævnfør 

opgørelsen, altså salgssummen for selskabet. Denne købssum på DKK 85.953.408 ville John skulle finde 

en finansieringsmetode til, da han ikke lige just ligger inde med næsten 86 mio. kr. på hans bankkonto, og 

hans friværdi på ca. DKK 500.000 er heller ikke til meget hjælp her.  

Den økonomiske byrde, som det ville påfalde John ved at låne et sådan beløb – hvis han overhovedet 

kunne få sådan et lån – ville gøre hans fremtidige situation umulig at opretholde med tilbagebetaling på 

lånet, renter samt at drive Jensen Hoteller A/S og forhåbentligt også kunne stifte en familie. 

Det virker derfor meget usandsynligt, at denne metode vil blive anvendt til generationsskiftet, og det 

anbefales også familien Jensen hellere at kigge på alternativerne. 

9.1.2 Betydning for sælger 
Jens ville få avancen mellem salgssummen og anskaffelsessummen til beskatning efter nedslag i 

aktieavancen for ejertidsperioden mellem 1989 og 1998. Dette ville resultere i, at DKK 76.908.067 kom til 

beskatning som aktieindkomst. Grundet ægteskab med Yrsa kan den dobbelte sats bruges, og der skal 

derfor betales 27% i skat af de første 99.800 kr.16 efterfulgt af 42% i skat af det resterende beløb over 

99.800 kr. Hermed skal Jens betale DKK 32.286.418 i skat, og derudover også den latente skat, der ligger 

i selskabet. Jens og Yrsa ville derfor ende ud med nogen millioner til deres pension, imens sønnen John 

ville have en umulig opgave foran sig med finansieringen og fremtiden. Dette er derfor helt klart ikke en 

generationsskiftemodel, der er anbefalelsesværdig for familien Jensen. 

                                                           
16 Satser brugt fra 2015 

Skattepligtigt salg af aktierne i Jensen Hoteller A/S

Salgssum jf. værdiansættelse 85.953.408          

Anskaffelsessum 500.000                

Aktieavance før ejertidsnedslag 85.453.408          

Ejertidsnedslag jf. ABL § 47, stk. 3 8.545.341             

Aktieavance til beskatning 76.908.067          

Til beskatning hos Jens og Yrsa

0-99.800 kr., 27% (Ægtefæller) 26.946                   

Over 99.800 kr., 42% (Ægtefæller) 32.259.472          

Samlet skat af 76.908.067 kr. 32.286.418          
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9.2 Aktieoverdragelse med succession 
Det kunne konkluderes, at et skattepligtigt salg af aktierne ville være noget nær umuligt for John at kunne 

finansiere, og at det langt fra ville være den bedste løsning for familien. Det naturlige alternativ til det 

skattepligtige salg er derfor at overdrage aktierne med succession til John med indeholdelse af et 

gaveelement på enten hele eller dele af handelsværdien for aktierne i Jensen Hoteller A/S. Reglerne, der 

vedrører aktieoverdragelse med succession, er gennemgået i kapitel 6.2, hvorfra der trækkes paralleller 

til benyttelsen af denne generationsskiftemodel for familien Jensen. Da John som sagt er Jens og Yrsas 

biologiske søn, så indgår han også i gaveafgiftskredsen og kan dermed benytte reglerne i BAL §22 og §23, 

der vedrører grænsen for afgiftsfrie gaver, afgiften af gaver over grænsen samt personkredsen. 

John og generationsskiftet af Jensen Hoteller A/S lever også op til kravene i ABL § 34, da John for eksempel 

er skattepligtig i Danmark, der er tale om overdragelse af mere end 1% af aktiekapitalen og Jensen Hoteller 

A/S heller ikke vurderes som en passiv investeringsvirksomhed jævnfør ABL § 34, stk. 1, nr. 3 samt ABL § 

34, stk. 6, også kaldet en pengetank. Betingelserne for at kunne benytte aktieoverdragelse med succession 

vurderes derfor er være overholdt, og det vil altså være muligt for John at overtage Jensen Hoteller A/S 

og faderens skattemæssige position uden at dette kommer til beskatning. 

Jens kan godt se jævnfør det skattepligtige salg af aktierne i kapitel 9.1, at der bliver tale om en større 

gave til John, hvis det skal være muligt for ham at finansiere det. Efter konsultation med familien synes 

han derfor som udgangspunkt, at han gerne vil yde John en gave på 90% af overdragelsessummen. Da der 

så ydes en delvis gave tillader KSL § 33 D, at der modregnes en passivpost på op til 30% i 

gaveafgiftsgrundlaget, som kompensation for, at John nu overtager den fremtidige latente skat, som også 

gennemgået i kapitel 6.2. Det vurderes i familien Jensens situation, at en passivpost på 22% vil være mest 

hensigtsmæssig og kunne forsvares. 

Dermed beregnes først passivposten, der kan modregnes: 

 

Beregning af passivpost

Salgssum jf. værdiansættelse 85.953.408          

Anskaffelsessum 500.000                

Skattepligtig avance før ejertidsnedslag 85.453.408          

Ejertidsnedslag jf. ABL § 47, stk. 3 8.545.341             

Skattepligtig avance til beskatning 76.908.067          

Passivpost (22%) 16.919.775          
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9.2.1 Betydning for køber 
Den beregnede passivpost benyttes derfor i beregningen af gaveafgiften, som John ville skulle betale ved 

overtagelse af aktierne i Jensen Hoteller A/S med succession, og afgiften bliver derfor som følgende: 

 

Der vil altså påfalde John at skulle betale en gaveafgift på DKK 9.056.639 ved overtagelsen af aktierne i 

Jensen Hoteller A/S med succession. Et beløb, der allerede igen er lidt mere, end hvad John har mulighed 

for at finansiere. Dette er dog ikke det hele, da Jens ville yde en gave på 90% af værdien, så skal John også 

yderligere fortsat finansiere de sidste 10% af handelsværdien, som Jens og Yrsa ønskede til deres pension. 

