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1. Summary 
The purpose of this thesis is to examine and analyze the rules regarding tax-free restructuring in-

cluding mergers, demergers, transfers of assets and exchange of shares. The restructuring can be 

carried out either by getting an approval from the tax authorities or according to the objective rules. 

The objective rules contains protection rules which compensate for the lack of approval. 

 

Tax-free restructuring after the permission rules and the objective rules have caused a number of 

practical issues which are examined and analyzed. For instance regarding the business reasons, sep-

arate line of business, the relationship between assets and liabilities, balance sheet adjustment and 

dividend limitations. In addition the advantages and disadvantages regarding the two different re-

structuring methods are analyzed. 

 

With the legislative amendments in “Forårspakken” some of the protection rules for tax-free re-

structuring according to the objective rules are repealed as a result of the protection rules have be-

come dispensable. In return a requirement of three years of ownership has been establishes to en-

sure that there is no misappropriation of the objective rules. 

 

The thesis also examines and analyzes the possibilities for correction of already completed transac-

tions. 

 

On the basis of this thesis it can be concluded that the choice of method for tax-free restructuring 

depends on the company and shareholders affairs including the business reasons for the transaction 

and an evaluation of the advantages and disadvantages regarding the two sets of rules. Furthermore, 

it can be concluded that the purpose of the implementation of the objective rules have not been 

reached completely. The rules do not seem simpler than the permission rules, and the objective 

rules do also result in significant interpretation issues.  
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2. Indledning, problemformulering og model- og metodevalg 

2.1. Indledning 
Der er mange årsager til, at det kan være relevant for en virksomhed at foretage omstruktureringer. 

Den internationale konkurrence, ekspansion, risikominimering, stordrifts fordele og generations-

skifter er blot nogle eksempler på årsagerne hertil. 

 

For at en virksomhed eksempelvis kan konkurrere på det internationale marked, kan det ofte være 

nødvendigt at ekspandere. Dette kan være en bekostelig affære, hvorfor det kan være relevant at 

omstrukturere virksomheden for at tiltrække nye investorer og minimere risici. Såfremt ekspansio-

nen foretages i et allerede eksisterende selskab, risikerer virksomheden, at fejlslagne investeringer 

lukker en ellers rask virksomhed. 

 

Ved generationsskifter bruges omstruktureringer blandt andet til at slanke et selskab, således at den 

yngre generation har mulighed for at købe den driftsmæssige aktivitet, mens den ældre generation 

har mulighed for at bibeholde den passive del af virksomheden eksempelvis i form af ejendomsdrif-

ten.  

 

Uanset årsagerne til omstruktureringerne kan disse skattemæssigt foregå på flere måder herunder i 

form af fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og/eller aktieombytning i enten en skattepligtig eller en 

skattefri version. I mange tilfælde er den skattefrie version at foretrække, da denne udskyder skatten 

og dermed kræver mindre likviditet at gennemføre på omstruktureringstidspunktet. Derfor er det 

også den skattefrie omstrukturering, som afhandlingen vil gennemgå og analysere.  

 

Erhvervslivet har en interesse i, at den gældende skattelovgivning ikke hindre en hurtig omstruktu-

rering som følge af komplicerede regler, lange godkendelsesprocedurer og lignende. Det er derfor i 

erhvervslivets interesse, at reglerne er let anvendelige samtidig med, at en optimal udnyttelse opnås. 

 

I 2007 blev en smidiggørelse af skattereglerne i forbindelse med omstrukturering indført.1 Tidligere 

krævede alle skattefrie omstruktureringer en tilladelse fra skattevæsenet efter nærmere definerede 

regler. Med de nye regler er det blevet muligt at foretage skattefrie omstruktureringer uden tilladel-

                                                
1 Lov nr. 343 af 18. april 2007 fremsat som L 110 A 2006/07 
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se mod, at en række værnsregler overholdes. Derved er reglerne forsøgt objektiviseret, og der er 

skabt et alternativ til tilladelsesreglerne.  

 

2.2. Problemformulering 
I denne afhandling vil de forskellige skattemæssige omstruktureringsmetoder fusion, spaltning, til-

førsel af aktiver og aktieombytning blive gennemgået og analyseret med fokus på tilladelsesreglerne 

og de nye objektive regler herunder reglernes anvendelighed. Med udgangspunkt heri vil afhandlin-

gen besvare følgende spørgsmål: 

 

• Hvad er baggrunden for og formålet med tilladelsesreglerne og de objektiviserede regler, og 

hvad har fusionsskattedirektivet af betydning for dansk ret? 

• Hvilke krav medfører skattelovgivningen ved skattefrie omstruktureringer?  

• Hvilke praktiske udfordringer er forbundet med henholdsvis tilladelsesreglerne og de objek-

tive regler, og hvornår kan de to regelsæt med fordel anvendes? 

• Hvad er konsekvenserne, hvis kravene til skattefrie omstruktureringer ikke overholdes, og 

hvilke korrektionsmuligheder findes der? 

 

I afhandlingen vil Forårspakkens betydning for de skattefrie omstruktureringer ligeledes blive gen-

nemgået og analyseret, ligesom det undervejs vil blive analyseret, hvorvidt den danske lovgivning 

og retspraksis er i overensstemmelse med EU-retten.  

 

2.2.1. Problemafgrænsning 

Afhandlingen vil som udgangspunkt ikke gennemgå og analysere de selskabsretlige aspekter af om-

struktureringsmetoderne, de regnskabsmæssige regler og de skattepligtige omstruktureringsregler. 

Endvidere vil afhandlingen ikke gennemgå og analysere sambeskatningsreglernes påvirkning på og 

betydning for omstruktureringerne, dog vil omstruktureringernes påvirkning på reglerne om tvun-

gen national sambeskatning blive inddraget i et begrænset omfang, hvor det vurderes for at være 

relevant.  

 
Generelle betingelser vedrørende formalia herunder indsendelsesfrister og krav til indsendte doku-

menter vil heller ikke blive gennemgået i afhandlingen. 
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Omstruktureringsmetoderne, som afhandlingen vil gennemgå og analysere, er fusion, spaltning, 

aktieombytning og tilførsel af aktiver, hvorfor øvrige metoder som eksempelvis skattefri virksom-

hedsomdannelse ikke vil blive gennemgået og analyseret, da det vurderes, at sådanne metoder lig-

ger uden for afhandlingens problemstilling. I en eventuel rådgivningssituation bør sådanne metoder 

naturligvis også overvejes.  

 

Afhandlingen vil kun omhandle relevant dansk lovgivning, hvorfor reglerne for omstruktureringer, 
som involverer et eller flere udenlandske selskaber, ikke vil blive gennemgået og analyseret, da 
afhandlingens fokus alene vil ligge på selskaber og personer med skattepligt til Danmark.  
 
Endvidere vil det primære fokus i afhandlingen være små og mellemstore selskaber, idet reglerne 
typisk anvendes på denne type af selskaber. Der vil ikke blive skelnet særskilt mellem anpartssel-
skaber og aktieselskaber, da den skattemæssige behandling af disse selskaber i forbindelse med om-
struktureringer vurderes for værende ens i forhold til afhandlingens problemstilling.2  
 
Som følge af ovenstående vil der ikke være fokus på børsnoterede selskaber, statsligt ejede selska-
ber og lignende ud fra den betragtning, at der findes forholdsvis få af disse selskaber i Danmark. 
Yderligere vil reglerne for selskaber med særlovgivning som eksempelvis kooperative selskaber og 
finansielle selskaber (inklusiv investeringsforeninger) ikke blive gennemgået og analyseret i af-
handlingen. Dette skyldes, at de generelle betragtninger og vurderinger, der anlægges i afhandlin-
gen ikke nødvendigvis kan overføres direkte til sådanne selskabstyper. Afhandlingen vil heller ikke 
gennemgå reglerne for næringsdrivende, da det ikke anses for relevant i forhold til afhandlingens 
formål. 
 

2.3. Model- og metodevalg 

2.3.1. Metodevalg 

I afhandlingen gennemgås og analyseres reglerne for skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver 

og aktieombytning. Dette sker ved en normativ undersøgelse,3 hvilket vil sige, at der i afhandlingen 

kommer forslag til løsning og afhjælpning af de identificerede problemstillinger. 

 

Afhandlingen er primært udarbejdet efter den deduktive metode.4 Det betyder, at der som udgangs-

punkt er taget afsæt i teoretiske kilder, der danner grundlaget for analyser og konklusioner. De teo-

                                                
2 I den resterende del af afhandlingen vil aktieselskaber blive anvendt som et synonym for både aktieselskaber og anpartsselskaber 
3 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 23  
4 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 32 
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retiske kilder er retskilderne i form af gældende lovgivning med de tilhørende forarbejder, bekendt-

gørelser, anordninger, cirkulærer, afgørelser og vejledninger.  

 

Dele af afhandlingen er endvidere udarbejdet efter den induktive metode, idet praksis og anden lit-

teratur ligeledes analyseres og fortolkes.5 

 

Der vil i afhandlingen indgå fiktive eksempler samt figurer til at illustrere og underbygge de gen-

nemgåede regler og problemstillinger. 

 

Henvisninger til ekstern litteratur referer til titel og sidenummer, lov og paragrafnummer eller lig-

nende. I afhandlingen er der henvist til lovenes forkortelser. Disse er sammen med lovenes fulde 

navne angivet i litteraturlisten, hvor den øvrige anvendte litteratur ligeledes fremgår.  

 

2.3.2. Dataindsamling 

Udgangspunktet for afhandlingen er kvalitative data i form af tekster. Data er sekundære i form af 

retskilderne bestående af lovgivning med de tilhørende forarbejder, bekendtgørelser, anordninger, 

cirkulærer, afgørelser og vejledninger samt faglitteratur og artikler indenfor området. Hovedparten 

af de indsamlede data er af nyere dato, da den seneste lovgivning, ligningsvejledning med videre er 

anvendt. 

 

Dataindsamlingen er udført før og i forbindelse med, at afhandlingen er udarbejdet. Dataindsamlin-

gen sluttede den 31. oktober 2009. 

 

2.3.3. Kildekritik 

De kiler, der er anvendt som grundlag for afhandlingen, fremgår ovenfor i afsnit 2.3.2. 

 

Lovgivningen med tilhørende forarbejder, bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer er udarbejdet 

af offentlige myndigheder og er den gældende lovgivning, hvorfor den er objektiv og valid. Dette 

gælder også for Ligningsvejledningen, der er den nyeste version fra 15. juli 2009. Ligningsvejled-

ningen er udarbejdet med baggrund i lovgivningen og domspraksis, hvorfor denne også anses for at 

være objektiv og valid. 

  

                                                
5 Den Skinbarlige Virkelighed, s. 32 
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Da afgørelserne er et udtryk for gældende praksis, anses denne kilde ligeledes for valid. Hvorvidt 

den er objektiv, er imidlertid en subjektiv vurdering, om end vi tager udgangspunkt heri i afhand-

lingen og derfor alene sætter spørgsmålstegn ved korrektheden af afgørelsernes konklusio-

ner/fortolkninger. 

 

Den anvendte faglitteratur og de anvendte artikler anses for objektive og pålidelige samt for at være 

udarbejdet med en upolitisk tilgangsvinkel. Dog indeholder mange af dem forfatternes subjektive 

vurderinger, hvilket imidlertid ikke anses for at være et problem i relation til den måde, hvorpå fag-

litteraturen og artiklerne er anvendt i afhandlingen.  

 

Afhandlingen vil endvidere indeholde forfatternes subjektive vurderinger, som er baseret på de ana-

lyser, der foretages i afhandlingen. 

 

2.3.4. Målgruppe 

Denne afhandling henvender sig til revisorer, der ønsker at få et nærmere kendskab til reglerne for 

skattefrie omstruktureringer herunder håndteringen af mange af de praktiske problemstillinger, der 

ofte forekommer ved anvendelse af reglerne. 

 

2.4. Afhandlingens struktur 
Afhandlingen er opdelt i 13 kapitler, hvoraf kapitel 1 og 2 indeholder et engelsk resume, indlednin-

gen, problemformuleringen og model- og metodevalg. Kapitel 3 er et generelt kapitel om skattefrie 

omstruktureringer, hvor den historiske baggrund og formålet med de skattemæssige regler omkring 

omstruktureringer, herunder hvilken betydning fusionsskattedirektivet har for dansk ret, vil blive 

gennemgået og analyseret. Endvidere vil kapitlet gennemgå og analysere de generelle forhold om-

kring tilladelse til omstruktureringer fra SKAT med og uden vilkår. Formålet med kapitlet er at give 

et indblik i, hvorfor regelsættet ser ud, som det gør. 

 

I kapitlerne 4 - 7 gennemgås og analyseres reglerne for skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver 

og aktieombytning. Gennemgangen og analysen vil både indeholde de generelle og de specifikke 

betingelser, der er for at gennemføre en af de fire omstruktureringsmetoder efter tilladelsesreglerne 

og efter de objektive betingelser. Kapitlerne vil således give et indblik i den gældende lovgivning på 

området.  
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Herefter følger der en analyse og sammenholdelse af de fire omstruktureringsmetoder i kapitel 8. 

Kapitlet har til formål at give et overblik over hvor stor en forskel, der er i reglerne afhængig af, 

hvilken/hvilke omstruktureringsmetoder, der anvendes til at opnå en ønsket struktur. 

 

I kapitel 9 gennemgås og analyseres Forårspakkens betydning for de skattefrie omstruktureringer 

med særlig vægt på indførelsen af holdingkravet, idet nogle af de gældende regler, der er gennem-

gået og analyseret i kapitel 4 - 7, ophæves som følge heraf. 

 

I kapitel 10 identificeres, gennemgås og analyseres de praktiske udfordringer, der ofte er forbundet 

med anvendelsen af tilladelsesreglerne og de objektive regler. Endvidere analyseres fordele og 

ulemper ved anvendelse af henholdsvis tilladelsesreglerne og de objektive regler. Kapitlet afsluttes 

med en analyse af, hvornår de objektive regler med fordel kan anvendes i praksis, samt hvornår de 

ikke kan anvendes. Formålet med kapitlet er at sætte fokus på reglernes anvendelighed i praksis.  

 

Konsekvenserne af manglende overholdelse af de angivne regler og muligheden for eventuel kor-

rektion og omgørelse af allerede trufne beslutninger og gennemførte transaktioner gennemgås og 

analyseres i kapitel 11. Kapitlet har til formål at give et indblik i, hvordan de i omstruktureringen 

involverede selskaber og selskabsdeltagere skal forholde sig, såfremt forudsætningerne ændres eller 

brister.  

 

Afhandlingen afsluttes i kapitel 12 med en konklusion på de i afhandlingen gennemgåede og analy-

serede problemstillinger i samt en perspektivering i kapitel 13, der vurderer, Forårspakkens konse-

kvenser for de fremtidige omstruktureringer, hvad årsagen er til, at det kun er nogle af værnsregler-

ne, som ophæves fra indkomståret 2010, samt hvad der forventes at ske med regelsættes fremadret-

tet. 
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3. Generelt om skattefrie omstruktureringer 
Som det fremgår af indledningen kan omstruktureringer foretages henholdsvis skattepligtigt og 

skattefrit. Ved en skattepligtig omstrukturering sker der realisationsbeskatning. Denne kan enten 

forekomme ved, at selskabet anses for at have afhændet alle sine aktiver, og der derfor sker beskat-

ning af de enkelte aktiver efter de relevante skatteregler eller ved, at selskabsdeltagerne anses for at 

have afhændet deres aktieposter, hvorved der udløses aktieavancebeskatning. 

 

Som et alternativ til realisationsbeskatningen kan omstruktureringerne foretages skattefrit. Skatte-

friheden består i, at der succederes skattemæssigt. Dette indebærer, at det modtagende selskab ind-

træder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling, hvorfor modtageren overtager aktivernes 

og forpligtelsernes eller aktiernes oprindelige anskaffelsestidspunkter, anskaffelsessummer, anskaf-

felseshensigter og eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som måtte være fore-

taget.6 Derved udskydes skatten til aktiverne eller aktierne endeligt afstås.  

 

Der er valgfrihed mellem om omstruktureringen foregår skattepligtigt eller skattefrit. Det er dog 

afgørende, at både modtager og erhverver som udgangspunkt er enige i, hvilket regelsæt, der skal 

anvendes. 

 

3.1. Den historiske baggrund for de gældende skattemæssige regler 

3.1.1. Baggrunden for lovændringen i 1992 

En stor del af de skattemæssige regler, som vi kender i dag vedrørende skattefri omstrukturering 

herunder fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning, er en konsekvens af EF minister-

rådets direktiv 90/434/EØF fra 1990 kaldet fusionsskattedirektivet.7  

 

Allerede før dette fusionsskattedirektiv blev vedtaget, eksisterede fusionsskatteloven i Danmark, om 

end denne ikke indeholdt mulighed for eksempelvis at foretage skattemæssig succession ved spalt-

ning af et selskab.8  

 

Tilpasningen af fusionsskatteloven i 1992 er således ikke en konsekvens af et dansk politisk ønske 

om at øge mulighederne i den danske skattelovgivning for at foretage omstruktureringer med suc-

                                                
6 FUL § 8, stk. 1 
7 Lov nr. 219 af 1. april 1992 fremsat som L 20 1991/92, 1. indledning 
8 Lov nr. 219 af 1. april 1992 fremsat som L 20 1991/92, 2. gennemførsel af fusionsdirektivet ad a og ad b 
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cession. Lovændringen er alene en konsekvens af Danmarks medlemskab af EU. Hvorvidt en sådan 

tilpasning af den danske lovgivning alligevel ville have fundet sted med tiden, såfremt Danmark 

ikke havde været medlem af EU, er svært at afgøre. Dette skyldes at lovændringen har givet det 

danske erhvervsliv en række fordele i forbindelse med omstruktureringer. Eksempelvis skal skatten 

ikke længere realiseres i forbindelse med spaltning af selskaber, hvilket ellers tidligere var tilfældet. 

 

Baggrunden for at ministerrådet vedtog fusionsskattedirektivet var at efterkomme et ønske om at 

ensarte vilkårene i det indre marked ved at indføre konkurrencemæssige neutrale regler for beskat-

ning af fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier.9 Reglerne bunder således i en af 

grundstenene i det europæiske samarbejde nemlig et velfungerende indre marked, hvor det er muligt 

for virksomhederne at øge deres produktivitet og styrke deres konkurrencemæssige stilling interna-

tionalt uanset hvilke EU-lande, virksomhederne er registreret i. 

 

Da fusionsskattedirektivet blev indført var der i mange lande forskel på reglernes fordelagtighed 

afhængigt af, om de omstrukturerede selskaber var hjemmehørende i samme medlemsstat eller ej. 

Endvidere var der en risiko for dobbeltbeskatning, hvorfor de gældende regler hindrede det indre 

markeds optimale funktion. Det var blandt andet disse forhold, der skulle ophører med fusionsskat-

tedirektivet.10   

 

3.1.2. Baggrunden for lovændringen i 2007 

I 2007 kom der endnu en væsentlig lovændring vedrørende de skattemæssige regler for fusion, 

spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Til forskel fra lovændringen i 1992, var denne æn-

dring ikke en konsekvens af det europæiske samarbejde, men derimod et ønske fra den danske rege-

rings side. 

 

I henhold til bemærkningerne i lovforslaget ønskede regeringen at forbedre rammevilkårene og ska-

be en mere hensigtsmæssig og sammenhængende erhvervsbeskatning i Danmark. Endvidere skulle 

lovforslaget medføre en væsentlig forenkling og administrativ lettelse for selskabsdeltagere og de 

danske selskaber, mens enkelte dele af forslaget dog også skulle lukke huller i de gældende regler.11  

 

                                                
9 Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 
10 Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 og Rådets direktiv 2005/19/EF af 17. februar 2005 
11 Lov nr. 343 af 18. april 2007 fremsat som L 110A 2006/07, 1. indledning 
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Lovforslaget indeholdte endvidere en objektivisering af reglerne omkring skattefri omstrukturering, 

som vil blive gennemgået senere i kapitel 4-7. Kort beskrevet går denne objektivisering ud på, at 

der kan foretages skattefrie omstruktureringer uden SKATs godkendelse, såfremt særlige regler, 

også kaldet værnsregler, overholdes.  

 

Baggrunden for de objektiviserede regler var ligeledes et ønske om at give selskaberne en mere 

enkel adgang til at omstrukturere skattefrit for derved at sikre, at selskaberne lettere kan tilpasse 

koncernstrukturen til ændrede markedsmæssige vilkår. Endvidere ønskedes reglerne indført for at 

give de danske selskaber samme nemme adgang til at foretage skattefrie omstruktureringer, som 

mange af konkurrenterne i de øvrige EU-lande har.12  

 

Fusioner kunne allerede inden lovændringen i 2007 foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT og 

dermed efter nogle objektive regler. Lovændringen medførte imidlertid, at det ikke længere er mu-

ligt at indhente en tilladelse til en skattefri fusion. Inden lovændringen var en sådan tilladelse da 

også kun et krav i særlige tilfælde, eksempelvis når et moderselskab ønskede at fusionere med sit 

datterselskab, som havde været ejet i under tre år.13 

 

Begrundelsen for at ophæve reglerne omkring tilladelse i forbindelse med en skattefri fusion var, at 

bestemmelserne herom blev anset for overflødiggjorte som følge af den øvrige udvikling i skatte-

lovgivningen, herunder blandt andet med indførelsen af reglerne om tvungen national sambeskat-

ning og reglerne om tidsubegrænset fremførsel af underskud.14 

 

3.1.3. Baggrunden for lovændringen i 2009 

Senest i 2009 blev der vedtaget en ændring af reglerne vedrørende skattefrie omstruktureringer. 

Lovændringen er en konsekvens af Forårspakken, hvis hovedformål er en hurtig skattenedsættelse 

med en finansiering, som kommer gradvist.15 Finansieringen sker blandt andet ved færre særordnin-

ger og mindre støtte til erhvervslivet, hvorved lovændringen også forsøger at ensarte reglerne og 

skal sikre en mindre begunstigelse af enkeltsektorer.16 

 

                                                
12 Lov nr. 343 af 18. april 2007 fremsat som L 110A 2006/07, 2. objektivering af reglerne om skattefrie omstrukturering af selskaber 
13 FUL § 3, som nu er ophævet 
14 L 110 A 2006/07 Lovforslag, Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser, Til § 3, Til nr. 1 
15 L 195 2008/09 Lovforslag, 1.1. Forårspakke 2.0’s hovedelementer 
16 L 195 2008/09 Lovforslag, 1.1. Forårspakke 2.0’s hovedelementer, 1. indledning 



Copenhagen Business School December, 2009 
Cand.Merc.Aud. 

 Side 11 

Ændringen af reglerne for de skattefrie omstruktureringer er således ikke et direkte formål med For-

årspakken men derimod en konsekvens af blandt andet ændringen af reglerne for beskatning af ak-

tieavance og udbytte.  

 

3.2. Fusionsskattedirektivets betydning for dansk skatteret 
Fusionsskattedirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket er ensbetydende med, at Danmark kan ind-

føre lempeligere regler for beskatning i forbindelse med skattefri omstrukturering. Omvendt er det 

ikke tilladt at skærpe reglerne yderligere i forhold til, hvad der er krævet i direktivet.  

 

Fusionsskattedirektivet er baggrunden for de danske regler omkring indhentning af tilladelse fra 

SKAT. Disse gennemgås nærmere i henholdsvis afsnit 3.3, 5.3, 6.3 og 7.3. Direktivet er opbygget 

med i artikel 1 at definere, hvad direktivet kan anvendes til, en række definitioner i artikel 2 og 3 

mens retsvirkningerne af og betingelserne for de skattefrie omstruktureringer fremgår af artikel 4 til 

10. Først i artikel 11 fremgår skattemyndighedernes mulighed for at foretage en konkret vurdering 

af omstruktureringens forudsætninger og afvise en ansøgning om tilladelse. 

 

Fusionsskattedirektivet er implementeret i dansk ret i 1992 i bestemmelserne FUL §§ 15 a og 15 c 

og ABL § 36. Disse bestemmelser indeholder imidlertid ingen nærmere kriterier for, hvad det kræ-

ves for at opnå en tilladelse. Kriterierne, og dermed det rammegrundlag som SKAT skal arbejde 

efter, må i stedet sammenstykkes af de fortolkningsbidrag, der findes i det samlede hjemmelgrund-

lag. Hjemmelgrundlaget omfatter udover fusionsskattedirektivet med tilhørende ministerrådsproto-

kollat også afgørelser fra EF-Domstolen, danske lovforarbejder og dansk administrativ praksis.17 

 

Udgangspunktet i fusionsskattedirektivet er, at alle har et retskrav på at få en tilladelse til at foretage 

skattefri omstrukturering, hvis de objektive betingelser herfor er opfyldt. Dette gælder, uanset om 

omstruktureringen skyldes finansielle, økonomiske eller rent skattemæssige forhold.18 Det er kun i 

henhold til fusionsskattedirektivets artikel 11 tilladt at afvise en ansøgning om tilladelse, hvis ho-

vedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse og/eller skatteund-

gåelse. Det er herefter alene fortolkningen af disse to begreber, som kan medføre, at der ikke gives 

tilladelse til en skattefri omstrukturering. 

 

                                                
17 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 59-60 
18 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 59 og 63 samt Leur-Bloem-sagen 
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3.2.1. Klausul mod skatteunddragelse og skatteundgåelse 

Ved vedtagelsen af fusionsskattedirektivet var der ikke megen hjælp og vejledning at få til fortolk-

ningen af begreberne skatteunddragelse og skatteundgåelse. Dette har medført en lang række di-

skussioner og også flere retssager om, hvorledes begreberne skal fortolkes. Af fusionsskattedirekti-

vet fremgår det alene, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen ikke må være 

skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse, men hvad der skal forstås herved, er ikke nærmere ud-

dybet. 

 

Den efter sigende eneste direktivrelaterede afgrænsning, som findes af begreberne, er i et rådspro-

tokollat til det oprindelige direktiv, hvori det anføres; ”at adgangen til omstrukturering kan hindres 

såfremt fx en spaltning medfører, at et selskab ”opdeles” mellem dets aktionærer, eller hvis en til-

førsel af aktiver eller en aktieombytning efterfølges af et ”hurtigt salg” af de værdipapirer, der er 

udstedt som vederlag for transaktionen.”19 Protokollatet omtaler således alene de situationer, hvor 

der principielt sker et salg af vederlagsaktierne samtidig med eller kort efter omstruktureringen. 

 

EF-domstolen har i to afgørelser beskæftiget sig med en fortolkning af begreberne. I Leur-Bloem-

sagen blev det præciseret, at myndighederne skal foretage en samlet undersøgelse af den konkrete 

sag samt, at myndighederne ikke blot må anvende forudfastsatte generelle kriterier ved vurderingen 

af ansøgningen om tilladelse. Endvidere skal undersøgelsen være tilstrækkelig til, at den skal kunne 

undergives en retlig prøvelse.  

 

Det er ellers forsøgt af flere omgange at få indført nogle generelle kriterier. Eksempelvis foreslog 

Europa Parlamentet i sin udtalelse til fusionsskattedirektivet, at der skulle indføres nogle klare ka-

rensregler eksempelvis med nogle minimumsperioder for, hvor længe aktieombyttede aktier ikke 

måtte afstås. Kommissionen var imidlertid ikke enig heri og vurderede, at formuleringen i artikel 11 

var tilstrækkelig til at udgå skattesvig.20  

 

Endvidere forsøgte skattedepartementet i Danmark i 1999 at skærpe praksis, hvorefter det blandt 

andet ikke ville være muligt at foretage skattefrie omstruktureringer, såfremt formålet var at opnå 

rent skattemæssige fordele.21 Stramningen blev dog ikke gennemført, og den ville heller ikke have 

                                                
19 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 60-61 
20 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 61 
21 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 72-75 



Copenhagen Business School December, 2009 
Cand.Merc.Aud. 

 Side 13 

været i tråd med Leur-Bloem-sagen, hvorefter direktivet finder anvendelse, uanset om begrundelsen 

for transaktionen er af rent skattemæssig karakter. 

 

Afgørelsen i Leur-Bloem-sagen præciserede tillige, at de nationale myndigheder ikke må være mere 

restriktive end nødvendigt for at modvirke skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse og, at de skal 

respektere et almindeligt proportionalitetsprincip. Det er således ikke tilladt at nægte en tilladelse, 

hvis fastsættelse af vilkår heri kan minimere risikoen for skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse. 

 

I den anden afgørelse, Hans Markus Kofoed-sagen, blev det endvidere slået fast, at skatteundgåel-

sesklausulen forudsætter retsmisbrug og, at klausulen alene forudsættes anvendt undtagelsesvis og i 

særlige tilfælde. Afgørelsen fastslår tillige, at eventuelle efterfølgende forhold kun kan tages i be-

tragtning i bedømmelsen af de objektive karakteristika i den konkrete sag, såfremt de pågældende 

forhold er bindende aftalt som en integreret del af aftalen.22 Det vil sige, at forholdene dermed skal 

foreligge på omstruktureringstidspunktet.  

 

3.2.2. Formodningsreglen 

Skatteundgåelse og skatteunddragelse baserer sig endvidere på en formodningsregel, som udsprin-

ger af fusionsskattedirektivets artikel 11, hvoraf det fremgår; ”forholder det sig sådan, at en af de i 

artikel 1 nævnte transaktioner omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, 

ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager som f.eks. som deltager i transaktionen, kan 

der være grund til at formode, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse”. 

 

Det fremgår således af direktivet, at der er anledning til at formode, at omstruktureringen foretages 

med det formål at begå skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse, såfremt transaktionen ikke er 

begrundet i gyldige forretningsmæssige årsager. Dermed bliver begrebet gyldige forretningsmæssi-

ge årsager og fortolkningen heraf, en væsentlig brik ved opnåelse af tilladelse fra SKAT i forbin-

delse med skattefrie omstruktureringer.  

 

3.2.3. Begrebet gyldige forretningsmæssige årsager 

Hvordan begrebet gyldige forretningsmæssige årsager skal fortolkes fremgår dog ikke nærmere af 

fusionsskattedirektivet. Heri er der kun nævnt transaktionerne omstrukturering og rationalisering af 

                                                
22 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 67-69 
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aktiviteterne, hvorfor disse to forhold dog må betragtes som værende gyldige forretningsmæssige 

årsager. Begrebet er endvidere blevet fortolket i Leur-Bloem-sagen, hvor EF-domstolen slog fast, at 

gyldige forretningsmæssige årsager skal fortolkes, således at de er mere vidtgående end hensigten 

om blot at opnå en skattemæssig fordel.23 Uanset fortolkningen af begrebet, må det dog påhvile 

deltagerne i omstruktureringen, at oplyse myndighederne om de gyldige forretningsmæssige årsa-

ger, som skal godtgøre tilladelsen.  

 

Forretningsmæssige årsager i dansk praksis 

I dansk praksis anvendes begrebet, at ansøgningen skal være forretningsmæssigt begrundet. Dette 

begreb sidestilles med fusionsskattedirektivets begreb gyldige forretningsmæssige årsager.  

 

Det fremgår ikke af de danske lovregler, at en ansøgning skal være forretningsmæssig begrundet for 

at opnå tilladelse til en skattemæssig omstrukturering, ligesom det heller ikke fremgår, at omstruk-

tureringen ikke må have skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse som et af hovedformålene. 

Lovhjemlen hertil skal således udledes af fusionsskattedirektivet.  

 

Der er dog ingen tvivl om, at disse forhold er væsentlige i den danske tilladelsespraksis, og at 

SKAT i høj grad forsøger at fortolke begrebet gyldige forretningsmæssige årsager. 

 

Udviklingen i den danske praksis af begrebet forretningsmæssige årsager 

Den danske praksis for begrebet forretningsmæssig begrundelse har udviklet sig en hel del gennem 

tiden. De to ovenfor refererede domme fra EF-domstolen har ligeledes påvirket den danske praksis, 

da denne har været mere skærpet, end hvad der var hensigten med fusionsskattedirektivet.  

 

Som en konsekvens af afgørelsen i Leur-Bloem-sagen måtte Danmark ændre såvel lovgrundlag som 

administrativ praksis. Som følge heraf blev der blandt andet indført klageregler, og Ligningsrådet 

erkendte, at den praksis, som de havde fulgt i blandt andet visse aktieombytningssager havde været 

delvist ulovlig. Det var ligeledes som følge af denne afgørelse, at et treårigt ejertidsvilkår blev af-

skaffet og i stedet blev afløst af et treårigt anmeldelsesvilkår.24 Forskellen i denne ændring var ens-

betydende med, at de i omstruktureringen deltagende selskabsdeltagere ikke længere var forpligtet 

til at beholde deres vederlagsaktier i minimum tre år, men at de nu kun var forpligtet til at anmelde 

ændringer i forudsætningerne til SKAT. Sådanne ændringer kunne dog ligeledes være salg af veder-
                                                
23 Leur-Bloem-sagen, præmis 47 
24 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 64-65 
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lagsaktierne, som i sidste ende kunne medføre, at omstruktureringen blev skattepligtig alligevel. 

Derved kan det i denne sammenhæng være svært at se forskellen på ejertidsvilkåret og anmeldel-

sesvilkåret. Dog rammer anmeldelsesvilkåret i princippet bredere end ejertidsvilkåret, da også andre 

forhold end salg af vederlagsaktierne kan være omfattet.  

 

Konsekvensen af Hans Markus Kofoed-sagen blev blandt andet, at den danske praksis måtte ændres 

med henblik på hvilke forhold, der kan tages med i vurderingen, af om hovedformålet eller et af 

hovedformålene med transaktionen er skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse, idet dommen 

fastslog, at efterfølgende forhold kun kan tages i betragtning, hvis de er en integreret del af transak-

tionen. Da den danske praksis i høj grad inddrog efterfølgende forhold i vurderingen af ansøgningen 

om tilladelse, var denne i uoverensstemmelse med afgørelsen. 

 

Den danske praksis omkring den forretningsmæssige begrundelse har dog også været meget svigen-

de uafhængigt af, hvad der foregik hos EF-domstolen. Der er lidt uenighed i litteraturen om hvornår 

især den seneste stramning begyndte. Forfatteren Michael Serup mener, at det allerede var i 

2001/02,25 mens forfatterne Susanne Kjær og Johanne Minke Ulrich først mener, at det var i 

2004/05.26 Ud fra de afgørelser, som Michael Serup refererer til herunder TfS2001.178.TS, 

TfS2002.133.LSR, SKM2002.428.LSR, kan det diskuteres hvorvidt omstramningen allerede be-

gyndte i 2001, idet afslagene i TfS2001.178.TS og TfS2002.133.LSR på sin vis skyldes ansøgnin-

ger, hvor det er svært at få øje på den forretningsmæssige begrundelse.  

 

I SKM2002.428.LSR blev skattevæsenet dog forelagt med reelle forretningsmæssige begrundelser i 

form af ny aktivitet, risikoafgrænsning og generationsskifte. Det er muligt, at disse kunne have væ-

ret mere uddybet, men da det tydeligt fremgår af direktivet, at mangel på en forretningsmæssig år-

sag kan medføre en formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteundgåelse 

og/eller skatteunddragelse og altså ikke skal medføre en sådan formodning, kan det diskuteres, 

hvorvidt afgørelsen er i overensstemmelse med fusionsskattedirektivet. 

 

Uanset om hvilke forfattere man er enig med, hersker der ingen tvivl om, at der skete en opstram-

ning af praksis i en årrække frem til 2007. Der blev således givet afslag på en række ansøgninger, 

som tidligere ville have resulteret i tilladelser. Afgørelsen i TfS2005.198.TSM og 

TfS2006.399.LSR er to klare eksempler herpå. Begge ansøgninger er begrundet i reelle generati-
                                                
25 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 95 
26 SR.2008.0100, Ny praksis om forretningsmæssig begrundelse 
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onsskifte løsninger, som skal sikre virksomhedernes fremtidige beståen. Det kan således være svært 

at forstå baggrunden for afslagene. I TfS2006.399.LSR fremgår det endda af resumeet til afgørel-

sen, at baggrunden for afslaget var, at et af hovedformålene blev anset for at være opnåelse af ud-

skydelse af aktieavancebeskatningen. Skattefrie omstruktureringer er netop kendetegnet ved et skat-

teudskydelseselement, hvilket er tilladt, så længe omstruktureringerne også er forretningsmæssigt 

begrundet eller omvendt, så længe de ikke har skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse som ho-

vedformål eller et af hovedformålene.  

 

Skatteunddragelse sigter mod en strafbar handling,27 mens skatteundgåelse må tolkes som en hand-

ling, der skal omgå skattereglerne og sikre, at en skat aldrig bliver udløst. Det at udskyde en skat 

kan derfor ikke sidestilles med hverken skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Derudover må suc-

cession og skatteudskydelse anses for at være to sider af samme sag, idet hovedformålet med suc-

cession er at indtræde i de oprindelige anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter og anskaffel-

seshensigter, hvormed skatten bliver udskudt som en konsekvens heraf. Det må således kunne kon-

kluderes, at en skattefri omstrukturering gerne må have skatteudskydelse som virkning, hvorfor 

afgørelsen i TfS2006.399.LSR ikke kan anses for korrekt. 

 

Det kan endvidere diskuteres, hvorvidt de to nævnte afgørelser er i overensstemmelse med fusions-

skattedirektivet og EF-domstolens øvrige fortolkning heraf.  

 

Udviklingen i dansk praksis fra 2007 

I 2007 synes der dog også at ske en opblødning af fortolkningen af den forretningsmæssige begrun-

delse med SKM2007.807.DEP. Sagen omhandlede en kombinationssag, hvor der først skulle fore-

tages en aktieombytning efterfulgt af en spaltning. Efter en konkret vurdering havde først SKAT og 

senere Landsskatteretten afvist ansøgningen om tilladelse til at foretage denne omstrukturering. 

Afvisningen var begrundet i, at der var tale om skatteudskydelse på trods af, at ansøgningen ellers 

var rimelig velbegrundet i forretningsmæssige hensyn.28  

 

Skatteministeriet har efterfølgende taget bekræftende til genmæle og dermed imødekommet ansøg-

ningen om tilladelse til den planlagte omstrukturering. I den offentliggjorte afgørelse heraf kommer 

Skatteministeriet med en række udtalelser, hvor især nedenstående er meget interessant i forhold til 

ovenstående analyse af retstilstanden.  
                                                
27 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 60 
28 Landskatterettens afgørelse fremgår af SKM2007.806.LSR 
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”Det er Skatteministeriets vurdering, at der ikke kan nægtes tilladelse til at gennemføre skattefrie 

selskabsmæssige omstruktureringer, hvis blot parterne ved beslutningen om transaktionens gen-

nemførsel har lagt vægt på, at den giver mulighed for at undgå eller udskyde beskatning. Der må i 

den henseende lægges vægt på fusionsskattedirektivets grundlæggende formål, nemlig at de i direk-

tivet omhandlende transaktioner skal kunne gennemføres, uden at det udløser en kapitalgevinstbe-

skatning, når transaktionerne er forretningsmæssigt velbegrundede.”29 

 

Skatteministeriet udtaler dermed, at så længe en omstrukturering er forretningsmæssigt begrundet, 

så kan tilladelsen ikke nægtes, selvom den giver mulighed for at udskyde beskatningen. Denne ud-

talelse anses for at være i tråd med tankegangen bag fusionsskattedirektivet samt de tidligere nævn-

te afgørelser fra EF-Domstolen.  

