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Summary in English 
In June 2008 ‘Folketinget’ (the Danish Parliament) adopted Bills L159 and L167. The purpose of Bill 
L159 is to bring up to date the Danish Act on Estate Duty as a direct consequence of the new Danish 
Inheritance Tax Act and the Danish Act on Taxation of Capital Gains on Shares. The purpose, 
however, of Bill L167 indicates that the rules on the generational handover by living hand or post 
mortem were different before the adoption of the Bill. 
 
Whether or not and to which extent the tax rules on ownership transfers of shares have been changed 
by the adoption of Bills L159 and L169 is interesting, as - other things being equal - more uniform tax 
rules will be of greater financial and economic benefit to shareholders and society at large. 
 
It has been demonstrated that a number of tax differences exist between ownership transfers of shares 
by living hand or post mortem compared with the rules in force before the adoption of Bills L159 and 
L167. The differences, however, relate to a number of criteria, whereas the taxation on ownership 
transfers of shares with or without succession is generally identical in inter vivos and post mortem 
situations respectively. 
 
As a result of the adoption of Bills L159 and L167, the rules on ownership transfers of shares by living 
hand or post mortem have in many areas become uniform. The most important areas in which this is so 
concern the change in conditions for ownership transfers of shares effected by living hand or post 
mortem and the more simplified rules on the taxation on share incomes in estates of deceased persons. 
In addition to the more uniform treatment of ownership transfers of shares by living hand or post 
mortem, there are likewise areas in which the possibilities of succession have been increased. 
 
It is our overall conclusion that before the adoption of Bills L159 and L167 there was general 
agreement between the taxation on the generational handover by living hand and post mortem. In order, 
however, to be able to apply the rules of succession, a number of conditions must be met. These 
requirements, and consequently the possibilities of succession as well, were different in contrast to the 
taxation on ownership transfers, dependent on whether ownership transfers were affected by living 
hand or post mortem. 
 
As a consequence of the adoption of Bills L159 and L167 the requirements for applying succession 
have become more uniform regardless of whether ownership transfers are affected by living hand or 
post mortem. At the same time, the adoption of the Bills has widened the range of possibilities in terms 
of succession, which was not the intended purpose of the Bills. 
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1. Indledning 
Generationsskifte af ejerskabet i hovedaktionærselskaber er et aktuelt emne. Selskaber der ikke 

likvideres skal før eller siden generationsskiftes, enten ved en overdragelse i ejerens levende live eller 

ved ejerens død.  

 

I juni 2008 vedtog folketinget lovforslag L1591 og L1672 fremsat af skatteministeren den 28. marts 

2008. Vedtagelsen af lovforslagene har direkte til hensigt, at påvirke muligheden for generationsskifte 

af aktier i levende live og ved død.  

 

Hensigten med lovforslag L159 er at opdatere dødsboskatteloven som en direkte konsekvens af den nye 

arve- og aktieavancebeskatningslov. Ikrafttrædelsen af lovforslag L159 sker med virkning fra den 1. 

juli 2008. Hensigten med lovforslag L167 er imidlertid, at ensarte reglerne for generationsskifte i 

levende live og ved død. Ikrafttrædelsen af lovforslag L167 sker med virkning fra den 1. januar 2009. 

 

Generationsskifte af aktier foretages som udgangspunkt på baggrund af forretningsmæssige, 

økonomiske, tidsmæssige og følelsesmæssige forhold. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at de 

skattemæssige aspekter ved et generationsskifte giver negative konsekvenser, som påvirker det 

forretningsmæssige rationale for muligheden for generationsskiftet.  

 

Hensigten med lovforslag L167 indikerer, at reglerne for generationsskifte i levende live og ved død 

har været divergerende før vedtagelsen. Ud fra en skattemæssig betragtning er tidspunktet for 

generationsskiftet derfor afgørende med hensyn til beskatningen af overdragelsen. At den tidsmæssige 

placering er afgørende set fra et skattemæssigt perspektiv er modstridende i forhold til ønsket om, at et 

generationsskifte skal sikre forsat vækst i selskabet og samfundet. 

 

Hvorvidt, og i hvilket omfang, de skattemæssige regler for generationsskifte af aktier er ændrede ved 

vedtagelsen af lovforslag L159 og L169 er derfor interessante, idet mere ensartede beskatningsregler, 

alt andet lige, vil medføre større økonomisk værdi for aktionærerne og samfundet. 