Det giver således et samlet kapitalkrav for John som følgende: 

 

John vil derfor stå i den situation, at han skal ud og finde DKK 17.651.980 til finansiering af aktierne i 

Jensen Hoteller A/S. Derudover kommer så også den fremtidige latente skat, som han overtager og bliver 

udløst ved en eventuel fremtidig afståelse af aktierne. Beløbet er denne gang for John selvfølgelig 

væsentligt mindre end ved det skattepligtige salg, men med hans begrænsede likviditet og friværdi ville 

det være usandsynligt, at dette kunne lade sig gøre. Der ønskes derfor stadig at se på andre alternativer 

for generationsskiftet. 

9.2.2 Betydning for sælger 
Betydningen for Jens med overdragelse af aktierne ved succession med et gaveelement på 90% ville blot 

være, at han modtager de resterende 10% af afståelsessummen på DKK 8.595.341, som beregnet i kapitel 

9.2.1. Han ville derfor modtage en fin pensionssum, som han også personligt ville være godt tilfreds med, 

når han vidste, at han havde skabt de bedste vilkår for hans overtagende søn. Dog ser 

finansieringsmuligheder for John i denne situation ikke gode ud, og det ønskes, at der kigges på andre 

alternativer også. 

Beregning af gaveafgift

Gave (90%) 77.358.067          

Passivpost 16.919.775          

Bundfradrag 2015 60.700                   

Beløb til afgiftsberegning 60.377.592          

Gaveafgift (15%) 9.056.639             

Kapitalkrav for John Jensen

Afståelsessum (10%) 8.595.341             

Gaveafgift 9.056.639             

Samlet kapitalkrav 17.651.980          
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9.3 Køb af aktier via holdingselskab 
I og med vi her kigger på køb af aktierne via holdingselskab, så er der her tænkt at kigge på alternativet 

gennemgået ved omstruktureringen i kapitel 8, hvor der blev etableret en holdingstruktur ved skattefri 

aktieombytning, så Jens nu var ejer af Jensen Hoteller Holding ApS, der så, efter en skattefri grenspaltning 

af ejendommene i Jensen Hoteller A/S, blev ejer af Jensen Hoteller A/S samt Jensen Ejendomme A/S. Der 

er set på reglerne i kapitel 6.3. 

Dette løsningsforslag vil derfor have til formål, at John opretter sit eget holdingselskab, hvori han vil købe 

aktierne i Jensen Hoteller A/S, efter at ejendommene er blevet spaltet ud af selskabet. Dette medfører, 

at aktiernes handelsværdi vil være betydelig formindsket, og det derved også er væsentligt lettere for 

John og hans holdingselskab at finansiere. Dette betyder også, at Jens kan beholde aktierne i Jensen 

Ejendomme A/S i sit eget holdingselskab i en yderligere årrække, hvoraf han så kan udbetale udbytte til 

sig selv og således finansiere hans og Yrsas pension på denne måde ud over deres allerede store 

pensionsopsparing. 

Det er dog meget vigtigt her at bemærke, at aktieombytningen og grenspaltningen blev foretaget 

skattefrit og uden tilladelse fra SKAT, så er der altså et ejertidskrav på 3 år, før Jensen Hoteller ApS kan 

sælge aktierne skattefrit. Da familien Jensen gerne ser salget foretaget skattefrit, og samtidig har 

mulighed for at lade driften med den nye koncernstruktur fortsætte i den næste 3 årige periode, så er det 

ikke et problem for familien af vente. John er også mere end indstillet på fortsat at arbejde og opbygge 

en bedre likviditet samtidig med, at han lærer yderligere om at drive hotellerne. 

Da Johns nystiftede holdingselskab, John Jensen Holding ApS, er interesseret i overtage hoteldriften i 

Jensen Hoteller A/S, så er det nødvendigt at foretage en ny værdiansættelse af de unoterede aktier samt 

den eventuelle goodwill, som også blev gjort i kapitel 7. Da salget egentlig først vil kunne foretages om 

minimum 3 år grundet ovenstående afsnits beskrivelse af ejertidskravet, så er tallene for de næste 3 år til 

brug for værdiansættelsen ikke kendte. For opgavens skyld, så værdiansættes Jensen Hoteller A/S med 

de seneste 3 års regnskabstal. Værdiansættelsen af goodwill i Jensen Hoteller A/S bliver foretaget med de 

samme resultater som i kapitel 7.2 for opgavens skyld, men hvor der for eksempel burde være reguleret 

for en betalt husleje. Denne gang kommer der en væsentligt anderledes forrentning af aktiverne, da 

ejendommene er spaltet ud. Aktiverne til brug for beregningen indhentes således fra åbningsbalancen 

efter spaltningen i kapitel 8.3.1. Goodwill bliver som følgende: 
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Værdiansættelsen af derudover foretaget som i kapitel 7.2 efter reglerne i TSS-cirkulære 2000-10 samt de 

i kapitel 7.2 gennemgåede rentesatser med videre. 

Denne store merværdi bliver så tillagt handelsværdien af de unoterede aktier i Jensen Hoteller A/S, da 

selskabet ud fra TSS-cirkulære 2000-10 faktisk er mere værd, end den bogførte værdi grundet deres faktisk 

gode indtjeningsevne. 