 

Ovenstående kommentar fra Skatteministeriet er siden fulgt op af Landskatteretten i 

SKM2008.134.LSR. Med henvisning til SKM2007.807.DEP konkluderede Landskatteretten i denne 

sag, at der ikke var grundlag for at anse hovedformålet eller et af hovedformålene med omstrukture-

ringen for skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse, hvorfor de på trods af SKATs tidligere afslag 

imødekom ansøgningen om tilladelse. Skatteministeriets udtalelse i SKM2007.807.DEP bliver så-

ledes anvendt som målepunkt i de efterfølgende sager.  

 

På trods af ovenstående to fremhævende afgørelser er det vigtigt at pointere, at den forretningsmæs-

sige begrundelse fortsat er meget vigtig. Der er således i eksempelvis SKM2008.255.LSR og 

SKM2008.256.LSR givet afslag på ansøgningerne om tilladelse til skattefrie omstruktureringer som 

følge af, at de forretningsmæssige begrundelser ikke var tilstrækkelige. Afslagene blev givet med 

begrundelse i, at der eksempelvis manglende oplysninger om konkrete, aktuelle planer for dispositi-

onerne samt, at en spaltning efter der var opnået en aktieombytning ikke blev anset for nødvendig i 

forhold til at opnå de forhold, som var angivet i ansøgningen.  

 

Selvom der således er sket en opblødning af praksis, og det må forventes, at Skatteministeriets udta-

lelse i 2007 får en relativ stor betydning for SKATs fremtidige praksis omkring det at give tilladelse 

til skattefrie omstruktureringer, er det vigtigt at fastslå, at den forretningsmæssige begrundelse er 

vigtig og, at den skal tage udgangspunkt i den konkrete virksomhed. Det er således ikke meningen, 

                                                
29 SKM2007.807.DEP, 1. generelt om retsgrundlaget 
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at man blot skal kunne bruge de korrekte ord i en ansøgning for at opnå en tilladelse, hvis der ikke 

ligger en vis substans bagved.  

 

3.2.4. Anerkendte forretningsmæssige årsager 

Der findes dog en række anerkendte forretningsmæssige begrundelser, som i praksis ikke giver an-

ledning til særlige problemer, hvis disse anvendes. Dette gælder således begrundelserne; styrkelse 

af forretningsgrundlaget, rationalisering, opstart af nye aktiviteter, hensigtsmæssig selskabsstruktur, 

risikobegrænsning, løsning på samarbejdsvanskeligheder, ægtefællers formueretlige årsager og ge-

nerationsskifte.30 

 

Der er således mange forretningsmæssige begrundelser, som kan give adgang til at få en tilladelse 

til at foretage skattefrie omstruktureringer. Uanset hvilken begrundelse, der anvendes i den konkrete 

situation, er det dog vigtigt, at den er begrundet i selskabets forhold og ikke i selskabsdeltagernes 

forhold. Ansøgninger, der således indeholder en lang række af ovenstående begrundelser, men hvor 

det enten direkte eller indirekte fremgår, at omstruktureringen er for selskabsdeltagerens skyld, vil 

med meget stor sandsynlighed blive mødt med et afslag.  

 

Dette er til trods for, at det i hvert fald efter forfatteren Michael Serups opfattelse er i strid med det 

danske lovgrundlag med videre at begrænse kriteriet forretningsmæssig begrundelse til selskabsre-

laterede forhold, ligesom han mener, at det er forkert at sætte lighedstegn mellem aktionærinteresser 

og skatteundgåelse.31 Det fremgår da heller ingen steder i hverken det danske lovgrundlag, i fusi-

onsskattedirektivet eller i EF-domstolens afgørelser, at forretningsmæssige årsager skal sidestilles 

med selskabsrelaterede forhold. Alt andet lige må det dog formodes, at hvis en ansøgning bliver 

begrundet i selskabsdeltagernes interesser, og især hvis de samtidig er af privatøkonomisk karakter, 

så er der en større sandsynlighed for, at formålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen 

er skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse.  

 

Selvom det ikke nødvendigvis er politisk korrekt eller i overensstemmelse med lovgivningen, må 

det kunne konkluderes, at det alt andet lige er nemmere at få en tilladelse, såfremt ansøgningen ale-

ne er begrundet i selskabsrelaterede forhold, mens en ansøgning, der er begrundet i selskabsdelta-

gernes forhold, vil være vanskeligere at opnå, idet SKAT formentlig vil efterprøve begrundelserne 

                                                
30 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 112-125 
31 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 118-119 
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mere detaljeret for at sikre, at formålet eller et af hovedformålene ikke er skatteunddragelse og/eller 

skatteundgåelse.   

 

3.3. Tilladelse med og uden vilkår 
Som nævnt ovenfor kan en tilladelse enten gives med eller uden vilkår. Det er et krav i fusionsskat-

tedirektivet, at der afgives tilladelse til en omstrukturering, hvis fastsættelse af særlige vilkår kan 

imødegå en eventuel risiko for skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse. Endvidere kan en tilla-

delse kun afgives med vilkår, hvis vilkårenes formål er at forhindre skatteundgåelse og/eller skatte-

unddragelse. Dette forhold gør det relevant at analysere, hvad der typisk medfører et vilkår, og hvor 

grænsen til afslag går. 

 

3.3.1. Forhold der kan medføre en tilladelse med vilkår 

Der er mange forhold, som kan medføre vilkår i en tilladelse til skattefri omstrukturering. Nogle af 

disse forhold er meget individuelle, mens andre er af en mere generel karakter. 

 

Eksempelvis stilles der i de fleste tilladelser til aktieombytning et anmeldelsesvilkår om væsentlige 

ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen uden, at sagens konkrete forhold overvejes 

nærmere. Anmeldelsesvilkår ses dog også i spaltning og tilførsel af aktiver. Som følge heraf skal 

der gives meddelelse til SKAT, såfremt der indenfor de første tre år efter ombytningens gennemfø-

relse sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. I vilkåret ligger det 

således implicit, at en anmeldelse kan medføre bortfald af den tidligere meddelte tilladelse, og om-

struktureringen derved bliver skattepligtig.32 

 

Som eksempler på forhold, der skal anmeldes i henhold til dette vilkår, kan nævnes salg af aktier i 

datterselskaber eller ændring af ejer- eller kapitalforholdene i disse, ændring i aktieklasser, efterføl-

gende gennemførsel af en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning, udbytteudlod-

ninger som overstiger årets resultat eller tilbagesalg af vederlagsaktierne til holdingselskabet.33 Ek-

semplerne er langt fra udtømmende, men de giver en indikation af, at der er mange former for efter-

følgende dispositioner, som kan få indflydelse på aktieombytningens skattefrihed. Grundlæggende 

handler det dog om, at der ikke må ske en væsentlig ændring i ejerforholdet og i værdien af selska-

berne.   

                                                
32 Ligningsvejledningen - S.G.18.7 Anmeldelse af ændrede vilkår 
33 Ligningsvejledningen - S.G.18.7.2 Hvilke ændringer skal anmeldes 
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SKM2002.109.TSS er et eksempel på, hvor et treårigt anmeldelsesvilkår ikke var berettiget. I den 

konkrete sag skete der en aktieombytning med nogle aktier, som efter reglerne i aktieavancebeskat-

ningsloven ville kunne sælges skattefrit ca. 10 måneder efter ombytningen. Da der ved aktieombyt-

ning med tilladelse succederes i blandt andet anskaffelsestidspunkt jf. afsnit 7.3.3, vurderes det tre-

årige anmeldelsesvilkår ikke for værende berettiget i denne sag. Dette var da også årsagen til, at 

vilkåret efterfølgende blev ophævet. 

 

Der findes naturligvis også eksempler på sager, hvor der ikke stilles et anmeldelsesvilkår. Det gør 

sig gældende i SKM2004.283.LSR, hvor de ombyttede aktier allerede på aktieombytningstidspunk-

tet var skattefrie i henhold til aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Som følge heraf fandtes 

det ikke nødvendigt at opstille det sædvanlige anmeldelsesvilkår. Derimod blev der opstillet et spe-

cifikt vilkår, hvorefter vederlagsaktierne ikke kunne sælges skattefrit de første seks måneder efter 

ombytningen. Begrundelsen for vilkåret var, at et sådan salg ville indikere, at formålet med aktie-

ombytningen var skatteundgåelse, og ombytningen derfor blev valgt som et alternativ til et skatte-

pligtigt salg.  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt denne sag er i overensstemmelse med EF-Domstolens afgørelse i Hans 

Markus Kofoed-sagen, hvorefter det ikke er tilladt at inddrage efterfølgende begivenheder i vurde-

ringen af, om omstruktureringen kan foretages skattefrit. For at der i henhold til EF-Domstolen ville 

være tale om skatteundgåelse i denne sag, krævede det, at der var indgået en aftale om salg af akti-

erne allerede på ombytningstidspunktet. Dette ses ikke at være tilfældet, hvorfor sagen anses for at 

være i strid med EF-domstolens afgørelser. 

 

Anmeldelse af efterfølgende dispositioner eller mangel på anmeldelse 

Såfremt der ikke sker anmeldelse af dispositioner, som er omfattet af vilkåret, skaber dette en for-

modning for, at den oprindelige tilladelse skal tilbagekaldes med mindre, at der er tale om uforudse-

te omstændigheder, som kan godtgøre den manglende anmeldelse.34 

 

Udgangspunktet ved anmeldte dispositioner er, at der foretages en vurdering af, hvorvidt disse for-

hold ville have været til hinder for tilladelsen, såfremt de havde været kendt på daværende tids-

punkt. I vurderingen indgår overvejelser om, hvorvidt dispositionerne stemmer overens med om-

                                                
34 Ligningsvejledningen - S.G.18.7.3 Konsekvens af manglende anmeldelse 
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struktureringens oprindelige formål, hvad de skattemæssige konsekvenser af dispositionerne i for-

hold til omstruktureringen er, hvad begrundelsen for den anmeldte ændring er, og om ændringen 

kunne have været forudset på tidspunktet for ansøgningen.  

 

Hvis det i ovenstående vurdering konkluderes, at de efterfølgende dispositioner i sig selv vil medfø-

re en omgåelse af skattelovgivningen, eller at dispositionen ikke harmonerer med det oprindelige 

formål med tilladelsen, vil tilladelsen blive tilbagekaldt. Som nævnt ovenfor er det ikke i overens-

stemmelse med Hans Markus Kofoed-sagen, at lade efterfølgende dispositioner påvirke tilladelsen. 

Det må således komme an på en helt konkret vurdering af dispositionerne i de enkelte sager, hvor-

vidt tilbagekaldelsen er i overensstemmelse med EF-Domstolens afgørelse.  

 

Umiddelbart vurderes dansk retspraksis dog ikke for værende fuldt i overensstemmelse hermed, om 

end det ikke har været muligt at finde nyere offentliggjort praksis, som begrunder denne konklusi-

on.35 Men såfremt det efter aktieombytningen bliver besluttet at udstede medarbejderaktier eller 

frasælge et salgsdatterselskab, og dette medfører tilbagekaldelse af tilladelsen, da vil en sådan afgø-

relse med stor sandsynlighed ikke være i overensstemmelse med afgørelsen i Hans Markus Kofoed-

sagen.  

 

Vilkårsfastsættelse kræver generelt en konkret og saglig begrundelse. Der bør således tages ud-

gangspunkt i den enkelte sag og de konkrete forhold heri. Endvidere skal vilkårene være baseret på 

hensynet til skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet i 

transaktioner mellem interesseforbundne parter, hvor et vilkår kan vurderes for nødvendigt for at 

sikre, at der ikke sker formueforrykkelse. Det kræver dog fortsat, at der i den konkrete sag er en reel 

risiko herfor, ligesom at den tidsmæssige udstrækning af et anmeldelsesvilkår tillige skal være sag-

ligt begrundet. 

 

Da der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag, er det vanskeligt at opstille nogle klare 

retningslinier for, hvornår en ansøgning medfører en tilladelse med eller uden vilkår eller et afslag. 

Der er dog en klar sammenhæng mellem denne vurdering, og i hvor høj og troværdig grad ansøg-

ningen er forretningsmæssigt begrundet. Er der den mindske antydning af, at omstruktureringen kan 

have til hovedformål eller som et af hovedformålene at opnå skatteunddragelse og/eller skatteund-

gåelse, er der formentlig ingen tvivl om, at dette som minimum medfører et anmeldelsesvilkår. Vil-
                                                
35 Ved en søgning i de offentliggjorte afgørelser på SKATs hjemmeside har det ikke været muligt at finde afgørelser, hvori tilladelser 
er blevet tilbagekaldt siden starten af 2000’erne. 
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kår giver dog ikke adgang til at afskære ansøger fra efterfølgende skattemæssige fordele og beretti-

ger derfor alene til at foretage en efterfølgende revurdering af det oprindelige hovedformål. Tilla-

delsen kan således fortsat ikke tilbagekaldes, hvis efterfølgende dispositioner ikke var aftalt på om-

struktureringstidspunktet. 

 

3.3.2. Mulighed for dispensation for fastsatte vilkår i en tilladelse 

Der er mulighed for at opnå en dispensation til de i tilladelsen fastsatte vilkår, hvis dette begrundes i 

efterfølgende omstændigheder eller i forbindelse med senere opståede behov for nye dispositioner. 

Det er den myndighed, som har fastsat vilkårene, der er beføjet til at dispensere herfra.36 En sådan 

dispensation kan eksempelvis gives, hvis en ny forretningsmæssig begrundet omstrukturering øn-

skes gennemført inden udløb af anmeldelsesvilkåret.  

 

Der har tidligere været en meget restriktiv dispensationspraksis, hvorefter der typisk kun er opnået 

dispensation i tilfælde, hvor en sådan ikke ville underminere de oprindelige forudsætninger for til-

ladelsen, og tilladelsen således også ville være givet under de ændrede forudsætninger.37 

 

Som eksempler på afgørelser, hvor der er givet dispensation, kan nævnes TfS1997.353.LR og 

TfS2002.469.LR. I den ene afgørelse havde selskabet siden aktieombytningen oplevet en væsentlig 

vækst og for at kunne finansiere en fortsat vækst, var der behov for optagelse af en kapitalstærk 

samarbejdspartner. Dispensationen var i dette tilfælde under forudsætning af, at den oprindelige 

selskabsdeltager fortsat havde stemmemajoriteten i den resterende del af treårs perioden fra aktie-

ombytningen. 

 

I den anden sag ønskede man inden for anmeldelsesperioden at optage ledende medarbejdere som 

selskabsdeltagere for at holde på dem og knytte dem tættere til selskabet dog uden, at holdingsel-

skabet afstod stemmemajoriteten. Dispensationen blev givet, da et af hovedformålene ikke ansås for 

værende skatteunddragelse og, der var forløbet to år siden aktieombytningen. 

 

I begge de to ovenfor refererede sager var ansøgningerne om dispensation forretningsmæssigt be-

grundet ligesom, at stemmemajoriteten ville være i behold anmeldelsesperioden ud. Derimod er der 

                                                
36 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 156 
37 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 156-157 
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konsekvent givet afslag på ansøgninger om dispensation, hvor tilladelse ikke ville være givet, hvis 

de efterfølgende forudsætninger havde været lagt til grund ved den oprindelige ansøgning.38  

  

Det karakteristiske for afslagene var, at SKAT lagde afgørende vægt på, at de oprindelige objektive 

betingelser for den givne transaktion ikke måtte blive undermineret af en efterfølgende dispensati-

on. Da der består et retskrav på anvendelse af reglerne om skattefrie omstruktureringer, såfremt de 

objektive betingelser herfor er opfyldt, og der ikke er tale om skatteunddragelse og/eller skatteund-

gåelse, var denne praksis imidlertid ikke i overensstemmelse med fusionsskattedirektivet. 

 

Skatteministeriet har da også i et retsforlig med Vestre Landsret i 2003 tiltrådt, at SKAT ikke gen-

nem generelle vilkår i en tilkendt tilladelse kan forhindre efterfølgende skattemæssige fordele, hvil-

ket er i overensstemmelse med blandt andet afgørelsen i Hans Markus Kofoed-sagen.39 Dog skal det 

bemærkes, at SKAT kan videreføre eller opstille nye vilkår ved en ansøgning om dispensation fra 

fastsatte vilkår, hvis dette vurderes for nødvendigt og proportionalt for at sikre, at formålet eller et 

af hovedformålene med ansøgningen ikke er skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse.40  

 

3.4. Delkonklusion 
Omstruktureringer kan foretages henholdsvis skattepligtigt eller skattefrit. Ved den skattepligtige 

omstrukturering udløses en realisationsbeskatning, mens denne udskydes ved en skattefri omstruk-

turering. Der er som udgangspunkt valgfrihed mellem om omstruktureringen foretages skattepligtigt 

eller skattefrit, dog skal de involverede deltagere være enige om valget. Såfremt omstruktureringen 

foretages skattefrit, kan dette enten ske efter reglerne om indhentning af tilladelse fra SKAT eller 

efter de objektive regler. 

 

Baggrunden for de regler, som Danmark anvender i dag til skattemæssige omstruktureringer er pri-

mært en konsekvens Danmarks medlemskab af EU og et ønske om et velfungerende ensartet indre 

marked i Europa. Som følge heraf blev fusionsskattedirektivet implementeret i dansk lovgivning i 

1992. I 2007 kom der er en væsentlig tilføjelse til disse oprindelige implementerede regler. Til for-

skel fra tidligere var denne lovændring et dansk politisk ønske om at forenkle anvendelsen af reg-

lerne. Lovændringen medførte en mulighed for at foretage skattefrie omstruktureringer efter nogle 

                                                
38 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 157 samt TfS1998.414.LR, hvor afslaget på en ansøgning om dispensation var begrundet 
i, at de oplyste omstændigheder måtte sammenlignes med et hurtigt salg af de ombyttede aktier. 
39 TfS.2003.790.DEP og TfS.2003.738 
40 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 159 
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objektive regler, og den var endvidere et forsøg på at give de danske virksomheder samme nemme 

adgang til at foretage disse omstruktureringer, som mange af konkurrenterne i de øvrige EU-lande 

allerede havde.  

 

Tidligere var det kun ved skattefrie fusioner muligt at foretage omstrukturering efter objektive reg-

ler. Med lovforslaget blev reglerne omkring indhentning af tilladelse fra SKAT ved skattefrie fusio-

ner ligeledes ophævet, da reglerne ansås for overflødiggjorte som en konsekvens af udviklingen i 

øvrige skatteregler. 

 

Den seneste ændring af de skattemæssige regler for omstruktureringer er dog udelukkende en kon-

sekvens af ændringen af andre relevante skatteregler samt finjusteringer og præciseringer af de alle-

rede gældende regler. 

 

Regelsættet omkring indhentning af tilladelse fra SKAT bygger primært på fusionsskattedirektivet, 

der er et minimumsdirektiv, og som derfor alene sætter en nedre grænse for, hvad Danmark skal 

tillade. Udgangspunktet er herefter, at alle har et retskrav på at få tilladelse til at foretage en skatte-

fri omstrukturering, såfremt nogle objektive betingelser er opfyldt, og hovedformålet eller et af ho-

vedformålene med transaktionen ikke er skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse.  

 

Fortolkningen af disse to begreber og vurderingen af, hvornår de foreligger, har givet anledning til 

megen diskussion i praksis. Det er dog slået fast ved EF-domstolen, at det kræver en konkret vurde-

ring af den enkelte sag, hvorfor der ikke kan anvendes forudfastsatte generelle kriterier, og tilladelse 

ikke kan nægtes, hvis risikoen for skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse kan minimeres med et 

vilkår i tilladelsen. Det er endvidere fastslået, at SKATs mulighed for at give afslag på en ansøgning 

forudsætter et retsmisbrug, og at muligheden alene forventes anvendt undtagelsesvist og i særlige 

tilfælde. Såfremt omstruktureringen dog ikke er begrundet i gyldige forretningsmæssige årsager, da 

kan det formodes, at formålet med transaktionen er at begå skatteunddragelse og/eller skatteundgå-

else.  

 

Vurderingen af, hvornår en transaktion er forretningsmæssigt begrundet, har ligeledes givet anled-

ning til mange afgørelser i dansk praksis. Der kan være mange årsager til, at et selskab ønsker at 

omstrukturere, heraf kan eksempelvis nævnes rationalisering, generationsskifte og risikospredning. 

Det er dog vigtigt, at de i ansøgningen om tilladelse anvendte begrundelser tager udgangspunkt i 

den konkrete virksomhed, da det ikke er meningen, at tilladelse skal kunne opnås blot ved at bruge 
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de korrekte ord i en ansøgning, hvis der ikke er substans heri. Tilladelse til en omstrukturering, der 

endvidere er begrundet i selskabsrelaterede forhold, er formentlig nemmere at opnå, end hvis om-

struktureringen er begrundet i selskabsdeltagernes forhold. Dette skyldes, at der formentlig er en 

forhøjet risiko for, at omstruktureringens hovedformål eller et af hovedformålene er skatteunddra-

gelse og/eller skatteundgåelse, hvis ansøgningen hovedsagligt er begrundet i selskabsdeltagernes 

forhold. Der er ikke umiddelbar hjemmel til at afvise en sådan ansøgning, men den vil formentlig 

blive genstand for en mere detaljeret efterprøvning end de øvrige ansøgninger.  

 

Tilladelse til skattefrie omstruktureringer kan gives henholdsvis med eller uden vilkår. Da der er 

tale om en konkret vurdering i den enkelte sag, er det vanskeligt at analysere sig frem til nogle klare 

retningslinier for, hvornår en ansøgning resulterer i en tilladelse med og uden vilkår. Der er dog en 

klar sammenhæng mellem denne vurdering, og i hvor høj og troværdig grad, at ansøgningen er for-

retningsmæssigt begrundet. SKAT har i mange år haft en tendens til altid at opstille et anmeldelses-

vilkår uanset forholdene i den konkrete sag, og manglende overholdelse af dette vilkår eller efter-

følgende dispositioner ville kunne medføre, at tilladelsen blev tilbagekaldt, og at omstruktureringen 

derved blev skattepligtig. 

 

Det er dog fastslået, at vilkår ikke afskærer ansøger fra at opnå efterfølgende skattemæssige fordele, 

og de berettiger derfor alene til at foretage en efterfølgende revurdering af det oprindelige hoved-

formål med ansøgningen. En tilladelse kan således som udgangspunkt ikke tilbagekaldes, hvis de 

efterfølgende dispositioner ikke var aftalte på omstruktureringstidspunktet. 

 

Der er endvidere mulighed for efterfølgende at opnå dispensation for de i tilladelsen fastsatte vilkår. 

Dette kræver dog, at der foreligger forhold, som er begrundet i efterfølgende omstændigheder eller i 

forbindelse med senere opståede behov for nye dispositioner. Tidligere var praksis i forbindelse 

med dispensation fra fastsatte vilkår meget streng. Skatteministeriet har dog erkendt, at der ikke 

gennem generelle vilkår kan forhindres efterfølgende skattemæssige fordele. Dog skal det bemær-

kes, at der ved en opnået dispensation kan videreføres eller opstilles nye vilkår, hvis dette vurderes 

for nødvendigt og proportionalt for at sikre, at hovedformålet eller et af hovedformålene med di-

spensationsansøgningen ikke er skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse. 
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4. Fusion 

4.1. Definition 
I FUL § 1, stk. 3 er en fusion defineret som den transaktion hvorved et selskab (indskydende sel-

skab) overdrager sin formue, det vil sige dets aktiver og passiver, til et andet selskab (modtagende 

selskab), eller der sker en sammensmeltning af to selskaber. En fusion kan både ske mellem kon-

cernforbundne og mellem uafhængige selskaber. Definitionen af en fusion i fusionsskatteloven vur-

deres for værende i overensstemmelse med fusionsskattedirektivets artikel 2, punkt a. 

 

Bestemmelserne om den skattemæssige behandling af skattefri fusion findes i FUL kapitel 1, §§ 1-

11. Efter vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 er det ikke længere muligt at søge tilladelse til 

gennemførsel af skattefrie fusioner, idet FUL §§ 3 og 4, omhandlende tilladelse til lodret fusion 

henholdsvis tilladelse til fusion efter en overdragelse, er ophævet. Fusioner kan herefter kun gen-

nemføres uden tilladelse. For at opnå skattefrihed er der dog en række objektive betingelser, der 

skal opfyldes. Disse gennemgås nedenfor i afsnit 4.2. 

 

Da der ikke længere kan søges tilladelse til skattefri fusion, er det heller ikke længere muligt for de 

danske skattemyndigheder at nægte tilladelse hertil med hjemmel i fusionsskattedirektivets artikel 

11, stk. 1, litra a om skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse. Dette kan udledes af bemærknin-

gerne til lovforslaget, hvoraf det fremgår, at reglerne om skattefri fusion ændres, således at der i 

ingen tilfælde stilles krav om en tilladelse fra SKAT, og det derfor ikke er muligt at tilsidesætte en 

fusion, da skattefriheden ikke er betinget af en tilladelse.41 

 

Som det fremgår af definitionen, er en fusion overdragelse eller sammensmeltning af selskaber. Der 

findes følgende tre måder at foretage en fusion på; vandret fusion, lodret fusion og omvendt lodret 

fusion. Disse tre måder er kort gennemgået nedenfor. 

 

4.1.1. Vandret fusion 

I nedenstående figur er en vandret fusion mellem to selskaber, der ikke har bestemmende indflydel-

se på hinanden illustreret. Det modtagende selskab er her et eksisterende selskab, men det kunne 

også have været et nystiftet selskab. Ved en vandret fusion sammensmeltes to sideordnede selska-

ber.  

                                                
41 L 110 2006/07 Lovforslag, Bemærkninger til lovforslaget, 2. objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber 
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Figur 4.1: Vandret fusion 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.1.2. Lodret fusion 

I nedenstående figur er en lodret fusion, hvor et datterselskab indskydes i moderselskabet, illustre-

ret.  Moderselskabet bliver derved det modtagende selskab. 

 
Figur 4.2: Lodret fusion 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.1.3. Omvendt lodret fusion 

I nedenstående figur er en omvendt lodret fusion illustreret. I figuren er det moderselskabet der ind-

skydes i datterselskabet, og datterselskabet bliver således det modtagende selskab.  

 
Figur 4.3: Omvendt lodret fusion 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.2. Skattefri fusion efter de objektive regler 

4.2.1. Selskab 

Det er en betingelse for at anvende reglerne i fusionsskatteloven, at de deltagende selskaber lever op 

til definitionen af et selskab i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, og at de ikke anses for at være en 
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transparent enhed ved beskatning i Danmark. Selskaber, der opfylder reglerne i fusionsskatteloven, 

er: 

• Danske aktie- og anpartsselskaber,  

• selskaber hvor selskabsdeltagerne ikke hæfter personligt, og hvor overskuddet fordeles efter 

den indskudte kapital,42 dog ikke investeringsselskaber,43 

• selskaber, der ligner aktieselskaber, hvis ledelse har sæde i Danmark, uanset at selskabet er 

registeret i et andet land, hvis selskabet er skattepligtigt til Danmark44 eller, 

• udenlandske selskaber. De kan i visse tilfælde også få lov at deltage, såfremt de er subjektivt 

skattepligtige til Danmark.45 

 

Herudover er der specielle regler for brugsforeninger, spare- og andelskasser, gensidige forsikrings-

selskaber, investeringsforeninger, kooperative selskaber, fonde og elselskaber,46 disse bliver dog 

ikke gennemgået i denne afhandling.  

 

4.2.2. Samme valg for alle selskabsdeltagere 

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne om skattefri fusion, at alle, der deltager i fusionen, 

anvender de samme regler.47  

 

4.2.3. Fusionsdatoen 

Fusionsdatoen skal som udgangspunkt være sammenfaldende med skæringsdatoen i det modtagen-

de selskabs regnskabsår,48 medmindre der fusioneres med et skuffeselskab, eller at der sker indtræ-

den i reglerne om tvungen national sambeskatning. Disse to undtagelser er uddybet nærmere neden-

for. Fusioner kan endvidere vedtages med tilbagevirkende kraft. 

 

Fusion med et skuffeselskab 

Ved et skuffeselskab forstås, at selskabets egenkapital fra stiftelsestidspunktet har stået ubehæftet 

på en bankkonto, og at selskabet ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed.49 Er det modtagende 

selskab i fusionen et skuffeselskab, er det muligt at få en anden fusionsdato end skuffeselskabets 

                                                
42 SEL § 1, stk. 1, nr. 2 
43 Se den nærmere definition i SEL § 3, stk. 1, nr. 19 
44 SEL § 1, stk. 6 og Fusionsskatteloven med Kommentarer, s. 167 
45 FUL § 15 
46 FUL §§ 14 - 14 k 
47 FUL § 1, stk. 2 
48 FUL § 5, stk. 1 og TfS.1998.218.VLD  
49 FUL § 5, stk. 1 
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stiftelsesdato. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at omlægge regnskabsåret for skuffeselskabet, 

såfremt dette skal være det modtagende selskab ved fusionen. For at kunne bruge denne regel kræ-

ves det imidlertid, at det er skuffeselskabets første regnskabsår, at regnskabsperioden slutter præcist 

12 måneder efter fusionen samt, at regnskabsperioden ikke overstiger 18 måneder. Det er således 

muligt, at skuffeselskabet er stiftet i optil 6 måneder før fusionsdatoen.50  

 

Ind- eller udtræden af tvungen national sambeskatning 

Såfremt et selskab i forbindelse med en fusion ind- eller udtræder af den tvungne nationale sambe-

skatning, kræver det en anden fusionsdato end skæringsdatoen for det pågældende selskab. 

 

Etableres der eksempelvis en koncernforbindelse i henhold til SEL 31C i forbindelse med fusionen, 

kan det selskab, der indtræder i en koncern ikke have en fusionsdato, der ligger før fusionens vedta-

gelsestidspunkt. Det kan de øvrige selskaber derimod godt. Det betyder, at de fusionerede selskaber 

kan have forskellige fusionsdatoer, hvilket har betydning for opgørelsen af periodens indkomst, 

samt med hvem sambeskatningen sker.51  

 

4.2.4. Vederlag 

Selskabsdeltagere i det indskydende selskab skal vederlægges med aktier i det modtagende selskab, 

og eventuelt et kontantvederlag jf. FUL § 2, stk. 1. Kravet om, at der skal ske vederlæggelse i akti-

er, er et ufravigeligt krav, uanset om selskabsdeltagerne er de samme i de to selskaber og, at aktier-

ne i det modtagende selskab vil stige med værdien af det indskydende selskab jf. TfS1990.561.LR. 

 

Det er ikke et krav, at aktierne til det indskydende selskabs deltagere er nyudstedte. Såfremt det 

modtagende selskab ejer egne aktier, er det muligt, at vederlaget helt eller delvist erlægges i disse. 

En overdragelse af egne aktier vil dog blive betragtet, som en afståelse, hvilket medfører beskatning 

efter aktieavancebeskatningsloven. 

 

I forbindelse med en omvendt lodret fusion vil det modtagende selskab principielt komme til at eje 

alle aktierne i sig selv. Disse egne aktier kan benyttes som vederlagsaktier til det indskydende sel-

skabs deltagere. Dette kan ske skattefrit for det modtagende selskab jf. SKM2007.555.SR og 

SKM2009.58.SR til trods for, at afhændelsen af aktierne som udgangspunkt ellers udløser alminde-

                                                
50 FUL § 5, stk. 2 
51 FUL § 5, stk. 3 og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 223-229 
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lig aktieavancebeskatning. Såfremt aktierne først afhændes efter fusionen udløser dette derfor aktie-

avancebeskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

 

Der stilles ikke længere krav om, at selskabsdeltagernes vederlag i henholdsvis aktier og kontantve-

derlaget skal fordeles forholdsmæssigt mellem selskabsdeltagerne.52 En selskabsdeltager kan såle-

des modtage sin andel af vederlaget alene i kontanter, mens en anden selskabsdeltager kun modta-

ger aktier. Dog skal minimum en selskabsdeltager vederlægges med mindst en aktie, og hver af 

selskabsdeltagerne skal have deres forholdsmæssige andel af værdien af vederlaget. Som følge her-

af stilles der ikke længere krav om, hvor stort kontantvederlaget må være jf. FUL § 2.  

 

Ombytningsforholdet mellem aktierne i det indskydende og i det modtagende selskab er ikke lovre-

guleret, hvorfor der skal tages udgangspunkt i praksis. Heraf fremgår det, at udgangspunktet er, at 

ombytningsforholdet mellem det modtagende og det indskydende selskab skal være handelsværdi-

en.53 Der må således ikke ske en formueforskydelse mellem selskabsdeltagerne i forbindelse med 

fusionen. Dette skyldes, at en sådan formueforskydelse kan have karakter af skatteundgåelse.  

 

Der er dog flere forfattere herunder Michael Serup, der udtrykker tvivl om, hvorvidt denne praksis 

stadig har hjemmel. Det påpeges, at såfremt hovedformålet eller et af hovedformålene med fusionen 

ikke er skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse, vil en formueforskydning ikke kunne medføre, 

at reglerne om skattefrie fusioner ikke kan anvendes. Argumentet for dette er, at FUL § 2 kun ud-

trykker krav om, at der skal være et aktievederlag, hvorfor der i loven ikke stilles krav om, hvordan 

ombytningsforholdet skal opgøres.54  

 

I relation til ombytningsforholdet skal det bemærkes, at det kan være muligt at anvende bogførte 

værdier ved fusion af søsterselskaber, som kun har én ejer.55 Det er dog stadig SKATs holdning, at 

udgangspunktet for ombytningsforholdet er handelsværdier.  

 

4.2.5. Underskudsbegrænsning 

I forbindelse med en fusion finder reglerne om underskudsbegrænsning i FUL § 8, stk. 6 og stk. 8 

anvendelse. Bestemmelsen i stk. 6 er ensbetydende med, at alle ikke udnyttede underskud efter LL 

§ 15, herunder underskud i den skattepligtige indkomst, som udgangspunkt bortfalder i en fusion. 
                                                
52 TfS.1997.229.DEP og Ligningsvejledningen - S.D.1.4 Betingelser for skattefri fusion 
53 Ligningsvejledningen - S.D.1.4 Betingelser for skattefri fusion 
54 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 179 
55 SKM2009.42.SR 
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Dette gælder dog ikke underskud, som er opstået, mens de i fusionen deltagende selskaber har været 

sambeskattet, hvorfor sådanne underskud vil kunne fradrages i det modtagende selskabs senere po-

sitive indkomster.  

 

I tilfælde af at der er fremførselsberettigede kildeartsbestemte tab, rammes disse ligeledes af under-

skudsbegrænsningen jf. FUL § 8, stk. 8. Det gælder således underskud efter reglerne i ABL §§ 8, 

stk. 3 og 9 A, stk. 3, KGL § 31, stk. 3 og EBL § 6, stk. 4.56 Det modtagende og det indskydende 

selskab vil efter denne bestemmelse fortabe alle kildeartsbestemte underskud. 

 

Dermed er det ikke muligt for et overskudsgivende selskab at fusionere sig til skattereduktion, hvil-

ket også må anses for værende skatteundgåelse, og denne mulighed vil derfor heller ikke være i 

overensstemmelse med fusionsskattedirektivet. 

 

4.2.6. Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

For det indskydende selskab er den skattemæssige konsekvens ved en fusion, at selskabet ophører 

med at eksistere, idet det har overdraget alle sine aktiver og passiver til det modtagende selskab. 

Der er ikke tale om en likvidation af selskabet,57 idet selskabets virksomhed føres videre af det 

modtagende selskab, hvorfor der ikke skal ske ophørsbeskatning efter SEL § 5.  

 

Fra fusionsdatoen bliver det indskydende selskab beskattet sammen med det modtagende selskab, 

mens der i perioden fra det seneste indkomstårs udløb og til fusionsdatoen skal opgøres en skatte-

pligtig indkomst for det indskydende selskab.58 Da selskabet ikke skal ophørsbeskattes, er det såle-

des alene periodens drift, der beskattes.  

 

4.2.7. Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling for så vidt 

angår alle overførte aktiver og passiver. Der succederes således både i anskaffelsessummer, afskriv-

ninger, anskaffelsestidspunkter og anskaffelsernes hensigt.59 Det modtagende selskabs egne aktiver 

og passiver berøres ikke af fusionen. 

                                                
56 Efter SKM.2009.420.SR fortabes fremførselsberettiget tab på aktier efter ABL § 8, stk. 2 ligeledes, selvom aktietabet er opstået før 
den skattemæssige omstruktureringsdato, men i indkomståret for omstruktureringen. Dette er i tråd med fusionsskattelovens forarbej-
der, hvor det skinner i gennem, at det ikke skal være muligt at fusionere sig til et underskud.   
57 ASL § 134 
58 FUL § 7, stk. 1 
59 FUL § 8  
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Eventuelle aktier, som det modtagende selskab ejer i det indskydende selskab på fusionstidspunktet, 

bliver annulleret i forbindelse med fusionen, uden at det udløser en avancebeskatning jf. FUL § 10. 

 

4.2.8. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab 

Selskabsdeltagerne i det indskydende selskab modtager som følge af fusionen vederlagsaktier i det 

modtagende selskab og eventuelt et kontantvederlag. Vederlaget behandles forskelligt hos selskabs-

deltagerne alt efter, om det er aktier eller kontanter. 

 

Vederlagsaktier 

Såfremt vederlaget består af aktier i det modtagende selskab, succederes der i de oprindelige aktiers 

anskaffelsestidspunkter, anskaffelsessummer og anskaffelseshensigter, idet vederlagsaktierne anses 

for ombyttet med aktierne i det indskydende selskab jf. FUL § 11, stk. 1. Såfremt de oprindelige 

aktier er anskaffet på forskellige tidspunkter, til forskellige priser og med forskellige hensigter for-

deles vederlagsaktierne i samme forhold beregnet efter de ombyttede aktiers kursværdi.60 

 

Successionen indebærer endvidere, at sikkerhedsstillelser, båndlæggelse og tilsvarende tillige over-

føres til vederlagsaktierne, såfremt de ombyttede aktier var behæftet hermed.61 

 

Kontant vederlag 

Såfremt selskabsdeltagerne modtager et kontantvederlag i forbindelse med fusionen, anses aktierne 

i det indskydende selskab, som modsvarer kontantvederlaget, for afhændet til tredjemand. De af-

hændede aktier vil herefter blive beskattet efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningslo-

ven.62 Såfremt selskabsdeltagerens aktiebeholdning har forskellige anskaffelsestidspunkter anven-

des FIFO-princippet på normal vis jf. ABL § 5. Er der dog tale om en beholdning, der eksempelvis 

er anskaffet med forskellige hensigter eller består af aktier i forskellige klasser, anses en forholds-

mæssig andel af aktierne i hver kategori for afhændet.63  

 

Såfremt kontantvederlaget udgør mindre end kursværdien af én aktie, skal denne del af kontantve-

derlaget beskattes som udbytte jf. ABL § 2, stk. 4. 