                                                   
1  (Lov nr. 521 af 17.06.2008) - Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love 
2 (Lov nr. 532 af 17.06.2008) - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og 
kildeskatteloven 
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1.1. Problemstilling 
Afhandlingens hovedproblemstilling er at afdække følgende:  

 

Hvilke skattemæssige konsekvenser har vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 medført for 

generationsskifte af aktier i levende live og ved død i forhold til tidligere regler? 

 

Ovenstående hovedproblemstilling søges afdækket ved følgende underspørgsmål:  

 

• Hvilke muligheder er der for generationsskifte af aktier i levende live og ved død før 

vedtagelsen af lovforslag L159 og L167? 

 

• Hvilke skattemæssige forskelle eksisterer der ved generationsskifte af aktier i levende live 

og ved død i forhold til reglerne før vedtagelsen af lovforslag L159 og L167? 

 

• Hvilke væsentlige ændringer har vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 medført i forhold 

til reglerne om generationsskifte af aktier? 

 

• Er reglerne om generationsskifte af aktier i levende live og ved død blevet mere ensartet 

efter vedtagelsen af lovforslag L159 og L167? 
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1.2. Afgrænsning 
Afhandlingen vil udelukkende omhandle generationsskifte af aktier efter aktieavancebeskatningslovens 

(herefter ABL) § 1, stk. 1 samt anparter i anpartsselskaber, jf. ABL § 1, stk. 2. Øvrige værdipapirer 

omtalt i ABL § 1, stk. 2 – 4 vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Afhandlingen behandler såvel 

børsnoterede som unoterede aktier og anparter, men behandler ikke aktier omfattet af ABL § 46 samt 

aktier anskaffet som led i næring, jf. ABL § 17, da omfanget heraf vurderes begrænset. 

 

Afhandlingens formål er at analysere de skattemæssige konsekvenser ved generationsskifte af aktier i 

levende live og ved død. Øvrige faktorer der influerer på generationsskiftet ikke er inddraget. Disse 

faktorer omhandler primært muligheden for en tidsmæssig planlægning af generationsskifte i levende 

live, herunder muligheden for successiv overdragelse, økonomiske samt følelsesmæssige faktorer. 

 

Muligheden for tilrettelæggelse af generationsskifte ved etablering af holdingstruktur, mulighed for 

aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver behandles ikke. 

 

Afhandlingen koncentreres primært om skattepligtige dødsboer, der har overskud. Skattefritagne 

dødsboer vil dog blive behandlet i det omfang det findes relevant for afhandlingen. 

 

Afhandlingen vil i overvejende grad fokusere på den skattemæssige behandling af dødsboer, hvor 

skiftet er gennemført som et almindeligt bobestyrerbo. Øvrige skifteformer er alene kort beskrevet, dog 

med undtagelse af skiftformer hvor lovændringerne har væsentlig indflydelse på de skattemæssige 

konsekvenser ved skiftet af dødsboet. 
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1.3. Metodevalg 
Afhandlingen er primært en retsdogmatisk fremstilling af generationsskifte af aktier i levende live og 

ved død.3 Afhandlingen tager udgangspunkt i "retshistorien" for at afdække gældende regler inden 

vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 for derefter at foretage sammenligning til gældende ret efter 

vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Fremstillingen tager udgangspunkt i en teoretisk 

tilgangsvinkel til retskilderne. Der vil i forlængelse af den diskuterede teori successivt inddrages 

eksempler for at illustrere en praktisk forståelse og tilgangsvinkel til regelsættende.  

 

Eksemplerne, der er anvendt i afhandlingen, er alene fiktive og tilpasset det enkelte eksempels formål. 

For at kunne sammenligne eksemplerne på tværs af reglerne ved generationsskifte i levende live og ved 

død, er det i udvalgte eksempler antaget, at generationsskiftet i levende live gennemføres som et fuldt 

generationsskifte af samtlige aktiver. Herved kan der foretages sammenligning af generationsskifte i 

levende live og ved død, da alle aktiverne i begge tilfælde overdrages. 

 

1.4. Afhandlingens struktur 
Afhandlingen er inddelt i fire hovedområder, der disponeres i en indledende del, en teoretisk del med 

gennemgang af gældende lov før vedtagelse af lovforslag L159 og L167, opfulgt af en analysedel og 

afslutningsvis en konklusion samt perspektivering, der kobler de tre foregående afsnit sammen.  