Der opstilles derfor nu værdiansættelse af de unoterede aktier, som også blev foretaget i kapitel 7.3.1, 

hvor der nu skal reguleres for merværdien af aktierne samt den udskudte skat af den beregnede 

merværdi. Værdiansættelsen jævnfør TSS-cirkulære 2000-09 bliver derfor som følgende: 

Goodwill beregning efter spaltning

Beregning til værdiansættelse af goodwill

debet kredit debet kredit debet kredit

Resultat 373.214         414.680         1.987.392     

Reguleringer:

Finansielle indtægter 4.367             11.560           9.573             

Finansielle udgifter 2.413.716     2.360.981     1.725.651     

377.581         2.413.716     11.560           2.775.661     9.573             3.713.043     

Resultat 2.036.136     2.764.101     3.703.470     

Vægtning 1                      2                      3                      

2.036.136     5.528.202     11.110.410   

18.674.748   

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 3.112.458     

Udviklingstendens = ( resultat 2015 - resultat 2013)/2 833.667         

3.946.125     

Forretning af aktiver -191.298       

Rest til forrentning af goodwill 3.754.827     

Kapitaliseringsfaktor 2,76 10.363.322   

Den beregnede goodwill 10.363.322   

Kapitaliseringsfaktor

Goodwill'ens levetid: 7

Renten: 9

Forrentning af aktiverne

Aktiver: 4.782.459

Renten: 4

2013 2014 2015
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Jensen Hoteller A/S vil derfor have en handelsværdi på DKK 9.047.079, efter der er foretaget den 

foreslåede omstrukturering af selskabet. Dette er derfor, hvad Johns nye holdingselskab, John Jensen 

Holding ApS, ville skulle betale for at overtage Jensen Hoteller A/S. 

9.3.1 Betydning for køber 
Betydningen for John ville som nævnt være, at han oprettede holdingselskabet, John Jensen Holding ApS, 

hvori han indskød anpartskapitalen kontant med DKK 50.000. Således kan holdingselskabet låne pengene 

til finansiering af aktierne i Jensen Hoteller A/S, og det vil så være muligt for John hvert år at udbetale 

skattefrit udbytte fra Jensen Hoteller A/S op til John Jensen Holding ApS som brug for betaling af renter 

og afdrag på lånet. 

Åbningsbalancen for John Jensen Holding ApS vil derfor se ud som følgende efter etableringen samt efter 

købet af aktierne: 

 

Konsekvensen for John er derfor, at han personligt skal indskyde anpartskapitalen på de DKK 50.000, og 

må ligeledes indse, at de første par nok også er nødsaget til at bruge udbytte til afbetaling af lånet, og 

derfor ikke kan udbetale disse til sig selv. Men ved ansættelse som direktør i Jensen Hoteller A/S, så bliver 

han også berettiget til en direktørløn, som burde hjælpe med hans privatøkonomi og fremtidsudsigter. 

Dette kræver selvfølgelig, at långiver godkender et sådan lån til Johns holdingselskab. 

 

Beregning af handelsværdi efter spaltning

Egenkapital efter spaltning 963.688             

Regulering af beregnet goodwill 10.363.322       

Regulering af udskudt skat (22%) -2.279.931        

Handelsværdi af Jensen Hoteller A/S 9.047.079         

Åbningbalance for John Jensen Holding ApS

Aktiver Før aktiekøb Efter aktiekøb

Aktier i Jensen Hoteller A/S -                        9.047.079              

Likvider 50.000                 -                          

Aktiver i alt 50.000                 9.047.079              

Passiver

Anpartskapital 50.000                 50.000                    

Gæld -                        8.997.079              

Passiver i alt 50.000                 9.047.079              
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9.3.2 Betydning for sælger 
Ved betydningen for Jens antages det, at ejertidskravet på 3 år i hans holdingselskab er overholdt således, 

at salget af aktierne i Jensen Hoteller A/S er foretaget skattefrit. Således vil salget af aktierne resulterer i, 

at Jensen Hoteller Holding ApS modtager DKK 9.047.079 i likvide midler. 

Jens har derfor flere muligheder med de ca. 9 mio. kr., som han modtager fra salget. Det ville være muligt 

at geninvestere pengene i andre aktier eller værdipapirer eller blot se sit holdingselskab som en 

pengetank, hvor kan nu ville kunne udbetale udbytte til sig til finansiering og hans og Yrsas pension. 

Derudover er han fortsat ejer af Jensen Ejendomme A/S, hvor der også er mulighed for, at der kan 

udbetales udbytte op til holdingselskabet, som vi styrke Jens’ pengetank yderligere. 

Det vil så længere ude i fremtiden også være muligt yderligere at generationsskifte Jensen Ejendomme 

A/S, således Johns holdingselskab, John Jensen Holding ApS, fuldt ud kan overtage både hotel- og 

ejendomsdrift. 

9.4 A/B-modellen 
A/B-modellen kunne være et alternativ til køb af aktierne via holdingselskab. Dette begrundes specielt 

med, at det kan være, at der jævnfør gennemgangen i kapitel 9.3 kan opstå mulige vanskeligheder for 

John at finde en långiver til det nødvendige lån i hans holdingselskab, John Jensen Holding ApS. 

A/B-modellen, hvor reglerne er gennemgået i kapitel 6.4, ville lette denne økonomiske byrde yderligere 

fra John, da hans holdingselskab dermed vil kunne overtage B-aktier i Jensen Hoteller A/S, mod at Jens’ 

holdingselskab beholder A-aktierne, og samtidig får en forlods udbytteret, der har til formål at 

kompensere for, at B-aktierne har en lavere værdi. Dermed et det ikke nødvendigt for John at skulle 

finansiere hele handelsværdien nu og her, men i stedet kan denne afbetales over en periode, hvor han 

fraskriver sig retten til udbytte, og udbyttet i stedet går til A-aktierne, som afbetaling. 

Det er efter konsultation med familien ønsket, at der tegnes en yderligere aktiekapital på DKK 1.000.000, 

som skal udgøre B-aktierne, hvorefter A-aktierne udgør den nuværende aktiekapital på DKK 500.000. 

Dermed vil B-aktierne udgøre to tredjedele af den totale aktiekapital. Der skal derfor på ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling træffes beslutning om, at der foretages en opdeling i aktieklasser, hvor 

alle Jensen Hoteller Holding ApS’ aktier bliver A-aktier, og B-aktierne til at begynde med ikke har nogen 

aktiekapital eller aktionær og har en tegningskurs på 100. A-aktierne tildeles så forlods udbytteret. 
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Herefter gennemføres der en kontant kapitalforhøjelse af B-aktierne, hvor John Jensen Holding ApS 

nytegner nominelt DKK 1.000.000, og efter kapitalforhøjelsen ejer følgelig to tredjedele af aktierne i 

Jensen Hoteller A/S. Det er hermed kun nødvendigt for John at skulle finansiere 1 mio. kr. gennem sit 

holdingselskab, hvor resten af handelsværdien så er finansieret gennem forlods udbytteretten. Når 

forlodsudbyttet er betalt ophæves aktieklasserne. 