 
                                                
60 FUL § 11, stk. 2 
61 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 483 
62 FUL § 9, stk. 1 og stk. 2 
63 FUL § 9, stk. 3 og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 481 
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Det skal bemærkes, at bestemmelsen finder anvendelse, uanset om der er tale om et kontantvederlag 

eller et vederlag i aktiver, det vil sige ved alt andet end aktier i det modtagende selskab. Består ve-

derlaget således af en bil, ejendom eller aktier i et datterselskab, skal der ske realisationsbeskatning. 

 

4.2.9. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det modtagende selskab 

En skattefri fusion får alene betydning for selskabsdeltagerne i det modtagende selskabs ejerfor-

hold, ligesom transaktionen kan medføre etablering eller ophør af et koncernforhold med de dertil-

hørende sambeskatningsmæssige konsekvenser. 

 

En skattefri fusion har ikke yderligere skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det 

modtagende selskab, da disse ikke modtager nogen form for vederlag i forbindelse med fusionen. 

 

4.3. Opsummering 
Fusion er defineret som den transaktion, hvorved det indskydende selskab overdrager hele sin for-

mue til et modtagende selskab, eller hvor der sker en sammensmeltning af to selskaber. Der kan 

enten være tale om en vandret fusion, hvor to eller flere søsterselskaber fusionerer, en lodret fusion, 

hvor et moderselskab fusionerer med et eller flere datterselskaber med moderselskabet som det 

modtagende selskab eller en omvendt lodret fusion, hvor det er et datterselskab, der er det modta-

gende selskab. 

 

Skattefri fusion kan kun ske efter de objektive regler, hvorfor det ikke er muligt at indhente tilladel-

se hertil hos SKAT. For at opnå skattefrihed er der dog en række betingelser, som skal være opfyld-

te. De deltagende selskaber skal således være omfattet af begrebet selskab i direktiv 90/434/EØF, 

hvilket danske aktieselskaber er.  

 

Endvidere er det en betingelse, at alle selskabsdeltagere i de fusionerede selskaber lader sig beskatte 

efter de samme regler, det vil sige reglerne om skattefri fusion. Selskabsdeltagerne kan vederlægges 

i henholdsvis aktier i det modtagende selskab og i et kontantvederlag. Dog skal minimum en sel-

skabsdeltager vederlægges med mindst en aktie, og ombytningsforholdet skal ske til handelsværdi-

en. Det er ikke et krav, at vederlagsaktierne er nyudstedte, og i forbindelse med en fusion vil over-

dragelse af egne aktier som vederlagsaktier ikke medføre avancebeskatning.  
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I forbindelse med en fusion er der nogle klare regler for hvilken dato, der kan anvendes som fusi-

onsdato. Udgangspunktet er skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår med mindre, 

der fusioneres med et skuffeselskab, eller der trædes ind eller ud af en tvungen national sambeskat-

ning. Ved fusion med et skuffeselskab kan fusionsdatoen frit vælges, mens den ved ind- eller ud-

træden af en sambeskatning skal være vedtagelsesdatoen. 

 

En skattefri fusion har endvidere en betydning for de deltagende selskabers mulighed for at fremfø-

re uudnyttede underskud fra tidligere år. Retten til fremførsel af underskud fra tidligere år, herunder 

også kildeartsbestemte tab, fortabes således, med mindre der er tale om fælles sambeskatningsun-

derskud. 

 

En skattefri fusion har en række skattemæssige konsekvenser for de deltagende selskaber og sel-

skabsdeltagere. Det indskydende selskab ophører ved fusionen uden, at der sker en ophørsbeskat-

ning heraf, mens det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs aktiver og passivers 

skattemæssige stilling, hvorfor der ikke sker en realisationsbeskatning af disse. Det modtagende 

selskabs egne aktiver og passiver berøres ikke af fusionen. 

 

De skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab afhænger af ve-

derlaget. Består dette af vederlagsaktier, succederes der i de ombyttede aktiers skattemæssige stil-

ling, hvorved avancebeskatningen udskydes. Modtager selskabsdeltagerne derimod et kontantveder-

lag, sidestilles dette med aktieafståelse, hvorfor der skal ske beskatning heraf efter de almindelige 

regler. Dog kan kontantvederlaget blive beskattet som udbytte, hvis det udgør mindre end kursvær-

dien af én aktie. 

 

En skattefri fusion får alene betydning for selskabsdeltagerne i det modtagende selskabs ejerfor-

hold, ligesom at transaktionen kan medføre en etablering eller et ophør af et koncernforhold med de 

dertilhørende sambeskatningsmæssige konsekvenser. 
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5. Spaltning 

5.1. Definition 
I FUL § 15 a, stk. 2 er spaltning defineret som den transaktion, hvorved et selskab (indskydende 

selskab) overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber (modta-

gende selskab). En spaltning kan således enten ske ved en ophørsspaltning eller en grenspaltning. 

Disse to begreber er nærmere defineret nedenfor.  

 

Tidligere omfattede spaltning efter det oprindelige direktiv kun indskydende selskaber, som ophørte 

efter overførslen.64 Efter vedtagelsen af rådets direktiv 2005/19/EF omfatter fusionsskattedirektivet 

nu også spaltning, hvor det indskydende selskab fortsætter efter spaltningen. Den danske lovgivning 

har til forskel fra fusionsskattedirektivet tilladt spaltning uden ophør af det modtagende selskab 

siden indførelsen af spaltningsreglerne. Da fusionsskattedirektivet er et minimumsdirektiv, var dette 

dog ikke i strid med det oprindelige direktiv, idet Danmark derved gav flere selskaber mulighed for 

at spalte, end Danmark var forpligtet til. 

 

Bestemmelserne om den skattemæssige behandling af skattefri spaltning findes i fusionsskattelo-

vens kapitel 4, §§ 15 a og 15 b. Skattefri spaltning kan enten ske efter reglerne om indhentning af 

tilladelse hos SKAT eller efter de objektive regler, som ikke kræver tilladelse. Uanset hvilket regel-

sæt der anvendes, er der dog en række generelle betingelser, som gør sig gældende. Disse vil derfor 

blive behandlet samlet nedenfor inden, at de specifikke regler for spaltning henholdsvis med og 

uden tilladelse gennemgås.  

 

5.1.1. Ophørsspaltning 

Ved en ophørsspaltning overføres samtlige af det indskydende selskabs aktiver og passiver til to 

eller flere selskaber, og det indskydende selskab opløses uden likvidation. Det er uden betydning, 

om overførslen sker til et eksisterende eller et nyt selskab.  

 

I nedenstående eksempel indskydes aktiviteten i Datterselskab A/S i de to nye selskaber ved navn 

Datterselskab A A/S og Datterselskab B A/S. Moderselskab A/S vedlægges med aktier i de to mod-

tagende selskaber. 

                                                
64 Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990, artikel 1, punkt b 
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Figur 5.1: Ophørsspaltning af et selskab 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.1.2. Grenspaltning 

Ved en grenspaltning overføres en andel af det indskydende selskabs aktiver og passiver til mini-

mum et selskab, og der sker ikke en opløsning af det indskydende selskab, hvilket er hovedforskel-

len mellem grenspaltning og ophørsspaltning. En anden forskel mellem de to metoder er, at de over-

førte aktiver og passiver skal tilhøre en gren af virksomheden. Begrebet gren gennemgås og analy-

seres i afsnit 5.2.6 og 10.1.3. Ved grenspaltning er det ligeledes uden betydning, hvorvidt overførs-

len sker til et eksisterende eller et nystiftet selskab. 

 

Nedenfor er grenspaltningen illustreret ved, at Datterselskab A/S indskyder en gren af virksomhe-

den til Datterselskab B A/S, som er nystiftet. Som vederlag modtager Moderselskab A/S aktier i 

Datterselskab B A/S. 

 
Figur 5.2: Grenspaltning af et selskab 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.2. Generelle betingelser 

5.2.1. Selskab 

Ligesom ved fusion er det efter FUL § 15 a, stk. 1 et krav, at både det indskydende og det modta-

gende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og, 

at de ikke anses for værende transparente enheder ved beskatning i Danmark. Almindelige danske 

indregistrerede aktieselskaber anses for at opfylde dette krav. Se i øvrigt afsnit 4.2.1 for en uddyb-

ning af begrebet selskab. 
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5.2.2. Samme valg for alle selskabsdeltagere 

Såfremt de i spaltningen deltagende selskaber ønsker at anvende reglerne om skattefri spaltning, 

skal alle selskabsdeltagerne i det indskydende selskab beskattes efter de samme regler, herunder 

bestemmelserne i FUL §§ 9 og 11. Der er således ikke valgfrihed for de enkelte selskabsdeltagere.65  

 

5.2.3. Spaltningsdatoen 

For den skattemæssige spaltningsdato gælder der de samme regler som ved fusioner, idet datoen 

ligeledes fastsættes efter reglerne i FUL § 5 jf. FUL § 15 b, stk. 2. Spaltningsdatoen er således skæ-

ringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår med mindre, der spaltes til et skuffeselskab, 

eller der sker ind- eller udtræden af en tvungen national sambeskatning. Ved spaltning til et skuffe-

selskab kan datoen fastsættes til den reelle overdragelsesdato, mens datoen for de selskaber, der 

eventuelt træder ind eller ud af en tvungen national sambeskatning, tidligst kan være vedtagelsesda-

toen. For nærmere uddybning heraf henvises der til afsnit 4.2.3. 

  

5.2.4. Vederlag 

Det er en betingelse for at kunne anvende reglerne om skattefri spaltning, at det indskydende sel-

skabs deltagere vederlægges i aktier i det modtagende selskab og eventuelt et kontantvederlag. Det 

er således ikke et krav, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, ligeledes skal blive sel-

skabsdeltagere i det modtagende selskab efter omstruktureringen. Dog er det et krav, at minimum 

en selskabsdeltager vederlægges med minimum en aktie i det modtagende selskab for at opretholde 

skattefriheden.66 Der må således ikke ske formueforskydelse i forbindelse med transaktionen. 

 

Endvidere er det en betingelse for at anvende reglerne om skattefri spaltning, at fordelingen af ve-

derlaget sker i samme forhold, som selskabsdeltagerne ejer det indskydende selskab. Er ejerforhol-

det således 60/40, skal det samlede vederlag for de overførte aktiver og passiver ske i samme for-

hold.  

 

5.2.5. Underskudsbegrænsning 

Reglerne om underskudsbegrænsning i FUL § 8, stk. 6 og stk. 8 finder ligeledes anvendelse ved 

spaltning jf. FUL § 15 b, stk. 2, 1. pkt., hvorfor reglerne tilnærmelsesvis er identiske med dem gen-

                                                
65 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 480 
66 Ligningsvejledningen - S.D.2.3 Vederlæggelse med aktier / anparter 



Copenhagen Business School December, 2009 
Cand.Merc.Aud. 

 Side 38 

nemgået under fusion i afsnit 4.2.5. Underskud fra tidligere år i såvel det indskydende som det mod-

tagende selskab vil således som udgangspunkt bortfalde i en ophørsspaltning, medmindre der er tale 

om eventuelle fælles sambeskatningsunderskud, hvorfor sådanne underskud vil kunne fradrages i 

det modtagende selskabs senere positive indkomster.  

 

Ovenstående gælder ligeledes ved grenspaltninger dog med den forskel, at det indskydende selskab 

ikke fortaber egne underskud, selvom selskaberne ikke er sambeskattede, idet det indskydende sel-

skab ikke ophører ved en grenspaltning og det ikke får tilført ny aktivitet, som kan udnytte tidligere 

års underskud. 

 

I tilfælde af at der er fremførselsberettigede kildeartsbestemte tab, rammes disse ligeledes af under-

skudsbegrænsningen. Det modtagende selskab vil efter denne bestemmelse fortabe alle kildeartsbe-

stemte underskud, mens det indskydende selskab kun vil fortabe disse ved en ophørsspaltning.67 

 

5.2.6. Grenkravet 

I forbindelse med grenspaltning af et selskab er det en betingelse jf. FUL § 15 a, stk. 3, at den del, 

der fraspaltes, udgør en særskilt gren af det indskydende selskab. Begrebet gren er nærmere define-

ret i FUL § 15 c, stk. 2 som FUL § 15 a, stk. 3 ligeledes henviser til. Som følge af denne bestem-

melse skal der ved en gren forstås, at de overførte aktiver og passiver skal udgøre en selvstændig 

enhed ud fra et organisationsmæssigt synspunkt og, at de skal kunne fungere ved hjælp af egne mid-

ler.  

 

Omvendt er det ikke et krav, at de tilbageværende aktiver og passiver skal udgøre en gren af virk-

somheden, hvorfor de ikke behøver at udgøre en selvstændig enhed, som kan fungere ved hjælp af 

egne midler.  

 

Denne bestemmelse gælder kun ved grenspaltninger, hvorfor der ikke er et tilsvarende krav til for-

delingen af aktiver og passiver ved ophørsspaltninger.  

 

                                                
67 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 465 
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5.3. Skattefri spaltning efter tilladelsesreglerne 
Reglerne omkring skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT kom ind i den danske lovgivning i 

forbindelse med fusionsskattedirektivet 90/434/EØF i 1992. I henhold til FUL § 15 a, stk. 1, 2. pkt. 

er det en betingelse for anvendelsen af reglerne, at der opnås tilladelse hertil fra SKAT. Endvidere 

fremgår det af samme bestemmelse 3. pkt., at SKAT kan fastsætte særlige vilkår i tilladelsen, som 

skal opfyldes for at bibeholde skattefriheden. Forholdene omkring indhentning af tilladelserne og de 

forretningsmæssige begrundelser i de forudgående ansøgninger er gennemgået og analyseret i afsnit 

3.2 og 3.3, hvorfor de ikke vil blive omtalt nærmere her. 

 

5.3.1. Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab afhænger af, om der er tale om op-

hørsspaltning eller grenspaltning. Nedenfor er gennemgangen af konsekvenserne derfor opdelt i de 

to spaltningsmetoder. 

  

Ophørsspaltning 

Ved ophørsspaltning skal der foretages en ordinær afsluttende skatteansættelse fra sidste skatteop-

gørelse til spaltningsdatoen.68  

 

På grund af successionsprincippet sker der ikke ved en ophørsspaltning en egentlig ophørsbeskat-

ning efter SEL § 5 af de aktiver og passiver, som er overført til det modtagende selskab, hvorfor der 

alene foretages en almindelig indkomstopgørelse og beskatning heraf. Eventuelle aktiver og passi-

ver, som ikke overføres til det modtagende selskab, vil dog blive ophørsbeskattet efter SEL § 5 jf. 

FUL § 15 b, stk. 2, 9. pkt. 

 

Grenspaltning 

Ved grenspaltning skal der naturligvis ikke foretages en afsluttende skatteansættelse, da det indsky-

dende selskab ikke ophører. Det indskydende selskab skal derfor heller ikke realisationsbeskattes af 

de overførte aktiver og passiver til det modtagende selskab jf. FUL § 15 b, stk. 2, 3. pkt., så længe 

disse forbliver under dansk beskatningsret. 

 

                                                
68 FUL § 7, stk. 1 jf. FUL § 15 b, stk. 2, 2. pkt. 
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5.3.2. Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

Uanset om der foretages en ophørsspaltning eller en grenspaltning, succederer det modtagende sel-

skab i det indskydende selskabets skattemæssige stilling for de aktiver og passiver, der er overdra-

get i spaltningen. Der succederes således i de skattemæssige anskaffelsestidspunkter, anskaffelses-

summer, afskrivninger og anskaffelseshensigter.69  

 

Ligesom ved fusion bliver aktier i det indskydende selskab, som er ejet af det modtagende selskab 

på spaltningstidspunktet, annulleret i forbindelse med en skattefri ophørsspaltning og avance/tab på 

disse aktier medregnes ikke til den skattepligtige indkomst jf. FUL § 10.  

 

Det modtagende selskabs egne aktiver og passiver, berøres ikke af spaltningen, hvorfor den skatte-

mæssige behandling heraf ikke ændres.70  

 

5.3.3. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab 

Vederlaget i forbindelse med spaltningen kan bestå af aktier i det modtagende selskab og eventuelt 

et kontantvederlag og skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver jf. FUL § 15 

a, stk. 2. Den skattemæssige behandling af vederlaget er reguleret i FUL § 15 b, stk. 4. Da den skat-

temæssige behandling afhænger af hvilken type vederlag, der modtages, samt om det indskydende 

selskab ophører eller fortsætter, behandles reglerne særskilt nedenfor. 

 

Vederlagsaktier ved ophørsspaltning 

Vederlagsaktier ved ophørsspaltning behandles skattemæssigt på samme måde som ved fusion, 

hvorfor der henvises til afsnit 4.2.8. Vederlagsaktierne succederer således i de ombyttede aktier i 

det indskydende selskab, hvorved avancebeskatningen udskydes indtil vederlagsaktierne endeligt 

afstås. Anskaffelsessummen fordeles endvidere efter den opgjorte handelsværdi på vederlagsaktier-

ne, hvilket er eksemplificeret nedenfor. 

 

                                                
69 FUL § 15 b, stk. 2, 5. pkt.  
70 FUL § 8, stk. 5 jf. FUL § 15 b, stk. 2, 1. pkt. 
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Handelsværdi Fordeling
Anskaf-
felsessum

Fordeling af 
anskaf-
felsessum

t.kr. t.kr t.kr.
Selskab A A/S - indskydende 500
Selskab B A/S - modtagende 15.000 60% 300
Selskab C A/S - modtagende 10.000 40% 200
I alt 25.000 100% 500 500  
Figur 5.3: Fordeling af anskaffelsessum ved ophørsspaltning 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Successionen indebærer endvidere, at sikkerhedsstillelser, båndlæggelse og tilsvarende tillige over-

føres til vederlagsaktierne, såfremt de ombyttede aktier var behæftet hermed.71 

 

Vederlagsaktier ved grenspaltning 

Ved grenspaltning anses vederlagsaktier for værende anskaffet på samme tidspunkt, som selskabs-

deltagernes aktier i det indskydende selskab. Såfremt aktierne i det indskydende selskab er anskaffet 

på forskellige tidspunkter, foretages der en forholdsmæssig fordeling, som beregnes efter kursvær-

dien af aktierne i det indskydende selskab på spaltningsdatoen.72 

 

Da det indskydende selskab ikke ophører ved en grenspaltning, men en del af værdien spaltes over i 

det modtagende selskab, skal anskaffelsessummen for aktierne i det indskydende selskab fordeles 

mellem disse aktier og vederlagsaktierne. Dette gøres ved at fordele anskaffelsessummen forholds-

mæssigt ud fra forholdet mellem kursværdien af henholdsvis det indskydende selskab og det mod-

tagende selskab efter spaltningen og den samlede kursværdi af det indskydende og det modtagende 

selskab.73 Dette er illustreret nedenfor i figur 5.4. 

Handelsværdi Fordeling
Anskaf-
felsessum

Fordeling af 
anskaf-
felsessum

t.kr. t.kr t.kr.
Selskab A A/S - indskydende 15.000 60% 500 300
Selskab B A/S - modtagende 10.000 40% 200
I alt 25.000 100% 500 500  
Figur 5.4: Fordeling af anskaffelsessum ved grenspaltning 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Kontantvederlag ved ophørsspaltning 

Modtager selskabsdeltagerne i det indskydende selskab et kontantvederlag i forbindelse med spalt-

ningen, behandles dette skattemæssigt som ved fusion, hvorfor der henvises til afsnit 4.2.8 for en 
                                                
71 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 483 
72 FUL § 15 b, stk. 4 
73 FUL § 15 b, stk. 4 og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 485 
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uddybning heraf.74 Modtagelse af kontantvederlag sidestilles således med realisation af et modsva-

rende antal aktier, hvorfor det udløser aktieavancebeskatning eller beskatning efter udbyttereglerne, 

såfremt kontantvederlaget udgør mindre end kursværdien af én aktie. 

 

Kontantvederlag ved grenspaltning 

Såfremt vederlaget ved en grenspaltning består af andet end aktier i det modtagende selskab herun-

der eksempelvis kontanter og andre aktiver, betragtes vederlaget som udbytte.75 I sådanne tilfælde 

sker der således ikke realisationsbeskatning af aktierne i det indskydende selskab. Dette skyldes, at 

det indskydende selskab ikke ophører ved en grenspaltning, hvorfor aktierne heri og deres skatte-

mæssige stilling bevares af selskabsdeltageren.  

 

Dette gælder dog ikke, hvis der i forbindelse med spaltningen foretages en kapitalnedsættelse i det 

indskydende selskab, og selskabsdeltagen er et selskab, der kan modtage skattefrit udbytte efter de 

nærmere definerede regler i SEL § 13, stk. 1, nr. 2. I sådanne tilfælde vil vederlaget blive beskattet 

ligesom ved ophørsspaltning og dermed efter bestemmelserne aktieavancebeskatningsloven jf. FUL 

§ 15 b, stk. 4, 5. pkt. og LL § 16A, stk. 12. Fra indkomståret 2010 gælder dette dog kun for næ-

ringsdrivende.76 

 

5.3.4. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det modtagende selskab 

Den skattefrie spaltning vil få betydning for selskabsdeltagernes ejerforhold, da minimum en sel-

skabsdeltager fra det indskydende selskab skal vederlægges med mindst én aktie, som tidligere om-

talt. Dette kan betyde, at der etableres eller ophører et koncernforhold med dertilhørende sambe-

skatningsmæssige konsekvenser. Spaltningen har ingen yderligere konsekvenser for selskabsdelta-

gerne i det modtagende selskab. 

 

5.4. Skattefri spaltning efter de objektive regler 
Siden 2007 har det ligeledes været muligt at foretage skattefri spaltning uden at indhente en tilladel-

se hertil fra SKAT. Muligheden fremgår af FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. For at kunne spalte efter de 

objektive regler, er der dog en lang række betingelser også kaldet værnsregler, som skal være op-

                                                
74 FUL § 9, jf. FUL § 15 b, stk. 4, 3. og 4. pkt. 
75 FUL § 15 b, stk. 4, 5. pkt. 
76 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 8, nr. 9 og § 12, nr. 7 samt ABL § 17, stk. 1. 
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fyldt. Værnsreglerne skal sikre, at de objektive regler ikke anvendes til at begå skatteunddragelse 

og/eller skatteundgåelse og gennemgås nedenfor. 

 

5.4.1. Ejertid og stemmeflertal 

I henhold til FUL § 15 a, stk. 1, 5. pkt. kan de objektive regler ikke anvendes ved spaltning, hvis det 

indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabs-

deltagere i mindre end tre år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved 

spaltningen bliver selskabsdeltager i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertal-

let af stemmerne. Det gør således ingen forskel, om det modtagende selskab er et eksisterende sel-

skab eller et nystiftet selskab.  

 

Reglen skal forhindre, at der reelt sker et salg til tredjepart uden, at det udløser en realisationsbe-

skatning, og den er en konsekvens af blandt andet SKM2005.357.TSS, hvor Told- og Skattestyrel-

sen vurderede, at spaltningen var et maskeret salg af to skibe.77 Et sådan maskeret salg kunne rent 

praktisk være sket ved, at der inden spaltningen blev optaget en selskabsdeltager i det indskydende 

selskab uden, at denne fik stemmeflertallet i selskabet. Samme selskabsdeltager skulle til gengæld 

have stemmeflertallet i det selskab, som skulle modtage aktiviteten fra det indskydende selskab. 

Ved spaltningen skulle vederlæggelsen af den nye selskabsdeltager udelukkende bestå af aktier i det 

modtagende selskab, mens de oprindelige selskabsdeltagere i det indskydende selskab alene skulle 

modtage et kontantvederlag.    

 

Vurderingen af hvornår en selskabsdeltager har været medejer i over eller under tre år skulle ifølge 

lovforslaget måles fra selskabsdeltagerens retserhvervelsestidspunkt, uanset om aktierne er modta-

get i forbindelse med succession, hvor der reelt er succederet i anskaffelsestidspunktet.78 Denne 

begrænsning blev dog ændret i betænkningen for at muliggøre kombinationsomstruktureringer,79 

hvorfor ejertid optjent i forbindelse med en skattemæssig succession tæller med i bedømmelsen af 

treårsperioden.  

 

Endvidere er det relevant at præcisere, at værnsreglen kun foreskriver, at man skal have været sel-

skabsdeltagere i minimum tre år. Den stiller således ikke krav om, at alle aktierne i det indskydende 

selskab skal have været ejet i over tre år. Dette er relevant i de situationer, hvor en selskabsdeltager 
                                                
77 L 110 A 2006/07 Lovforslag, 17. Høring, til § 3, til nr. 8 
78 L 110 A 2006/07 Lovforslag, 17. Høring, til § 3, til nr. 8 og affærdigelsen af § 15 a, stk. 1, 7. pkt. 
79 L 110 A 2006/07 Lovforslag, bilag 22 Betænkning afgivet af skatteudvalget den 21. marts 2007, Til § 3, 14) Det under nr. 8 fore-
slåede § 15 a, stk. 1, 7. pkt., affattes således: 
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både ejer en række aktier i det indskydende selskab, som har været ejet i over tre år og en række 

aktier, som har været ejet i under tre år.80 

 

Reglen er derimod ikke til hinder for, at de objektive regler kan anvendes i de tilfælde, hvor sel-

skabsdeltagerne både har stemmemajoriteten i det indskydende og det modtagende selskab både før 

og efter spaltningen. Den skal derfor alene sikre, at den bestemmende indflydelse over aktiverne 

ikke ændres som følge af spaltningen. 

 

5.4.2. Vederlæggelse til handelsværdi 

Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af de objektive regler, at vederlæggelsen svarer til 

handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.81 Vederlaget kan ved spaltning både bestå af 

aktier i det modtagende selskab og et kontantvederlag. Der er ikke et loft over hvor stor en andel, 

der må udbetales kontant.  

 

Skatteministeriet har i et høringssvar til lovforslaget bekræftet, at det ikke anses for hensigtsmæs-

sigt at foretage undtagelser til denne regel, hvorfor der ikke kan udstedes aktier på baggrund af bog-

førte værdier, selvom det modtagende selskab ikke har andre selskabsdeltagere end dem ved spalt-

ningen.82 Dermed har Skatteministeriet bekræftet, at ved spaltninger foretaget efter de objektive 

regler skal vedlæggelsen uden undtagelse svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passi-

ver. 

 

Handelsværdien til brug for vederlæggelsen er værdien på den efter FUL § 5 opgjorte spaltningsda-

to.83  

 

Det fremgår hverken af paragraffen eller lovbemærkningerne hertil, hvordan handelsværdien skal 

opgøres. Skatteministeriet har dog i svaret på spørgsmål 32, 34 og 56 til lovforslaget forsøgt at 

komme handelsværdien nærmere.84 Disse svar vedrører spørgsmål inden for aktieombytning, men 

da værnsreglerne til denne omstruktureringsmetode og spaltning er ens jf. afsnit 7.4.1, vurderes det, 

at Skatteministeriets svar på disse spørgsmål kan overføres til spaltning. 
                                                
80 Det er både i SKM2007.818.SR og SKM2008.188.SR bekræftet, at værnsreglen ikke stiller krav om, at alle aktierne skal have 
været ejet i over tre år. 
81 FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. 
82 SPO.2007.125 samt høringsvar til Foreningen for Statsautoriseret Revisorer i Bilag 1 Oversigt over høringssvar jf. LFF2006-
2007.l.110 
83 L 110 A 2006/07 Lovforslag, bilag 23 Skatteministeriets kommentar til henvendelse af 19. april 2007 fra Foreningen af Statsauto-
riseret Revisorer, ombytningsforhold 
84 L 110 A 2006/07 Lovforslag 
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Handelsværdi sidestilles af Skatteministeriet med dagsværdi. Det oplyses dog, at bestemmelserne 

herom ikke giver hjemmel til at forlange, at handelsværdien opgøres på en bestemt måde, hvorfor 

det alene er et krav, at værdierne opgøres efter de generelle principper om armslængdevilkår. Det 

må forudsættes, at opgørelser efter værdiansættelsescirkulærerne85 accepteres som et udtryk for 

handelsværdier, og derfor kan anvendes på aktiver, som er omfattet af cirkulærerne.  

 

Bestemmelsen har til formål at forhindre, at der sker en formueforrykkelse mellem selskabsdelta-

gerne, således at deltagerne ved hjælp af et skævt ombytningsforhold forærer det erhvervende sel-

skab værdier eller omvendt, hvor selskabsdeltagerne får foræret værdier. 

 

5.4.3. Forholdet mellem aktiver og forpligtelser 

Skattefri spaltning uden tilladelse er yderligere betinget af, at forholdet mellem de aktiver og for-

pligtelser, som overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiverne og for-

pligtelserne i det indskydende selskab opgjort efter handelsværdier inden spaltningen.86 Skattemini-

steriet har i et høringssvar udtalt, at der heri dog ikke ligger et krav om, at der skal være et lige for-

hold mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab og det modtagende selskab efter om-

struktureringen.87 

 

Værnsreglen skal i følge bemærkningerne til lovforslaget forhindre, at der sker en udspaltning af 

aktiver og forpligtelser til et selskab i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og forplig-

telser i det indskydende selskab for derved at reducere aktieavancen ved en senere afståelse af akti-

erne i det modtagende selskab. Værnsreglen skal endvidere sikre, at de objektive regler ikke anven-

des til at overflytte alle aktiver til et selskab og lade forpligtelserne blive i et andet. Derved beskyt-

ter værnsreglen tillige det indskydende selskabs kreditorer, om end det ikke er formålet med reglen.  

 

Det skal bemærkes, at det fortsat er et krav, at de overførte aktiver og forpligtelser udgør en gren af 

virksomheden jf. FUL § 15 a, stk. 3. Dette krav kan være vanskeligt at overholde samtidig med, at 

forholdet mellem de overførte aktiver og passiver skal svarer til forholdet i det indskydende selskab. 

Ofte er det således nødvendigt at foretage en balancetilpasning inden spaltningen for både at opfyl-

                                                
85 Eksempelvis TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28 marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter og TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 
28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill 
86 FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. og SPO.2007.125 
87 L 110 A 2006/07 Lovforslag, bilag 10 Høringssvar fra Foreningen af Statsautoriseret Revisorer, ændrede regler om skattefri om-
strukturering, Spaltning - Forholdet mellem aktiver og passiver ved skattefri spaltning 
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de grenkravet og værnsreglen. Skatteministeriet har da også i lovbemærkningerne anført, at det er 

tilladt at foretage denne balancetilpasning ved eksempelvis at overføre ikke-grenrelaterede likvide 

midler, dog under hensyntagen til praksis omkring fordeling af låneprovenu og gældsforpligtelser 

vedrørende lån optaget i forbindelse med en spaltning.88 Der kan således ikke uhæmmet foretages 

balancetilpasning via flytning af likvide midler.  

 

Opfyldelsen af både grenkravet og værnsreglen kan gøre det vanskeligt at anvende de objektive 

regler i praksis, hvilket vil blive analyseret nærmere i afsnit 10.1.4 og 10.1.5. 

 

5.4.4. Udbyttebegrænsning 

Når der gennemføres en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, underlægges den efterfølgen-

de udlodning af udbytte en treårig begrænsningsperiode.89 Selskabsdeltagerne i det indskydende 

selskab kan herefter kun modtage skattefrit udbytte af aktierne i de deltagende selskaber svarende til 

den forholdsmæssige andel af det ordinære resultat i det regnskabsår, som udlodningen vedrører, 

samt ordinære resultater fra tidligere år, der endnu ikke er udloddet. 

 

Det ordinære resultat opgøres som det regnskabsmæssige resultat efter skat i den godkendte årsrap-

port fratrukket skattefrit udbytte og skattefrie aktieavancer, som det deltagende selskab har modta-

get.90 Det må forventes, at ekstraordinære poster og den tilhørende skat ikke skal tillægges opgørel-

sen af ordinære resultat, ligesom eventuelle egenkapitalbevægelser heller ikke tæller med. Dette er i 

tråd med Skatteministeriets tidligere præcisering, hvorefter det oprindeligt var selskabets resultat før 

skat og ekstraordinære poster, der var afgørende for, hvor meget der kunne udloddes.91  

 

Tidligere indgik skattefrie udbytter modtaget fra datterselskaber således i det beløb, som kunne ud-

loddes under begrænsningsperioden. For at forhindre, at datterselskaberne tømmes for værdier ved 

udlodning af store skattefrie udbytter op gennem systemet og dermed, at værdien af de i omstruktu-

reringen deltagende selskaber bliver udvandet, blev begrebet ordinært resultat ændret.92 Ændringen 

har virkning fra den 3. december 2008,93 hvorefter det ordinære resultat ikke længere omfatter skat-

tefrit udbytte og skattefrie aktieavancer, som de deltagende selskaber har modtaget. 

                                                
88 SPO.2007.125 og L 110 A 2006/07 Lovforslag, bilag 10 Høringssvar fra Foreningen af Statsautoriseret Revisorer, ændrede regler 
om skattefri omstrukturering, Spaltning - Forholdet mellem aktiver og passiver ved skattefri spaltning 
89 FUL § 15 b, stk. 8 
90 FUL § 15 b, stk. 8, 5. pkt.  
91 SR.2007.0208, Udbyttebegrænsning 
92 L 23 2008/09 Lovforslag, 4. skattefri omstrukturering uden tilladelse (udbyttebegrænsningsreglerne) 
93 TfS.2009.606.SM 
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Til udbytteudlodninger medregnes både ordinære og ekstraordinære udlodninger, hvorfor disse alle 

skal kunne indeholdes i selskabsdeltagernes forholdsmæssige andel af det ordinære resultat for hele 

regnskabsåret. Udbetales der således et ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret på baggrund 

af en overskudsvisende mellembalance, og ender regnskabsåret på statusdagen med at give et un-

derskud, er værnsreglen ikke overholdt, og spaltningen bliver skattepligtig. 

 

I det tilfælde hvor de deltagende selskaber får et negativt resultat, påvirker dette muligheden for 

udbytteudlodning. I lovforslaget var det oprindeligt tænkt således, at opgørelsen af hvor meget ud-

bytte, der kunne udloddes, skulle foretages samlet over en treårig periode. Dette ville imidlertid 

medføre, at såfremt der var genereret positive resultater de første år, og disse var fuldt udloddet, 

ville et negativt resultat i det sidste år medføre, at hele spaltningen blev skattepligtig.94 Derfor endte 

ordlyden i bestemmelsen med at blive, at udlodningen ikke må overstige den forholdsmæssige andel 

af resultatet i det regnskabsår, som udlodningen vedrører.95 Dermed tages der ikke højde for tidlige-

re års udlodninger, med mindre der resterer overskud, som endnu ikke er udloddet. I så tilfælde kan 

årets udlodning tillige indeholdes disse.96 

 

Udbyttebegrebet er i denne sammenhæng noget mere omfattende end normalt. Til udbytte medreg-

nes således følgende: 

• Udlodninger og tilskud fra de i spaltningen deltagende selskaber, herunder også udbytte der 

efter LL §§ 16A og 16B behandles som udbytte.  

• Udbytte og tilskud fra de deltagende selskaber til selskaber kontrolleret af selskabsdeltager-

ne eller af selskaber, der kontrollere selskabsdeltagerne.  

• Udbytte og tilskud fra selskaber kontrolleret af det deltagende selskab til selskabsdeltagerne. 

• Udbytte og tilskud fra selskaber kontrolleret af det deltagende selskab til selskaber kontrol-

leret af selskabsdeltagerne eller af selskaber, der kontrollerer selskabsdeltagerne.97 

 

Hvorvidt et selskab er kontrolleret af et andet selskab følger definitionen i forbindelse med sambe-

skatningsreglerne i SEL § 31 C jf. FUL § 15 b, stk. 8, 8. pkt. 

 

                                                
94 L 110 A 2006/07 Lovforslag, 17. Høring, til § 3, til nr. 8, til § 15 b, stk. 8 
95 FUL § 15 b, stk. 8, 1. pkt. 
96 FUL § 15 b, stk. 8, 2. pkt.  
97 SR.2008.022 og FUL § 15 b, stk. 8, 6. pkt. og 7. pkt. 
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Bestemmelsen skal forhindre, at de omstrukturerede selskaber tømmes for værdier som et alternativ 

til et skattepligtigt salg, og derved gør en skattepligtig transaktion skattefri.98 

  

Der gøres opmærksom på, at dette er en af de værnsregler, som er omfattet af ændringerne som føl-

ge af Forårspakken med virkning fra indkomståret 2010. Se gennemgangen og analysen heraf i af-

snit 9. 

 

5.4.5. Vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkt 

Ved en skattefri spaltning er udgangspunktet, at vederlagsaktierne succederer i det indskydende 

selskabs aktiers oprindelige anskaffelsessum, oprindelige anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshen-

sigter. Dette gør sig også gældende for personaktionærer.  

 

Er selskabsdeltageren derimod et selskab, er der indført en værnsregel i FUL § 15 b, stk. 7, hvoref-

ter deres aktier i det indskydende selskab ved grenspaltning og vederlagsaktierne anses for anskaffet 

på spaltningstidspunktet. Såfremt selskabet på spaltningstidspunktet tillige havde aktier i det mod-

tagende selskab, anses disse ligeledes for anskaffet på dette tidspunkt. Værnsreglen gælder, uanset 

om der er tale om en grenspaltning eller en ophørsspaltning. 

 

Formålet med værnsreglen er at sikre, at der ikke spekuleres i aktieavancebeskatningslovens regler 

og der derved foretages et maskeret salg af aktiver uden realisationsbeskatning ved først at foretage 

en skattefri spaltning, hvorefter vederlagsaktierne afstås skattefrit. Dette ville ellers være muligt 

som følge af, at selskaber kan afstå aktier skattefrit efter tre år kombineret med FIFO-metoden og 

gennemsnitsmetoden jf. ABL §§ 5, 9 og 26.  

 

Da der ikke findes en tilsvarende treårsregel for personer, har det ikke været nødvendigt at lade 

værnsreglen omfatte personaktionærer. Disse er altid skattepligtige af deres aktieafståelser jf. ABL 

§§ 12 og 13. 

 

Der gøres opmærksom på, at dette er en af de værnsregler, som er omfattet af ændringerne som føl-

ge af Forårspakken med virkning fra indkomståret 2010. Se gennemgangen og analysen heraf i af-

snit 9. 

 

                                                
98 L 110 A 2006/07 Lovforslag, 17. Høring, til § 3, til nr. 8, til § 15 b, stk. 8 
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5.4.6. Vederlæggelse alene i aktier i det modtagende selskab 

For at kunne foretage skattefri grenspaltning efter de objektive regler, er der i FUL § 15 a, stk. 1, 6. 

pkt. indført en værnsregel, hvorefter det er en betingelse, at selskabsdeltagere, der kan modtage 

skattefrit udbytte af aktierne i det indskydende selskab efter skattelovgivningens øvrige regler, og 

som helt eller delvist vil være skattepligtige af et salg af disse aktier i henhold til aktieavancebe-

skatningslovens regler herom, alene vederlægges i aktier.  