 

Den teoretiske del fokuserer udelukkende på de historiske regler for generationsskifte af aktier før 

vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Det skal bemærkes, at alle lovhenvisninger i denne del af 

afhandlingen refererer til lovbekendtgørelser og ændringslove vedtaget før lovforslag L159 og L167.  

 

I den analytiske del af afhandlingen sammenlignes forskellene mellem generationsskifte af aktier i 

levende live og ved død før vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Forskellene behandles i forhold til 

de ændrede regelsæt for at analysere påvirkningen på generationsskifte af aktier. Det skal bemærkes, at 

lovhenvisninger i analysen af regelændringerne, hvor ikke andet er anført, refererer til 

lovbekendtgørelser og ændringslove efter vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Afhandlingens 

overordnede struktur illustreres i nedenstående figur. 

                                                   
3 Retskilder & Retsteorier, s. 24  
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Figur 1. Afhandlingens struktur 
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1.5. Kildekritik 
Materialet, der er anvendt til udarbejdelsen af afhandlingen, er kvalitativt og indhentet fra henholdsvis 

lovtekst, lovforarbejder, domstolsafgørelser, administrative forskrifter og faglitteratur. Vi har anvendt 

en kvalitativ metode, hvor anvendelsen af sekundære data danner grundlag for en teoretisk diskussion 

og analyse. Kilderne anses som pålidelige og aktuelle, idet materialet er behandlet af specialister inden 

for området. 
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2. Generelle principper ved generationsskifte 
2.1. Indledning 
Overordnet kan et generationsskifte anskues ud fra to forskellige synsvinkler. Enten i forbindelse med 

overdragelse af et selskab, hvor det typisk er en forælder, der lader barnet overtage ejendomsretten og 

ledelsen af selskabet. Ud fra denne betragtning er det barnet, der køber selskabet af forælderen og 

driver selskabet videre. Alternativt kan generationsskiftet anskues ud fra en formueoverdragelse, hvor 

forælderen overdrager selskabet til barnet i levende live i form af gave eller ved forælderens død i form 

af arv. Dette afsnit behandler de generelle principper, der er gældende, ud fra begge anskuelser, for 

henholdsvis generationsskifte i levende live og ved død.  

 

2.2. Værdiansættelse 
2.2.1. Parterne 

Værdiansættelse er væsentligt i forbindelse med afståelse af aktier i levende live og død, da 

afståelsessummen bruges i forbindelse med opgørelse af kapitalgevinsten hos overdrageren samt 

danner grundlag for erhververens anskaffelsessum. Værdiansættelse til handelsværdi er i mange 

tilfælde langt fra ukompliceret, idet handelsværdien som oftest ikke er en fast størrelse. Ved salg af en 

virksomhed mellem uafhængige parter vil sælger i teorien forsøge at opnå den højeste pris som muligt, 

mens køber søger den laveste pris. Markedskræfterne vil i disse tilfælde regulere værdiansættelsen. 

Dog er denne værdi ikke i alle tilfælde den reelle markedsværdi, idet den ene af parterne kan have gjort 

en god handel eller, at handlen er forretningsmæssigt motiveret.  

 

Ved overdragelse mellem nærtstående parter er situationen sædvanligvis anderledes, idet der kan 

foreligge gaveelementer i overdragelsen. Om der foreligger et gavemiljø må afgøres ud fra en konkret 

og objektiv vurdering, hvor det vurderes om parterne er i slægtskab eller på anden måde nærtstående. 

Vurderingen af om parterne er nærtstående kan ud fra en skattemæssig betragtning som hovedregel 

opdeles i to kategorier.  

 

Dels kan fysiske personer være interesseforbundne i form af deres slægtskab, herunder ligeledes 

dødsboer af personer i slægtskabet. Personerne omfatter primært forældre, børn og børnebørn. Denne 

personkreds skal ved værdiansættelse af unoterede aktier som udgangspunkt anvende cirkulæret nr. 185 

af 17. november 1982 (herefter 1982-cirkulæret). Cirkulæret finder anvendelse ved værdiansættelsen af 
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aktiver ved opgørelse af boafgift i dødsboer samt ved opgørelse af gaveafgift ved gaveoverdragelse 

mellem personer, der er omfattet af kredsen af afgiftspligtige personer i boafgiftsloven (herefter BAL) 

§ 22. 