Forlods udbytteretten tilkommer A-aktierne i Jensen Hoteller Holding ApS, og denne bliver beregnet ud 

fra en formel, hvor der beregnes den del, som den indtrædende aktionær skal give afkald på. Det er her 

også nødvendigt for familien Jensen at leve op til holdingkravet i ABL §36, da der ved afgørelse fra SKAT17 

er set, at de mener en kapitalforhøjelse, forlods udbytteret samt afgivelse af stemmeretter er i strid med 

holdingkravet i ABL § 36. Derfor skal der som i kapitel 9.3 også her ventes 3 år med udførslen, men for 

opgavens skyld bruges der også her de nuværende kendte resultater og beregnede værdier. Formlen til 

beregningen er som følgende: Ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløb) – tegningsbeløb18 

66% af (9.047.079 kr. + 1.000.000 kr.) – 1.000.000 kr. = 5.631.072 kr. 

For således at finde frem til det forlodsudbytte, som Jensen Hoteller Holding ApS dermed har ret til med 

deres A-aktier, skal det ovenstående resultat divideres med den ejerandel, som B-aktierne udgør: 

5.631.072 kr. / 66% = 8.531.927 kr. 

Der tilfalder altså A-aktierne i Jensen Hoteller A/S, som er ejet af Jensen Hoteller Holding ApS en forlods 

udbytteret på DKK 8.531.927. 

Det beregnede forlodsudbytte er uden forrentning, som der kræves i forbindelse med restsaldoen. Denne 

rente skal svare til markedsrenten samt et risikotillæg, og i tilfældet for familien Jensen vurderes 

rentesatsen til 4%, da de gerne ønsker at være konservative for ikke at få anmærkninger fra SKAT. 

Derudover skal der påtænkes en periode for forlods udbytteretten, hvor det forventes, at denne er 

indfriet. Der stilles i forbindelse med dette ikke specifikke krav til, at hele forlodsudbyttet skal være 

tilbagebetalt efter denne periode, da mange faktorer såsom konjunkturudsving og år med underskud i 

Jensen Hoteller A/S kan spille ind. SKAT har ved tidligere afgørelser også vist udtryk for, at denne periode 

                                                           
17 SKM2012.504.SR - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2067064&vId=0  
18 Formlen er godkendt af SKAT jævnfør SKM2011.79.SR - http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1925050  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2067064&vId=0
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1925050
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er mere rørlig, og at så længe restsaldoen forrentes, så kan forlods udbytteretten også forlænges. Den 

sættes derfor i familien Jensens tilfælde til 10 år. 

9.4.1 Betydning for køber 
Betydningen ved en sådan opstilling af A/B-modellen for generationsskiftet i Jensen Hoteller A/S vil for 

John først og fremmest gøre, at hans nyetablerede holdingselskab ikke har et lige så stort 

finansieringsbehov, og der således er større mulighed for, at en långiver vil finansiere dette. Det vil dog 

være nødvendigt for ham, at få et form for stående lån eller lignende, da han nu ikke kan modtage udbytte 

fra Jensen Hoteller A/S, da han har afskrevet sig denne ret i en årrække grundet forlods udbytteretten, 

som tilfalder A-aktierne. 

Åbningsbalancen for John Jensen Holding ApS vil derfor se ud som følgende efter etableringen samt efter 

købet af B-aktierne: 

 

Forlods udbytteretten beregnet til DKK 8.531.927 vil så tilfalde faderens holdingselskab, hvor udbytte 

hvert år udbetales kun til Jensen Hoteller Holding ApS, hvor restsaldoen tillægges 4%. Først når dette 

forlodsudbytte tillagt renten er betalt til Jensen Hoteller Holding ApS, så vil aktieklasserne blive ophævet, 

og John Jensen Holding ApS’ aktier vil blive sidestillet med aktierne i Jensen Hoteller Holding ApS, således 

fremtidigt udbytte vil blive uddelt i forhold til ejerandelen. 

Når forlods udbytteretten ophæves vil det ligeledes så være muligt for John Jensen Holding ApS at købe 

de resterende aktier i Jensen Hoteller A/S og dermed blive ene aktionær i selskabet, således Jens ikke 

længere er en del af selskabet, men fortsat ejer Jensen Ejendomme A/S, som det også senere vil være 

muligt at generationsskifte. 

 

Åbningbalance for John Jensen Holding ApS

Aktiver Før aktiekøb Efter aktiekøb

B-aktier i Jensen Hoteller A/S -                        1.000.000              

Likvider 50.000                 -                          

Aktiver i alt 50.000                 1.000.000              

Passiver

Anpartskapital 50.000                 50.000                    

Gæld -                        950.000                 

Passiver i alt 50.000                 1.000.000              



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 54 af 71 
 

9.4.2 Betydning for sælger 
Betydningen for Jens vil i bund og grund være, at han i stedet for at sælge hele selskabet på én gang først 

lader John købe sig ind til en lav kurs i selskabet, og hvor tilbagebetalingen så foregår med forlods 

udbytteretten. Jens er derfor stadig sikret, at han vil modtage salgssummen, som selskabet ellers havde, 

men han er nu blot også en del af, at betalingen også kan ske, da han fortsat er ejer i selskabet, og hans 

fremtidige indtjening afhænger af, at selskabet skaber positive resultater til udbetaling af overskud som 

udbytte. Da Jensen Hoteller Holding ApS ejer over 10% af aktiekapitalen i en sammenhængende periode 

på 1 år, jævnfør SEL § 13, stk. 2, er udbyttet også skattefrit. 