 

Baggrunden for denne værnsregel er at sikre, at disse selskabsdeltagere ikke konverterer et skatte-

pligtigt salg af aktierne i det indskydende selskab til et kontantvederlag, som i henhold til afsnit 

5.3.3 og 5.4.8 beskattes som udbytte ved grenspaltning. Derved kunne en skattepligtig avance være 

konverteret til et skattefrit udbytte. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis der i forbindelse med 

spaltningen gennemføres en kapitalnedsættelse i det indskydende selskab. I så fald beskattes kon-

tantvederlaget som aktieavance jf. FUL § 15 b, stk. 4, 5. pkt. 

 

Der gøres opmærksom på, at dette er en af de værnsregler, som er omfattet af ændringerne som føl-

ge af Forårspakken med virkning fra indkomståret 2010. Se gennemgangen og analysen heraf i af-

snit 9. 

 

5.4.7. Skattemæssige konsekvenser for det indskydende og det modtagende selskab 

Der er ingen forskel på de skattemæssige konsekvenser for det indskydende og det modtagende 

selskab alt efter, om den skattefrie spaltning foretages efter reglerne om indhentning af tilladelse fra 

SKAT eller efter de objektive regler.  

 

Det modtagende selskab indtræder således i den skattemæssige stilling for de overførte aktiver og 

forpligtelser, hvorfor der ikke sker realisationsbeskatning heraf. Endvidere skal der foretages en 

afsluttende skatteansættelse af det indskydende selskab ved ophørsspaltning. Se i øvrigt afsnit 5.3.1 

og 5.3.2 for en uddybning heraf. 

  

5.4.8. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab 

Som udgangspunkt er der heller ikke forskel i de skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltager-

ne i det indskydende selskab, uanset om de anvender reglerne om indhentning af tilladelse fra 

SKAT eller de objektive regler. I begge tilfælde sker der beskatning efter FUL § 15 b, stk. 4, hvor-

for der henvises til afsnit 5.3.3 for en uddybning heraf. Vederlag i form kontanter eller andre aktiver 
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end aktier i det modtagende selskab anses således som udgangspunkt for afståelse af aktier ved op-

hørsspaltning, mens det ved grenspaltning betragtes som udbytte.  

 

Såfremt vederlaget består af aktier i det modtagende selskab finder den ovenfor gennemgåede 

værnsregel omkring vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkt dog sted. Er selskabsdeltageren en 

person, er der ingen forskel på de skattemæssige konsekvenser, hvorfor der sker fuld succession for 

disse deltagere. Er selskabsdeltageren derimod et selskab, betragtes deres aktier i det indskydende 

selskab ved grenspaltning og vederlagsaktierne for anskaffet på retserhvervelsestidspunk-

tet/spaltningstidspunktet. Da vederlagsaktierne typisk tegnes på generalforsamlingen hos det mod-

tagende selskab, bliver generalforsamlingsdatoen for retserhvervelsestidspunktet.  

 

5.4.9. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det modtagende selskab 

Der heller ikke forskel i de skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det modtagende 

selskab, uanset om det er reglerne om indhentning af tilladelse fra SKAT eller de objektive regler, 

der anvendes ved spaltningen. 

 

Spaltningen får således alene betydning for selskabsdeltagerne i det modtagende selskabs ejerfor-

hold, ligesom transaktionen kan medføre en etablering eller ophøring af et koncernforhold og de 

dertilhørende sambeskatningsmæssige konsekvenser. 

 

5.5. Opsummering 
Spaltning er defineret som den transaktion, hvorved det indskydende selskab overfører en del af 

eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere modtagende selskaber. Spaltning kan enten 

ske som ophørsspaltning, hvor samtlige aktiver og passiver indgår i spaltningen, og det indskydende 

selskab ophører som følge heraf, eller som en grenspaltning, hvor det kun er en andel af aktiverne 

og passiverne, som overføres til det modtagende selskab. Ved grenspaltning skal de overførte akti-

ver og passiver dog opfylde grenkravet, hvorefter de skal udgøre en selvstændig enhed ud fra et 

organisationsmæssigt synspunkt, og de skal kunne fungere ved hjælp af egne midler. 

 

Skattefri spaltning kan enten ske efter reglerne omkring indhentning af tilladelse hos SKAT eller 

efter de objektive regler. Der er dog en række regler, som skal overholdes, uanset hvilken metode 

der spaltes efter. I begge tilfælde skal de deltagende selskaber således være omfattet af begrebet 

selskab i direktiv 90/434/EØF, ligesom der for spaltningsdatoen gælder de samme regler som ved 
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fusion, hvorefter denne er skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, med mindre 

der spaltes til et skuffeselskab, eller der sker ind- eller udtræden af en tvungen national sambeskat-

ning. 

 

Som vederlag for overførslen modtages der aktier i det modtagende selskab og eventuelt et kontant-

vederlag. Det er et krav, at minimum en selskabsdeltager i det indskydende selskab modtager 

mindst en aktie i det modtagende selskab for at opretholde skattefriheden, mens de øvrige selskabs-

deltagere kan vederlægges alene i kontanter. Vederlaget skal endvidere ske i samme forhold, som 

selskabsdeltagerne ejede det indskydende selskab inden spaltningen. 

 

Ved ophørsspaltning bortfalder retten til underskudsfremførsel i både det indskydende og det mod-

tagende selskab, med mindre der er tale om fælles sambeskatningsunderskud. Dette gælder ligele-

des ved grenspaltning, dog fortaber det indskydende selskab ikke sit underskud. Samme regler gør 

sig gældende for kildeartsbestemte tab.  

 

De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab ved en ophørsspaltning er, at der skal 

foretages en afsluttende skatteansættelse. Der sker dog ikke en ophørsbeskatning af selskabet på 

grund af successionsprincippet, hvorfor der alene foretages en almindelig indkomstopgørelse. En 

grenspaltning har ingen skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab. 

 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling for de over-

tagne aktiver og passiver, hvorfor der ikke sker realisationsbeskatning eller ophørsbeskatning heraf. 

Det modtagende selskabs egne aktiver og passiver berøres ikke af spaltningen.  

 

Uanset om der spaltes efter tilladelsesreglerne eller efter de objektive regler, er det et krav, at alle 

selskabsdeltagerne i det indskydende selskab beskattes efter samme regelsæt. Der er dog ikke for-

skel på de skattemæssige konsekvenser, uanset hvilket regelsæt der anvendes. Ved modtagelse af 

vederlagsaktier anses disse således for at være ombyttet med aktier i det indskydende selskab, hvor-

for der succederes i disses skattemæssige stilling med en eventuel forholdsmæssig fordeling, så-

fremt de ombyttede aktier har forskellige rettigheder, anskaffelsestidspunkter og lignende. Ved 

grenspaltning ophører aktierne i det indskydende selskab ikke, hvorfor der sker en forholdsmæssig 

fordeling af anskaffelsessummen på henholdsvis de oprindelige aktier i det indskydende selskab og 

vederlagsaktierne.  
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Modtagelse af et vederlag bestående i andet end aktier i det modtagende selskab sidestilles som 

udgangspunkt med afståelse af aktier i det indskydende selskab ved ophørsspaltning, hvorfor der 

sker realisationsbeskatning af de tilhørende aktier. Ved grenspaltning betragtes vederlaget dog som 

udbytte, da aktierne fortsat er i behold, med mindre der samtidig sker en kapitalnedsættelse i det 

indskydende selskab. I sådanne tilfælde beskattes vederlaget som ved ophørsspaltning, såfremt sel-

skabsdeltagerne kan modtage skattefrit udbytte. 

 

Spaltningen får betydning for selskabsdeltagerne i det modtagende selskabs ejerforhold, ligesom 

transaktionen kan medføre en etablering eller ophøring af et koncernforhold og de dertilhørende 

sambeskatningsmæssige konsekvenser. 

 

Ved anvendelse af tilladelsesreglerne skal der indsendes en ansøgning til SKAT, som skal være 

forretningsmæssigt begrundet, da SKAT ellers kan vurdere, at hovedformålet eller et af hovedfor-

målene med transaktionen er skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse og derved nægte tilladelse. 

Herudover er der ikke særlige regler forbundet med spaltning efter tilladelsesreglerne. 

 

Såfremt spaltningen foretages efter de objektive regler, er der en række værnsregler, som skal over-

holdes. Reglerne kan således ikke anvendes, hvis det indskydende selskab har mere end en sel-

skabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltager i mindre end tre år uden at have 

rådet over stemmeflertallet og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager i det modta-

gende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. Reglen skal forhindre, at der 

reelt sker et salg til tredjepart, uden at det udløser realisationsbeskatning.  

 

Det er endvidere et krav, at vederlaget til selskabsdeltagerne i det indskydende selskab svarer til 

handelsværdien af de overførte aktiver og passiver for at forhindre, at der sker en formueforrykkelse 

mellem selskabsdeltagerne. Yderligere er det en betingelse, at forholdet mellem de overførte aktiver 

og forpligtelser svarer til forholdet mellem aktiverne og forpligtelserne i det indskydende selskab 

opgjort efter handelsværdier inden spaltningen. Denne regel skal forhindre, at der sker en udspalt-

ning af aktiver og forpligtelser i et forhold, som overstiger forholdet herimellem i det indskydende 

selskab, og transaktionen derved reducerer aktieavancen ved senere afståelse af aktierne i det mod-

tagende selskab. Reglen skal endvidere sikre, at de objektive regler ikke bliver anvendt til at overfø-

re aktiver til et nyt selskab og lade forpligtelserne blive i et andet. 
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Anvendelse af de objektive regler ved spaltning medfører endvidere en treårig begrænsningsperiode 

for udbytte, hvori der maksimalt kan udloddes den forholdsmæssige andel af det ordinære resultat 

efter skat og fratrukket skattefrie udbytter og aktieavancer i det regnskabsår, som udlodningen ved-

rører samt ordinære resultater fra tidligere år, som endnu ikke er udloddet. Bestemmelsen skal for-

hindre, at de omstrukturerede selskaber tømmes for værdier som et alternativ til et skattepligtigt 

salg, og derved gør en skattepligtig transaktion skattefri. 

 

Den sidste værnsregel gælder kun grenspaltning og går ud på, at hvis selskabsdeltageren i det ind-

skydende selskab er et selskab, så anses vederlagsaktierne og aktierne i det indskydende selskab for 

anskaffet på spaltningstidspunktet, hvorfor der ikke succederes i anskaffelsestidspunktet. Dette gæl-

der også aktierne i det indskydende selskab. Formålet hermed er at sikre, at der ikke sker et maske-

ret salg af aktiver uden realisationsbeskatning ved først at foretage en skattefri spaltning og derefter 

en skattefri afståelse af vederlagsaktierne som følge af de generelle aktieavancebeskatningsregler.  

 

Det skal bemærkes, at værnsreglerne vedrørende vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkter for 

selskabsdeltagere, der er selskaber, og udbyttebegrænsningsreglen er omfattet af ændringerne som 

følge af Forårspakken. Det samme gør sig gældende for værnsreglen, hvor vederlæggelsen i visse 

tilfælde alene kan ske i aktier i det modtagende selskab. Indtil indkomståret 2010 gælder disse 

værnsregler dog fortsat som ovenfor beskrevet.  
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6. Tilførsel af aktiver 

6.1. Definition 
I FUL § 15 c, stk. 2 er tilførsel af aktiver defineret som den transaktion, hvorved et selskab (indsky-

dende selskab) uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed 

til et andet selskab (modtagende selskab). Definitionen er i overensstemmelse med fusionsskattedi-

rektivets artikel 2, punkt c.  

 

Reglerne for skattefri tilførsel af aktiver er omtalt i FUL i kapitel 5, §§ 15 c og 15 d. Det er muligt 

at foretage skattefri tilførsel af aktiver med og uden tilladelse fra SKAT. Uanset hvilket regelsæt, 

der anvendes, er der en række generelle betingelser, som skal være opfyldt for, at en tilførsel af ak-

tiver kan gennemføres skattefrit. Disse betingelser gennemgås først, hvorefter de specifikke betin-

gelser for skattefri tilførsel af aktiver med og uden tilladelse bliver gennemgået.  

 

Tilførsel af aktiver kan ske til et eksisterende selskab eller til et nyoprettet selskab. Nedenfor i figur 

6.1 er vist et eksempel med en tilførsel af aktiver til et nyoprettet selskab. 

 
Figur 6.1: Tilførsel af aktiver til et nyoprettet selskab 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

6.2. Generelle regler 

6.2.1. Selskab  

Ligesom ved fusion og spaltning er det efter FUL § 15 c, stk. 1 et krav, at både det indskydende og 

det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 

90/434/EØF og, at de ikke anses for værende transparente enheder ved beskatning i Danmark. Al-

mindelige dansk indregistrerede aktieselskaber anses for at opfylde dette krav. Se i øvrigt afsnit 

4.2.1 for en uddybning af begrebet selskab. 

 

Selskab A/S 
 

Selskab A/S 
 

Gren A/S 
 

Vederlags-
aktier 
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6.2.2. Tilførselsdato 

For den skattemæssige tilførselsdato gælder der de samme regler som ved fusion og spaltning, idet 

datoen ligeledes fastsættes efter reglerne i FUL § 5 jf. FUL § 15 d, stk. 2. Tilførselsdatoen er såle-

des skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, med mindre aktiverne tilføres til et 

skuffeselskab, eller der sker ind- eller udtræden af en tvungen national sambeskatning. Er det mod-

tagende selskab et skuffeselskab, kan datoen fastsættes til den reelle overdragelsesdato, mens dato-

en for de selskaber, der eventuelt træder ind eller ud af en sambeskatning tidligst kan være vedta-

gelsesdatoen. For nærmere uddybning heraf henvises der til afsnit 4.2.3. 

 

6.2.3. Vederlag 

Vederlaget må ved en skattefri tilførsel af aktiver kun bestå at aktier i det modtagende selskab jf. 

FUL § 15 c, stk. 2. Det betyder, at der i modsætning til spaltning, fusion og aktieombytning ikke 

kan ske delvis vederlæggelse i kontanter eller andre aktiver. Endvidere er det det indskydende sel-

skab, som vederlægges, og ikke dets selskabsdeltagere, som det ellers er ved de andre omstrukture-

ringsmetoder. Det er uden betydning, om vederlagsaktierne er nyudstedte, eller om det er det mod-

tagende selskabs egne aktier. 

 

I praksis er mange forskellige scenarier afprøvet med henblik på at konstatere, hvorvidt disse blev 

sidestillet med kontantvederlag, og tilførslen af aktiver dermed blev skattepligtig. En del af disse er 

inddraget i analysen i afsnit 10.1.7. 

  

Låneoptagelse i forbindelse med en tilførsel af aktiver vil i visse tilfælde kunne anses for maskeret 

kontantvederlag, men det afhænger af en konkret vurdering. Mellemregninger, som er etableret i 

forbindelse med tilførslen af aktiver, bliver uanset deres størrelse, derimod som udgangspunkt anset 

for at være kontantvederlag.99 Er der etableret en mellemregning mellem selskaberne inden tilførs-

len af aktiver foretages, anses dette derimod ikke for at have karakter af kontantvederlag, og det 

påvirker derfor ikke muligheden for at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. 

 

Låneomlæggelse, hvor det modtagende selskab overtager et eksisterende lån i det indskydende sel-

skab, er ikke i strid med kontantvederlagsforbuddet. Dette er et udlån fra det modtagende til det 

                                                
99 Afgørelse fra LR 12. maj 1998 (99/98-4314-00046)  
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indskydende selskab forud for tilførslen af aktiver100 og giver derfor ikke anledning til, at tilførslen 

af aktiver bliver skattepligtig. 

 

Udlodning af udbytte fra det modtagende selskab efter tilførslen af aktiver har ligeledes givet an-

ledning til en vurdering af, hvorvidt dette skal betragtes som kontantvederlag. Denne problemstil-

ling er analyseret nærmere i afsnit 10.1.7 og vil derfor ikke blive omtalt nærmere her. 

 

Vederlagsaktier med særlige rettigheder såsom forlodsret til udbytte er et område, hvor praksis har 

vist forskellige fortolkninger. I TfS1999.737.TS meddelte Told- og Skattestyrelsen, at den aftalte 

forlodsudbytteret måtte anses for delvis vederlæggelse i andet end aktier, mens en forlodsudbytteret 

blev godkendt af Ligningsrådet i TfS2003.314.LR. Ifølge Hans Markus Kofoed-sagen, omtalt i af-

snit 3.2.1, er det dog kun allerede aftalte forhold på tilførselstidspunktet, der er afgørende for, hvor-

vidt en efterfølgende udbytteudlodning kan omkvalificeres til et kontantvederlag. 

 

6.2.4. Underskudsbegrænsning 

Reglerne om underskudsbegrænsning i FUL § 8, stk. 6 og stk. 8 finder ligeledes anvendelse ved 

tilførsel af aktiver jf. FUL § 15 d, stk. 2, 1. pkt., hvorfor reglerne tilnærmelsesvis er identiske med 

dem, der er gennemgået under fusion i afsnit 4.2.5. Det modtagende selskabs uudnyttede underskud 

fra tidligere år bortfalder således, medmindre der er tale om fælles sambeskatningsunderskud. Skat-

tefri tilførsel af aktiver har derimod ingen betydning for det indskydende selskabs ret til under-

skudsfremførsel, da selskabet ikke ophører ved transaktionen. 

 

I tilfælde af at der er fremførselsberettigede kildeartsbestemte tab, rammes disse ligeledes af under-

skudsbegrænsningen. Det modtagende selskab vil efter denne bestemmelse fortabe alle kildeartsbe-

stemte underskud, mens det indskydende selskab ikke fortaber sine kildeartsbestemte underskud.101 

 

6.2.5. Grenkravet 

Som det fremgår af definitionen af tilførsel af aktiver, gælder grenkravet ligeledes ved denne om-

struktureringsmetode. Definitionen af en gren er gennemgået i afsnit 5.2.6, og som det fremgår her-

af, forstås der ved en gren, at de overførte aktiver og passiver skal udgøre en selvstændig enhed ud 

fra et organisationsmæssigt synspunkt, og at de skal kunne fungere ved hjælp af egne midler.  

                                                
100 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 542-543 
101 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 580 
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Det er således en betingelse, at den overdragne gren kan stå alene og, at der er tale om en overdra-

gelse af samtlige aktiver og passiver, der hører til grenen.  

 

6.3. Skattefri tilførsel af aktiver efter tilladelsesreglerne 
I henhold til FUL § 15 c, stk. 1, 2. pkt. kan tilførsel af aktiver foretages skattefrit, såfremt der opnås 

tilladelse hertil fra SKAT. Udover, at ovennævnte betingelser skal være opfyldt, er det endvidere en 

betingelse, at ansøgningen om tilladelse er forretningsmæssigt begrundet. For en nærmere analyse 

de af forretningsmæssige begrundelser samt resultaterne af ansøgningerne se afsnit 3.2 og 3.3 

 

6.3.1. Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

Idet tilførslen af aktiver sker skattefrit, skal der ikke ske realisationsbeskatning i det indskydende 

selskab af de overførte aktiver og passiver.102  

 

Vederlæggelsen skal ske i aktier jf. FUL § 15 c, stk. 2, hvilket er ensbetydende med, at et indsky-

dende selskab, der allerede ejer aktier i det modtagende selskab, skal modtage nye aktier. Det er 

ikke tilstrækkeligt, at de hidtidige aktier stiger i værdi. Anskaffelsessummen for de modtagne aktier 

anses for at være den skattemæssige værdi af den overførte gren på overdragelsestidspunktet jf. 

FUL § 15 d, stk. 4, og aktierne anses for erhvervet på overdragelsestidspunktet.103 Den skattemæs-

sige værdi af den overførte gren opgøres til det kontante beløb, som ville være opnået ved et sæd-

vanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag af den skattepligtige fortjeneste, der 

eventuelt ville være konstateret ved et sådant salg.104  

 

Det, at vederlagsaktierne imidlertid anses for anskaffet til den skattemæssige værdi, medfører i 

princippet en dobbeltbeskatning, idet der dels sker beskatning i det modtagende selskab ved realisa-

tion af de overførte aktiver og passiver, og idet der dels sker beskatning af avancen af vederlagsak-

tierne, hvis de afstås inden for en treårig periode efter tilførslen.105 En eventuel avance på de over-

førte aktiver og passiver risikerer således at blive beskattet to gange inden for den treårige periode. 

 

                                                
102 FUL § 15 d, stk. 1 
103 SR.2007.0208 og FUL § 15 d, stk. 4, 3. pkt. 
104 VOL § 4, stk. 2, 3. pkt. jf. FUL § 15 d, stk. 4 
105 ABL § 8 
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Det vurderes, at denne risiko for dobbeltbeskatning er i strid med fusionsskattedirektivet, da det 

ikke er i overensstemmelse med princippet om skatteneutralitet, og det medfører et indirekte ejer-

tidsvilkår. EU-kommissionen stillede da også i 2003 et forslag om, at vederlagsaktierne skulle anses 

for anskaffet til handelsværdi. Forslaget blev imidlertid ikke vedtaget, da denne værdiansættelse 

medfører, at vederlagsaktierne kan sælges skattefrit umiddelbart efter tilførslen, om end SKAT sta-

dig ville kunne nægte tilladelse til den skattefrie omstrukturering, såfremt hovedformålet eller et af 

hovedformålene vurderes til at være skatteundgåelse.106  

 

Vederlagsaktierne skal fra indkomståret 2010 anses for anskaffet til handelsværdi. Baggrunden for 

at ændre reglen er ikke risikoen for dobbeltbeskatning, men det er derimod en konsekvens af, at 

forudsætningen for reglen bortfalder i forbindelse med ændringerne af reglerne for beskatning af 

udbytte og aktieavancer. Det forudsættes, at reglen vil blive afløst af et anmeldelsesvilkår, som vil 

svare til den gældende praksis på området.107 Til forskel for den gældende regel, kan dette anmel-

delsesvilkår imidlertid kun regulere transaktioner, som var aftalt på ombytningstidspunktet jf. den 

tidligere gennemgået praksis omkring efterfølgende dispositioner i afsnit 3.2.1, 3.2.3 og 3.3.1. 

 

6.3.2. Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

Konsekvenserne for det modtagende selskab ved en skattefri tilførsel af aktiver er, jf. FUL § 15 d, 

stk. 2, oplistet i FUL § 8, hvorfor retsvirkningerne svarer til dem ved fusion. Det betyder, at der sker 

succession i den skattemæssige stilling for de tilførte aktiver og passiver, hvilket vil sige de skatte-

mæssige anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter og anskaffelseshensigter. Endvidere fradra-

ges foretagne skattemæssige af- og nedskrivninger. 

 

Det modtagende selskabs egne aktiver og passiver før tilførslen af aktiver berøres ikke af omstruk-

tureringen, hvorfor den skattemæssige behandling heraf ikke ændres.108 

 

6.3.3. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab 

Tilførsel af aktiver fra et selskab til et andet har ikke umiddelbart skattemæssige konsekvenser for 

selskabsdeltagerne i de pågældende selskaber. Det indskydende selskab modtager aktier, som erstat-

ter de værdier, der er overført til det modtagende selskab. Modsvarende har det modtagende selskab 

udstedt nye aktier, der skal dække den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver.  

                                                
106 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 587 
107 L 202 2008/09 Lovforslag, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 8, Til nr. 14 
108 FUL § 8, stk. 5 
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Såfremt selskabsdeltageren i det indskydende selskab er et selskab, kan en eventuel koncernetable-

ring i forbindelse med tilførslen af aktiver dog få betydning for den tvungne nationale sambeskat-

ning. 

 

6.3.4. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det modtagende selskab 

Tilførsel af aktiver vil få betydning for selskabsdeltagerne i det modtagende selskabs ejerforhold, da 

vederlaget for transaktionen alene består i aktier i det modtagende selskab. Såfremt selskabsdelta-

gerne endvidere er selskaber, kan transaktionen tillige få konsekvenser for en eventuel tvungen na-

tional sambeskatning. 

 

6.4. Skattefri tilførsel af aktiver efter de objektive regler 
Ved en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse skal de generelle betingelser, som er gennemgået 

ovenfor ligeledes være opfyldt. Derudover er der en særlig betingelse for at anvende dette regelsæt.  

 

6.4.1. Udbyttebegrænsning 

Ligesom ved spaltning gælder der også for tilførsel af aktiver en begrænsning for, hvor meget ud-

bytte der kan udloddes i en efterfølgende treårig periode jf. FUL § 15 d, stk. 8. Udbyttebegræns-

ningsreglen er dog enslydende med den, som er gennemgået under spaltning, hvorfor der henvises 

til afsnit 5.4.4 for en uddybning heraf.  

 

Herudover er der ikke andre særlige værnsregler, som skal være overholdt i forbindelse med skatte-

fri tilførsel af aktiver uden tilladelse, hvilket hænger sammen med, at transaktionen rent skattemæs-

sigt ikke i sig selv giver samme muligheder for at omgå skattereglerne som eksempelvis ved en 

spaltning. 

 

6.4.2. Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

Ved skattefri tilførsel af aktiver efter de objektive regler kan det indskydende selskab ikke fradrage 

uudnyttede tab på aktier uanset aktieavancebeskatningslovens bestemmelser i gevinst ved salg af 

aktier i det modtagende selskab jf. FUL § 15 d, stk. 7.  

 

Eventuelle aktier, som det indskydende selskab allerede ejer på tilførselstidspunktet i det modta-

gende selskab, anses for anskaffet på tilførselstidspunktet jf. FUL § 15 d, stk. 4, 4. pkt. Formålet 
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med denne bestemmelse er at sikre, at selskabsdeltagerne ikke spekulerer i aktieavancebeskatnings-

lovens regler herunder treårs reglen, FIFO-princippet og gennemsnitsmetoden i forbindelse med et 

efterfølgende salg af aktierne i det modtagende selskab. Uden denne bestemmelse ville der kunne 

overføres værdier til det modtagende selskab, som kunne realiseres skattefrit, såfremt de oprindelige 

aktier i det modtagende selskab var ejet i over tre år.109 

 

Der gøres opmærksom på, at disse to særregler for det indskydende selskab ved anvendelse af de 

objektive regler er ophævet fra indkomståret 2010 jf. afsnit 9.1.2. 

 

Herudover er der ikke forskel i de skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab ved 

tilførsel af aktiver med og uden tilladelse, hvorfor der henvises til afsnit 6.3.1 for en uddybning af 

konsekvenserne. Der skal således modtages nye aktier i det modtagende selskab, og disse anses 

frem til indkomståret 2010 for anskaffet til den skattemæssige værdi af den overførte gren, mens det 

herefter er handelsværdien.  

 

6.4.3. Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab og selskabsdeltagerne i de 

involverede selskaber 

Der er ingen forskel i de skattemæssige konsekvenser for henholdsvis det modtagende selskab og 

dettes selskabsdeltagere samt selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, uanset om tilførslen af 

aktiver sker med eller uden tilladelse fra SKAT. For en gennemgang af konsekvenserne henvises 

der derfor til afsnit 6.3.2 - 6.3.4.  

 

6.5. Opsummering 
Tilførsel af aktiver er defineret som den transaktion, hvorved det indskydende selskab uden at blive 

opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et eller flere modtagende 

selskaber. Det er en betingelse, at grenkravet er opfyldt, hvorefter de tilførte aktiver og passiver skal 

udgøre en selvstændig enhed ud fra et organisationsmæssigt synspunkt, og de skal kunne fungere 

ved hjælp af egne midler. 

 

Tilførsel af aktiver kan enten ske efter reglerne omkring indhentning af tilladelse hos SKAT eller 

efter de objektive regler. Der er dog en række regler, som skal overholdes, uanset hvilket regelsæt 

                                                
109 ABL §§ 5, 9, 24 
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der anvendes. I begge tilfælde skal de deltagende selskaber således være omfattet af begrebet sel-

skab i direktiv 90/434/EØF, ligesom der for tilførselsdatoen gælder de samme regler som ved fusion 

og spaltning, hvorefter denne er skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår med min-

dre, tilførslen sker til et skuffeselskab, eller der sker ind- eller udtræden af en tvungen national sam-

beskatning. 

 

Vederlaget for tilførslen af aktiver kan alene bestå i aktier i det modtagende selskab, hvorfor der 

ikke kan udbetales et kontantvederlag som ved fusion og spaltning. Som følge heraf er der en række 

særlige situationer, som har været afprøvet i praksis med henblik på, hvorvidt de blev sidestillet 

med et kontantvederlag. Konklusionen herpå er, at det afhænger af transaktionens art samt dens 

tilknytning til tilførselstidspunktet. 

 

Retten til underskudsfremførsel bortfalder for det modtagende selskab, medmindre der er tale om 

sambeskatningsunderskud. Dette gælder tilsvarende for kildeartsbestemte tab. Derimod har tilførs-

len af aktiver ingen konsekvenser for underskud i det indskydende selskab. Ved tilførsel af aktiver 

uden tilladelse kan det indskydende selskab dog ikke fradrage eventuelle uudnyttede tab på aktier i 

gevinst ved salg af aktier i det modtagende selskab. 

 

De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab er, at der på grund af successionsprin-

cippet ikke sker realisationsbeskatning af de overførte aktiver og passiver. Det er det indskydende 

selskab, som modtager vederlagsaktierne ved en tilførsel af aktiver. Anskaffelsessummen for disse 

er den skattemæssige værdi af den overførte gren indtil indkomståret 2010, hvor det bliver handels-

værdien, mens anskaffelsestidspunktet er tilførselsdatoen. Såfremt det indskydende selskab forud 

for omstruktureringen ejer aktier i det modtagende selskab, anses disse ligeledes for anskaffet på 

tilførselsdatoen ved anvendelse af de objektive regler. Endvidere er det et krav, at der overdrages 

vederlagsaktier til det indskydende selskab, selvom dette selskab allerede har aktier i det modtagen-

de selskab. Vederlaget kan således ikke bestå af værdistigning i de hidtidige aktier. 

 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling for de over-

tagne aktiver og passiver. Det modtagende selskabs egne aktiver og passiver berøres ikke af tilførs-

len af aktiver.  

 

De skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab består alene i, at 

tilførslen af aktiver kan få betydning for en eventuel sambeskatningskreds. Dette gælder dog kun 
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såfremt selskabsdeltagerne er et selskab, ellers har tilførslen af aktiver ingen skattemæssige konse-

kvenser. 

 

For selskabsdeltagerne i det modtagende selskab har tilførsel af aktiver betydning for ejerforholdet. 

Dette kan endvidere medføre en etablering eller ophøring af et koncernforhold og de dertilhørende 

sambeskatningsmæssige konsekvenser. 

 

Ved anvendelse af tilladelsesreglerne skal der indsendes en ansøgning til SKAT, som skal være 

forretningsmæssigt begrundet, da SKAT ellers kan vurdere, at hovedformålet eller et af hovedfor-

målene med transaktionen er skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse, og derved nægte tilladelse. 

Herudover er der ikke særlige regler forbundet med tilførsel af aktiver efter tilladelsesreglerne. 

 

Såfremt skattefri tilførsel af aktiver foretages efter de objektive regler, er der ligeledes en værnsre-

gel, som skal overholdes. Dette gælder således bestemmelsen om den treårige udbyttebegrænsning. 

Værnsreglens udformning er identiske med den gennemgåede under spaltning, og den har generelt 

til formål at sikre, at regelsættet ikke bliver anvendt til at opnå skatteunddragelse og/eller skatte-

undgåelse. 

 

Det skal bemærkes, at værnsreglen vedrørende udbyttebegrænsnings er omfattet af ændringerne 

som følge af Forårspakken. Det samme er værnsreglen, der begrænser det indskydende selskabs 

mulighed for udnyttelse af fremførselsberettigede tab på aktier og værnsreglen, hvorefter allerede 

ejede aktier i det modtagende selskab på tilførselstidspunktet ændrer anskaffelsesdato. Indtil ind-

komståret 2010 gælder denne værnsregel dog fortsat. 
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7. Aktieombytning 

7.1. Definition 
I ABL § 36, stk. 2 er en aktieombytning defineret som en transaktion, hvor et selskab (det erhver-

vende) erhverver aktier i et andet selskab (det erhvervede) med den virkning, at det opnår flertallet 

af stemmerne. Det er også muligt at foretage en aktieombytning, såfremt det erhvervende selskab 

allerede har stemmeflertallet i det erhvervede selskab inden transaktionen. Definitionen i ABL § 36 

svarer til definitionen af en aktieombytning i fusionsskattedirektivets artikel 2, punkt e. 

 

Det er muligt at foretage en skattefri aktieombytning henholdsvis med tilladelse fra SKAT og uden 

tilladelse. Nedenfor gennemgås de fælles betingelser, der er for opnåelse af skattefrihed, og derefter 

gennemgås særreglerne for skattefrie aktieombytninger henholdsvis med og uden tilladelse fra 

SKAT. 

 

Reglerne om skattefrie aktieombytninger findes i ABLs § 36 og 36 A, med henvisninger til FUL. 

Reglerne om skattefri aktieombytning har eksisteret i Danmark i en lang årrække og før implemen-

teringen af fusionsskattedirektivet. Dette er årsagen til, at denne omstruktureringsmetode ikke er 

omfattet af fusionsskatteloven. 

 

Der findes tre måder at gennemføre en aktieombytning på, disse er eksemplificeret nedenfor. 

 

7.1.1. Klassisk aktieombytning 

I figur 7.1 er der illustreret en aktieombytning, hvor en selskabsdeltager i et driftsselskab ønsker at 

opnå en holdingstruktur. Som følge heraf ombyttes aktierne i Driftsselskab A/S med aktier i Hol-

ding A/S, som stiftes med et apportindskud af aktierne i Driftsselskab A/S. 

 
Figur 7.1: Klassisk aktieombytning 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Vederlags-
aktier 

Driftsselskab A/S 
(Erhvervede) 

Holding A/S 
(Erhvervende) 

Driftsselskab A/S 
(Erhvervede) 
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7.1.2. Aktieombytning med to sideordnede selskaber 

I figur 7.2 er der illustreret en aktieombytning, hvor en selskabsdeltager, der ejer to selskaber, fore-

tager en aktieombytning, således at der etableres en holdingstruktur. Selskabsdeltageren opgiver 

sine aktier i Selskab A A/S mod, at disse aktier indskydes i Selskab B A/S. De indskudte aktier 

medfører en kapitalforhøjelse i Selskab B A/S.  
 

 
Figur 7.2: Aktieombytning med to sideordnede selskaber 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

7.1.3. Uegentlig fusion 

I figur 7.3 er der illustreret en aktieombytning, hvor to forskellige selskabsdeltagere med hvert sit 

selskab sammen ønsker at opnå en holdingstruktur. Selskabsdeltageren i det erhvervede selskab 

modtager vederlagsaktier svarende til værdien af de aktier, der indskydes i det erhvervende selskab. 

 
Figur 7.3: Uegentlig fusion 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

7.2. Generelle regler 

7.2.1. Selskab 

Som ved de øvrige gennemgåede omstruktureringsregler er det et krav for gennemførsel af en skat-

tefri aktieombytning, at både det erhvervende og det erhvervede selskab er omfattet af begrebet 

selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, og at de ikke anses for værende transpa-

rente enheder ved beskatning i Danmark. For en yderligere gennemgang af begrebet henvises der til 

afsnit 4.2.1. 

 

Vederlags-
aktier 

Selskab B A/S 
(Erhvervende) 

Selskab A A/S 
(Erhvervede) 

Selskab B A/S 
(Erhvervede) 

Selskab A A/S 
(Erhvervende) 

Kapitalfor-
højelse 

Selskab A A/S 
(Erhvervede) 

Selskab B A/S 
(Erhvervende) 

Selskab A A/S 
(Erhvervede) 

Vederlags-
aktier 

Selskab B A/S 
(Erhvervende) 
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Er selskabet ikke omfattet af selskabsbetingelsen ovenfor, kan der dog stadig være mulighed for at 

opnå tilladelse til en aktieombytning. Denne mulighed vurderes dog for at ligge uden for afhandlin-

gens afgrænsning og vil derfor ikke blive omtalt yderligere.  

 

7.2.2. Samme valg for alle selskabsdeltagere 

I modsætning til ved skattefri fusion og spaltning er det ikke ved aktieombytning en betingelse for 

skattefriheden, at selskabsdeltagerne lader sig beskatte efter samme regelsæt. Selskabsdeltagerne 

kan således individuelt vælge, om de vil lade deres aktier ombytte skattefrit eller skattepligtigt. 

Endvidere kan selskabsdeltagerne vælge, om skattefriheden kun skal gælde en del eller hele deres 

beholdning.110  

 

Begrundelsen for, at der ved aktieombytning er denne valgfrihed for selskabsdeltagerne, skal for-

mentlig findes i, at der her ikke er tale om overdragelse af aktiver og passiver mellem selskaber men 

alene ejerandele/aktier. Vederlagsaktierne gives derfor ikke som et alternativ til realisationsbeskat-

ningen af de overførte fællesejede aktiver og passiver, men derimod som et alternativ til udløsning 

af en individuel aktieavancebeskatning.  

 

7.2.3. Ombytningsdato 

Skattefrie aktieombytninger kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.111 Aftaledatoen vil derfor blive 

betragtet som ombytningsdatoen. Derved adskiller aktieombytning sig fra de øvrige omstrukture-

ringsmetoder, der alle anvender samme betingelser for fastsættelse af omstruktureringsdatoen. 

 

7.2.4. Vederlag 

Vederlaget for de ombyttede aktier skal i lighed med fusion og spaltning bestå af aktier i det er-

hvervende selskab og eventuelt et kontant vederlag.112  

 

Såfremt det erhvervede selskab har en negativ egenkapital er det ikke muligt at foretage en skattefri 

aktieombytning. Det skyldes, at aktierne i det ombyttede selskab vil have en negativ værdi, og de 

derfor ikke kan anses som et vederlag. Det er dog den reelle egenkapital på ombytningstidspunktet, 

der er afgørende og ikke den regnskabsmæssige egenkapital. Såfremt det derfor kan godtgøres, at 

den reelle egenkapital er højere, eksempelvis fordi værdien af aktiverne er højere, end det der frem-
                                                
110 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 607 
111 ABL § 36, stk. 4 
112 ABL § 36, stk. 2, 1. pkt. 
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går af bogføringen, eller at der foreligger et købstilbud på aktierne, vil det alligevel være muligt at 

foretage en skattefri aktieombytning selvom den bogførte egenkapital er negativ.113 

 

7.2.5. Stemmeflertal  

Det er en betingelse jf. ABL § 36, stk. 2, 1. pkt., at det erhvervende selskab opnår stemmeflertal i 

det erhvervede selskab i forbindelse med aktieombytningen. Dette gælder også i de tilfælde, hvor 

aktieombytningen eksempelvis efterfølges af en spaltning jf. FUL § 15 a.114 Besiddes stemmefler-

tallet allerede i det erhvervede selskab, og er der foretaget en aktieombytning, er det muligt at fore-

tage yderligere skattefrie aktieombytninger, selvom aktierne, der indgår i den/de nye ombytninger 

ikke i sig selv udgør flertallet af stemmerne. 

 

Det er muligt efter ABL § 36, stk. 4 at aktieombytte skattefrit, selvom stemmeflertallet først opnås 

inden for 6 måneder efter den første aktieombytning. Denne mulighed vurderes dog ikke for rele-

vant i denne afhandling, da fokuset ligger på små og mellemstore selskaber, og er derfor ikke gen-

nemgået nærmere. 