 

Alternativt kan parterne anses for nærtstående i overensstemmelse med ligningslovens § 2 (herefter 

LL), hvormed slægtskab mellem fysiske personer ikke omfattes. Kredsen af nærtstående efter LL § 2 

omfatter skattepligtige, hvorover fysiske eller juridiske personer udøver bestemmende indflydelse, 

hvorfor slægtskabsforhold ikke omfattes. Transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab 

omfattes således af LL § 2, hvilket ligeledes gælder transaktioner mellem hovedaktionæren og dennes 

søns hovedaktionærselskab. Interesseforbundne parter efter LL § 2 skal anvende Told- og 

Skattestyrelsens cirkulære omhandlende værdiansættelse af aktier og anparter (TSS-cirkulære nr. 2000-

9). Dette cirkulære finder efter cirkulærets ordlyd alene anvendelse for interesseforbundne parter, der 

ikke omfattes af 1982-cirkulæret. Til trods herfor må det antages, at skattemyndighederne ikke kan 

nægte personer omfattet af 1982-cirkulæret i at anvende værdiansættelsesmetoder i TSS-cirkulære nr. 

2000-9, da begge cirkulærer har til formål at opgøre aktier og anparter til handelsværdi, jf. TfS 

2004.266 LR. Personer omfatter af 1982-cirkulæret kan således anvende den lavest beregnede værdi af 

de to cirkulærer, såfremt den reelle handelsværdi ikke kendes.4 

 

Told- og Skattestyrelsen har herudover udstedt et cirkulære omhandlende goodwill (TSS-cirkulære nr. 

2000-10). TSS-cirkulære nr. 2000-10 vedrørende goodwill finder anvendelse ved overdragelser mellem 

interesseforbundne parter uden, at personer omfattet af 1982-cirkulæret er undtaget. 

 

2.2.2. Den egentlige værdiansættelse 

Det er ikke alene i tilfælde, hvor der sælges eller overdrages uden gave, at værdiansættelsen har 

betydning. Det skyldes, at der ved overdragelse med hel eller delvis gave eller udlodning fra et dødsbo 

skal opgøres en værdi på de overdragne aktiver til brug for beregning af gave- eller boafgift. Da 

overdragelse med hel eller delvis gave primært forekommer inden for den nære familie, vil prisen på 

det overdragne aktiv, kunne blive påvirket heraf, da skattebetalingen søges minimeret. Det er relevant i 

skattelovgivningen at have faste bestemmelser for, hvorledes aktiver værdiansættes i forbindelse med 

overdragelse mellem nærtstående parter. Værdiansættelsen i dette afsnit vil blive behandlet med 
                                                   
4 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 332-333 
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udgangspunkt i personkredsen omfattet af slægtskabsforholdet. Værdiansættelsen behandles samlet for 

overdragelser i levende live og ved udlodninger ved død. 

 

Hovedreglen ved værdiansættelse af en gave er, at denne skal ske til handelsværdi jf. BAL § 27, stk. 1. 

Dette er tilsvarende gældende for udlodninger fra et dødsbo jf. BAL § 12, stk. 1. Det er værdien på 

modtagelsestidspunktet, henholdsvis skæringsdagen, der er afgørende for værdiansættelsen. 

 

Ved værdiansættelse af virksomheder eller aktier i et selskab vil værdiansættelsen bero på, at 

virksomhedens aktivitet forsætter, hvilket betyder, at værdiansættelsen opgøres ud fra en going concern 

betragtning.5 

 

I forbindelse med overdragelsen er det parterne, der opgører handelsværdien på aktierne, mens det i 

dødsboer er dødsboet, der opgører handelsværdien, jf. BAL § 12. Problemer med værdiansættelse af 

aktier vil primært opstå på unoterede aktier, i modsætning til børsnoterede aktier, som løbende handles 

og derved værdiansættes.  