Efter forlods udbytteretten ophører vil et salg af den resterende ejerandel i Jensen Hoteller A/S ligeledes 

være skattefrit, da holdingkravet på 3 år jævnfør ABL § 36 allerede er opfyldt.  
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10 Lovforslag om nedsættelse af gaveafgiften 
Regeringen har 19. november 2015 fremsat finanslovsforslag til Finansloven for 2016, hvori der er lagt op 

til, at Regeringen ønsker at nedsætte bo- og gaveafgiften gradvist over de næste år frem til 2020, hvor 

den herfra skulle være 5%.19 Dette lovforslag og nedsættelse af bo- og gaveafgiften ville i så fald kun være 

gældende ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed, dækkende over personligt ejede virksomheder 

samt selskaber, til nære familiemedlemmer med videre, og vil altså gavne generationsskifter, hvor 

gaveelementet er en væsentlig del af generationsskiftets opbygning. Lovforslaget har derfor mulighed for 

at ændre meget på opbygningen af et fremtidigt generationsskifte, da nedsættelsen fra 15% til 5% i nogen 

tilfælde vil gøre det økonomisk muligt for overtager at betale gaveafgiften i forbindelse med succession i 

stedet for at skulle kigge på alternative generationsskiftemodeller, som kunne være mere komplicerede. 

Da der i kapitel 9.2 blev kigget på en aktieoverdragelse med succession i forbindelse med generationsskifte 

af Jensen Hoteller A/S fra faderen Jens til sønnen John, så ville det være oplagt også her at kigge på, hvad 

denne mulige fremtidige lovændring egentlig kunne have af påvirkning for deres ønskede 

generationsskifte. 

I forbindelse med den tidligere gennemgåede aktieoverdragelse med succession gennemgået i kapitel 9.2, 

ønskede Jens at overdrage 90% af handelsværdi som en gave, således han stadig ville modtage 10% af 

handelsværdi til brug for hans og Yrsas pension. Her blev det dog til, at den økonomiske byrde for John 

med både gaveafgift og den resterende handelsværdi ville blive for stor. Jens synes derfor med det nye 

lovforslag, at han i det mindste vil se på muligheden for at overdrage Jensen Hoteller A/S ved et fuldt ud 

gaveelement af hele selskabets handelsværdi. Der blev i kapitel 9.2 beregnet en passivpost jævnfør KSL § 

33 D, og der blev derfor benyttet nedenstående passivpost på 22% af gaveafgiftsgrundlaget: 

 

                                                           
19http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2015/Aftale%2
0om%20Finansloven%202016  

Beregning af passivpost

Salgssum jf. værdiansættelse 85.953.408          

Anskaffelsessum 500.000                

Skattepligtig avance før ejertidsnedslag 85.453.408          

Ejertidsnedslag jf. ABL § 47, stk. 3 8.545.341             

Skattepligtig avance til beskatning 76.908.067          

Passivpost (22%) 16.919.775          

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2015/Aftale%20om%20Finansloven%202016
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2015/Aftale%20om%20Finansloven%202016
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Denne passivpost benyttes derfor i beregningen af gaveafgiften, som John ville skulle betale ved 

overtagelse af aktierne i Jensen Hoteller A/S med succession, hvor 100% af handelsværdien overdrages 

som gave. Da overdragelsen først ville ske i 2020, hvor gaveafgiften er nedsat til 5%, så ville selskabet også 

have en væsentligt anderledes handelsværdi, end den allerede beregnede handelsværdi i kapitel 7.3.1, 

men for illustrationens skyld i opgaven er handelsværdien fra kapitel 7.3.1 benyttet. Derudover kendes 

bundfradraget for gaver ikke for 2020/2021, og det benyttes således bundfradraget for 2016, der er på 

DKK 61.500. Beregningen af gaveafgiften er således følgende: 

 

For at overtage Jensen Hoteller A/S med aktieoverdragelse med succession, hvor gaveelementet udgør 

100% af handelsværdien, skal John altså kunne finansiere DKK 3.448.607, og dermed overtage hele Jensen 

Hoteller A/S med ejendommene og den latente skat. Det er i dette tilfælde altså ikke nødvendigt at 

foretage yderligere omkring den gennemgåede omstrukturering i kapitel 8. 

I forhold til de andre generationsskiftemodeller gennemgået i kapitel 9, så vil denne aktieoverdragelse 

med succession efter det nye lovforslag faktisk være økonomisk en af de billigere løsninger for John. Her 

skal John dog personligt finansiere de ca. 3,5 mio. kr., hvorimod han med køb via holdingselskab eller A/B-

modellen, henholdsvis kapitel 9.3 og 9.4, selv har en meget lav finansiering, og hans eget holdingselskab 

derfor skal finde finansieringen. Dog er der med disse to løsninger tale om overtagelse af Jensen Hoteller 

A/S efter, at ejendommene er grenspaltet, og John overtager derfor ikke hele virksomheden for ham selv. 

For Jens og Yrsa ville aktieoverdragelsen med succession med fuldt overdragelse som gave dog betyde, at 

der hverken tilfalder dem nogen ”salgssum” for Jensen Hoteller A/S eller nogen former for fremtidige 

indtægter til deres pension. Det skal derfor opgøres med dem selv, om deres allerede opsparede pension 

og formue egentlig vil være nok for dem med den positive ting in mente, at John vil kunne overtage hele 

Jensen Hoteller A/S og fortsætte driften af hele selskabet på egne ben.  

Beregning af gaveafgift efter nyt lovforslag

Gave (100%) 85.953.408          

Passivpost 16.919.775          

Bundfradrag 2016 61.500                   

Beløb til afgiftsberegning 68.972.133          

Gaveafgift (5%) 3.448.607             
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11 Den optimale løsningsmodel 
Der er nu gennemgået en række forskellige løsningmodeller for på bedst mulig vis at foretage et 

generationsskifte af Jensen Hoteller A/S fra faderen Jens Jensen til sønnen John Jensen. Nogle af de 

gennemgåede løsningsmodeller blev således også hurtigt kasseret grundet primært et personligt 

finansieringskrav til sønnen John, som han ikke ville kunne bære. 