 

Betingelsen om opnåelse af stemmeflertallet er en reel og en formel betingelse. For en nærmere 

uddybning af problemstillingen omkring hvad der forstås hermed se afsnit 10.1.2. 

 

7.3. Skattefri aktieombytning efter tilladelsesreglerne 
I henhold til ABL § 36, stk. 1 kan aktieombytninger foretages skattefrit, såfremt der opnås tilladelse 

hertil fra SKAT. Udover de ovennævnte generelle regler er det endvidere en betingelse, at hoved-

formålet eller et af hovedformålene ikke er skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse og, at aktie-

ombytningen derved kan begrundes forretningsmæssigt. For en uddybning af den forretningsmæs-

sige begrundelse, og SKATs mulige svar på ansøgninger om tilladelser se afsnit 3.2 og 3.3. 

 

7.3.1. Skattemæssige konsekvenser for det erhvervede selskab 

En skattefri aktieombytning har som udgangspunkt ingen skattemæssige konsekvenser for det er-

hvervede selskab. Da der dog kan opstå en ny koncernforbindelse samt en ændring i hvem, der har 

bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, kan ombytningen få konsekvenser for selskabets 

deltagelse i en tvungen national sambeskatning.  
                                                
113 Ligningsvejledningen - S.G.18.5.1 Objektive betingelser 
114 ABL § 36, stk. 2, 2. pkt. 
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7.3.2. Skattemæssige konsekvenser for det erhvervende selskab 

Det erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab på ombyt-

ningsdatoen til handelsværdien pr. denne dato.115 SKAT vil, som et led i at de giver tilladelse, vur-

derer, hvorvidt ombytningen sker til handelsværdi, og om der sker en formueforrykkelse mellem 

selskabsdeltagerne. Er dette tilfældet, risikeres det, at der gives afslag på ansøgningen om tilladelse, 

da dette klassificeres som skatteundgåelse.116  

 

Det erhvervende selskab vil i forbindelse med aktieombytningen indtræde i en tvungen national 

sambeskatning med det erhvervede selskab jf. SEL § 31, da betingelsen for sambeskatning er, at der 

skal udøves bestemmende indflydelse, hvilket er tilfældet her som følge af betingelsen om stemme-

flertal ovenfor. 

 

7.3.3. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det erhvervede selskab 

Der er forskel på de skattemæssige konsekvenser afhængigt af, om der er tale om vederlag i form af 

aktier eller i form af kontanter eller andre aktiver. Derfor behandles disse særskilt nedenfor. 

 

Vederlagsaktier 

Selskabsdeltagerens vederlagsaktier succederer i de ombyttede aktiers skattemæssige stilling herun-

der anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt.117 Der udløses således først en 

avancebeskatning af de ombyttede aktier ved et eventuelt videresalg uden succession, hvorfor der 

ved skattefri aktieombytning opnås en skatteudskydelse. 

 

Kontantvederlag 

I det omfang vederlaget i forbindelse med en aktieombytning består af kontanter eller andre aktiver, 

anses et tilhørende antal ombyttede aktier i det erhvervede selskab for afstået. Som følge heraf skal 

der derfor ske en realisationsbeskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler jf. 

FUL § 9, stk. 1. Se i øvrigt afsnit 4.2.8 for en uddybning af kontantvederlagets skattemæssige kon-

sekvenser. 

 

                                                
115 Jf. fortolkning af praksis i TfS1994.57.LR og TfS1994.533.LR samt, at der ved apportindskud og kapitalforhøjelse skal foretages 
en vurdering af en uvildig vurderingsmand jf. ASL § 6a ff.  
116 TfS1997.447.LR hvor det blev præciseret, at der ikke måtte ske formueforrykkelse. 
117 FUL §§ 9 og 11, jf. ABL § 36, stk 1. 
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Ombytter selskabsdeltageren i det erhvervede selskab ikke alle sine aktier i forbindelse med om-

struktureringen, anses aktierne for indløst efter FIFO-princippet. Såfremt der er tilknyttet forskellige 

rettigheder til aktierne, anses en forholdsmæssig andel af de forskellige aktier for ombyt-

tet/afstået.118   

 

7.3.4. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det erhvervende selskab 

Aktieombytningen har som udgangspunkt ingen konsekvenser for selskabsdeltageren i det erhver-

vende selskab. Dog kan der ske en forskel i ejerandelen som følge af nye selskabsdeltagere, hvorfor 

aktieombytningen ligeledes kan have konsekvenser for en eventuel tvungen national sambeskat-

ning. 

 

7.4. Skattefri aktieombytning efter de objektive regler 
Siden 2007 har det ligeledes været muligt at foretage skattefri aktieombytning uden at indhente en 

tilladelse hertil fra SKAT. Muligheden fremgår af ABL § 36 A, stk. 1, 1. pkt. Ønskes en skattefri 

aktieombytning gennemført efter de objektive regler, er der ud over de generelle betingelser en 

række særlige betingelser også kaldet værnsregler, der ligeledes skal opfyldes. Værnsreglerne skal 

sikre, at de objektive regler ikke anvendes til at begå skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse og 

gennemgås nedenfor. 

 

7.4.1. Vederlæggelse til handelsværdi 

Ligesom ved spaltning er det en betingelse for anvendelsen af reglerne om skattefri aktieombytning 

uden tilladelse, at vederlæggelsen sker til handelsværdien af de ombyttede aktier jf. ABL § 36 A, 

stk. 3. Se afsnit 5.4.2 for en uddybning af begrebet handelsværdi.  

 

7.4.2. Udbyttebegrænsning 

For aktieombytninger uden tilladelse er der endvidere i lighed med skattefrie spaltninger og tilførsel 

af aktiver uden tilladelse indført regler om udbyttebegrænsning for selskaber, der har gennemført en 

skattefri omstrukturering.119 Reglen omfatter skattefrie udbytter, som udloddes i en periode på tre år 

efter aktieombytningen. Da reglen er i overensstemmelse med den gennemgået under spaltning, 

henvises der til afsnit 5.4.4 for en uddybning heraf.  

  
                                                
118 FUL § 9, stk. 3 
119 ABL § 36 A, stk. 7 
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7.4.3. Vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkt 

Ligesom ved skattefri spaltning er udgangspunktet også ved aktieombytning, at vederlagsaktierne 

succederer i de ombyttede aktiers oprindelige anskaffelsessum, den oprindelige anskaffelseshensigt 

og det oprindelige anskaffelsestidspunkt. Dette gør sig også gældende for personaktionærer.  

 

Er der derimod tale om en selskabsdeltager, som er et selskab, og som før ombytningen var aktio-

nær i både det erhvervede og det erhvervende selskab, skal denne ved indkomstopgørelsen behandle 

alle sine aktier i det erhvervende selskab, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Hvis 

selskabet på ombytningstidspunktet dog har ejet alle sine aktier i begge selskaber i mindst tre år 

gælder denne regel ikke, og der succederes i anskaffelsestidspunktet.120 Se i øvrigt afsnit 5.4.5, hvor 

blandt andet værnsreglernes formål fremgår. 

 

7.4.4. Skattemæssige konsekvenser for det erhvervede selskab 

Konsekvenserne ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse er de samme for det erhvervede 

selskab, som hvis aktieombytningen havde fundet sted med tilladelse. Se derfor afsnit 7.3.1. Trans-

aktionen kan således alene få sambeskatningsmæssige konsekvenser. 

 

7.4.5. Skattemæssige konsekvenser for det erhvervende selskab 

De skattemæssige konsekvenser for det erhvervende selskab i forbindelse med en aktieombytning 

uden tilladelse fremgår af ABL § 36 A, stk. 5 og stk. 6. Som følge heraf anses aktierne i det erhver-

vede selskab for anskaffet på ombytningstidspunktet men til forskel fra ved aktieombytning med 

tilladelse, så anses aktierne for anskaffet til den oprindelige anskaffelsessum opgjort efter ABL § 

26,121 medmindre denne er højere end handelsværdien. I så fald fastsættes anskaffelsessummen til 

handelsværdien. 

 

Endvidere kan det erhvervende selskab ikke fradrage uudnyttede tab på aktier ved et senere salg af 

aktierne i det erhvervede selskab, såfremt det fremførselsberettigede tab eksisterede på ombytnings-

tidspunktet.122 

 

                                                
120 ABL § 36 A, stk. 4 
121 Ved anskaffelsessummen efter ABL § 26 forstås den samlede anskaffelsessum for den beholdning af aktier, som den skattepligti-
ge har i det pågældende selskab, uanset om aktierne er børsnoterede eller unoterede, og uanset om de har forskellige rettigheder. 
122 ABL § 36, stk. 6 
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Der gøres opmærksom på, at bestemmelserne i ABL § 36 A, stk. 5 og stk. 6 er ophævet fra ind-

komståret 2010 jf. afsnit 9. 

 

7.4.6. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det erhvervede selskab 

Som udgangspunkt er der ikke forskel i de skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det 

erhvervede selskab, uanset om de anvender reglerne om indhentning af tilladelse fra SKAT eller 

ved brug af de objektive regler. Se derfor afsnit 7.3.3 for en uddybning heraf. Ved modtagelse af et 

kontantvederlag sidestilles dette således med afståelse af aktier, hvorfor der skal ske realisationsbe-

skatning.  

 

Såfremt vederlaget består af aktier i det erhvervende selskab, succederer de i de ombyttede aktiers 

skattemæssige stilling, med undtagelse af i de tilfælde hvor den ovenfor gennemgåede værnsregel 

omkring vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkt finder sted.  

 

7.4.7. Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det erhvervende selskab 

Ligesom ved aktieombytning med tilladelse har aktieombytning foretaget efter de objektive regler 

som udgangspunkt ingen konsekvenser for selskabsdeltagerne i det erhvervende selskab. Dog kan 

der ske en forskel i ejerandelen som følge af nye selskabsdeltagere, hvorfor aktieombytningen kan 

have konsekvenser for en eventuel tvungen national sambeskatning. 

 

7.5. Opsummering 
Aktieombytning er defineret som den transaktion, hvorved det erhvervende selskab erhverver aktier 

i det erhvervede selskab med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede 

selskab, hvis det ikke allerede havde disse forud for ombytningen. Det er således en forudsætning 

for at foretage en skattefri aktieombytning, at det erhvervende selskab har stemmeflertallet efter 

ombytningen. Aktieombytning kan enten gennemføres ved, at der ”indskydes” et selskab mellem 

selskabsdeltageren og driftsselskabet, ved at der dannes en holdingkonstruktion af to selskaber, som 

selskabsdeltageren allerede ejer eller ved en uegentlig fusion, hvor der dannes en holdingkonstruk-

tion med to selskaber, som ejes af eksempelvis to forskellige selskabsdeltagere. 

 

Skattefri aktieombytning kan enten ske efter reglerne omkring indhentning af tilladelse hos SKAT 

eller efter de objektive regler. Der er dog en række generelle regler, som skal overholdes uanset 
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hvilket regelsæt der anvendes. I begge tilfælde skal de deltagende selskaber således være omfattet 

af begrebet selskab i direktiv 90/434/EØF.  

 

Til forskel fra de øvrige gennemgåede og analyserede omstruktureringsmetoder er det ved aktieom-

bytning ikke et krav, at hele omstruktureringen foretages efter samme regelsæt, hvorfor den enkelte 

selskabsdeltager individuelt kan vælge dette. Endvidere kan en aktieombytning ikke ske med tilba-

gevirkende kraft, hvorfor aftaledatoen bliver ombytningsdatoen. 

 

Som vederlag for ombytningen modtages der aktier i det erhvervende selskab og eventuelt et kon-

tantvederlag. Såfremt det erhvervede selskab har negativ egenkapital, er det ikke muligt at foretage 

en aktieombytning, da vederlagsaktierne vil have en negativ værdi, og de derfor ikke kan betragtes 

som et vederlag. 

 

Ved anvendelse af tilladelsesreglerne skal der indsendes en ansøgning til SKAT, som skal være 

forretningsmæssigt begrundet, da SKAT ellers kan vurdere, at hovedformålet eller et af hovedfor-

målene med transaktionen er skatteunddragelse og/eller skatteundgåelse, og derved nægte tilladelse. 

Herudover er der ikke andre særlige betingelser, som skal opfyldes ved anvendelse af tilladelsesreg-

lerne. 

 

De skattemæssige konsekvenser for det erhvervede selskab er ens uanset om aktieombytningen fo-

retages efter tilladelsesreglerne eller efter de objektive regler. Udover en eventuel påvirkning på 

selskabets deltagelse i en sambeskatning har aktieombytningen ingen betydning for selskabet. 

 

Det erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab på ombyt-

ningsdatoen til handelsværdien på denne dato ved anvendelse af tilladelsesreglerne. Aktieombyttes 

der derimod efter de objektive regler, anses aktierne for anskaffet til den oprindelige anskaffelses-

sum, medmindre denne er højere end handelsværdien på ombytningsdatoen. I så fald anses aktierne 

ligeledes for anskaffet til handelsværdien. Ved ombytning efter de objektive regler kan det erhver-

vende selskab endvidere ikke fradrage fradragsberettigede tab på aktier opstået før ombytningstids-

punktet i en eventuel avance opnået ved et senere salg af aktierne i det erhvervede selskab. 

 

Som udgangspunkt er der ingen forskel i de skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i 

det erhvervede selskab, uanset om der aktieombyttes efter tilladelsesreglerne eller efter de objektive 

regler. Ved modtagelse af kontantvederlag sidestilles dette således med afståelse af aktier i det er-
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hvervede selskab, hvorfor der skal ske en realisationsbeskatning heraf. Består vederlaget derimod af 

aktier i det erhvervende selskab, succederes der som udgangspunkt i de ombyttede aktiers skatte-

mæssige stilling, hvorfor der opnås en udskydelse af realisationsbeskatningen. 

 

Aktieombytningen kan få betydning for det erhvervende selskabs ejerforhold samt en eventuel 

tvungen national sambeskatning. Herudover har den skattefrie aktieombytning ingen skattemæssige 

konsekvenser for selskabsdeltagerne i det erhvervende selskab. 

 

Såfremt aktieombytningen foretages efter de objektive regler, er der nogle værnsregler, som skal 

overholdes. Ligesom ved spaltning og tilførsel af aktiver er det en betingelse for skattefrihed, at 

vederlæggelsen af selskabsdeltagerne i det erhvervede selskab sker til handelsværdien af de ombyt-

tede aktier. Dette er en praksisskabt regel ved anvendelse af tilladelsesreglerne. Endvidere er det en 

betingelse, at begrænsningen af udbytteudlodning i en treårig periode efter ombytningen overhol-

des. Værnsreglernes udformning er identiske med dem gennemgået under spaltning, og de har gene-

relt til formål at sikre, at regelsættet ikke bliver anvendt til at opnå skatteunddragelse og/eller skat-

teundgåelse. 

 

Den sidste værnsregel omhandler vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkt, såfremt selskabsdelta-

geren i det erhvervede selskab er et selskab. Hvis dette selskab er selskabsdeltagere i såvel det er-

hvervede som det erhvervende selskab før ombytningen, og det ikke har ejet aktierne i begge sel-

skaber i over tre år, da skal alle aktierne i det erhvervende selskab, herunder også vederlagsaktierne, 

anses for erhvervet på ombytningstidspunktet. Bestemmelsen skal forhindre, at der spekuleres i tre-

årsreglen sammenholdt med FIFO-princippet og gennemsnitsmetoden i aktieavancebeskatningslo-

ven. 

 

Det skal bemærkes, at værnsreglerne vedrørende vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkter for 

selskabsdeltagere, der er selskaber og udbyttebegrænsningsreglen er omfattet af ændringerne som 

følge af Forårspakken. Det samme gælder værnsreglen, der begrænser muligheden for at anvende 

fremførselsberettiget tab på aktier i visse tilfælde, samt værnsreglen vedrørende fastsættelse af an-

skaffelsessummen for aktierne i det erhvervede selskab. Indtil indkomståret 2010 gælder disse 

værnsregler dog fortsat som ovenfor gennemgået. 
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8. Samlet analyse af reglerne om skattefri omstrukturering  
Som det fremgår af afsnit 4-7 og sammendraget af reglerne vedrørende skattefri fusion, spaltning, 

tilførsel af aktiver og aktieombytning i bilag 1, er der ikke den store forskel på, hvilke generelle 

betingelser, der skal opfyldes, uanset om der omstruktureres efter tilladelsesreglerne eller efter de 

objektive regler. Dog er der ved aktieombytninger en forskel på omstruktureringsdatoen i forhold til 

de øvrige tre metoder ligesom, at det er et krav, at der opnås et stemmeflertal i det erhvervede sel-

skab i forbindelse med ombytningen. Derimod er det ikke et krav, at selskabsdeltagerne anvender 

samme regelsæt.  

 

Ved en tilførsel af aktiver kan vederlaget kun bestå af aktier i det modtagende selskab, der skal være 

opfyldt et grenkrav og eventuelle fremførselsberettigede underskud, herunder også kildeartsbestem-

te, fortabes ikke i det indskydende selskab. Ved grenspaltninger gælder der ligeledes et grenkrav og 

et eventuelt kontantvederlag skal beskattes som udbytte. Ved de øvrige omstruktureringsmetoder 

beskattes et eventuelt kontantvederlag som udgangspunkt efter aktieavancebeskatningslovens reg-

ler. 

 

Ved omstrukturering efter tilladelsesreglerne er der også kun få forskelle på reglerne, og forskellene 

skyldes primært transaktionens art. Dog kan der ikke fusioneres efter tilladelsesreglerne. Ved tilfør-

sel af aktiver er det det indskydende selskab, som modtager vederlaget for overdragelsen af aktiver 

og passiver til det modtagende selskab. Derved kan der ikke succederes i aktier, som ikke eksisterer 

på omstruktureringstidspunktet idet, det indskydende selskab ikke har aktier i de overførte aktiver 

og passiver. Vederlagsaktierne anses i stedet for anskaffet til den skattemæssige værdi af de over-

førte aktiver og passiver. 

 

Ved omstrukturering efter de objektive regler er der væsentligt flere forskelle på betingelserne me-

toderne imellem. Som det fremgår af bilag 1 er det især ved spaltning, at der er etableret en række 

værnsregler, som ikke tilsvarende gør sig gældende for de øvrige omstruktureringsmetoder. Her 

stilles der således både krav til ejertid og stemmeflertal samt til forholdet mellem aktiver og forplig-

telser.  

 

Ved aktieombytning er der også tilføjet en ekstra værnsregel i forhold til fusion og tilførsel af akti-

ver. Denne vedrører en ophævning af successionsmuligheden i anskaffelsestidspunktet, hvis der 

ejes aktier i både det erhvervende og det erhvervede selskab på ombytningstidspunktet, og disse har 
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været ejet i under tre år. En tilsvarende værnsregel gælder også ved spaltning for de aktier, som et 

selskab ejer i det indskydende selskab på spaltningstidspunktet. 

 

Ved tilførsel af aktiver bliver vederlagets værdi opgjort til den skattemæssige værdi, ligesom hvis 

tilførslen var sket efter tilladelsesreglerne, mens det opgøres til handelsværdien ved de øvrige meto-

der. Eventuelle kontantvederlag beskattes ligeledes som udgangspunkt efter aktieavancebeskat-

ningslovens regler med undtagelse af ved en grenspaltning, hvor det beskattes efter udbyttereglerne. 

 

Da der, som ovenstående analyse og bilag 1 viser, er en begrænset forskel på reglerne, afhænger 

anvendelsen af de enkelte metoder af selskabets nuværende struktur samt, hvad selskabet ønsker at 

opnå med selve omstruktureringen, herunder hvordan den fremtidige struktur skal se ud. Valget af 

metode og regelsæt må således bero på en konkret vurdering i den enkelte situation.    

 

Skattefri fusion adskiller sig dog fra spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning, idet der ikke 

kan omstruktureres efter tilladelsesreglerne, og formålet med omstruktureringen er at sammenlægge 

selskaber, mens de øvrige metoder adskiller eller indskyder selskaber og derved øger antallet af 

selskaber i koncernen. 

 

Omvendt kan flere af metoderne anvendes som et alternativ til hinanden afhængig af, hvilken struk-

tur, der ønskes. Eksempelvis kan tilførsel af aktiver anvendes som et alternativ til aktieombytning i 

situationer, hvor det for eksempel ønskes, at en fast ejendom bibeholdes i holdingselska-

bet/moderselskabet, mens den øvrige drift føres ned i et andet selskab, som senere kan afhændes. 

Tilførsel af aktiver kan også være en fordel, hvis det ønskes, at en oparbejdet goodwill i dattersel-

skabet aktiveres, hvilket ikke er muligt ved en aktieombytning.  
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9. Forårspakken og dens betydning for skattefrie omstruktureringer 
Regeringen har i foråret 2009 indført Forårspakken 2.0. Formålet med Forårspakken er at sætte fo-

kus på vækst, klima og lavere skat. I forbindelse med Forårspakken er der blandt andet indført nye 

harmoniserede regler om beskatning af udbytter og avancer/tab ved salg af aktier, og som følge her-

af er værnsreglerne i forbindelse med skattefrie omstruktureringer efter de objektive regler også 

blevet ændret primært med virkning fra indkomståret 2010.123 

 

9.1. Ændring af værnsregler 

9.1.1. Udbyttebegrænsningen 

Den gældende lovgivning indeholder en begrænsning i det udbytte, der kan udloddes fra et selskab, 

der har deltaget i en skattefri spaltning, tilførsel af aktiver eller aktiebytning efter de objektive regler 

i en treårig periode. Bestemmelsen skal forhindre, at de omstrukturerede selskaber får udvandet 

deres handelsværdier, hvorved aktierne kan videresælges med en lav eller ingen aktieavance inden-

for de første tre år, hvor aktieavancer er skattepligtige for selskabsaktionærer.124 

 

Udbyttebegrænsningen tjener dog ikke længere noget formål, da den kommende ABL § 8 som ud-

gangspunkt vil give skattefrihed for salg af datterselskabs- og koncernselskabsaktier uanset ejer-

tid.125 

 

Ophævelse af udbyttebegrænsningen ved tilførsel af aktiver åbner igen for diskussionen af, hvorvidt 

”store” efterfølgende udlodninger kan klassificeres som kontantvederlag, hvorved tilførslen vil bli-

ve skattepligtig, idet vederlaget alene må bestå af aktier. På baggrund af analysen i afsnit10.1.7, 

vurderes det dog, at store udlodninger ikke kan klassificeres som kontantvederlag, selvom udbytte-

begrænsningen ophæves. 

 

For skattefrie omstruktureringer, der er gennemført126 den 22. april 2009 eller senere indføres i ste-

det et holdingkrav som en betingelse for omstruktureringens skattefrihed.127 Formålet med holding-

kravet er at fjerne incitamentet til at foretage et hurtigt skattefrit salg af aktierne efter omstrukture-
                                                
123 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09 
124 ABL § 8 
125 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 1, punkt 10. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et 
selskab, der ejer mindst 10 % af selskabskapitalen, ved koncernselskabsaktier forstås aktier i selskaber, der er sambeskattede jf. ABL 
§ 4A og § 4B 
126 Med gennemført skal der forstås vedtaget på generalforsamlingen eller hvor dette ikke er et krav, tidspunktet på indgåelse af en 
bindende aftale jf. L 202 2008/09 Lovforslag, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 22, Til stk. 18 
127 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 22, stk. 17   
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ringen, da politikerne ikke ønsker, at et skattefrit omstruktureret selskab skal kunne sælges skattefrit 

i de første tre år.128 

 

9.1.2. Øvrige værnsregler 

Ophævelse af udbyttebegrænsningsreglen anses for værende den væsentligste konsekvens af For-

årspakken. Herudover ophæves nogle andre værnsregler som følge af, at selskabers skattefrie salg 

af aktier ikke længere er underlagt en ejertidsperiode samt som følge af det indførte holdingkrav, 

idet reglerne ikke længere tjener noget formål. 

 

Det gælder således værnsreglerne under spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning, som ænd-

rer anskaffelsestidspunktet til omstruktureringstidspunktet for visse allerede ejede aktier og visse 

vederlagsaktier.129  

 

Endvidere er værnsreglen under grenspaltning, hvorefter der ikke kan modtages et kontantvederlag i 

forbindelse med omstruktureringen, såfremt et salg af aktierne i det indskydende selskab ville være 

skattepligtigt, ophævet. Det samme gælder reglen under aktieombytning, som regulerer det erhver-

vende selskabs opgørelse af anskaffelsessummen af aktierne i det erhvervede selskab. Disse anses 

herefter for anskaffet til handelsværdi.130 

 

Ved tilførsel af aktiver og aktieombytning er værnsreglen hvorefter, det indskydende selskab/det 

erhvervende selskab ikke kan anvende uudnyttede tab på aktier fra før omstruktureringstidspunktet 

ved et senere salg af vederlagsaktierne ligeledes ophævet.  

 

9.2. Holdingkravet  
Holdingkravet er et ejertidskrav, og det er ensbetydende med, at selskaber, der har deltaget i en 

skattefri omstrukturering uden tilladelse, og som ejer mere end 10 % af det omstrukturerede sel-

skab, efterfølgende skal eje henholdsvis aktierne i det erhvervede selskab ved aktieombytning, akti-

erne i det modtagende selskab ved tilførsel af aktiver og aktierne i de deltagende selskaber ved 

spaltning i minimum tre år fra omstruktureringens vedtagelsesdato.131  

                                                
128 L 202 2008/09 Lovforslag, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 8, Til nr. 12 
129 For en uddybning af værnsreglerne se afsnit 5.4, 6.4 og 7.4. 
130 L 202 2008/09 Lovforslag, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 1, Til nr. 48 og 49 
131 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 1, nr. 50 (ABL § 36, stk. 6) og § 8, nr. 7 (FUL § 15 a, stk. 1) og § 8, 
nr. 12 (FUL § 15 c, stk. 1) 
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Holdingkravet gælder for skattefrie spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger foretaget 

efter de objektive regler, og det er som udgangspunkt kun aktuelt for selskabsdeltagere, der er sel-

skaber. Dette skyldes, at fysiske personer altid er skattepligtige af deres gevinster eller tab ved salg 

af aktier, også selvom at der senere sker overdragelse af aktierne med succession.132 Konsekvensen 

af holdingkravet er imidlertid, at omstruktureringen bliver skattepligtig for alle selskabsdeltagerne, 

uanset om de er personer eller selskaber, såfremt at én vederlagsaktie ejet af et selskab sælges inden 

for den treårige periode.133 Det er således vigtigt, at selskabsdeltagerne får indgået en skriftlig aftale 

eller lignende, som forhindrer dem i at afstå aktierne i holdingkravets periode, for dermed at sikre 

omstruktureringernes skattefrihed. 

 

Holdingkravet begrænser ikke muligheden for, at selskaberne kan deltage i en efterfølgende om-

strukturering inden udløbet af den treårige periode. Det er dog en betingelse herfor, at vederlaget 

alene består i aktier.134 Den efterfølgende omstrukturering vil herefter både være betinget af over-

holdelse af restløbetiden fra det oprindelige holdingkrav samt et nyt holdingkrav.135 Der kan således 

være flere sideløbende holdingkrav. Hvis aktierne først afstås efter udløb af det oprindelige hol-

dingkrav men inden udløb af det nye krav, vil det alene være den efterfølgende omstrukturering, 

som bliver skattepligtig. 

 

9.2.1. Holdingkrav og statusskifte 

Efter en skattefri omstrukturering uden tilladelse kan det forekomme, at nogle af vederlagsaktierne 

skattemæssigt skifter status fra eksempelvis porteføljeaktier136 til datterselskabsaktier ved en efter-

følgende omstrukturering. Ifølge den nye ABL § 33 A sidestilles et statusskift med, at de omfattede 

aktier er afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for statusskiftet. Dette betyder, 

at der udløses en avancebeskatning af aktierne efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.  

 

I forhold til holdingkravet har det skattemæssige skift af aktiernes status imidlertid ingen betydning, 

idet der ikke er sket en reel afståelse af aktierne i det omstrukturerede selskab.137  

 

                                                
132 SR.2009.0146, afsnit Skattefri spaltning uden tilladelse 
133 SR.2009.0146, afsnit Skattefri spaltning uden tilladelse 
134 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 8, nr. 7 og bekræftet i SKM2009.636.SR 
135 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 8, nr. 7 
136 Ved portefølje aktier forstås, at der ejes mindre end 10 % af selskabskapitalen jf. ABL § 4A og § 4B modsætningsvis  
137 Ligningsvejledningen - S.D.6.5 Aktieombytning 
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9.2.2. Holdingkrav ved skattefrie omstruktureringer foretaget før den 22. april 2009. 

Skattefrie omstruktureringer, der er foretaget efter de objektive regler før den 22. april 2009, vil 

fortsat være omfattet af udbyttebegrænsningen og de øvrige værnsregler, men de vil ikke blive fan-

get af holdingkravet. Når værnsreglerne afskaffes fra indkomståret 2010, vil disse omstrukturerin-

ger bemærkelsesværdigt nok hverken være omfattet af værnsreglerne, herunder udbyttebegrænsnin-

gen, eller holdingkravet.138 Vederlagsaktier fra omstruktureringer foretaget i foråret 2009 og før vil 

således kunne afstås skattefrit fra indkomståret 2010. 

  

9.2.3. Holdingkrav ved skattefrie omstruktureringer foretaget efter den 22. april 2009 

Skattefrie omstruktureringer, der er gennemført uden tilladelse efter den 22. april 2009 men før be-

gyndelsen af indkomståret 2010, er omfattet af både de gældende værnsregler herunder udbyttebe-

grænsningen samt holdingkravet, idet værnsreglerne først ophæves fra indkomståret 2010.139 Dog 

kan vederlagsaktier afstås i 2009, uden at blive fanget af holdingkravet, hvormed omstruktureringen 

ville være blevet skattepligtig. Dette skyldes, at der ikke er behov for et dobbeltværn i form af både 

de nuværende værnsregler og den nye værnsregel. Afståelsen vil således blive omfattet af de nuvæ-

rende regler i aktieavancebeskatningsloven, hvorfor en eventuel gevinst/tab vil være skattepligtig 

afhængig af ejertiden.140  

 

9.2.4. Holdingkravet i forhold til fusionsskattedirektivet 

Holdingkravet minder meget om det tidligere ejertidskrav, som blev stillet som et vilkår ved afgi-

velse af mange tilladelser fra SKAT. Ejertidsvilkåret var imidlertid ikke i overensstemmelse med 

EU-retten herunder afgørelsen i Leur-Bloem-sagen, hvorfor det blev afskaffet som følge af denne 

afgørelse jf. afsnit 3.2.3. Da fusionsskattedirektivet dog ikke regulerer de objektive regler, og det 

forsat er muligt at indhente en tilladelse til de skattefrie omstruktureringer, når kravet bliver indført, 

er holdingkravet ikke i strid med EU-retten.  

 

9.3. Delkonklusion 
Med vedtagelsen af Forårspakken og de tilhørende regelændringer er der sket en lempelse af regler-

ne for skattefrie spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger uden tilladelse. Flere af værns-

reglerne er blevet overflødige som følge af ændringerne af reglerne for beskatning af udbytter og 
                                                
138 L 202 2008/09 Lovforslag, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 22, Til stk. 18 
139 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 22, stk. 17 
140 Skattereformen, konsekvenser for selskaber efter lovens vedtagelse, 2. skattefri omstrukturering af selskaber og Lov nr. 525 af 12. 
juni 2009 fremsat som L 202 2008/09, § 22, stk. 17 
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for beskatning ved afståelser af aktier, hvorfor de er ophævet. Især ophævelsen af værnsreglen ved-

rørende den treårige begrænsning af udbytte, anses for en være en væsentlig lempelse.  

 

Hvor der før var mange regler at holde styr på, er en del af disse erstattet af et holdingkrav, som 

medfører, at aktierne i de i omstruktureringen deltagende selskaber ikke må afstås i en efterfølgende 

periode på tre år, hvis skattefriheden skal opretholdes. Holdingkravet begrænser dog ikke mulighe-

derne for, at selskaberne efterfølgende kan indgå i nye omstruktureringer, og er derfor alene en be-

grænsning af, hvornår aktierne kan realiseres. 

 

Skattefrie spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger, som er foretaget før holdingkravets 

implementering, vil fra indkomståret 2010 hverken være underlagt de gældende værnsregler eller 

holdingkravet. 
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10. Anvendelse af tilladelsesreglerne og de objektive regler i praksis 

10.1. Praktiske udfordringer forbundet med tilladelsesreglerne og de objektive 

regler 
Ovenfor er reglerne i forbindelse med de skattefrie omstruktureringer fusion, spaltning, tilførsel af 

aktiver og aktieombytning gennemgået. Både reglerne i forbindelse med indhentning af en tilladelse 

hertil fra SKAT er gennemgået såvel som kriterierne for at kunne anvende de objektive regler. 

 

Af de generelle krav vurderes det, at det særligt er grenkravet ved spaltning og tilførsel af aktiver 

samt stemmeflertalskravet ved aktieombytning, som giver udfordringer i praksis, hvorfor de er ble-

vet afprøvet i flere afgørelser. 

 

Ved anvendelse af tilladelsesreglerne er det alene den forretningsmæssige begrundelse, som giver 

anledning til udfordringer. Da dette krav er gennemgået og analyseret i afsnit 3.2, vil det ikke blive 

medtaget i nedenstående analyse.  

 

Derimod vil de værnsregler, som vurderes til oftest at give udfordringer ved anvendelse af de objek-

tive regler i praksis blive analyseret i dette afsnit. Det drejer sig om forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser, herunder muligheden for at foretage balancetilpasning, vederlaget der skal svare til 

handelsværdier og udbyttebegrænsningsreglen.  

 

Endvidere findes det interessant at analysere, hvilke konsekvenser det har for omstruktureringerne, 

såfremt vederlaget består af løbende ydelser, idet disse ikke nødvendigvis beskattes på samme måde 

som almindelige kontantvederlag.  

 

10.1.1. Løbende ydelser 

Ved værdiansættelse af en hel eller en del af en virksomhed i forbindelse med omstruktureringen 

kan der opstå visse uenigheder. Indskyderen kan være af den holdning, at værdien af det overdragne 

er højere end det, som modtageren mener. Dette kunne eksempelvis være tilfældet ved en fusion. 

For at opnå enighed mellem parterne kan en løsning være at aftale, at en del af værdien erlægges 

som en løbende ydelse, eksempelvis beregnet efter omsætningen af et specielt produkt, virksomhe-

dens resultat eller lignende i en efterfølgende periode. 
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Såfremt der i vederlaget indgår en løbende ydelse, er der imidlertid nogle særlige skattemæssige 

regler, som parterne skal være opmærksomme på ved behandling af vederlaget. Løbende ydelser er 

reguleret i LL § 12B, som indeholder nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, før reglen 

kan anvendes. Der skal foreligge en gensidigt bebyrdende aftale, og der skal herske usikkerhed om 

ydelsens årlige størrelse eller varighed jf. LL § 12B, stk. 1. I en omstrukturering, hvor en del af det 

aftalte kontantvederlag først erlægges på et senere aftalt tidspunkt, sidestilles vederlaget dog ikke 

med en løbende ydelse, men det må i stedet betragtes som en kredit.  

 

Eksempelvis kan parterne ved en omstrukturering aftale, at såfremt omsætningen af et givent pro-

dukt overstiger 100.000 stk. om året, da skal indskyderen have et yderligere vederlag på 50.000 kr. 

samt 1 kr. pr. ekstra solgt enhed. Aftalen løber i fem år. I dette tilfælde er betingelserne for løbende 

ydelse opfyldt, da størrelsen af vederlaget er usikkert. 

 

Parterne skal blive enige om en forventet størrelse af ydelserne, som skal kapitaliseres. Det vil sige, 

at de fremtidige forventede ydelser skal tilbagediskonteres til overdragelsestidspunktet. Den kapita-

liserede ydelse skal beskattes som et almindeligt kontantvederlag i forbindelse med omstrukturerin-

gen.141 Herefter skal begge parter føre en saldo over den kapitaliserede værdi, som reduceres med 

de nominelle betalinger.142 Så længe saldoen er positiv, og aftalen stadig løber, giver løbende ydel-

ser ikke anledning til større udfordringer. Udfordringerne opstår først, når saldoen bliver negativ, 

eller aftalen udløber. Se de skattemæssige konsekvenser heraf i bilag 2. 

 

Som følge af ovenstående regler om løbende ydelser, er det relevant at definere, hvorvidt der er tale 

om en løbende ydelse eller blot en regulering af vederlaget. Der findes flere afgørelser på, at én 

efterfølgende regulering af vederlaget ikke betragtes som en løbende ydelse. Eksempelvis 

TfS2003.896.H, hvor et selskab ikke kunne fradrage en garantiforpligtelse, da denne ikke kunne 

klassificeres som en løbende ydelse. Det samme blev konkluderet i TfS2003.255.LR, hvor vederla-

get var afhængigt af udfaldet af en retssag. I TfS2005.308.ØL var der aftalt et vederlag på 15 % af 

virksomhedens omsætning i de næste syv år til overdrageren. Her vurderede Østre Landsret dog, at 

der var tale om en løbende ydelse. 

 

I TfS2003.255.LR udtalte ligningsrådet; ”at en enkelt efterregulering af overdragelsessummen ikke 

konstituerede en løbende ydelse efter ligningslovens § 12B. Dette gjaldt hvad enten efterregulerin-
                                                
141 LL § 12 B, stk. 2 
142 LL § 12 B, stk. 3. 
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gen indtrådte i aftaleåret eller i et efterfølgende indkomstår. Ligningsrådet henså herved til be-

stemmelsens ordlyd samt til, at man ved indførelsen af bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervsli-

vets generationsskifter.” Denne udtalelse fra ligningsrådet er i tråd med de ovennævnte domme.  

 

For at der kan være tale om en løbende ydelse, må det afgørende således være, at den er aftalt på 

omstruktureringstidspunktet, og at den består af mere end én efterfølgende transaktion. 

 

Udbetaling af løbende ydelser kan være en likviditetsmæssig fordel for det modtagende selskab, 

idet ydelserne først skal erlægges senere. Derimod er det en ulempe for de indskydende selskabsdel-

tagere, idet skatten af de kapitaliserede ydelser forfalder på omstruktureringstidspunktet. Disse sel-

skabsdeltagere kan dog søge om henstand for en del af skattebetalingen jf. AL § 40, stk. 7. Disse 

henstandsregler vil dog ikke blive gennemgået yderligere her.  

  

10.1.2. Stemmeflertal ved aktieombytning 

Betingelsen om opnåelse af stemmeflertal i ABL § 36, stk. 2, 1. pkt. giver i praksis anledning til 

visse udfordringer. Det gælder således for selskaber, der ejes af to selskabsdeltagere, der hver ejer 

50 % af aktierne, samt for selskaber, hvor selskabet selv ejer egne aktier, og selskaber med flere 

aktieklasser.  