Der er valgt at opstille 3 løsningsforslag, som bedst passer til familiens ønsker og mål med 

generationsskiftet, og disse 3 alternativer er vurderet alle at kunne opnå dette. Der ønskes derfor nu en 

stillingtagen til fordele og ulemper ved de enkelte alternativer, således det i næste kapitel kan 

konkluderes, hvilket alternativ der anbefales familien Jensen ud fra deres ønsker og mål. 

Alternativ 1 er det i kapitel 9.3 gennemgåede køb af aktierne i Jensen Hoteller A/S efter den foretagne 

omstrukturering med skattefri aktieombytning og grenspaltning uden tilladelse via nyetableret 

holdingselskab af John. 

Alternativ 2 er det i kapitel 9.4 gennemgåede opdeling af aktierne i Jensen Hoteller A/S efter den foretagne 

omstrukturering med skattefri aktieombytning og grenspaltning uden tilladelse i A- og B-aktier, således 

Johns nyetablerede holdingselskab nytegner ny aktiekapitel i B-aktierne, der medfører et 66% ejerskab. 

Hermed får A-aktierne i faderens holdingselskab forlods udbytteret til differencen er betalt. 

Alternativ 3 er det i kapitel 10 gennemgåede nye lovforslag omkring nedsættelse af bo- og gaveafgiften til 

5%, der ville medføre, at John med en overdragelse af aktier med succession vil kunne overtage hele 

aktieandelen i Jensen Hoteller A/S, med et 100% gaveelement, uden en omstrukturering, men blot 

betaling af den beregnede gaveafgift. 

11.1 Alternativ 1 – Køb via holdingselskab 
Købet via holdingselskab tog udgangspunkt i, at Jens foretager omstruktureringen med skattefri 

aktieombytning og grenspaltning uden tilladelse jævnfør kapitel 8. Hernæst opretter John sit 

holdingselskab med indskydelse af DKK 50.000 i anpartskapital. Der blev efterfølgende foretaget en ny 

værdiansættelse af Jensen Hoteller A/S efter spaltningen, hvor ejendommene nu ligger i et selskab for sig 

selv. Handelsværdien er i så fald DKK 9.047.079, jævnfør kapitel 9.3, og det er nødvendigt for John at 

kunne optage et lån i gennem hans holdingselskab på DKK 8.997.079 for at kunne finansiere købet af 

aktierne. Det er altså specielt her udfordringen i modellen ligger, da dette kan være vanskeligt for John at 

kunne opnå. 
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For faderen Jens, der dermed sælger alle sine aktier i Jensen Hoteller A/S, er det forudsat, at han venter 

3 år efter omstruktureringen med salget grundet holdingkravet i ABL § 36. I så fald er salget skattefrit, og 

hele salgssummen på DKK 9.047.079 vil tilgå hans holdingselskab som likvider. Jens har derfor mulighed 

for geninvestere disse penge i andre ting eller blot bruge dette som en form for pengetank eller 

pensionsopsparing, således han kan udbetale udbytte til sig selv samtidigt med, at Jensen Ejendomme 

A/S, som han stadig ejer 100%, har mulighed for at generere overskud og dermed yderligere udbytte til 

hans holdingselskab. 

Denne løsningsmodel tilgodeser altså både John og Jens, da John personligt ikke skal binde mere end DKK 

50.000, men samtidigt er betinget af, at han kan finde en långiver til de ca. 9 mio. kr. Dette betyder også, 

at han er bundet af, at Jensen Hoteller A/S gerne skulle generere gode overskud i den næste årrække, 

således han kan udbetale udbytte til holdingselskabet, der skal kunne betale renter og afdrag på lånet. 

John vil derfor heller ikke selv kunne modtage noget udbytte selv, før lånet er tilbagebetalt, og må ”nøjes” 

med den direktørløn, som han kan fastsætte for sig selv.  

Jens derimod modtager en god salgssum samt har Jensen Ejendomme A/S til at sikre fremtidig indtjening. 

Jens og Yrsas pension ville derfor være sikret med denne løsningsmodel. Kapitalkravet som John Jensen 

Holding ApS står over for kan dog vise sig at være for svært at kunne opnå, og i så fald er det altså 

nødvendigt at kigge på de andre alternativer. 

11.2 Alternativ 2 – A/B-modellen 
Et alternativ til køb af aktierne via holdingselskab ville derfor i naturlig forlængelse være benyttelse af 

A/B-modellen, som også har den foretagne omstrukturering til grund for udførslen. Som også gennemgået 

i kapitel 9.4, så ville en opdeling i aktieklasserne i Jensen Hoteller A/S i A- og B-aktier betyde, at John 

Jensen Holding ApS blot skal finansiere en nytegning af aktiekapitalen i B-aktierne på DKK 1.000.000, der 

ville medføre en ejerandel på 66% i selskabet. Johns holdingselskab ville i så fald kun skulle kunne 

finansiere DKK 950.000 gennem lån, hvilket ville være betydeligt nemmere end alternativet omkring køb 

via holdingselskab. Det skal noteres her, at det også er nødvendigt at efterleve holdingkravet. 

For at dette skal kunne lade sig gøre, så får A-aktierne en forlods udbytteret på DKK 8.531.927, hvor 

restsaldoen også forrentes med 4% p.a., der skal sikre, at Jens som ejer af A-aktierne også modtager en 

form for kompensation for den salgssum, som han ellers ville miste. Jens vil derfor stadig modtage 

salgssummen for Jensen Hoteller A/S, han modtager blot dette som udbytte årligt i hans holdingselskab. 
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Da hans fremtidige indtjening afhænger af, at Jensen Hoteller A/S klarer sig godt med positive resultater 

samt han stadig ejer 34% af selskabet, så højnes hans engagement også i den bedst mulige drift af 

selskabet. Når forlodsudbyttet i fremtiden er fuldt betalt, så vil det også være muligt for John at erhverve 

de resterende kapitalandele i Jensen Hoteller A/S enten ved køb af aktierne gennem hans holdingselskab 

eller for eksempel ved brug af reglerne i Ligningsloven § 16B, stk. 2, nr. 6, der vedrører tilbagesalg til 

udstedende selskab. 

Dette alternativ ville gøre finansiering væsentligt lettere for John og stadig sikre, at Jens fik fremtidige 

indtægter til brug for pensionen. Det medfører dog også, at Johns holdingselskab vil have vanskeligheder 

ved at kunne tilbagebetale lånet, som bliver optaget i forbindelse med købet af B-aktierne. Dette skyldes, 

at der for John Jensen Holding ApS i en lang årrække ikke er udsigter til nogen form for udbytte grundet 

forlods udbytteretten, som først skal betales og dernæst ophæves. Det vil derfor for John være nødvendigt 

med et form for stående lån eller lignende, og udsigter til fremtidige indtægter fra udbytte vil derfor også 

være minimale, dog vil han her være berettiget til en direktørløn i Jensen Hoteller A/S. Jens’ fremtidige 

indtægter i Jensen Hoteller A/S afhænger af, at selskabet dermed formår at skabe overskud i den 

kommende årrække, og derudover har han fortsat mulighederne for udbytte fra Jensen Ejendomme A/S. 

11.3 Alternativ 3 – Aktieoverdragelse med succession efter nyt lovforslag 
Et andet fornuftigt alternativ er opstået grundet lovforslaget om en gradvist nedsættelse af bo- og 

gaveafgiften, som vil resultere i en gaveafgift på 5% i 2020 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til 

nære familiemedlemmer, som også gennemgået i kapitel 10. Med dette alternativ ville det muliggøre John 

at overtage hele Jensen Hoteller A/S med dertilhørende ejendomme, latent skat med videre ved en 

aktieoverdragelse med succession. Det ville her ikke være nødvendigt med en omstrukturering inden 

generationsskiftet, og John ville have mulighed for at overtage den fulde virksomhed, som egentlig også 

er familiens reelle ønske. 

Som gennemgået i kapitel 10, så vil en sådan aktieoverdragelse med succession først kunne lade sig gøre 

i 2020, da gaveafgiften først ville være nedsat her. Ellers vil der blot være tale om en løsningsmodel som 

gennemgået i kapitel 9.2. Med løsningen i dette kapitel var ønsket at overdrage 90% af handelsværdien 

som gave, men efter opstillingen af dette gik det også op for familien, at det personlige kapitalkrav for 

John ville blive alt for højt. Således var Jens og Yrsa også villige til at kigge på en overdragelse med et 100% 

gaveelement af handelsværdien. 
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Ved en aktieoverdragelse med succession beregnet med handelsværdien fra 2015 ville der således komme 

DKK 3.448.607 i afgift til betaling for John. Dette beløb vil han skulle betale personligt, hvor han derimod 

overtager hele Jensen Hoteller A/S og succederer i faderens sted med anskaffelsessum og skattemæssige 

position. Det ville imidlertid faktisk være muligt for familien at reducere dette kapitalkrav for John. Dette 

kunne således lade sig gøre ved, at Jens allerede nu frem mod 2020 begyndte at udbetale udbytte fra 

selskabet til dig selv, som dog ville komme til personlig beskatning. Ved at udbetale udbytte til dig selv, 

tømmer han selskabet for noget af den opbyggede kapital, som er etableret gennem årene, og dermed 

nedsætter han også handelsværdien af selskabet. Hermed ville den beregnede gaveafgift også 

formindskes yderligere, som letter kapitalkravet for John. Ved en eventuel overtagelsen efter 2020 vil 

John kunne begynde at tilbagebetale den finansiering, som han har måtte låne dig til, ved både at modtage 

en direktørløn i Jensen Hoteller A/S samtidigt med, at han nu har mulighed for også at udbetale udbytte 

til dig selv årligt for at fremskynde tilbagebetalingen af et sådan lån. Han vil også have muligheden for at 

forsøge at opbygge sin egen likviditet frem til 2020 for at skulle søge mindre ekstern finansiering. Efter en 

overtagelse af Jensen Hoteller A/S ville John også selv kunne kigge på at foretage en omstrukturering ved 

for eksempel at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, således at han kunne få etableret et 

holdingselskab og benytte sig af alle de tilknyttede fordele, som der følger med dette såsom 

hæftelsesbegrænsning og bruge holdingselskabet som en pengetank. Det vil yderligere være muligt også 

at følge branchekotumen og spalte ejendommene ud i et særskilt selskab. Denne koncernstruktur ville 

bedre sikre risikospredning for John i fremtiden. 

For Jens og Yrsa ville dette imidlertid betyde, at de ikke længere var sikret en fremtidig indtægt til deres 

pension. De må i så fald tage til takke med den større pensionsopsparing, som de begge har opbygget 

igennem årene via selskabet samt arv. Der kommer her et tillæg af det udbytte, som Jens ville kunne 

tømme selskabet for inden overdragelsen, der altså stadig ville give lidt ekstra til pensionen. Da Jens og 

Yrsa allerede har en større pensionsopsparing, samt at deres største ønske egentlig er, at sønnen John 

skal have de absolut bedste vilkår, så er de meget åbne for dette løsningsforslag.  
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12 Konklusion 
Det har været Jens og Yrsa Jensens ønske, at finde den bedst mulige måde at foretage et generationsskifte 

til sønnen John Jensen på. Herunder var det et ønske, at de økonomiske og skattemæssige aspekter ville 

give den optimale fremtid for deres pension samt sønnens fremtid som virksomhedsejer. 

Jens og Yrsa skal gøre sig overvejelser omkring værdierne i Jensen Hoteller A/S både på det forretnings-, 

ledelses- og familiemæssige niveau for at sikre sig, at både virksomheden, medarbejderne og ikke mindst 

dem selv og sønnen John rent faktisk er klar til at gennemføre et generationsskifte. Et generationsskifte 

kræver nøje planlægning og en udførlig handlingsplan, men det kræver også at medarbejderne er indstillet 

på, at der kommer ny ledelse, og at de er villige til forandring. Det kræver også, at John er klar til at skulle 

lede en virksomhed af denne størrelse, og at medarbejderne vil have respekt for ham og hans 

beslutninger. 