 

Betingelsen om opnåelse af stemmeflertallet i det erhvervede selskab er både en formel og en reel 

betingelse. Det betyder, at det eksempelvis ikke er muligt at foretage en skattefri aktieombytning for 

én selskabsdeltager, såfremt to selskabsdeltagere hver ejer 50 % af stemmerne. Afgørelser har vist, 

at det heller ikke er muligt at foretage en skattefri aktieombytning, såfremt to ligeværdige selskabs-

deltagere aftaler, at den ene køber en mindre andel af den andens aktier for senere at sælge disse 

aktier tilbage til den oprindelige selskabsdeltager. Derved opnår den ene selskabsdelstager formelt 

at få stemmeflertal i det erhvervede selskab i en kortere periode, men da stemmeflertallet ikke er 

reelt (grundet det efterfølgende tilbagesalg), vil en skattefri aktieombytning ikke kunne gennemfø-

res jf. SKM2003.221.ØLR og TfS1999.492.LSR.  

 

En mulighed for at opnå en holdingstruktur for to ligeværdige selskabsdeltagere vil være, at begge 

foretager en aktieombytning efterfulgt af en spaltning. 

 

Stemmefuldmagter, tidsbegrænsede stemmeoverdragelser og lignende råderet over stemmer tillæg-

ges således ikke værdi ved opgørelsen af stemmefordelingen jf. TfS1998.678.LR, hvor Ligningsrå-
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det gav afslag på en aktieombytning, idet en uigenkaldelig fuldmagt ikke kan sidestilles med en 

besiddelse af aktierne. 

 

Såfremt en mindretals aktionær har veto-ret, er det ikke muligt for en majoritetsaktionær at foretage 

en skattefri aktieombytning, da stemmeflertallet ikke er reelt jf. SKM2001.241.LR.  

 

Derimod viser SKM2001.303.TSS, at der kan gives tilladelse til en skattefri aktieombytning selvom 

selskabsdeltageren kun har 47,4 % af stemmerne. Dette skyldes, at selskabsdeltageren havde reel 

indflydelse i selskabet, da selskabet selv ejede 10 % af aktierne, og selskabet jf. ASL § 37, stk. 3 

ikke har mulighed for at udnytte disse stemmerettigheder. Derved havde selskabsdeltageren det 

reelle stemmeflertal, idet han rådede over 52,7 % af de stemmer, der kunne udnyttes. 

 

Det er endvidere relevant at præcisere, at ejerandele og stemmerettigheder ikke nødvendigvis er det 

samme som følge af begrebet aktieklasser.143 En selskabsdeltager kan således eje 67 % af selskabs-

kapitalen, men kun 17 % af stemmerne som følge af aktieklasser med forskellig stemmefordeling. 

Derved ejer denne selskabsdeltager størstedelen af selskabskapitalen og værdien af selskabet, men 

deltageren har langt fra stemmeflertallet. Dette eksempel er vist i figur 10.1, hvor en A-aktie giver 

10 stemmer, og en B-aktie giver 1 stemme. 

Aktiekapital i t.kr Andel af aktiekapitalen Stemmer Andel af stemmer
Aktionær A - 250 A-aktier 250                        33% 2.500       83%
Aktionær B - 500 B-aktier 500                        67% 500          17%
i alt 750                        100% 3.000       100%

Figur 10.1: Fordeling af aktiekapital og stemmeandel mellem to aktionærer 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det er derfor en vigtig forudsætning, at den selskabsdeltager, der ønsker at foretage en aktieombyt-

ning, har det reelle stemmeflertal, ellers kan betingelsen for en skattefri aktieombytning efter ABL § 

36, stk. 1 og 2 ikke anses for opfyldt. 

 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt ovennævnte praksis er i overensstemmelse med ordlyden i be-

stemmelsen om aktieombytninger. ABL § 36, stk. 2 lyder: ”Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, for-

stås den transaktion hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den 

virkning, at det opnår flertallet af stemmerne…” Ud fra ordlyden af bestemmelsen i ABL § 36, stk. 

2 er der således ikke grundlag for at nægte aktieombytninger i de tilfælde, hvor selskabsdeltageren 
                                                
143 Hjemlen til at foretage opdeling af aktier i aktieklasser fremgår af ASL § 17 
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opnår flertallet af stemmerne men ikke opnår retten til at udøve magten over flertallet af stemmeret-

tighederne eksempelvis i de tilfælde, hvor aktionæroverenskomster og vetoret forhindrer, at en sel-

skabsdeltager egenhændigt kan bestemme over selskabet. 

 

I fusionsskattedirektivet artikel 2, punkt c fremgår det ligeledes at; ”ved ombytning af aktier [for-

stås] den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med 

den virkning, at det opnår et flertal af stemmerne i dette selskab,…” Ud fra bestemmelsen i aktie-

avancebeskatningsloven og i fusionsskattedirektivet er der således ikke hjemmel til i praksis at næg-

te skattefrie aktieombytninger i de tilfælde, hvor selskabsdeltageren opnår flertallet af stemmerne, 

men ikke retten til at udøve magten over flertallet af stemmerettighederne. 

 

I den tyske, engelske og franske version af fusionsskattedirektivet er det henholdsvis ordene; 

”Mehrheit der Stimmrechte”, ”majority of the voting rights” og ”la majorité des droits de vote”, der 

er anvendt. Dette betyder oversat til dansk, at det er flertallet af stemmerettighederne, der er afgø-

rende for, om en aktieombytning kan gennemføres skattefrit. Den tyske, engelske og franske versi-

on af fusionsskattedirektivet er således i overensstemmelse med den danske praksis på området. Det 

kan derfor konkluderes, at denne uklarhed i den danske oversættelse af fusionsskattedirektivet ikke 

har betydning for den udøvede praksis på området, og at den udøvede praksis ikke er i strid med 

meningen i fusionsskattedirektivet, uanset at ordlyden i aktieavancebeskatningsloven og den danske 

version af fusionsskattedirektivet er en anden.  

 

10.1.3. Grenkravet 

Definitionen i FUL § 15 c, stk. 2 af, hvornår aktiver og passiver i en virksomhed betragtes som en 

gren, er forholdsvis klar. Dette er tilfældet, når de udgør en selvstændig organisatorisk enhed og kan 

fungere ved hjælp af egne midler. I praksis giver dette dog anledning til en lang række udfordringer, 

hvorfor dette også er et begreb, der foreligger mange afgørelser på. 

 

Det er i litteraturen diskuteret, hvad der helt præcis skal forstås ved en gren herunder; om der blot er 

tale om en gruppe aktiver og passiver, eller om begrebet skal tages mere bogstaveligt. I fusionsskat-

tedirektivet benyttes begrebet virksomhed i definitionen af tilførsel af aktiver, mens der ved fusion 

og (ophørs-) spaltning anvendes begrebet aktiver og passiver.144 Det må forventes, at denne forskel 

i ordvalget er bevidst, hvorfor der også er forskel på kravene til de aktiver og passiver, som overfø-

                                                
144 Fusionsskattedirektivet artikel 2, litra a - c 
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res i forbindelse med omstruktureringen. Da tilførsel af aktiver og grenspaltning, anvender samme 

grenbegreb anses kravene derved for mere skærpede end ved fusion og ophørsspaltning. 

 

Definitionen af en gren består hovedsageligt af to forskellige forhold; den organisatoriske enhed og 

drift for egne midler. Den organisatoriske enhed anses for at vægte højere end spørgsmålet om, 

hvorvidt grenen kan fungere ved hjælp af egne midler.145  

 

Organisatorisk enhed 

Ved den organisatoriske enhed skal der tages stilling til, hvorvidt gruppen af aktiver og passiver 

udgør en selvstændig bedrift eller en samlet enhed. Et vejledende kriterium til sondringen heraf er, 

hvorvidt gruppen af aktiver og passiver udgør et eller flere afgrænsede forretningsområder.146 Dette 

kan eksempelvis være forskellige emneområder eller forskellige geografiske placeringer. Dog skal 

det afgrænsede forretningsområde ikke tolkes så snævert, at det eksempelvis skal have sin egen 

bogholderifunktion.  

 

Et andet vejledende kriterium er, at den forestående transaktion skal foretages ud fra forsvarlige 

økonomiske eller forretningsmæssige betragtninger. Dette kriterium er stort set identisk med, at 

omstruktureringen skal være forretningsmæssigt begrundet i henhold til afsnit 3.2.2. 

  

I Ligningsvejledningen fremgår der nogle typetilfælde, hvor det formentlig ikke vil være vanskeligt 

at definere hvorvidt gruppen af aktiver og passiver kan betegnes som en selvstændig organisatorisk 

enhed. Dette er eksempelvis tilfældet med fast ejendom, uanset om der er tale om en ejendom, der 

anvendes til udlejning eller til virksomheden selv. Omvendt kan aktiebesiddelser som udgangspunkt 

ikke blive anset for værende en gren af en virksomhed.147 

 

Det finansielle kriterium 

Det andet forhold, som grendefinitionen består af, er begrebets finansielle kriterium, hvorefter gre-

nen skal kunne fungere ved hjælp af egne midler. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der skal 

ske en fordeling af aktiver og/eller likvider på en sådan måde, at grenen kan fungere ved hjælp af 

egne midler eller egne lånemuligheder hos uafhængige parter.148 Det er således ikke tilstrækkeligt 

                                                
145 Ligningsvejledningen - S.D.3.2 Gren af en virksomhed 
146 Ligningsvejledningen - S.D.3.2 Gren af en virksomhed 
147 Ligningsvejledningen - S.D.3.2.1 Fast ejendom, S.D.3.2.2 Aktiebesiddelse og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 558 
148 Ligningsvejledningen - S.D.3.2.4 Fungere ved hjælp af egne midler 
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for at opfylde denne betingelse, at grenen efterfølgende optager et lån hos moderselskabet for at 

kunne fungere.  

 

Det finansielle kriterium kræver, at der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt grenen vil kunne 

drives via egne midler både på kort og på længere sigt. I forbindelse med denne vurdering ses der 

blandt andet på egenkapitalen herunder soliditet og på likviditet. Endvidere er det blevet fast prak-

sis, at eksempelvis hele den udskudte skat skal kunne rummes af den ikke-bundne egenkapital.149 

En sådan praksis medfører en naturlig overvejelse af, om den nominelle kapital skal være forholds-

mæssig lav for derigennem at imødegå kravet om, at den frie egenkapital skal kunne dække den 

udskudte skat.  

 

Vurderingen, af hvorvidt en virksomhed opfylder grenkravet, må bero på en konkret vurdering med 

udgangspunkt i ovenstående kriterier. Der kan således ikke opstilles objektive mål for, hvornår en 

gruppe af aktiver og passiver opfylder betingelsen, selvom dette naturligvis havde været en hel del 

lettere. Dette er formentlig også årsagen til, at der efterhånden foreligger en del afgørelser, hvor 

forskellige konstruktioner er afprøvet. 

 

Lån med sikkerhedsstillelser fra nærtstående parter 

Det er blandt andet blevet afprøvet, hvordan begrebet fungere ved egne midler skal fortolkes. Der er 

således blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt en låneoptagelse hos et pengeinstitut er sket på 

markedsmæssige vilkår, såfremt pengeinstituttet sædvanemæssigt stiller krav om kaution eller inde-

ståelse fra nærtstående parter herunder hovedaktionærer. I en sådan situation kan det diskuteres, 

hvorvidt låntageren kan fungere ved hjælp af egne midler. Omvendt er det almindelig praksis, at 

bankerne forsøger at få sikkerhed for lånet i form af diverse kautioner og indeståelseserklæringer 

uanset låntagers egne formueforhold.  

 

Tidligere havde SKAT et standardkrav gående på, at der ikke kan gives tilladelse til en omstrukture-

ring, såfremt der etableres kautioner eller lignende fra nærtstående parter. Dette blev efterprøvet ved 

EF-Domstolen, som er refereret i TfS2002.211.EFD. Heraf fremgår det, at: ”Den omstændighed, at 

et modtagende selskab benytter en kredit på normale markedsvilkår fra et pengeinstitut, kan ikke i 

sig selv udelukke, at den tilførte bedrift er af selvstændig karakter, selv når der stilles sikkerhed for 

                                                
149 TfS.2001.121.TS og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 565 
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kreditten fra aktionærerne i det modtagende selskab, idet de benytter deres aktier i selskabet som 

sikkerhed for den indrømmede kredit.”150  

 

Derved bekræfter EF-Domstolen, at sikkerhedsstiller fra nærtstående parter ikke i sig selv kan side-

stilles med, at grenen ikke kan fungere for egne midler, så længe det sker på markedsmæssige vil-

kår. Skatteministeriet har da også i et efterfølgende retsforlig anerkendt, at Ligningsrådets vilkår var 

ulovligt.151 

 

Opdeling af gæld og provenu 

Et andet forhold, som har været drøftet i praksis i forbindelse med grenkravet, er, hvorvidt der kan 

ske en opdeling af en gæld og et tilhørende provenu. Dette spørgsmål er ligeledes blevet drøftet ved 

EF-Domstolen, og afgørelsen er refereret i TfS2002.211.EFD. I denne sag udtalte EF-Domstolen, at 

der ikke kan anses for at foreligge en tilførsel af aktiver i fusionsskattedirektivets forstand i de til-

fælde, hvor en transaktion går ud på, at det indskydende selskab bevarer provenuet af et betydeligt 

lån, som selskabet har optaget, mens de modsvarende forpligtelser overføres til det modtagende 

selskab.152  

 

Denne udtalelse er i Ligningsvejledningen fortolket som om, at det med andre ord som udgangs-

punkt er et krav, at gældsforpligtelse og låneprovenu enten samlet skal overføres til det modtagende 

selskab eller samlet skal bevares i det indskydende selskab, medmindre helt særlige forhold gør sig 

gældende.153  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt SKAT har ret i denne fortolkning. Det kommer an på hvor meget, der 

lægges i ordene ”hvor en transaktion går ud på”. Fortolkes disse som om, at en del af formålet med 

transaktionen eller omstruktureringen skal være at adskille provenuet og gælden, må fortolkningen i 

Ligningsvejledningen anses for værende forkert, idet denne ikke indeholder en vurdering af, hvad 

formålet med omstruktureringen er, og den derfor alene tager stilling til, at provenu og gæld altid 

skal følges ad. 

 

Hvis formuleringen derimod kun skal fortolkes som, at en del af resultatet af omstruktureringen vil 

være at provenu og gæld adskilles, og at der i sådanne tilfælde ikke kan anses for at være sket en 
                                                
150 EF-Domstolens afgørelse præmis 35, jf. TfS.2002.211.EFD 
151 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 568 
152 TfS2002.211.EFD, præmis nr. 29 
153 Ligningsvejledningen - S.D.3 Tilførsel af aktiver 
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omstrukturering i direktivets forstand, så er fortolkningen i Ligningsvejledningen mere korrekt. 

Omvendt fremgår det af EF-Domstolens udtalelse, at der skal være tale om et betydeligt lån, som 

igen er et relativt begreb, hvilket ikke er indarbejdet i Ligningsvejledningens fortolkning.  

 

På baggrund af ovenstående må Ligningsvejledningens fortolkning således anses for værende for 

snæver. Endvidere giver det ikke mening i praksis, hvis der ikke kan ske en form for opdeling af lån 

og provenu i forbindelse med en omstrukturering, så længe opdelingen ikke er formålet med trans-

aktionen, og beløbene ikke er betydelige. Det er ikke svært at forestille sig en situation, hvor lånet 

er optaget i et vist tidsrum før omstruktureringen, og provenuet er blandet sammen med den daglige 

drift og derfor kan være svær at adskille. Omvendt er det naturligvis heller ikke svært at forestille 

sig en situation, hvor omstruktureringen bevidst skal adskille gælden og det tilhørende provenu.  

 

Konklusionen må dog være, at så længe opdelingen er forretningsmæssigt begrundet, og gruppen af 

aktiver og passiver udgør en gren af virksomheden, der blandt andet kan fungere ved hjælp af egne 

midler, til trods for at passiverne indeholder en større gæld, end hvad der følger med af provenu, og 

der ikke er tale om et betydeligt lån, så må dette være i overensstemmelse med EF-domstolens udta-

lelse. 

 

10.1.4. Forholdet mellem aktiver og forpligtelser 

Problematikken omkring definitionen af en gren leder videre til værnsreglen omkring forholdet mel-

lem aktiver og forpligtelser ved brug af de objektive regler. I henhold til denne bestemmelse, er det 

en betingelse ved skattefri spaltning efter de objektive regler, at forholdet mellem de aktiver og for-

pligtelser, som overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forplig-

telser i det indskydende selskab opgjort efter handelsværdier. 

 

I 2009 blev værnsreglen ændret. Indtil da havde loven foreskrevet, at det var forholdet mellem akti-

ver og gæld, som var omfattet af bestemmelsen. Dette gav imidlertid en række fortolkningsudfor-

dringer af begrebet gæld. Dette skyldes, at der regnskabsmæssigt opereres med henholdsvis gælds-

forpligtelser og hensatte forpligtelser,154 hvor de hensatte forpligtelser adskiller sig ved at være 

uvisse med hensyn til størrelse og forfaldstid, mens gældsforpligtelser kendes nøjagtigt.  

 

                                                
154 ÅRL §§ 47 og 48 
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Hvorvidt hensatte forpligtelser var en del af begrebet gæld, gav derfor anledning til drøftelser såvel 

i litteraturen som i praksis. I SKM2007.921.SR valgte skatterådet at tolke begrebet på en pragma-

tisk måde, der gav metodefrihed i forhold til, hvordan opgørelsen skulle ske. Endvidere offentlig-

gjorde SKAT en kommentar i SKM2007.917.SKAT, hvori det blev præciseret, at det måtte være 

formålsfortolkningen, der var afgørende i de tilfælde, hvor der var tale om uafhængige parter, hvor 

der forelå uvildige eksterne vurderinger ved værdiansættelsen, og hvor det indskydende selskab 

havde små gældsposter i forhold til aktivbeholdningen.  

 

Ud fra formålsfortolkningen måtte det således være ensbetydende med, at det afgørende måtte være, 

at der ikke skete en fordeling mellem aktiver og gæld, som medførte, at værdien af vederlagsaktier-

ne i det modtagende selskab kunne bringes vilkårligt ned, så aktierne efterfølgende ville kunne sæl-

ges uden nævneværdig værdi.  

 

For at præcisere fortolkningen af bestemmelsen blev begrebet gæld erstattet med begrebet forplig-

telser i lov nr. 98 af 10. februar 2008. I bemærkningerne til lovforslaget er det præciseret, at det 

herefter udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, at den både omfatter gældsforpligtelser og hensatte 

forpligtelser herunder udskudt skat med videre. Ændringen anses for at være i overensstemmelse 

med værnsreglens formål og lukker dermed for diskussionen om, hvad begrebet gæld omfatter.155 

 

10.1.5. Balancetilpasning 

I praksis kan det være vanskeligt både at opfylde grenkravet samtidig med, at værnsreglen omkring 

forholdet mellem aktiver og forpligtelser skal være opfyldt. Derfor foreligger der også forholdsvis 

mange afgørelser herpå, da såvel dette spørgsmål som spørgsmålet om generelt at overholde værns-

reglen omkring forholdet mellem aktiver og forpligtelser giver anledning til mange overvejelser og 

et behov for at sikre skattefriheden. 

 

For at opfylde såvel værnsreglen som grenkravet er det i henhold til lovbemærkningerne jf. afsnit 

5.4.3 tilladt at overføre ikke-grenrelaterede likvide midler, hvorved der foretages en såkaldt balan-

cetilpasning. Såfremt det indskydende selskab ikke er i besiddelse af tilstrækkelige ikke-gren-

relaterede midler, er der stillet spørgsmålstegn ved, om balancetilpasningen kan foretages ved at 

optage et lån og adskille gæld og provenu.  

 

                                                
155 Dette er efterfølgende blevet bekræftet i SKM2009.366.SR 
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I forhold til den ovenfor analyserede praksis omkring grenkravet fremgår det, at det ikke er muligt 

at adskille gæld og provenu, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Hvad der skal læg-

ges i fortolkningen af helt særlige forhold, er imidlertid ikke defineret, hvorfor en sådan adskillelse 

ikke definitivt kan afvises, og den derfor må og bero på en konkret vurdering. 

 

Det er i henholdsvis SKM2008.172.SR og SKM2008.188.SR bekræftet, at det er tilladt, at optage et 

lån forud for omstruktureringsdatoen for at opfylde betingelsen om ens forhold mellem aktiver og 

forpligtelser i det modtagende og indskydende selskab. Det er dog en forudsætning, at der er realitet 

bag gældsforpligtelsen, hvilket vil sige, at der foreligger en reel gældsforpligtelse med en deraf for-

retningsmæssig realitet. 

 

I SKM2008.188.SR anførte SKAT i sagen, at de objektive regler omkring spaltning ikke indeholder 

regler vedrørende eventuel forudgående låneoptagelse i det indskydende selskab, hvorfor der såle-

des ikke er nogen hjemmel, som forhindrer dette. Heller ikke ud fra en formålsfortolkning af regler-

ne kan et sådan forbud indfortolkes. Endvidere har Skatteministeriet i forbindelse med høringen til 

lovforslaget bekræftet, at det forud for omstruktureringen er muligt at foretage en balancetilpasning 

og ikke afkræftet, at denne kan ske via lånoptagelse inden transaktionen foretages.156 

 

Det skal bemærkes, at de to anførte sager begge omhandler ophørsspaltninger, hvor der ikke gælder 

et grenkrav, mens vurderingen i Ligningsvejledningen af, hvorvidt gælden og provenuet kan adskil-

les, fremgår under behandlingen af grenkravet. Det må imidlertid kunne konkluderes, at det også 

ved grenspaltning efter de objektive regler vil være muligt at foretage en balancetilpasning ved lå-

neoptagelse inden spaltningen. Dette må også være gældende, selvom der i afgørelserne ikke er tegn 

på, at der har været helt særlige forhold, som begrundede tilladelsen til adskillelsen.  

 

10.1.6. Vederlæggelse til handelsværdi 

Som det fremgår af afsnit 5.4.2 og 7.4.1, skal værdien af vederlagsaktier og et eventuelt kontantve-

derlag som udgangspunkt svare til handelsværdien for de overførte aktiver og passiver ved skattefri 

omstrukturering efter de objektive regler. Bestemmelsen har til formål at forhindre, at der sker en 

formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne, således at selskabsdeltageren ved hjælp af et skævt 

ombytningsforhold forærer det erhvervende selskab værdier eller omvendt, hvor selskabsdeltagerne 

får foræret værdier. 

                                                
156 L 110 A 2006/07 Lovforslag, Bilag 1, oversigt over høringssvar, spørgsmål fra Advokatrådet 
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I de situationer, hvor der ikke er risiko for, at der sker en formueforrykkelse i forbindelse med om-

struktureringen, er skattefriheden stadig betinget af, at vederlæggelsen sker til handelsværdi. I prak-

sis medfører dette nogle unødvendige omkostninger i forbindelse med omstruktureringen, og det er 

med til at besværliggøre processen unødigt. 

 

Mulighed for at fravige værnsreglen 

Der er dog muligheder for at fravige denne værnsregel i visse tilfælde. Skatteministeriet har eksem-

pelvis bekræftet i forbindelse med lovforslaget om de objektive regler, at hvis det erhvervende sel-

skab stiftes i forbindelse med aktieombytningen, da vil værdien af de udstedte aktier altid svare til 

handelsværdien af de indskudte aktier.157 Værdien af vederlagsaktierne vil i sådanne tilfælde pr. 

definition svare til handelsværdien, idet der ikke foretages værdiforskydning blandt selskabsdelta-

gerne, og der ikke flyttes værdier mellem aktier, som behandles forskelligt. Dette er endvidere be-

kræftet i SKM2007.791.SR.  

 

Ovenstående gør sig tilsvarende gældende ved spaltning, hvor det i SKM.2007.699.SR er afgjort, at 

hvis selskabsdeltagerne modtager aktier i samme forhold i det nystiftede selskab, som aktiverne og 

passiverne er fordelte, da vil værdien af vederlagsaktierne pr. definition svare til handelsværdien, 

selvom spaltningen sker til regnskabsmæssige værdier. Dette skyldes, at der i denne situation er tale 

om, at hver af de fire selskabsdeltagere modtager en ideel andel på 1/4 af samtlige aktiver og passi-

verne i det indskydende selskab.  

 

At ovenstående kun gælder for nystiftede selskaber er bekræftet i SKM2008.281.SR, hvor Skatterå-

det afviste, at en omstrukturering til et eksisterende selskab kunne anses for at foregå til handels-

værdi. Det gjorde ingen forskel i vurderingen heraf, at der var tale om en eneaktionær, der ejede alle 

de implicerede selskaber, hvorfor der ikke kunne være tale om en værdiforskydning, ligesom det 

heller ikke gjorde nogen forskel, at aktierne i de involverede selskaber skattemæssig skulle behand-

les ens. 

 

Der er dog andre eksempler på, hvor det ikke er nødvendigt at indhente handelsværdivurderinger fra 

eksterne fagfolk for, at en omstrukturering kan anses for værende sket til handelsværdi. 

 

                                                
157 L 110 A 2006/07 Lovforslag, Bilag 1, oversigt over høringssvar, spørgsmål fra Foreningen for Statsautoriserede Revisorer 
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Det gør sig eksempelvis gældende, hvis de involverede parter i omstruktureringen ikke har sam-

menfaldende skattemæssige interesser og dermed kan betragtes som uafhængige. I sådanne tilfælde 

vil handelsværdien pr. definition svare til værdiansættelsen mellem parterne, hvorfor SKAT accep-

terer denne værdiansættelse, selvom den ikke nødvendigvis er baseret på eksterne vurderinger.158 

 

Der foreligger også flere afgørelser, hvor søskende og fætter-kusine forhold betragtes som parter 

med modstridende økonomiske og dermed skattemæssige interesser. Dette gør sig eksempelvis 

gældende i SKM2008.198.SR og SKM2008.692.SR. I søskende-relationer skal det dog bemærkes, 

at der kan forekomme særlige forhold, som medfører, at de kan anses for at have sammenfaldende 

interesser og dermed interesse i at forskyde værdierne. I sådanne situationer må det forventes, at 

SKAT vil fravige udgangspunktet om, at søskende anses for uafhængige.159 

 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at selvom handelsværdi i princippet bliver sidestil-

let med dagsværdi, er det ikke i alle situationer nødvendigt at indhente eksterne vurderinger på vær-

dien eller foretage beregninger efter SKATs forskellige værdiansættelsescirkulærer. Dette gælder 

således, hvis omstruktureringen sker til et nystiftet selskab, ellers hvis værdien fastsættes mellem 

uafhængige parter med modstridende interesser. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt det er rimeligt, at en eneaktionær, der ønsker, at omstrukturere til et 

eksisterende selskab ikke kan foretage denne transaktion efter de objektive regler uden at foretage 

en værdiansættelse af aktiverne. Skattemæssigt er dette ikke i strid med formålet med værnsreglen 

idet, der ikke sker nogen værdiforskydning mellem flere selskabsdeltagere. Såfremt der er tale om 

en fysisk person som selskabsdeltager, er der som udgangspunkt heller ikke forskel i den skatte-

mæssige behandling af aktierne. Ved selskaber kan der være en forskel i behandlingen af aktierne 

på grund af treårsreglen, hvorfor det i disse tilfælde bør komme an på en konkret vurdering, men det 

er svært at se den overordnede mening i, at SKAT og Skatterådet ønsker at gøre denne betingelse 

gældende uanset omstædighederne ved omstruktureringen til et eksisterende selskab. 

 

10.1.7. Udbyttebegrænsning 

En af værnsreglerne går ud på at begrænse muligheden for udlodning af udbytte i en treårig periode 

til selskabsdeltagerne efter nærmere fastsatte regler, som er gennemgået i afsnit 5.2.4. Dette er en af 

                                                
158 SKM2007.917.SKAT og SKM2008.188.SR 
159 SKM2008.198.SR, hvor SKAT i begrundelsen udtaler, at de øvrige oplysninger i sagen ikke har givet anledning til at fravige 
udgangspunktet. 
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de værnsregler, som har givet en del udfordringer i praksis og derfor også er efterprøvet i en række 

forskellige sager. 

 

Af lovhjemlen fremgår det, at den alene regulerer forhold, hvor der kan modtages skattefrit udbytte. 

Da fysiske personer ikke har hjemmel til at modtage skattefrit udbytte,160 gælder værnsreglen såle-

des kun for selskaber. Denne fortolkning af reglerne er blandt andet blevet bekræftet i bindende svar 

fra Skatterådet jf. SKM2007.920.SR, SKM2008.169.SR og SKM2008.692.SR. 

 

Derimod ser det ikke ud til, at praksis har taget stilling til hvorvidt selskaber, der ikke opfylder be-

tingelserne i SEL § 13, stk. 1, nr. 2 til at modtage skattefrit udbytte, og som derfor beskattes af 66 % 

af udbyttebeløbet,161 kan anses for at have modtaget skattefrit udbytte eller ej. Selskaber i sådanne 

situationer, som indgår i en skattefri omstrukturering efter de objektive regler, bør således indhente 

et bindende svar for at fastslå, hvorvidt de er omfattet helt eller delvist af værnsreglen. 

 

Såfremt denne værnsregel ikke overholdes, og der i omstruktureringen indgår en eller flere sel-

skabsdeltagere, og en af disse er et selskab, er det ensbetydende med, at hele omstruktureringen 

bliver skattepligtig. Dette gælder også for selskabsdeltagere i form af fysiske personer, selvom disse 

ellers ikke er omfattet af værnsreglen, da de ikke kan modtage skattefrit udbytte.162  

 

Udbyttebegrænsningsreglen i forhold til efterfølgende omstruktureringer 

I praksis er det endvidere blevet efterprøvet, hvorvidt reglen om udbyttebegrænsning er til hinder 

for efterfølgende omstruktureringer, samt hvordan selskabsdeltagerne skal forholde sig til værns-

reglen, såfremt det omstrukturerede selskab i en senere omstrukturering ophører.  

 

Det er bekræftet i både SKM2008.707.SR og SKM2009.223.SR, at der ikke i reglerne om skattefri 

aktieombytning, skattefri spaltning eller skattefri tilførsel af aktiver er et forbud mod at foretage 

efterfølgende omstruktureringer.163 Værnsreglen omkring udbyttebegrænsning er således ikke til 

hinder for, at der efterfølgende sker en ny omstrukturering. 

 

                                                
160 LL § 16A, jf. SL § 4, stk. 1, litra e 
161 SEL § 13, stk. 1, nr. 2  
162 SKM2008.692.SR 
163 Udbyttebegrænsningsreglen gælder for disse tre former for omstruktureringer jf. ABL § 36 A, stk. 7, FUL § 15 b, stk. 8 og FUL § 
15 d, stk. 8 
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Derimod fremgår det af afgørelserne SKM2007.922.SR, SKM2008.707.SR og SKM2008.746.SR, 

at det ikke ved en efterfølgende omstrukturering er muligt at undgå værnsreglen. Baggrunden for 

denne betragtning er, at det anses for værende stridende imod lovens formål, hvis værnsreglen i 

form af udbyttebegrænsningen ikke fortsætter i eksempelvis det modtagende selskab ved en skatte-

fri fusion. Det er således ikke muligt eksempelvis at fusionere sig ud af udbyttebegrænsningsreglen. 

For at kunne nå til denne konklusion, har SKAT foretaget en formålsfortolkning, hvilket SKAT 

ellers sædvanligvis ikke finder tilstrækkeligt.164  

 

Ifølge forfatterne Susanne Kjær og Johanne Minke Ulrich er det tvivlsomt, hvorvidt SKATs for-

tolkning af videreførelsen af udbyttebegrænsningsreglen har hjemmel i lovgivningen. Selvom for-

tolkningen er i overensstemmelse med lovens intentioner, er det svært at få øje på hjemlen hertil. 

Forfatternes fortolkning hænger sammen med, at der ved skattefrie omstruktureringer alene succe-

deres i de i FUL § 8 oplistede forhold, hvorfor der ikke er tale om en universal succession, hvilket 

ellers er tilfældet efter de selskabsretlige regler.  

 

Efter forfatteren Michael Serups vurdering indbefatter en ombytning af aktier eksempelvis ved en 

spaltning, at der sker en skattemæssig succession, således at de modtagne vederlagsaktier træder i 

stedet for det ombyttede aktier.165 Til at underbygge denne holdning kommer Michael Serup med to 

afgørelser fra Landsskatteretten.166 SKATs fortolkning af, at udbyttebegrænsningen lever videre, 

selvom vederlagsaktierne ophører i en anden omstrukturering, anses således for værende i overens-

stemmelse med Michaels Serups vurdering og understøttet af de to nævnte afgørelser, om end 

SKAT ikke anvender disse to afgørelser som argument for deres fortolkning. Selvom der således 

ikke er direkte hjemmel i lovgivningen til denne fortolkning er flere instanser kommet frem til den 

samme fortolkning.  

 

Udbytte i mellemperioden 

Et andet forhold som har været drøftet i praksis i forbindelse med denne værnsregel er, hvordan 

udbytte som udloddes i perioden mellem omstruktureringsdatoen og datoen for vedtagelsen også 

kaldet for mellemperioden. Dette er kun et problem ved spaltning og tilførsel af aktiver, hvor om-

struktureringen kan ske med tilbagevirkende kraft.  

                                                
164 SR.2008.0100, Succession i udbyttebegrænsningen 
165 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 483 
166 Se SKM2004.435.LR, der er et eksempel på, at en fraflytterbeskatning ikke forfalder, da vederlagsaktierne ved en ophørsspaltning 
trådte i stedet for de oprindelige aktier. Se endvidere SKM2005.178.LR, hvorefter succession også slår igennem i forhold til båndlag-
te aktier omfattet af LL § 7A. 
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Det er blandt andet blevet bekræftet i SKM2007.920.SR, at skattefrit udbytte, som udloddes i mel-

lemperioden ligeledes vil være omfattet af udbyttebegrænsningen. Det er således ikke muligt at fo-

retage udlodninger af frie reserver fra tidligere år i mellemperioden uden, at en sådan udlodning 

bliver fanget af udbyttebegrænsningen og derfor skal kunne indeholdes i den forholdsmæssige andel 

af det i afsnit 5.4.4 nærmere definerede resultat. 

 

Udbyttebegrænsningsreglen er et ufravigeligt krav 

I praksis er der mange situationer, hvor der inden for den treårige periode kan være behov for at 

foretage en udbytteudlodning, som overstiger det beløb, der kan udloddes i henhold til værnsreglen. 

Dette kan eksempelvis være i en koncern, hvor et nyt selskab i koncernen skal bygge en fabrik i 

Jylland. Koncernen ønsker at finansiere dette internt i et så stort omfang som muligt ved at gøre 

brug af de frie reserver i de øvrige koncernselskaber. Dette kan normalt gøres via udbytteudlodnin-

ger eller skattefrie koncerntilskud,167 såfremt selskaberne ikke har deltaget i en skattefri omstruktu-

rering. I henhold til afsnit 5.4.4 er disse transaktioner dog omfattet af udbyttebegrænsningsreglen, 

hvorfor det ikke vil kunne lade sig gøre i en treårig periode.  

 

I en situation som den ovenfor illustrerede skal udlodningen anvendes til at udvide forretningen, 

hvorfor der ikke er tale om skatteundgåelse, hvilket ellers er det formål, som værnsreglen skal sikre 

imod. Lovreglen hjemler imidlertid ingen mulighed for dispensation. De i omstruktureringen invol-

verede selskaber kan som et alternativ yde et lån til det nye selskab, der ønsker at bygge fabrikken. 

Der er dog en risiko for, at SKAT vil vurdere en sådan transaktion for værende en maskeret udbyt-

teudlodning, hvorfor der bør indhentes et bindende svar, inden transaktionen foretages. 

 

Forårspakkens betydning for udbyttebegrænsningen 

Som det fremgår i afsnit 9, vil udbyttebegrænsningen miste sin betydning i forbindelse med, at tre-

årsreglen for selskabers skattefrie salg af aktier bortfalder. Bestemmelsen er derfor ophævet med 

virkning fra indkomståret 2010. 

 

I forhold til udfordringerne med at overholde begrænsningsreglen, må ophævelsen af reglen anses 

for værende en stor lettelse for det danske erhvervsliv ved anvendelsen af de objektive regler. End-

videre medfører ophævelsen, at der kan udloddes udbytte i situationer som ovenfor angivet, hvor en 

                                                
167 SEL § 31 D 
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koncern ønsker at selvfinansiere en udvidelse af forretningen via overskydende likviditet i de øvrige 

koncernselskaber.  

 

Afskaffelsen af værnsreglen kan endvidere blive en fordel i generationsskiftesager, hvor den sel-

skabsdeltager, som bliver generationsskiftet ind i forbindelse med en omstrukturering via et hol-

dingselskab, optager et lån til dækning af vederlaget herfor. Jo hurtigere denne nye selskabsdeltager 

skattefrit kan få udloddet frie reserver op til holdingselskabet, jo hurtigere kan lånet indfris. 

 

I situationer, hvor der foretages et generationsskifte, som medfører, at eksempelvis tre nye ejere 

optages i driftsselskabet via et fælles holdingselskab efterfulgt af egne holdingselskaber, som illu-

streret i nedenstående figur 10.2, er konsekvenserne af Forårspakken og dermed afskaffelsen af ud-

byttebegrænsningen ikke en fordel. Dette skyldes, at hvor det efter de tidligere regler i SEL § 13, 

stk. 1, nr. 2 var et krav, at et selskab skulle eje mindst 10 % af selskabskapitalen direkte i det udlod-

dende selskab for at modtage skattefrit udbytte, er det nu ændret til, at det modtagende selskab også 

indirekte skal være berettiget til at modtage skattefrit udbytte. Den nye regel er formuleret således, 

at det selskab (Ny Holding A/S), der modtager skattefrit udbytte, og hvor mere end 50 % af sel-

skabskapitalen i Ny Holding A/S er ejet af selskaber, som ikke ville kunne modtage skattefrit udbyt-

te via et direkte ejerskab, anses for at falde under det nye porteføljeaktie-begreb.168  

 
Figur 10.2: Omstrukturering hvor ejerandelene bliver under 10 % 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ovenstående scenarium er ensbetydende med, at de tre ejere med de i figuren angivne ejerandele 

ikke vil kunne modtage skattefrit udbytte efter ændringen af reglerne som følge af Forårspakken og 

                                                
168 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 fremsat som L 2002 2008/09, ABL § 4, stk. 1 og stk. 3 
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indførslen af porteføljeaktie-begrebet, da de indirekte ejer mindre end 10 % af driftsselskabet.169 I 

sådanne tilfælde ville selskabsdeltagerne formentlig have foretrukket en udbyttebegrænsningsregel.  

 

Omkvalificering af udbytte til kontantvederlag  

Det, at værnreglen omkring udbyttebegrænsning bliver ophævet, åbner igen for spørgsmålet om, 

hvorvidt ”store” udbytteudlodninger foretaget efter omstruktureringen vil blive kvalificeret som et 

kontantvederlag.  

 

Det har tidligere været fast administrativ praksis, at efterfølgende større dispositioner som eksem-

pelvis udbytteudlodning kunne blive sidestillet med et kontantvederlag. Ved tilførsel af aktiver var 

dette især et problem, idet det jf. afsnit 6.2.3 ikke er tilladt, at en del af vederlaget er kontant i for-

bindelse med en skattefri omstrukturering. I sådanne tilfælde ville hele omstruktureringen derfor 

blive skattepligtig, såfremt udbyttet blev betragtet som kontantvederlag. 