Derudover er det vigtigt for Jens og Yrsa, at de har opgjort med dem selv, hvordan ikke kun virksomhedens 

fremtid skal se ud men også deres egen. Deres livsværk og primære indtægtskilde overdrages til deres 

søn, og det er derfor nødvendigt for dem at være økonomisk sikret til fremtiden, hvor pensionering skal 

kunne finansieres. 

Der blev fundet frem til 3 alternativer, hvor de økonomiske og skattemæssige konsekvenser ville kunne 

leve op til familiens mål og ønsker. To af alternativer forudsætter, at Jens Jensen foretager en 

omstrukturering af Jensen Hoteller A/S, således at der med en skattefri aktieombytning og skattefri 

grenspaltning uden tilladelse opbygges en koncernstruktur med ejerskab gennem et holdingselskab og 

spaltning af ejendommene i et særskilt selskab, således handelsværdien væsentligt formindskes. Herefter 

kan så foretages som første alternativ et køb af aktierne i Jensen Hoteller A/S gennem et, af sønnen, 

etableret holdingselskab. Dette ville betyde, at John skulle finde finansiering i holdingselskabet for DKK 

8.997.079, men at salget kunne ske skattefrit efter opfyldelse af en 3 års ejerperiode efter 

omstruktureringen. Jens og Yrsa modtager således salgssummen samt forsat ejerskab af ejendommene 

til deres pension. Det andet alternativ med benyttelse af A/B-modellen vil lette finansieringsbyrden for 

John, der nu kun skal finansiere nytegning af B-aktierne for DKK 950.000 for at eje 66% af selskabet. Jens 

ville modtage en forlods udbytteret på DKK 8.531.927, der ville sikre ham handelsværdien og derudover 

også fremtidig indtjening gennem ejendommene. John ville kunne overtage de sidste ca. 33% af aktierne 

billigt, når forlodsudbyttet var betalt. 
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Der opstod et tredje alternativ grundet lovforslag om nedsættelse af gaveafgiften til 5% i 2020, som er 

yderst benævnelsesværdigt i familien Jensens situation. Nedsættelsen gør, at Jensen Hoteller A/S uden 

en omstrukturering kan overdrages til John ved almindelig aktieoverdragelse med succession. John ville 

hermed skulle betale DKK 3.448.607 i afgift men ville i så fald også overtage selskabet med alle aktiver. 

Det medfører, at der ikke tilfalder Jens og Yrsa fremtidige indtægter, men ved at udbetale udbytte fra 

selskabet frem til 2020 vil Jens modtage større beløb til personlig beskatning til brug for pensionen, og 

samtidigt trimme selskabet således handelsværdien i 2020 ville være formindsket og afgiften for John 

endnu lavere. 

Jens og Yrsa Jensen har under overvejelserne givet udtryk for, at deres største ønske er, at John kan 

overtage deres livsværk på de absolut bedste vilkår. De har allerede opbygget en større 

pensionsopsparing, og det konkluderes med disse ønsker, at en aktieoverdragelse med succession af hele 

Jensen Hoteller A/S i 2020 med den nedsatte gaveafgift ville være den mest optimale løsningsmodel. Jens 

og Yrsa ville således trimme selskabet frem til 2020 ved udbetaling af udbytte til personlig beskatning, 

som ville tilføje yderligere kapital til deres pension. John ville have til 2020 til at finde de bedste 

finansieringsmuligheder til betaling af gaveafgiften, og kan derefter overtage hele Jensen Hoteller A/S, 

hvor han vil modtage direktørløn og kan udbetale fremtidige udbytter til tilbagebetaling af finansieringen. 

Dette giver også John mulighed for selv at kunne foretage en omstrukturering af selskabet for at optimere 

koncernstrukturen og bedre afdække risiko.  
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13 Perspektivering 
Opgavens indhold har været stærkt afgrænset inden for generationsskifte og de dertilhørende 

overvejelser inden et generationsskifte kan foretages i en virksomhed af denne størrelse. Den har taget 

udgangspunkt i en forespørgsel i 2015 om et ønsket fremtidigt generationsskifte i en virksomhed drevet i 

selskabsform med overdrager i levende live. Havde virksomheden være drevet som personlig virksomhed 

eller generationsskiftet sket mellem et dødsbo, så havde opgaven været væsentligt anderledes. 

Konklusionen hos familien Jensen og Jensen Hoteller A/S resulterer i benyttelse af et nyt lovforslag, som 

stadig er til behandling. Det er i opgaven forudsat, at denne nedsættelse af bo- og gaveafgiften bliver en 

realitet i 2020, men hvis dette ikke er tilfældet, så er det også nødvendigt at kigge på de andre alternativer 

i opgaven eller muligvis en helt anden løsningsmodel. 

De ”bløde” værdier er kun let berørt i opgaven, men det ville være nødvendigt, at disse blev grundigt 

gennemgået for et generationsskifte som dette i Jensen Hoteller A/S. Disse kan have væsentlig betydning 

for virksomhedens fremtidige drift, grundet de relationer som overdrager har opbygget i gennem årene 

med medarbejdere, kunder, leverandører og den generelle omverden. Disse relationer er ikke let 

erstattelige, og en overtager vil have svært ved blot at overtage disse relationer og kan være nødsaget til 

at opbygge sine egne. Dette er kun gennemgået overordnet i opgaven.  
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15 Bilag 
Herunder er indsat bilag benyttet i udarbejdelsen af opgaven. 

15.1 Jensen Hoteller A/S – Regnskab 2015 
Det fulde regnskab er ikke indsat, da der forekomme en række sider i dette, der som sådan ikke har direkte 

relevans for opgaven. Hoved- og nøgletalsoversigten, resultatopgørelsen, aktiver, passiver og noterne er 

derfor indsat. 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 66 af 71 
 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 67 af 71 
 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 68 af 71 
 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 69 af 71 
 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 70 af 71 
 

 



Nikolaj Lehto Hansen HD(R) Afgangsprojekt 2015/16 Copenhagen Business School 

Side 71 af 71 
 

 