 

SKM2002.213.TSS er et eksempel på den tidligere faste administrative praksis. I denne sag afgjor-

de SKAT, at den del af udbyttet, som ikke kunne henføres til årets overskud, måtte sidestilles med 

et kontantvederlag for tilførslen af aktiver. Dette hang især sammen med, at 94 % af den påtænkte 

udlodning kunne henføres til den opståede overkurs i forbindelse med tilførslen samt den tidsmæs-

sige sammenhæng, som udbytteudlodningen havde i forhold til, hvornår tilførslen af aktiver var 

sket. Det samme gjorde sig gældende i SKM2005.87.LSR, hvor Landskatteretten i sin begrundelse 

blandt andet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem tilførslen af aktiverne og udbyt-

teudlodningen samt, at udbytteudlodningen i væsentlig grad oversteg årets resultat. 

 

Der har naturligvis også været afgørelser, hvor efterfølgende udbytteudlodning ikke blev betragtet 

som et kontantvederlag i forbindelse med tilførslen af aktiver.170 Men reelt blev der fra omkring 

2001 indført et de facto forbud mod at udlodde tilført egenkapital i en periode på tre år efter tilførs-

len. Endvidere blev der opereret med en forhåndsformodning om, at enhver udlodning af den tilfør-

te egenkapital i den treårige periode, måtte anses som integreret og forudsat på tilførselstidspunktet, 

hvilket var kriterierne for at bedømme en udlodning som et kontantvederlag.171  

 
                                                
169 Værnsreglen gælder kun såfremt denne og tre andre betingelser alle er opfyldte. Disse tre betingelser går ud på, at mellemholding-
selskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, at mellemholdingselskabet ikke udøver reel 
økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, og at aktierne i mellemholdingselskabet er unoterede.  
170 Se eksempelvis SKM2006.403.SKAT, hvor den del af udbyttet der oversteg årets resultat kunne indeholdes i det modtagende 
selskabs frie egenkapital inden tilførslen af aktiver, hvorfor udlodningen ikke blev sidestillet med et kontantvederlag. 
171 TfS.2001.748.TS og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 550-551 
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Denne administrative praksis var imidlertid ulovlig sammenholdt med fusionsskattedirektivet. Der 

var således hverken i loven eller i direktivet hjemmel til at inddrage efterfølgende transaktioner i 

bedømmelsen af, hvornår noget er et kontantvederlag. Såvel loven som fusionsskattedirektivet defi-

nerer transaktionen ved hjælp af objektive kriterier og som den transaktion, hvilket sidestilles med 

én transaktion og ikke flere transaktioner.  

 

Denne fortolkning er som tidligere omtalt i afsnit 3.2.1 slået fast i Hans Markus Kofoed-sagen, 

hvoraf det fremgår, at eventuelle efterfølgende forhold kun kan tages i betragtning i bedømmelsen 

af de objektive kriterier i den konkrete sag, såfremt de pågældende forhold var bindende aftalt, som 

et led i selve omstruktureringstransaktionen.  

 

Men allerede i Leur-Bloem-sagen blev det slået fast, at det ikke er en forudsætning for anvendelsen 

af reglerne om i hvert fald aktieombytning, at transaktionen fører til en varig sammenslutning mel-

lem de deltagende selskaber.172 Det må forventes, at denne betragtning også gælder de øvrige om-

struktureringsmetoder. Endvidere fremgår det i et Rådsprotokollat, at myndighederne kan gøre brug 

af fusionsskattedirektivets artikel 11 om afslag, såfremt omstruktureringen efterfølges af et hurtigt 

salg af vederlagsaktierne.173 Tilsvarende findes der udtalelser fra det danske skatteministerium, der 

må tolkes som om, at efterfølgende dispositioner skal bedømmes efter lovgivningens almindelige 

regler, og ikke som en del af den første transaktion, som her er omstruktureringen.174  

 

Der er således ingen tvivl om, at der ikke er hjemmel til at omkvalificere udbytter til kontantveder-

lag, medmindre der allerede på omstruktureringstidspunktet var indgået en aftale om udbytteudlod-

ningen. Da der ikke er ændret på denne fortolkning af fusionsskattedirektivet, må det konkluderes, 

at selvom udbyttebegrænsningsreglen bliver ophævet fra 2010, og der dermed åbnes for muligheden 

for at udlodde ”store” udbytter kort efter omstruktureringen, vil disse ikke kunne omkvalificeres til 

kontantvederlag og derved gøre omstruktureringen skattepligtig. 

 

Det skal dog pointeres, at de omstrukturerede selskaber fortsat skal være varsomme med store ud-

lodninger efter en omstrukturering. Dette er Østre Landsretsdommen, SKM2009.91.ØLR et eksem-

pel på. I denne sag blev den efterfølgende udbytteudlodning ikke omkvalificeret til et kontantveder-

lag, da det ikke fandtes godtgjort, at der på tilførselsdatoen var indgået en bindende aftale om ud-

                                                
172 Leur-Bloem-sagen, præmis 37 
173 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 546 
174 Svar på spørgsmål 33 i forbindelse med vedtagelsen af Lov 1983.264 jf. Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 547 
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lodningen. Kravet på udlodningen var indarbejdet i aktionæroverenskomsten, men der var usikker-

hed forbundet med, hvornår den ville komme, om end det var aftalt, at udlodningen skulle ske hur-

tigst muligt. Udlodningen kunne derimod ikke anses for værende forretningsmæssigt begrundet, 

hvorfor den blev betragtet som skatteundgåelse, og tilførslen af aktiver derfor blev anset for skatte-

pligtig med hjemmel i fusionsskattedirektivets artikel 11. 

 

10.2. Analyse af fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis tilladelses-

reglerne eller de objektive regler 
Fordele og ulemper forbundet med fusion efter reglerne omkring indhentning af tilladelse fra SKAT 

og efter de objektive regler vil ikke blive inddraget i denne analyse idet, der kun findes et regelsæt, 

der kan foretages skattefrie fusioner efter. Nedenstående analyse er således baseret på spaltning, 

tilførsel af aktiver og aktieombytning. 

  

Der er en lang række generelle betingelser forbundet med at foretage skattefrie omstruktureringer, 

uanset om de foretages med indhentning af tilladelse fra SKAT eller efter de objektive regler. Det er 

således ikke disse betingelser, som påvirker beslutningen om hvilket regelsæt, der skal anvendes til 

en skattefri omstrukturering.  

 

10.2.1. Ulemper forbundet ved anvendelse af tilladelsesreglerne 

Omstruktureringer med tilladelse er generelt forbundet med få ekstra betingelser udover de generel-

le betingelser. Dog skal der udarbejdes og indleveres en ansøgning til SKAT, som de skal bruge 

noget tid på at vurdere og udfærdige en afgørelse af. Der er således noget administrationstid for-

bundet med anvendelsen af tilladelsesreglerne. 

 

Ansøgningen skal endvidere være forretningsmæssigt begrundet. For nogle virksomhedstyper kan 

det være vanskeligt at fremkomme med en acceptabel forretningsmæssig begrundelse for, hvorfor 

omstruktureringen skal foregå skattefrit. Det gælder eksempelvis selskaber, der alene består af ud-

lejning af ejendomme og investering i aktier, og hvor selskabsdeltageren ønsker at overdrage hele 

formuen til børnene uden dog at svare skat heraf. I dette eksempel vil der ikke kunne opnås en tilla-

delse fra SKAT til skattefri omstrukturering, da den alene er begrundet i private forhold og er et 

forsøg på skatteundgåelse. 
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Mange tilladelser fra SKAT indeholder vilkår, herunder anmeldelsesvilkår om enten generelle eller 

specifikke forhold. Afhængig af forholdets art løber dette anmeldelsesvilkår typisk i tre år. Dette er 

ensbetydende med, at de omstrukturerede selskaber i denne periode skal være opmærksomme på, at 

de har pligt til at anmelde efterfølgende dispositioner, som er relevante i forhold til vilkåret. Såfremt 

et anmeldelsesvilkår ikke overholdes, er der en stor sandsynlighed for, at tilladelsen bliver tilbage-

kaldt og, at transaktionen derved bliver skattepligtig. Det må således anses for værende en ulempe 

for tilladelsesreglerne, at selskaberne efterfølgende i en kortere eller længere periode skal være op-

mærksomme på dels at overholde indholdet i vilkårene og dels at få anmeldt eventuelle efterfølgen-

de dispositioner, som kan få betydning for transaktionernes skattefrihed. I de tilfælde, hvor tilladel-

serne ikke indeholder vilkår, giver dette naturligvis ikke anledning til udfordringer. 

 

10.2.2. Fordele forbundet ved anvendelse af tilladelsesreglerne 

Foretages en omstrukturering efter tilladelsesreglerne giver dette en vis sikkerhed for skatteyderen 

forstået således, at SKAT har godkendt, at den ønskede transaktion under de oplyste forudsætninger 

kan foretages skattefrit. Såfremt forudsætningerne derved overholdes, er der ingen risiko for, at 

SKAT efterfølgende anlægger en anden betragtning, og transaktionen derved kan blive skatteplig-

tig. 

 

Endvidere har omstruktureringer foretaget efter tilladelsesreglerne den fordel, at de ikke bliver ramt 

af de efterfølgende begrænsninger, som ligger i flere af værnsreglerne, uanset om dispositionerne er 

forretningsmæssige begrundet, hvilket eksempelvis en stor udbytteudlodning kunne være. 

 

10.2.3. Fordele forbundet ved anvendelse af de objektive regler 

Ved omstruktureringer efter de objektive regler skal der ikke udarbejdes og indleveres en ansøgning 

til SKAT. Der er derfor ikke den samme lange behandlingstid forbundet med en omstrukturering 

efter disse regler. Dog er der formentlig en rådgiver, som skal gennemgå omstruktureringen og sikre 

sig, at den overholder de relevante værnsregler, hvilket naturligvis også kræver noget behandlings-

tid.  

 

Endvidere giver de objektive regler mulighed for at foretage omstruktureringer i situationer, hvor 

det enten er vanskeligt eller helt umuligt at hænge transaktionen op på relevante og reelle forret-

ningsmæssige begrundelser. Dette er nemlig ikke et krav ved anvendelse af dette regelsæt, hvorfor 



Copenhagen Business School December, 2009 
Cand.Merc.Aud. 

 Side 101 

eksemplet fra tidligere med selskabet, der kun består af udlejning af ejendomme og investering i 

aktier, som udgangspunkt ville kunne indgå i en omstrukturering efter dette regelsæt.  

 

10.2.4. Ulemper forbundet ved anvendelse af de objektive regler 

Som det fremgår af begrebet objektive regler, er der en række objektive betingelser, som skal være 

opfyldt før, at den skattefrie omstrukturering kan foretages efter dette regelsæt. Mængden af disse 

objektive betingelser eller værnsregler er forskellig alt efter hvilken omstruktureringsmodel, der er 

ønskes anvendt. Fælles for dem alle er dog, at de sætter visse begrænsninger for, hvilke dispositio-

ner, de involverede selskaber og selskabsdeltagere efterfølgende kan foretage. Endvidere stilles der 

eksempelvis ved spaltning nogle specifikke krav, som skal være opfyldt før, at regelsættet i det hele 

taget kan anvendes, herunder kravet til forholdet mellem aktiver og forpligtelser. 

 

Dels er dette ensbetydende med, at de involverede selskaber og selskabsdeltagere får opstillet en 

række begrænsninger, som de ikke ville have fået ved anvendelse af tilladelsesreglerne, og dels stil-

ler nogle af disse værnsregler forholdsvis store krav til selskaberne allerede på omstrukturerings-

tidspunktet i forhold til, hvad der kræves af en omstrukturering efter tilladelsesreglerne. Disse 

værnsregler kan således medvirke til, at de objektive regler i mange situationer ikke vil kunne an-

vendes, eksempelvis hvis kravet omkring forholdet mellem aktiver og forpligtelser ikke kan forenes 

med grenkravet ved en grenspaltning. Nogle deltagere i omstruktureringerne kan endvidere betragte 

værnsreglerne for værende for komplicerede til, at de ønsker at anvende dem, eller kompleksiteten i 

dem kan medføre, at omstruktureringen efter de objektive regler ender med at være dyrere i rådgiv-

ningshonorar, end hvis den var foretaget efter tilladelsesreglerne. 

 

Yderligere er værnsreglerne ensbetydende med, at der i en periode blandt andet skal holdes øje med 

hvor meget udbytte, der udloddes, for ikke at overtræde reglen om udbyttebegrænsning. Denne pro-

blemstilling er ikke længere aktuel fra indkomståret 2010, hvor værnsreglen ophæves og erstattes 

med et holdingkrav. I forhold til de udfordringer, som udbyttebegrænsningsreglen har været for-

bundet med, ville denne begrænsning måske for nogen alligevel være at foretrække i forhold til ind-

holdet i holdingkravet. Dette er nemlig ensbetydende med, at de i omstruktureringen berørte aktier 

ikke kan sælges i en periode på tre år uden, at dette medfører, at hele omstruktureringen bliver skat-

tepligtig for alle selskabsdeltagere, uanset at det kun er en selskabsdeltager, som sælger sine aktier. 

Inden holdingkravet ville det kun være de afståede aktier, som ville være skattepligtige efter de al-

mindelige aktieavancebeskatningsregler og ikke selve omstruktureringen.  
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Som det fremgår af ovenstående analyse, er en fordel ved det ene regelsæt som udgangspunkt en 

afledt ulempe ved anvendelsen af det andet regelsæt. Det må således komme an på en vurdering i 

den konkrete sag, hvilket regelsæt, der er mest anvendeligt.  

 

10.3. Anvendelse af de objektive regler i praksis 
Som det fremgår af analysen af hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med henholdsvis regler-

ne om indhentning af tilladelse fra SKAT og de objektive regler, så kan tilladelsesreglerne anvendes 

på alle former for omstruktureringer, med undtagelse af naturligvis fusion, såfremt de kan begrun-

des i reelle forretningsmæssige forhold. Valget af hvilket regelsæt, der omstruktureres efter, afhæn-

ger således dels af de forretningsmæssige begrundelser samt dels af en opvejning af de fordele og 

ulemper, der i øvrigt er forbundet med de to regelsæt. 

 

Da der til de objektive regler er knyttet en lang række værnsregler, som kan medføre, at de objekti-

ve regler bliver uanvendelige i en række omstruktureringssituationer, er det interessant at analysere 

i hvilke særlige tilfælde, det klart er en fordel at anvende de objektive regler. Dette er analyseret 

nedenfor, der er dog ikke tale om en udtømmende analyse, hvorfor der kan forekomme andre situa-

tioner, hvor de objektive regler ligeledes med fordel kan anvendes. 

 

10.3.1. Omstruktureringer hvor de objektive regler med fordel kan anvendes 

Pengetankselskaber 

De objektive regler er især en fordel for de såkaldte pengetanksselskaber. Disse selskaber er typisk 

karakteriseret som likvidationsmodne selskaber med en likvid formue men uden en egentlig aktivi-

tet.175 Eksempler på sådanne selskaber er tidligere holdingselskaber, som har frasolgt datterselska-

ber med driftsaktiviteten og derfor kun har en sum penge tilbage, som anvendes til at investere i 

værdipapirer. Endvidere bliver selskaber, der i et mindre omfang har investeret i nogle udlejnings-

ejendomme og derfor driver udlejning i et begrænset omfang, som udgangspunkt også betragtet som 

pengetanke. Derimod bliver et holdingselskab, som via sine aktier i et datterselskab kontrollerer en 

aktiv erhvervsvirksomhed, ikke karakteriseret som et pengetankselskab. 

 

I praksis er der generelt givet afslag på ansøgninger om tilladelse til at omstrukturere pengetanks-

selskaber. Dette skyldes, at omstruktureringerne bliver anset for at have skatteundgåelse og/eller 

                                                
175 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 136 
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skatteunddragelse til hovedformål eller som et af hovedformålene, idet formuen ønskes opdelt mel-

lem flere parter, hvilket ikke anses for at være en forretningsmæssig begrundelse. Da dette betragtes 

som et surrogat til en skattepligtig likvidation, gives der derfor ikke tilladelse til sådanne omstruktu-

reringer.  

 

Omstrukturering af pengetankselskaber er eksempelvis relevant ved ophørsspaltninger, hvor formå-

let netop er en opdeling af formuen, men det kan også være relevant i de tilfælde, hvor der ønskes 

foretaget et generationsskifte. Et eksempel herpå er et selskab, som ejer fire udlejningsejendomme, 

der kan drives med en mindre indsats fra selskabsdeltagerne. Selskabets overskydende likviditet 

investeres i værdipapirer. Selskabet ejes af to holdingselskaber, som hver især ejes personligt af to 

søskende. Disse to personaktionærer ønsker at klargøre ejendomsselskabet på en måde, så det i en 

generationsskifteproces kan overdrages til deres børn. Den nuværende selskabskonstruktion, og et 

eksempel på hvordan den ønskede selskabskonstruktion kunne være, er illustreret nedenfor. 

 
Figur 10.3: Ophørsspaltning af et pengetanksselskab 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Den lette løsning havde naturligvis været, hvis børnene ville købe det samlede ejendomsselskab af 

deres forældre via hver deres holdingselskab, men i ovenstående tilfælde har de et ønske om at op-

dele formuen mellem sig.  

 

I eksemplet vil en omstrukturering ikke kunne foretages efter tilladelsesreglerne, da der er tale om 

et pengetankselskab, og det kan være vanskeligt at finde de afgørende forretningsmæssige begrun-

delser. Da disse begrundelser imidlertid ikke er nødvendige ved anvendelsen af de objektive regler, 

kan disse med fordel anvendes til omstrukturering af pengetankselskaber under forudsætning af, at 

værnsreglerne kan overholdes. 

 

Kombinationsomstruktureringer 

De objektive regler kan endvidere anvendes ved kombinationsomstruktureringer, hvor der eksem-

pelvis først foretages en aktieombytning og efterfølgende en ophørsspaltning af det erhvervende 

Holding A A/S 

Ejendomsselskab A 
A/S 

Holding B A/S 

Ejendomsselskab B 
A/S 

Holding A A/S 

Ejendomsselskab 
A/S 

Holding B A/S 



Copenhagen Business School December, 2009 
Cand.Merc.Aud. 

 Side 104 

selskab for at opnå en holdingkonstruktion, hvor selskabsdeltagerne har hver deres holdingsel-

skab.176  

 

Reglerne er en fordel i de situationer, hvor der ikke kan fremfindes reelle forretningsmæssige be-

grundelser for, hvorfor der skal etableres en holdingkonstruktion, og det derfor alene er et ønske fra 

selskabsdeltagerne. Da forretningsmæssige årsager ikke er en betingelse ved anvendelsen af de ob-

jektive regler, kan disse med fordel anvendes i sådanne situationer. 

 

Løsning på samarbejdsvanskeligheder eller uenigheder og uoverensstemmelser 

Omstrukturering med begrundelse i løsning af samarbejdsvanskeligheder, uenigheder eller uover-

ensstemmelser er i princippet en begrundelse, der både bunder i selskabets interesser samt i sel-

skabsdeltagernes interesser. Det kan eksempelvis være en konsekvens af en skilsmisse, men det kan 

også være uenigheder mellem to uafhængige parter.  

 

I henhold til omstrukturering efter tilladelsesreglerne stilles der i praksis strenge krav til, at uover-

ensstemmelserne skal påvirke selskabets drift negativt. SKM2001.414.TSS er et eksempel på, hvor 

omstruktureringen er begrundet i et dårligt forhold mellem to selskabsdeltagere, men hvor Told- og 

Skattestyrelsen fandt, at uoverensstemmelserne ikke berørte driften negativt, hvorfor der blev givet 

afslag på ansøgningen. 

 

Omvendt er SKM2005.429.TSS et eksempel på en konkret afgørelse, hvor det er åbenbart, at denne 

vil medføre en tilladelse begrundet i to brødres samarbejdsvanskeligheder. Denne afgørelse er refe-

reret i Ligningsvejledningen til illustration af uenighed i selskabsdeltagerkredsen.177 Da den konkre-

te sag på flere punkter er ekstrem, kan det diskuteres, om den er egnet til illustration af, hvad der 

generelt kræves for at opnå en tilladelse efter denne begrundelse. De nyere afgørelser har som en 

konsekvens af den tidligere refererede sag i SKM2007.807.DEP jf. afsnit 3.2.3 da også haft mindre 

fokus på de forretningsmæssige begrundelser og i stedet lagt mere vægt på, om der var tale om et 

forsøg på skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse.178  

 

Det kan dog fortsat være vanskelig at opnå tilladelse til en skattefri omstrukturering med denne for-

retningsmæssige begrundelse, især hvis den står alene. Da skattefri omstrukturering efter de objek-
                                                
176 Dette er blandt andet bekræftet i SKM2009.21.SR 
177 Ligningsvejledningen - S.D.2.7.4 Uenighed i aktionærkredsen 
178 Se eksempelvis SKM2008.134.LSR og SKM2008.335.LSR, hvor der i begge tilfælde blev givet tilladelse til omstrukturering, da 
hovedformålet eller et af hovedformålene ikke blev identificeret til at være skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse. 
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tive regler derimod ikke stiller krav om forretningsmæssige begrundelser, vil transaktioner begrun-

det i overstående med fordel kunne gennemføres efter disse regler. 

 

Efterfølgende dispositioner 

Som udgangspunkt kan efterfølgende dispositioner ikke påvirke en tilladelse til at foretage en skat-

tefri omstrukturering medmindre, at de efterfølgende dispositioner var aftalt på omstrukturerings-

tidspunktet. For en uddybning heraf se afsnit 3.2.1. Der gives fortsat en række tilladelser med an-

meldelsesvilkår, som stiller krav til, at visse efterfølgende dispositioner skal anmeldes til SKAT. 

Ved at foretage omstruktureringen efter de objektive regler fjernes en eventuel usikkerhed forbun-

det med konsekvenserne af efterfølgende dispositioner, da der ved disse omstruktureringer ikke kan 

fastsættes vilkår. Sådanne efterfølgende dispositioner kan være kapitalændringer, tilbagesalg af ak-

tier til det erhvervede selskab, det erhvervede selskabs salg af aktier i et datterselskab eller udbytte-

udlodninger. I omstruktureringer, hvor ovenstående dispositioner kan forventes at forekomme på et 

senere tidspunkt, kan det således være en fordel at omstrukturere efter de objektive regler.  

 

Der findes mange andre eksempler på, hvor skattefri omstrukturering efter de objektive regler med 

fordel kan anvendes. Generelt gælder det dog, at reglerne er en fordel i situationer, hvor det kan 

være vanskeligt at opnå en tilladelse. Eksempelvis ved spaltning af et datterselskab, der har til for-

mål at sikre et skattefrit frasalg af driftsselskabet, hvorved det selskab, der beholdes, er uden reel 

aktivitet. Det vil sige i tilfælde, hvor der er et element af udtræden forbundet med transaktionen, 

hvilket eksempelvis også kan gøre sig gældende i generationsskiftesager. 

 

Generelt vurderes reglerne for mest anvendelige i mindre selskaber. Det er typisk disse selskaber, 

som kan have vanskeligt ved at begrunde transaktionen i forretningsmæssige årsager, ligesom kon-

sekvenserne af værnsreglerne kan være lettere at overskue for mere simple selskaber end i større 

koncerner. Omvendt kan der i større selskaber være en for stor risiko forbundet med gennemførsel 

af en skattefri omstrukturering efter de objektive regler, idet der kan være stor usikkerhed forbundet 

med, hvorvidt værnsreglerne kan overholdes eller ej. Til gengæld er omstruktureringer i større sel-

skaber typisk forretningsmæssigt begrundet, hvorfor de uden større vanskeligheder kan anvende 

reglerne omkring indhentning af tilladelse fra SKAT. 

 

10.3.2. Omstruktureringer hvor de objektive regler ikke kan anvendes 

Det findes endvidere relevant at analysere, hvorvidt der er nogle omstruktureringssituationer, hvor 

de objektive regler ikke kan anvendes. Såfremt dette er tilfældet, er der i disse situationer ingen 
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grund til at investere rådgivningstimer i at få opstillet, hvad de skattemæssige konsekvenser er for 

den konkrete sag ved anvendelsen af henholdsvis tilladelsesreglerne og de objektive regler.  

 

Ved skattefri spaltning er der eksempelvis to situationer, hvor de objektive regler ikke kan anven-

des. 

 

Stemmeflertal ved skattefri spaltning 

Den første situation drejer sig om de tilfælde, hvor det indskydende selskab har mere end én sel-

skabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end tre år uden at have 

rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det 

modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. Disse omstrukturerings-

situationer er afskærmet fra at anvende de objektive regler som følge af en af værnsreglerne. 

 

Som det fremgår af afsnit 5.4.1, skal reglen forhindre, at der reelt sker et salg til tredjepart uden, at 

det udløser en realisationsbeskatning, og den er en konsekvens af en konkret afgørelse i Told- og 

Skattestyrelsen. I praksis vurderes denne begrænsning dog for værende væsentlig.179  

 

Bestemmelsen har blandt andet betydning ved de meget anvendte kombinationssager, hvor to eller 

flere selskabsdeltagere i et driftsselskab ønsker at opnå en holdingkonstruktion, hvor de via hver 

deres helejet holdingselskab ejer deres aktier i driftsselskabet. Holdingkonstruktionen kan opnås 

ved, at selskabsdeltagerne først ombytter aktierne i driftsselskabet til et fælles holdingselskab, der 

efterfølgende ophørsspaltes i et antal holdingselskaber svarende til antallet af selskabsdeltagere (se 

illustrationen heraf i figur 10.4). Hvis en eller flere af selskabsdeltagerne ikke har haft bestemmende 

indflydelse i driftsselskabet, og de har været selskabsdeltagere i under tre år, kan der ikke spaltes 

efter de objektive regler. 

 
Figur 10.4: Aktieombytning efterfulgt af en ophørsspaltning 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
                                                
179 SR.2009.0146, afsnit Skattefri spaltning 
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Ejertid optjent ved skattemæssig succession indgår i opgørelsen af, om en selskabsdeltager opfylder 

treårskravet. Hvis selskabsdeltagerne uden bestemmende indflydelse i det indskydende selskab så-

ledes har ejet aktierne i mere end tre år i det driftsselskab, som indgår i aktieombytningen, har sel-

skabsdeltagerne grundet den skattemæssige succession også været selskabsdeltager i det nye hol-

dingselskab i mere end tre år, og der kan herefter spaltes uden tilladelse. Såfremt ejertid i forbindel-

se med en skattemæssig succession ikke havde indgået i opgørelsen af treårsperioden, som der var 

lagt op til i lovforslaget, ville der ikke kunne foretages disse kombinationsomstruktureringer uden 

tilladelse, idet vederlagsaktierne i det nye holdingselskab ikke ville kunne anses for at have været 

ejet i over tre år.180  

 

Har selskabsdeltagere uden bestemmende indflydelse derimod ejet aktierne i mindre end tre år i 

driftsselskabet, overføres denne ejertid ligeledes til vederlagsaktierne i holdingselskabet i forbindel-

se med aktieombytningen, og der kan ikke spaltes skattefrit efter de objektive regler før, at sel-

skabsdeltagerne har ejet aktierne i minimum tre år. Reglen gælder for alle selskabsdeltagere, hvor-

for både personer og selskaber rammes af denne begrænsning. 

 

Skattefri grenspaltning med kontantvederlag 

I forbindelse med skattefri grenspaltning er der indført en værnsregel, hvorefter der i visse situatio-

ner ikke kan foretages grenspaltninger efter de objektive regler. Dette vil være tilfældet, hvor en 

selskabsdeltager i det indskydende selskab vil være helt eller delvis skattepligtig af sit salg af disse 

aktier og samtidig har ret til at modtage skattefrit udbytte efter reglerne i SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Det 

vil sige, er selskabsdeltageren et selskab, som ejer mindst 10 % af selskabskapitalen i det indsky-

dende selskab og kun har ejet disse aktier i en periode på mindre end tre år, vil der ikke kunne gren-

spaltes efter de objektive regler, såfremt vederlaget består af andet end aktier i det modtagende sel-

skab. Problemstillingen er illustreret i figur 10.5. 

 
Figur 10.5: Grenspaltning, hvor den ene selskabsdeltager alene modtager et kontantvederlag  

                                                
180 At ejertid som følge af skattemæssig succession skal medregnes i opgørelsen af den samlede ejertid, er bekræftet i 
SKM2007.791.SR. Sagen omhandlede en kombinationssag, hvor det blev bekræftet at spaltningen kunne foretages uden tilladelse fra 
SKAT, idet selskabsdeltageren havde ejet sine aktier i over tre år i det ombyttede driftsselskab. 
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Kilde: Egen tilvirkning 
 

I praksis vil denne problemstilling formentlig ikke komme til at få den store betydning. Dette skyl-

des, at der ved grenspaltninger som oftest er behov for at indhente en tilladelse fra SKAT alligevel 

dels for at sikre, at SKAT er enige i afgrænsningen af en gren, og dels fordi det kan være vanskeligt 

at opfylde grenkravet samtidig med, at værnsreglen omhandlende forholdet mellem aktiver og for-

pligtelser ligeledes er opfyldt. Men i de få tilfælde, hvor der ellers ville kunne være grenspaltet efter 

de objektive regler, medfører ovenstående begrænsning naturligvis en uhensigtsmæssighed. 

 

I praksis vil der naturligvis også være andre situationer, hvor omstruktureringer ikke kan foretages 

efter de objektive regler. Samlet set afhænger det af, hvorvidt selskaberne er i stand til at overholde 

de omfattende og for nogen forholdsvis komplicerede værnsregler. Det er primært ved spaltning, at 

dette kan blive et problem, da hovedparten af værnsreglerne kommer til udtryk i denne omstrukture-

ringsmetode. I aktieombytning og tilførsel af aktiver regulerer værnsreglerne hovedsagligt mulighe-

den for efterfølgende dispositioner, mens der ikke i samme grad som ved spaltningen, stilles krav til 

selskaberne i forbindelse med selve omstruktureringen. 

 

10.4. Delkonklusion 
Der er i praksis mange udfordringer forbundet med anvendelsen af tilladelsesreglerne og de objek-

tive regler. Endvidere skal selskabsdeltagerne være opmærksomme på, at et kontantvederlag kan 

blive betragtet som en løbende ydelse, hvilket medfører, at det skal beskattes efter nogle særlige 

regler. For at der kan være tale om en løbende ydelse, skal der foreligge en gensidig bebyrdende 

aftale på omstruktureringstidspunktet, der skal herske usikkerhed om ydelsens årlige størrelse eller 

varighed, og den skal bestå af mere end én efterfølgende transaktion. Den forventede størrelse af 

den samlede løbende ydelse kapitaliseres og beskattes på omstruktureringstidspunktet. 

 

Opfyldelsen af stemmeflertalskravet ved aktieombytninger har været genstand for flere sager i prak-

sis, hvor parterne blandt andet via midlertidig opnåelse af stemmeflertallet på forskellige måder har 

forsøgt at omgå reglen. Afgørelserne viser dog, at stemmeflertalskravet både er et formelt og et reelt 

krav, og derfor ikke kan omgås. Endvidere skal deltageren råde over retten til at udøve magten over 

flertallet af stemmerne og ikke kun formelt have flertallet af stemmerne, hvilket eksempelvis vil 

være tilfældet, hvis en stemmerettighed har vetoret.  
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Opfyldelse af grenkravet er en betingelse, uanset om der omstruktureres efter tilladelsesreglerne 

eller efter de objektive regler. Ved en gren forstås en organisatorisk enhed, som kan fungere ved 

hjælp af egne midler. Disse to elementer i definitionen virker forholdsvis simple, men ikke desto 

mindre har de givet anledning til mange afgørelser i praksis, hvor grænsesituationer og alternative 

muligheder for at opfylde definitionen er forsøgt afprøvet. Dette gælder eksempelvis konsekvenser 

ved lån hos grenen med sikkerheder fra nærtstående parter, samt hvorvidt det er muligt at opdele 

gæld og provenu. Udover nogle få typetilfælde er der dog tale om en konkret vurdering i den enkel-

te sag, hvorfor der kun kan opstilles nogle få vejledende kriterier for, hvornår begreberne kan anses 

for opfyldt. 

 

Ved anvendelse af tilladelsesreglerne er det, udover grenkravet og stemmeflertalskravet, kun betin-

gelsen om en forretningsmæssig begrundelse, som vurderes for at give udfordringer i praksis. Den-

ne betingelse har således givet anledning til en lang række forsøg på at fortolke, hvad der er omfat-

tet af gyldige forretningsmæssige begrundelser. 

  

Derimod er der flere elementer i de objektive regler og de medfølgende værnsregler, som giver an-

ledning til udfordringer i praksis. Ved en analyse af praksis fra de sidste par år, har det især været 

kravet til forholdet mellem aktiver og forpligtelser ved spaltning, herunder muligheden for at fore-

tage balancetilpasning, kravet om, at værdien af vederlagt skal svare til handelsværdien af de over-

førte aktiver og passiver samt udbyttebegrænsningsreglen, der har vist sig at give udfordringer. Af-

gørelserne går både på at afprøve nogle grænsefortolkninger af reglerne og på muligheder for at 

omgå reglerne, mens andre er af mere generel fortolkningskarakter.  

 

Det er således i en vis udstrækning muligt at foretage balancetilpasning eksempelvis via en forud-

gående låneoptagelse, hvor gæld og provenu adskilles, for at opfylde kravet til forholdet mellem 

aktiver og forpligtelser. Derimod er det kun i meget få tilfælde muligt at fravige handelsværdikra-

vet. Det gør sig dog gældende, hvor der aktieombyttes til et nystiftet selskab, eller hvor selskabsdel-

tagerne modtager en ideel andel af aktierne i det nystiftede modtagende selskab ved en spaltning. 

Endvidere er det muligt, såfremt de i omstruktureringen involverede parter er uafhængige. 

 

Udbyttebegrænsningsreglen er et ufravigeligt krav, reglen er dog ikke til hinder for efterfølgende 

omstruktureringer, men det er ikke muligt efterfølgende at omstrukturere sig ud af den. Udbytte 

udloddet i perioden mellem omstruktureringsdatoen og datoen for vedtagelsen skal endvidere med-

regnes i den samlede opgørelse af, hvor meget der kan udloddes. Generelt set vurderes reglens af-
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skaffelse fra indkomståret 2010 for værende en fordel, og afskaffelsen medfører ikke en øget risiko 

for, at udbytteudlodninger bliver omkvalificeret til kontantvederlag. Dog ville de selskabsdeltagere, 

som indirekte ejer under 10 % af selskabskapitalen formentlig have foretrukket begrænsningsreglen, 

da de efter de nye regler ikke vil kunne modtage skattefrit udbytte grundet en for lav ejerandel. 

 

Analysen af fordele og ulemper ved de to regelsæt viser, at som udgangspunkt er det, der er forde-

len ved det ene regelsæt en ulempe ved anvendelsen af det andet regelsæt. Ulemperne ved tilladel-

sesreglerne er ekspeditionstiden ved udfærdigelse og behandling af en ansøgning til SKAT, den 

forretningsmæssige begrundelse, som ansøgningen skal indeholde, samt eventuelle vilkår, som til-

ladelsen kan indeholde. Da disse forhold ikke gør sig gældende for anvendelsen af de objektive reg-

ler, vurderes disse forhold for værende en fordel ved omstrukturering efter dette regelsæt. 

 

Fordelene ved omstrukturering efter tilladelsesreglerne er omvendt, at en tilladelse giver en hvis 

sikkerhed for skatteyderen, idet SKAT har godkendt transaktionen på forhånd under de oplyste for-

udsætninger. Endvidere bliver omstruktureringerne efter tilladelsesreglerne heller ikke ramt af be-

grænsninger i efterfølgende dispositioner, hvilket ellers er en konsekvens ved flere af værnsregler-

ne. Værnsreglerne stiller især ved spaltning store krav til selskaberne allerede på omstrukturerings-

tidspunktet, og i nogle tilfælde vil værnsreglernes udformning være ensbetydende med, at en om-

strukturering ikke kan foretages efter disse regler. En sidste ulempe ved omstrukturering efter de 

objektive regler er den treårige udbyttebegrænsningsregel. Reglen bliver, som nævnt, erstattet af et 

treårigt holdingkrav fra indkomståret 2010. Dette krav indebærer imidlertid, at hvis en selskabsdel-

tager ønsker at sælge sine vederlagsaktier i den treårige begrænsningsperiode, da vil hele omstruk-

tureringen blive skattepligtig. 

 

Valget af hvilket regelsæt, der anvendes ved en omstrukturering, afhænger ud fra ovenstående ana-

lyse således dels af de forretningsmæssige begrundelser samt dels af en opvejning af fordelene og 

ulemperne ved de to regelsæt, herunder om værnsreglerne vil kunne overholdes. Dog vurderes det, 

at de objektive regler vil være særligt anvendelige på de såkaldte pengetankselskaber og i visse 

kombinationsomstruktureringer, da det i disse tilfælde kan være vanskeligt at redegøre for en for-

retningsmæssig begrundelse.  

 

Det samme gælder i de situationer, hvor omstrukturering anvendes til at løse samarbejdsvanskelig-

heder eller uenigheder og uoverensstemmelser mellem flere selskabsdeltagere. Tidligere skulle dis-

se uoverensstemmelser have en negativ effektiv på selskabets drift før, at SKAT ville give tilladelse 
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til en skattefri omstrukturering. De senere afgørelser viser dog en opblødning heraf, hvorfor der nu i 

højere grad bliver lagt vægt på, om der i omstruktureringerne er tale om skatteundgåelse og/eller 

skatteunddragelse. 

 

De objektive regler kan endvidere være en fordel i omstruktureringer, hvor efterfølgende dispositi-

oner, der kunne være omfattet af et vilkår i tilladelsen, forventes at indtræde, da dette fjerner en 

eventuel usikkerhed forbundet med, om dispositionen vil medføre, at transaktionen bliver skatte-

pligtig. Omvendt vil de objektive regler ikke kunne anvendes i spaltninger, hvor det indskydende 

selskab har mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i 

mindre end tre år uden at have rådet over flertallet af stemmerne, og samtidig med spaltningen bli-

ver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de til sammen råder over flertallet af stem-

merne. 

 

I praksis vil der naturligvis være flere situationer, hvor de objektive regler ikke kan anvendes her-

under eksempelvis, hvis en selskabsdeltager i det indskydende selskab vil være helt eller delvist 

skattepligtig af sit salg af vederlagsaktierne og samtidig kan modtage skattefrit udbytte.  

 

Generelt vurderes det, at de objektive regler er mest anvendelige på omstruktureringer af mindre 

selskaber, da disse kan have svært ved at komme med en reel forretningsmæssig begrundelse for 

omstruktureringerne, og konsekvenserne af værnsreglerne kan være nemmere at overskue end i 

større selskaber. Omvendt vil omstruktureringer i større selskaber ofte have en forretningsmæssig 

begrundelse, hvorved de kan anvende tilladelsesreglerne og dermed få glæde af fordelene herved, 

herunder eliminering af risikoen for at transaktionen efterfølgende bliver skattepligtig, hvis værns-

reglerne ikke kan overholdes.  
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11. Konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne og mulig-

hed for korrektion og omgørelse 
Når den skattefrie omstrukturering er gennemført, kan det forekomme, at den gennemførte disposi-

tion medfører nogle utilsigtede konsekvenser. Dette skyldes eksempelvis, at SKAT i forbindelse 

med ligningen af en disposition ikke er enig i, at de givne betingelser i lovgivningen eller de fastsat-

te vilkår er opfyldt. Det kan også skyldes, at de deltagende selskaber i omstruktureringen af forskel-

lige årsager efterfølgende ikke kan overholde lovgivningens betingelser. 

 

Selvom det er et krav for skattefrie omstruktureringer uden tilladelse, at det tilkendegives på selv-

angivelserne, at selskaberne har deltaget i en sådan transaktion,181 får det dog ingen skattemæssige 

konsekvenser, såfremt det fejlagtigt ikke er angivet, da der blot er tale om en forglemmelse.182 

 

Konsekvensen, når betingelserne for en skattefri omstrukturering med tilladelse ikke er opfyldt, er, 

at tilladelsen bliver tilbagekaldt, og transaktionen dermed bliver skattepligtig.183 Dette er også kon-

sekvensen for en skattefri omstrukturering, der er foretaget uden tilladelse. Hovedreglerne, såfremt 

en omstrukturering bliver skattepligtig, fremgår nedenfor i afsnit 11.1. Der er dog visse muligheder 

for at foretage korrektion eller omgørelse af de foretagne dispositioner og derved undgå, at den 

gennemførte omstrukturering bliver skattepligtig jf. afsnit 11.2 - 11.4. 

 

11.1. Skattepligt 
Er betingelserne for den skattefrie omstrukturering ikke længere opfyldt, indtræder der avancebe-

skatning efter aktieavancebeskatningsloven for aktieombytninger. Ved fusioner, spaltninger og til-

førsel af aktiver indtræder der realisationsbeskatning af hvert enkelt aktiv efter selskabsskatteloven 

og eventuel relevant særlovgivning.  

 

11.2. Skatteforbehold 
I forbindelse med indgåelsen af en aftale af skattemæssig karakter er det muligt at indføje et skatte-

forbehold i aftalen jf. SFL § 28. Et skatteforbehold bevirker, at det er muligt at omgøre den foretag-

ne disposition, såfremt visse betingelser er overholdt. Skatteforbeholdet skal være klart, skriftligt og 

                                                
181 FUL §§ 15 a, stk. 6 og 15 c, stk. 5 samt ABL § 36 A, stk. 9 
182 Bekræftet af Skatteministeriet jf. SPO.2007.125 
183 TfS.2001.34.LR og Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 159 
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oplyst overfor told- og skatteforvaltningen, og de civilretlige virkninger af skatteforbeholdet skal 

være klare og overskuelige.184  

 

SKAT kan nægte at godkende skatteforbeholdet såfremt, at de privatretlige virkninger af skattefor-

beholdet ikke er klare og overskuelige. Eksempelvis kan en tilbageførsel af en grenspaltning, der er 

sket et år tidligere have ret indviklede konsekvenser. 

 

11.3. Omgørelse 
Er der ikke i forbindelse med omstruktureringen taget et skatteforbehold, er det stadig muligt at 

ansøge om at få omgjort dispositioner, der skattemæssigt kan påvirke omstruktureringen. Det kræ-

ver dog, at følgende betingelserne i SFL § 29 alle er opfyldt. 

 

Dispositionen må ikke overvejende været gennemført for at spare eller udskyde skatter. Dette med-

fører, at der ikke er mulighed for omgørelse i de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at eksempelvis en 

investering, som en passiv investor har foretaget, er sket for at spare skat. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at det primære formål med succession ikke anses for at være skattebesparelse.185  

 

Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige. 

Dette kunne i relation til skattefrie omstruktureringer, hvor der udloddes for meget i udbytte, være, 

at den skattefrie omstrukturering blev skattepligtig som følge af, at udbyttebegrænsningsreglerne 

blev overtrådt. I TfS1993.515.LR blev der givet tilladelse til omgørelse af en udbytteudlodning, der 

var skattepligtig, idet selskabet ikke havde overholdt det dagældende ejertidskrav for skattefrit at 

kunne modtage udbytter. I TfS2006.481.LSR blev der omvendt givet afslag på omgørelse i en sag, 

hvor der det første år var udloddet udbytte, og hvor selskabets resultat i det efterfølgende år blev 

negativt med den konsekvens, at egenkapitalen blev mindre end ved opstarten. Afslaget blev be-

grundet med, at effekten af udlodningen ikke havde væsentlige skattemæssige konsekvenser. 

 

Dispositionen skal klart være fremlagt for myndighederne. Dispositionen må således ikke være for-

søgt skjult for SKAT, og SKAT skal uden at foretage dybere undersøgelser kunne forstå dispositio-

nen.  

 

                                                
184 SFL § 28, stk. 1 og stk. 2  
185 TfS.2000.740.TSM Notat om betalingskorrektion og omgørelse 
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De privatretlige virkninger af omgørelsen skal være enkle og overskuelige. Det betyder, at konse-

kvenserne af en omgørelse skal være tydelige, således at omgørelsen heller ikke efterfølgende vil 

medføre andre utilsigtede forhold.  

 

SKAT nævner i ”Notat om betalingskorrektion og omgørelse”,186 at betingelsen om de civilretlige 

virkninger af den ændrede disposition betyder, at eksempelvis en virksomhedsoverdragelse kun vil 

kunne omgøres såfremt det er ganske kort tid efter, at transaktionen er gennemført eller, at det er et 

selskab med meget simple forhold. Det er dog i den forbindelse en betingelse, at det er civilretligt 

muligt at omgøre dispositionen. Eksempelvis er det ikke muligt at omgøre en gennemført fusion, 

når det indskydende selskab ikke længere er noteret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorimod 

det vil være muligt at udstede ekstra vederlagsaktier, såfremt dette er nødvendigt.187 

 

Den sidste betingelse for omgørelse er, at alle de skatteretligt berørte parter skal godkende ansøg-

ningen om omgørelsen. Dette skyldes, at den utilsigtede skattemæssige virkning kan have været 

forudset af en af parterne og, at dette, uanset at de øvrige ikke havde forventet denne skattemæssige 

virkning, var grundlaget for, at en af parterne indgik aftalen.  

 

11.4. Efterfølgende ansøgning om tilladelse 
Er en skattefri omstrukturering gennemført uden tilladelse, og viser det sig efterfølgende, at de ob-

jektive betingelser ikke kan overholdes, bliver den gennemførte omstrukturering anset for skatte-

pligtig. For at undgå denne skattepligt er det muligt efterfølgende at søge tilladelse til den allerede 

gennemførte omstrukturering.188 Den efterfølgende ansøgning om tilladelse skal foretages på sam-

me måde, som en ansøgning inden omstruktureringen ville være foretaget. 

 

Blandt de største udfordringer ved en efterfølgende ansøgning vil typisk være at angive den forret-

ningsmæssige begrundelse. Se afsnit 3.2.3 og 3.2.4 for en uddybning af dette. Desuden må SKAT 

ved en efterfølgende ansøgning kun tage forhold i betragtning, som var gældende på tidspunktet for 

omstruktureringen. SKAT må således ikke forholde sig til, hvordan det efterfølgende er gået det/de 

omstrukturerede selskaber. Det vurderes dog, at dette kan give visse bevismæssige udfordringer i de 

tilfælde, hvor forudsætningerne for omstruktureringen har ændret sig efterfølgende. Endvidere kan 

det virke mistænksomt på SKAT, at der efterfølgende søges om en tilladelse til at foretage en alle-
                                                
186 TfS.2000.740.TSM Notat om betalingskorrektion og omgørelse 
187 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 189 
188 L 110 A 2006/07 Lovforslag, svar på spørgsmål 16 
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rede gennemført transaktion, hvorfor der kan være en risiko for, at forudsætningerne i ansøgningen 

blive efterprøvet i et større omfang end ellers. 

 

11.5. Bindende svar 
For at undgå at komme ind i problemer omkring overholdelse af betingelserne for skattefrie om-

struktureringer efter de objektive regler kan det være en fordel at indhente et bindende svar fra 

SKAT. Det kan eksempelvis være relevant, hvis der er tvivl om hvorvidt grenkravet er opfyldt, eller 

om en foreslået balancetilpasning er lovlig. 

 

Det er muligt at spørge både på forhold, der påtænkes gennemført, og på forhold, der allerede er 

gennemført.189 I forbindelse med anmodningen om et bindende svar der er nogle formalia der skal 

overholdes. Disse vil dog ikke blive omtalt nærmere her men fremgår blandt andet af Processuelle 

regler på SKATs område 2009-2, afsnit C.1.1. Generelt om bindende svar. 

 

Ved anmodning om et bindende svar, vil svartiden typisk være en til tre måneder afhængig af, hvem 

der har besvarelseskompetencen, og den kan være længere ved særlige eller komplicerede spørgs-

mål.190  

 

11.6. Delkonklusion 
Ved manglende overholdelse af reglerne eller ved tilbagekaldelse af en tilladelse bliver den foreta-

get skattefrie omstrukturering som udgangspunkt skattepligtig. Der er imidlertid nogle muligheder 

for eventuelt at få ændret en allerede foretaget disposition enten i form af selve omstruktureringen 

eller en efterfølgende disposition.  

 

Der kan eksempelvis indføres et skatteforbehold ved indgåelse af en aftale om skattefri omstruktu-

rering. Derved kan de deltagende parter tage forbehold for, at aftalen kun gælder, såfremt SKAT 

godkender en eller flere dele af aftalen. Er der ikke aftalt et skatteforbehold, kan det i stedet være 

muligt at få omgjort en disposition efter reglerne om omgørelse, såfremt den har haft væsentlige 

utilsigtede skattemæssige virkninger.  

 

                                                
189 SFL § 21, stk. 1 
190 Processuelle regler på SKATs område 2009-2, C.1.1. Generelt om bindende svar 
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For henholdsvis skatteforbeholdet og omgørelsesreglerne er der nogle stort set identiske betingelser, 

som skal være opfyldt før, at reglerne kan anvendes. Dispositionen skal klart og tydeligt lægges 

frem for SKAT og de civilretlige/privatretlige virkninger skal være klare, enkle og overskuelige. 

Ved anvendelse af omgørelsesreglerne skal alle omstruktureringsdeltagere endvidere godkende om-

gørelsen, og den primære årsag til dispositionen må ikke være skatteundgåelse og/eller skatteud-

skydelse. 

 

I stedet for at indføre et skatteforbehold eller belave sig på, at omgørelsesreglerne kan anvendes, 

hvis det bliver nødvendigt, kan det være en ide at indhente et bindende svar på det eller de forhold, 

der er forbundet med usikkerhed, og som eventuelt senere kan betvivles af SKAT. Dermed får del-

tagerne i omstruktureringen på forhånd en tilkendegivelse fra SKAT om, hvorvidt en påtænkt eller 

allerede gennemført transaktion kan godkendes under de fremlagte forudsætninger. Ulempen er 

dog, at SKATs svartid kan være op til tre måneder.  

 

For de skattefrie omstruktureringer, der er gennemført efter de objektive regler, er der mulighed for 

efterfølgende at søge om tilladelse hos SKAT, hvorefter transaktionen i stedet bliver omfattet af 

tilladelsesreglerne. Dette kræver dog en forretningsmæssig begrundelse, ligesom det kan give be-

vismæssige udfordringer at dokumentere forudsætningerne på omstruktureringstidspunktet, såfremt 

de har ændret sig væsentligt efterfølgende. 
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12. Konklusion 
Omstruktureringer kan foretages henholdsvis skattepligtigt og skattefrit. Ved skattefrie omstrukture-

ringer sker der som udgangspunkt succession i den skattemæssige status, hvorfor en eventuel skat 

udskydes. Det er muligt at foretage skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning ved at 

indhente tilladelse hertil fra SKAT. De gældende tilladelsesregler er primært en konsekvens af 

Danmarks medlemskab af EU, og EU’s ønske om et velfungerende indre marked og ensartede vil-

kår for medlemmerne. Formålet med tilladelsesreglerne er at give virksomhederne mulighed for at 

foretage omstruktureringer under nogle kontrollerede forhold uden at pålægge virksomhederne en 

stor skattebyrde. Reglerne bidrager dermed til at sikre en fortsat drift af de omstrukturerede virk-

somheder, idet en skattebetaling i mange tilfælde vil kræve så meget likviditet, at det kan blive nød-

vendigt at realisere aktiverne og dermed lukke virksomhederne.  

 

Skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan endvidere foretages efter de 

objektiviserede regler, som er et alternativ til tilladelsesreglerne. Denne mulighed blev implemente-

rede i danske ret i 2007 i et forsøg på at forenkle anvendelsen af reglerne og give de danske virk-

somheder samme nemme adgang til at foretage disse omstruktureringer, som konkurrenterne i de 

øvrige EU-lande havde, mens omstruktureringerne fortsat skete under kontrollerede forhold.  

 

Fusionsskattedirektivet fra EU regulerer tilladelsesreglerne og er et minimumsdirektiv, hvorfor det 

alene sætter grænsen for, hvad Danmark som minimum skal tillade. Som følge heraf har alle et rets-

krav på at få en tilladelse til at foretage skattefrie omstruktureringer, såfremt nogle objektive betin-

gelser er opfyldt, og hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen ikke er et retsmis-

brug i form af skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse. Kan risikoen for skatteunddragelse 

og/eller skatteundgåelse minimeres ved et vilkår, skal et sådant afgives i tilladelsen. Såfremt trans-

aktionen ikke er begrundet i gyldige forretningsmæssige årsager, kan det dog formodes, at der er 

tale om skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse.  

 

Fortolkningen af fusionsskattedirektivet har givet anledning til megen diskussion i praksis og har 

medført, at flere sager er blevet indbragt for EF-domstolen. Som følge heraf er det eksempelvis slå-

et fast, at efterfølgende forhold kun kan inddrages ved bedømmelsen af de objektive betingelser, 

såfremt de var bindende aftalt som en integreret del af aftalen. Fusionsskattedirektivet har derved 

haft en stor indflydelse på den danske praksis omkring tilladelsesreglerne. 
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Der en lang række generelle regler, som skal være opfyldt før, at der kan omstruktureres skattefrit, 

uanset hvilket regelsæt der omstruktureres efter. Dette gælder også ved fusioner, selvom disse kun 

kan foretages efter de objektive regler. Alle involverede selskaber skal således være omfattet af 

begrebet selskab i fusionsskattedirektivet, hvilket danske aktieselskaber er. Ved skattefri fusion og 

spaltning skal selskabsdeltagerne endvidere vælge samme beskatningsregelsæt, mens der er valgfri-

hed ved aktieombytning. Denne betingelse er ikke relevant ved tilførsel af aktiver, idet transaktio-

nen kun involverer det indskydende og det modtagende selskab, hvorfor der her ikke er mulighed 

for at anvende flere regelsæt. Tilførsel af aktiver skiller sig desuden ud fra de andre omstrukture-

ringsmetoder ved, at vederlaget kun kan bestå af aktier i det modtagende selskab, mens det også kan 

bestå af et eventuelt kontantvederlag ved de øvrige omstruktureringsmetoder.  

 

De generelle regler regulerer endvidere omstruktureringsdatoen, muligheden for formueforrykkelse 

i forbindelse med transaktionen samt begrænsninger for anvendelse af fremførselsberettigede un-

derskud og kildeartsbestemte tab. Endvidere skal de overførte aktiver og passiver ved grenspaltning 

og tilførsel af aktiver opfylde definitionen af en gren af virksomheden, og i forbindelse med en ak-

tieombytning skal der opnås et stemmeflertal.  

 

Ved anvendelse af tilladelsesreglerne skal ansøgningen til SKAT skal være forretningsmæssig be-

grundet. Endvidere er der særlige regler for, hvordan vederlagets værdi skal opgøres, og hvordan et 

eventuelt kontantvederlag skal beskattes. Ved spaltning og aktieombytning succederer vederlagsak-

tierne i de ombyttede aktiers skattemæssige status. Dette gælder ikke ved tilførsel af aktiver, da der 

ikke er nogle aktier at succedere i. Derudover succederer det modtagende selskab ved spaltning og 

tilførsel af aktiver i de overdragende aktiver og passivers skattemæssige stilling. 

 

Såfremt de objektive regler anvendes ved en omstrukturering, er der en række værnsregler, som skal 

være opfyldt før, transaktionen er skattefri. Dette gælder dog ikke ved fusioner, hvor det således 

alene er de generelle regler ovenfor, der skal være opfyldt.  

 

Til forskel fra tilladelsesreglerne succederes der ikke i alle tilfælde i de ombyttede aktiernes anskaf-

felsestidspunkter ved spaltning og aktieombytning. Endvidere medfører skattefrie omstruktureringer 

efter de objektive regler en begrænsning af, hvor meget udbytte der kan udloddes i de efterfølgende 

tre år og en begrænsning af anvendelsen af uudnyttede tab på aktier fra tidligere år. Ved skattefri 

spaltning efter dette regelsæt stilles der ydermere betingelser til ejertid og stemmeflertal for sel-
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skabsdeltagerne i det indskydende selskab, modtagelse af kontantvederlag ved grenspaltning og 

krav til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab og den udspaltede gren.  

 

Vedtagelsen af Forårspakken ændrer på flere af de gældende værnsregler fra indkomståret 2010. 

Som følge heraf ophæves udbyttebegrænsningsreglen, reglen om anvendelsen af fremførselsberetti-

gede tab på aktier, samt reguleringen af vederlagsaktiernes anskaffelsestidspunkt og modtagelse af 

kontantvederlag ved grenspaltning. De ophævede værnsregler erstattes i stedet af et holdingkrav, 

hvorefter aktierne i de involverede selskaber ikke kan realiseres i en periode på minimum tre år ef-

ter vedtagelsen af omstruktureringen, såfremt selskabsdeltagerne er selskaber. Holdingkravet kom-

mer derved til at tjene det samme formål, som de ophævede værnsregler har gjort nemlig at sikre, at 

der ikke sker skattefrie omstruktureringer med det formål at opnå skatteundgåelse og/eller skatte-

unddragelse. 

 

De gældende tilladelsesregler og de objektive regler giver anledning til mange udfordringer i prak-

sis. Det vurderes, at særligt grenkravet ved spaltning og tilførsel af aktiver, stemmeflertalskravet 

ved aktieombytning, den forretningsmæssige begrundelse ved anvendelse af tilladelsesreglerne, 

forholdet mellem aktiver og forpligtelser ved grenspaltning, vederlag til handelsværdier og reglen 

om udbyttebegrænsning ved anvendelse af de objektive regler, er nogle af de elementer i regelsæt-

tene, som har givet anledning til mange udfordringer i praksis. Endvidere skal de i omstrukturerin-

gen involverede parter være opmærksomme på, at et kontantvederlag kan blive anset som en løben-

de ydelse og derved blive beskattet efter nogle særlige regler. 

 

Praksis har vist, at det generelt ikke er muligt at fravige eller omgå de ovennævnte regler. Stemme-

flertalskravet ved aktieombytning er således et formelt og reelt krav, der ikke kan omgås. I få tilfæl-

de er det dog muligt at fravige handelsværdikravet. Dette gør sig gældende, hvor der aktieombyttes 

til et nystiftet selskab, eller hvor selskabsdeltagerne modtager en ideel andel af aktierne i det nystif-

tede modtagende selskab ved en spaltning, eller hvis de involverede parter er uafhængige. Det er 

også i en vis udstrækning muligt at foretage balancetilpasning eksempelvis via en forudgående lå-

neoptagelse, hvor gæld og provenu adskilles, for at opfylde kravet til forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser. 

 

Kravet om en forretningsmæssig begrundelse kan ikke fraviges ved anvendelse af tilladelsesregler-

ne, og der foreligger derfor mange afgørelser på, hvornår noget er tilstrækkeligt forretningsmæssigt 

begrundet. Som følge heraf er der i dag en række anerkendte begrundelser, det er dog vigtigt at po-
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intere, at der skal være en hvis substans bag begrundelserne i ansøgningen, og de skal tage ud-

gangspunkt i den konkrete virksomhed.  

 

Udbyttebegrænsningsreglen er ligeledes en ufravigelig betingelse, og det er ikke muligt efterfølgen-

de at omstrukturere sig ud af den. Afskaffelsen af reglen anses generelt for værende en fordel. Dog 

ville visse selskabsdeltagere formentlig have foretrukket begrænsningsreglen, da de efter de nye 

regler ikke vil kunne modtage skattefrit udbytte grundet en for lav ejerandel. Endvidere kan aktierne 

ikke afhændes inden for den treårige periode, uden at omstruktureringen bliver skattepligtig for alle 

involverede parter. 

 

Praksis omkring grenkravet omhandler, hvornår en opdeling af selskabets aktiver og passiver er 

omfattet af grendefinitionen samt, om der kan anvendes alternative muligheder til at opfylde defini-

tionen eksempelvis ved balancetilpasning. Udover nogle få typetilfælde er der dog tale om en kon-

kret vurdering i den enkelte sag, hvorfor der kun kan opstilles nogle vejledende kriterier for, hvor-

når grenkravet kan anses for opfyldt. 

 

Valget af hvilket regelsæt, der anvendes ved en skattefri omstrukturering afhænger af de forret-

ningsmæssige begrundelser samt en opvejning af fordelene og ulemperne ved de to regelsæt, herun-

der om værnsreglerne vil kunne overholdes. Analysen viser, at det der typisk er en fordel ved tilla-

delsesreglerne typisk er en ulempe ved de objektive regler. Endvidere knytter fordelene og ulem-

perne sig til de særlige krav, der stilles i de to regelsæt. Generelt vurderes det dog, at de objektive 

regler er mest anvendelige på omstruktureringer af mindre selskaber, da disse kan have svært ved at 

komme med en reel forretningsmæssig begrundelse for omstruktureringerne, og konsekvenserne af 

værnsreglerne kan være nemmere at overskue end i større selskaber. 

 

Endvidere er de objektive regler særligt anvendelige på de såkaldte pengetankselskaber, i visse om-

struktureringer, hvor transaktionen anvendes til at løse samarbejdsvanskeligheder eller uenigheder 

og uoverensstemmelser mellem selskabsdeltagerne, og i visse kombinationsomstruktureringer hvor 

der kan være vanskeligt at redegøre for en forretningsmæssig begrundelse. De objektive regler kan 

endvidere være en fordel, hvor efterfølgende dispositioner, der kunne være omfattet af vilkår i tilla-

delsen, forventes at indtræde. Omvendt vil reglerne eksempelvis ikke kun anvendes i en spaltning, 

hvor ejertids- og stemmeflertalskravet ikke kan opfyldes.  
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Manglende overholdelse af betingelserne for skattefrihed medfører som udgangspunkt, at omstruk-

tureringen bliver skattepligtig. Dette kan imidlertid undgås, hvis der ved aftalens indgåelse eksem-

pelvis er indført et skatteforbehold, hvorefter aftalen kun gælder, såfremt SKAT kan godkende den, 

eller hvis en foretaget disposition har haft væsentlige utilsigtede skattemæssige konsekvenser og 

derfor kan søges omgjort. Alternativt kan der indhentes et bindende svar fra SKAT vedrørende de 

forhold i omstruktureringen, som eventuelt er forbundet med en usikkerhed. Er den skattefrie om-

strukturering foretaget efter de objektive regler, er det endvidere muligt efterfølgende at ansøge 

SKAT om en tilladelse til at foretage transaktionen. Denne kan dog være vanskelig at opnå, såfremt 

forudsætningerne har ændret sig væsentligt i den mellemliggende periode.  

 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at de objektive regler kun i nogle tilfælde er et reelt alternativ 

til tilladelsesreglerne. Endvidere kan det diskuteres, om det med de objektive regler er lykkedes at 

opnå en væsentlig forenkling og administrativ lettelse i forbindelse med omstruktureringsprocessen, 

hvilket ellers var et af formålene med deres indførelse. Dette vurderes kun delvist for værende til-

fældet. 
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13. Perspektivering 
Hvilken påvirkning får ændringerne af reglerne som følge af Forårspakken på de fremtidige 

omstruktureringer? 

Som en konsekvens af ændringerne og harmoniseringen af reglerne om beskatning af aktieavancer 

og udbytter vedrørende aktier ejet af selskaber, indføres der et treårigt ejertidskrav, holdingkravet, 

ved skattefrie omstruktureringer foretaget efter de objektive regler. Holdingkravet skal sikre, at mu-

ligheden for at omstrukturere efter de objektive regler ikke udnyttes til at opnå skatteundgåelse. 

 

Ovenstående konsekvenser af Forårspakken har overflødiggjort mange af de nuværende værns-

regler, som er gennemgået og analyseret i afhandlingen, hvorfor disse er ophævet og erstattet med 

holdingkravet. Indførelsen af dette krav må således anses for at være en forenkling af reglerne. Det-

te skyldes yderligere, at kravet er simpelt at forholde sig til, samtidig med at det værner mod de 

samme forhold, som de ophævede værnsregler gjorde.  

 

Omvendt skal selskabsdeltagerne i en omstrukturering efter de objektive regler være meget op-

mærksomme på, at holdingkravet binder alle deltagerne til at beholde deres aktier i hele perioden. 

Selskabsdeltagerne skal således overveje, om det er realistisk, at de vil beholde aktierne i alle tre år, 

idet salg af blot én aktie, som ejes af et selskab, medfører, at hele omstruktureringen bliver skatte-

pligtig. Denne del af holdingkravet vurderes for at være meget restriktiv, og kravet rammer bredere 

end de tidligere værnsregler.  

 

Formuleringen af de nye regler om selskabers beskatning af aktiesalg levner da heller ikke mulig-

hed for at differentiere konsekvenserne, hvis holdingkravet ikke opfyldes, idet det kan være vanske-

ligt kun at beskatte en andel af en omstrukturering. Omvendt må der kunne opstilles nogle særlige 

regler, hvorefter en overtrædelse af dette krav medfører fuld skattepligt af aktieafståelsen på trods af 

de generelle regler om fritagelse herfor. Derved vil manglende overholdelse af holdingkravet kun 

ramme den eller de selskabsdeltagere, som overtræder det. Alternativt kunne der indføres en mulig-

hed for, at SKAT i særlige tilfælde kan dispensere fra, at hele omstruktureringen bliver skatteplig-

tig. Det er således ikke svært at forestille sig, at holdingkravets konsekvens bliver lempet med tiden. 

 

Hvorfor er kun nogle værnsregler ophævet i forbindelse med Forårspakkens vedtagelse? 

De værnsregler, som er afskaffet i forbindelse med Forårspakkens vedtagelse, blev overflødiggjorte 

som følge af ændringer i lovgivningen, hvorfor det er naturligt, at disse er ophævet. Man kan dog 
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undre sig over, hvorfor de øvrige værnsregler ikke er ophævet, idet holdingkravet sikrer, at uanset 

hvordan en omstrukturering struktureres, og aktiverne og passiverne fordeles, så kan aktierne ikke 

afhændes inden for en treårig periode.  

 

Forskellen ligger i, at de værnsregler, der ikke er ophævet, ikke er indført for at forhindre, at der 

sker et skattefrit salg af aktierne efterfølgende. De skal derimod sikre, at der eksempelvis ikke sker 

en formueforskydning mellem selskabsdeltagerne, herunder at en skattepligtig avance på salg af de 

enkelte aktiver ikke bliver konverteret til en skattefri aktieavance. Selvom mange formentlig gerne 

vil have ophævet værnsreglen omhandlende forholdet mellem aktiver og forpligtelser, sker dette 

med alt sandsynlighed ikke, idet værnsreglen forsat tjener et formål.  

 

Hvad sker der med regelsættende fremover? 

Det forventes ikke, at der sker ændringer i tilladelsesreglerne i nær fremtid, da disse er reguleret af 

EU, og de har været implementeret i dansk ret i snart mange år, hvorfor mange forhold er afprøvet i 

praksis gennem tiden. Det eneste forhold, der umiddelbart kan komme en ændring af, er, hvis der 

bliver indbragt en sag for EF-domstolen omhandlende vurderingen af, hvorvidt gyldige forret-

ningsmæssige begrundelser kan begrænses til alene at omhandle selskabsrelaterede forhold, og de 

derfor ikke kan være begrundet i selskabsdeltagernes forhold. Dette skyldes, at der ikke umiddelbart 

ses at være hjemmel til den nuværende praksis på dette område. 

 

Siden implementeringen af de objektive regler i 2007, er der af flere omgange sket en præcisering 

af reglerne. Det vurderes derfor, at de væsentligste fortolkningsvanskeligheder af selve reglerne er 

afgjorte. Det må også forventes, at de oprindelige værnsregler, som ikke blev ophævet i forbindelse 

med Forårspakken, ikke vil blive ændret i nær fremtid, da dette ellers ville være sket samtidig med 

de øvrige ændringer.  

 

Omvendt vil der formentlig med tiden komme en række afgørelser, som afprøver grænserne for, 

hvornår der er tale om ikke-grenrelaterede aktiver og forpligtelser, der kan anvendes til en balance-

tilpasning for at opfylde betingelsen under spaltning vedrørende forholdet mellem aktiver og for-

pligtelser, da praksis endnu ikke har fortolket dette i forbindelse med omstrukturering efter de ob-

jektive regler, hvorfor der ikke foreligger nogen klare retningslinier herfor endnu. 
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15. Bilag  

15.1. Bilag 1 - Sammendrag af reglerne om skattefrie omstruktureringer 
For at opnå et overblik over de enkelte omstruktureringsmetoder og for nemmere at kunne sammen-
ligne dem, er et sammendrag af de gældende regler og betingelser vist nedenfor. 
 
Generelle betingelser Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning 
Selskab - Skal leve op 
til definitionen ”Sel-
skab” i artikel 3 i direk-
tiv 90/434/EØF. 

Ja Ja  Ja  Ja  

Samme valg af regelsæt 
for alle selskabsdelta-
gere 

Ja Ja N/A - der er kun en 
selskabsdeltager 
(det indskydende 
selskab). 

Nej, selskabsdelta-
gerne kan vælge 
individuelt. 

Omstruktureringsdato-
en er den regnskabs-
mæssige skæringsdato 
for det modtagende 
selskab. 

Ja, dog særregler 
ved fusion med et 
skuffeselskab og 
ved ændringer i 
sambeskatnings-
kreds. 

Som ved fusion. Som ved fusion. Aftaledatoen er 
ombytningsdatoen. 
Aktieombytninger 
kan ikke ske med 
tilbagevirkende 
kraft. 

Vederlaget kan være 
både aktier og kontan-
ter 

Ja Ja, dog kun aktier 
ved visse grenspalt-
ninger efter de 
objektive regler. 

Nej, vederlaget må 
kun bestå af aktier. 

Ja. 

Vederlagets fordeling 
mellem selskabsdelta-
gere 

Der må ikke ske 
forrykkelse af for-
muen. 

Som ved fusion. N/A - der er kun en 
selskabsdeltager 
(det indskydende 
selskab). 

Som ved fusion. 

Underskudsbegræns-
ning af underskud 

Ingen af selskaber-
ne kan fremføre 
uudnyttede under-
skud, medmindre 
der er tale om fæl-
les sambeskat-
ningsunderskud. 

Som ved fusion, 
dog fortaber det 
indskydende sel-
skab ikke sit uud-
nyttede underskud 
ved grenspaltning. 

Som ved grenspalt-
ning.  

N/A - aktieombyt-
ning vedrører kun 
ejerandele og ikke 
aktiver og passiver. 

Underskudsbegræns-
ning af kildeartsbe-
stemte tab 

Fremførsel af kil-
deartsbestemte tab 
er ikke muligt. 

Som ved fusion, 
dog fortaber det 
indskydende sel-
skab ikke sine kil-
deartsbestemte 
underskud ved 
grenspaltning.  

Det modtagende 
selskab fortaber 
sine kildeartsbe-
stemte tab. Det 
indskydende sel-
skab kan ikke ved 
anvendelse af de 
objektive regler 
modregne uudnyt-
tede tab på aktier i 
gevinst ved salg af 
vederlagsaktierne. 

Ved de objektive 
regler mister det, 
erhvervende sel-
skab retten til at 
bruge et fradragsbe-
rettiget tab på aktier 
til modregning i en 
gevinst på aktier i 
det erhvervede 
selskab. Ellers 
ingen begrænsning. 

Grenkrav Intet krav. Det udspaltede skal 
udgøre en selv-
stændigt fungeren-
de gren af virksom-
heden. 

Som ved spaltning. Intet krav. 



Copenhagen Business School December, 2009 
Cand.Merc.Aud. 

 Side 128 

Stemmeflertal Intet krav. Intet krav. Intet krav. Der skal opnås 
stemmeflertal i det 
erhvervede selskab, 
både reelt og for-
melt. 

Betingelser ved om-
strukturering efter 
tilladelsesreglerne 

Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver Aktieombytning 

Forretningsmæssig 
begrundelse 

Fusioner kan kun 
gennemføres uden 
tilladelse. 

Spaltning skal være 
forretningsmæssigt 
begrundet. 

Som ved spaltning. Som ved spaltning. 

Vederlagets værdi - Opgøres til han-
delsværdi. 

Er ikke reguleret i 
FUL, men det anta-
ges, at det skal 
opgøres til handels-
værdien  

Opgøres til han-
delsværdi. 

Succession i anskaffel-
sestidspunkt (veder-
lagsaktierne) 

- 
 

Ja Nej, overdragelses-
tidspunktet bliver 
anskaffelsestids-
punktet. 

Ja 

Succession i anskaffel-
sessummen (vederlags-
aktierne) 

- Ja, men anskaffel-
sessummen fordeles 
i forhold til han-
delsværdien af 
vederlaget. 

Nej, anskaffelses-
summen er den 
skattemæssige 
værdi af de overfør-
te aktiver (handels-
værdi - skattepligtig 
fortjeneste). 

Ja 

Succession i anskaffel-
sesformål (vederlagsak-
tierne) 

- Ja Nej, da der ikke 
succederes i aktier. 

Ja 

Beskatning af kontant-
vederlag 

- Ved ophørsspalt-
ning beskattes det 
som ved aktieom-
bytning. Ved gren-
spaltning beskattes 
det som udgangs-
punkt efter udbytte-
reglerne. 

N/A Som udbytte, hvis 
det udgør mindre 
end kursværdien af 
én aktie, ellers 
almindelige aktie-
avancebeskatning. 

Betingelser ved om-
strukturering efter de 
objektive regler 

Fusion 
 

Spaltning 
 

Tilførsel af aktiver Aktieombytning 

Ejertid - stilles der krav 
om ejertid inden om-
struktureringen kan 
gennemføres 

Intet krav. Reglerne kan ikke 
anvendes, hvis det 
indskydende sel-
skab har mere end 
en selskabsdeltager, 
og en eller flere af 
disse har været 
selskabsdeltager i 
mindre end tre år 
uden at have rådet 
over flertallet af 
stemmerne, og 
råder eller kommer 
til at råde over 
flertallet af stem-
merne i det modta-
gende selskab. 

Intet krav. Intet krav. 
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Vederlagets værdi Er ikke reguleret i 
FUL, men praksis 
fastslår, at det er 
handelsværdier. 

Opgøres til han-
delsværdi. 

Er ikke reguleret i 
FUL, men det anta-
ges, at det skal 
opgøres til handels-
værdien. 

Opgøres til han-
delsværdi. 

Forholdet mellem akti-
ver og forpligtelser 

Intet krav Forholdet mellem 
aktiver og forplig-
telser i den udspal-
tede gren, skal 
svare til forholdet i 
det indskydende 
selskab inden spalt-
ningen. 

Intet krav Intet krav 

En begrænsning af 
hvor meget der må 
udloddes i udbytte i en 
periode på tre år.  

Intet krav. Ja Ja Ja 

Succession i anskaffel-
sestidspunkt (veder-
lagsaktier) 

Ja Ja, dog undtagen 
hvis selskabsdelta-
geren i det indsky-
dende selskab er et 
selskab. I disse 
tilfælde er det 
spaltningsdatoen, 
der er det skatte-
mæssige anskaffel-
sestidspunkt. 

Nej, overdragelses-
tidspunktet bliver 
anskaffelsestids-
punktet også for 
aktier, som allerede 
ejes i det modta-
gende selskab inden 
tilførslen. 

Ja, dog ombyt-
ningsdatoen for alle 
aktier, hvis en sel-
skabsdeltager har 
aktier i både det 
erhvervende og 
erhvervede selskab 
og er et selskab, der 
har ejet mindst en 
af aktierne i under 
tre år. 

Succession i anskaffel-
sessummen (vederlags-
aktier) 

Ja Ja, men anskaffel-
sessummen fordeles 
i forhold til han-
delsværdien af 
vederlaget. 

Nej, anskaffelses-
summen er den 
skattemæssige 
værdi af de overfør-
te aktiver (handels-
værdi - skattepligtig 
fortjeneste). 

Ja 

Succession i anskaffel-
seshensigt (vederlags-
aktier) 

Ja Ja Nej, da der ikke 
succederes i aktier. 

Ja 

Beskatning af kontant-
vederlag 

Som udbytte, hvis 
det udgør mindre 
end kursværdien af 
én aktie, ellers 
almindelige aktie-
avancebeskatning. 

Som fusion ved 
ophørsspaltning og 
efter udbytteregler-
ne ved grenspalt-
ning. 
 

N/A Som ved fusion. 

Tabel 15.1: Sammendrag af reglerne for skattefrie omstruktureringer 
Kilde: Egen tilvirkning 
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15.2. Bilag 2 - Beskatning af løbende ydelser 
Konsekvenserne ved at en kapitaliseret saldo vedrørende løbende ydelser bliver negativ, eller hvis 

aftalen udløber, er gennemgået nedenfor. 

 

Hvis saldoen bliver negativ skal overdrageren medregne det negative beløb til sin skattepligtige 

indkomst. Herefter bliver yderligere modtagne ydelser beskattet i de indkomstår, hvor de modtages 

jf. LL § 12B, stk. 4. Tilsvarende gælder for erhververen, idet denne opnår fradrag for en eventuel 

negativ saldo jf. LL § 12B, stk. 5. 

 

Hvis ydelsesperioden udløber, og saldoen fortsat er positiv medregnes/fradrages restsaldoen i den 

skattepligtige indkomst.191 For overdrageren gælder dette dog ikke for den del af saldoen, hvor ve-

derlaget relaterer sig til et aktiv, der på overdragelsestidspunktet ikke var skattepligtigt, eller så-

fremt overdrageren har opnået henstand på skattebetalingen af den løbende ydelse og endnu ikke 

har betalt hele henstandsbeløbet.192 

 

Tilsvarende kan en erhverver ikke medregne en restsaldo, der relaterer sig til et aktiv, der ikke er 

skattepligtigt, og hvor der i visse tilfælde er sket succession jf. LL § 12B, stk. 5, 5. pkt. Såfremt 

erhververen ikke kan afskrive eller fradrage anskaffelsessummen på aktivet, men en avance ved et 

salg skal medregnes til den skattepligtige indkomst, da skal den resterende del af det kapitaliserede 

beløb, der vedrører aktivet, bruges til at nedsætte den skattemæssige anskaffelsessum.193 

 

                                                
191 LL § 12B, stk. 4 og stk. 5 
192 LL § 12B, stk. 4, 5. pkt. 
193 LL § 12B, stk. 5, 6. pkt. 