 

Da værdiansættelsen har betydning for afgiftsberegningen samt at værdiansættelsen opgøres af 

overdrageren og modtageren, vil skattemyndighedernes vurdering af værdiansættelsen ikke være 

uvæsentlig. Skattemyndighederne har mulighed for at foretage en skattemæssig korrektion af den af 

parterne opgjorte værdi i de tilfælde, hvor parterne er interesseforbundne. I situationer hvor parterne 

har modstående interesser, vil skattemyndigheder som udgangspunkt ikke have mulighed for korrektion 

af værdiansættelsen, da markedsværdien netop er udtrykt som handelsværdien mellem uafhængige 

parter. Da værdiansættelsen som hovedregel altid er baseret på skøn, har skattemyndighederne alene 

mulighed for korrektion mellem interesseforbundne parters værdiansættelse, såfremt den aftalte værdi 

væsentligt afviger fra handelsværdien, jf. TfS 1996.52 Ø.6 

 

Når skattemyndighederne skal foretage værdiansættelser opgøres disse i vid udstrækning efter ovenfor 

omtalte cirkulærer. Dog skal skattemyndighederne inddrage relevante oplysninger, der kan have 

betydning for værdiansættelsen. At værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i fastsatte cirkulærer 

                                                   
5 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 316ff 
6 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 319ff 
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medfører, at der grundlæggende opnås en ensartet værdiansættelse, som selvfølgelig vurderes i forhold 

til oplysningerne i den konkrete sag.7 

 

Beregning af unoterede aktiers handelsværdi efter 1982-cirkulæret opgøres på baggrund af de 

skattemæssige værdier samt ved at kapitalisere indtjeningsevnen. Værdiansættelsen er således et levn 

fra tiden med formueskat og værdien kan således udtrykkes som formueskattekursen.8 

 

Derimod tager TSS-cirkulære nr. 2000-9 udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier med tillæg af 

goodwill opgjort efter TSS-cirkulære nr. 2000-10. Opgørelse af goodwillsværdien efter TSS-cirkulære 

nr. 2000-10 sker med udgangspunkt i den metode, der bedst repræsenterer værdien, jf. cirkulærets 1. og 

2. pkt. Kan en anden metode end den standardiserede metode, der fremgår af cirkulæret, forsvares, skal 

denne metode anvendes. Er der ingen alternativ metode, anvendes den standardiserede metode i TSS-

cirkulære nr. 2000-10, hvorefter goodwillen beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af de 

regnskabsmæssige resultater for de foregående 3 regnskabsår, der efterfølgende korrigeres for en 

udviklingstendens. Efterfølgende fratrækkes normalforretningen af selskabets øvrige aktiver, hvorefter 

restbeløbet kapitaliseres med en kapitaliseringsfaktor opgjort på baggrund af goodwillens forventede 

levetid.9  

 

Ved overdragelser uden succession har værdiansættelsen ligeledes væsentlig betydning, da 

kapitalgevinsten, hvoraf der betales skat, som udgangspunkt opgøres på baggrund heraf. Hvis 

overdragelsen uden succession sker til en overdragelsessum, der er lavere end handelsværdien, vil 

skatteværdien af forskellen mellem den faktiske handelsværdi og overdragelsessummen blive overført 

til erhververen af aktierne og først komme til beskatning, når erhververen senere afstår aktierne. 

Herved kan erhververen, uden om de almindelige regler om succession, succedere i en del af 

overdragerens aktier ved at værdiansættelsen er sket til en lavere værdi end handelsværdien. Dette 

betegnes kvantitativ succession og illustrerer vigtigheden af værdiansættelsen uafhængigt af om 

overdragelsen sker med eller uden succession. 

 

                                                   
7 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 331ff 
8 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 356 
9 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 356 
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2.2.3. Beregning af passivpost 

I forbindelse med at aktier er overdraget ved gave eller udloddet fra et dødsbo, med anvendelse af 

reglerne om succession, skal der opgøres en passivpost. Passivposten har til formål at nedbringe 

afgiftsgrundlaget som følge af, at erhververen overtager en latent skatteforpligtelse. I forbindelse med 

erhververens succession i aktierne, overtager denne anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum samt de 

forudsætninger, der var gældende ved overdragerens oprindelige anskaffelse. Det er i denne 

forbindelse, at den latente skatteforpligtelse opstår. Ved at passivposten fratrækkes afgiftsgrundlaget 

kompenseres der delvist for den latente skatteforpligtelse.  

 

Grundtanken er, at passivposten fradrages i den endelige værdiansættelse af gaveværdien, jf. reglerne i 

kildeskatteloven (herefter KSL) § 33 D og BAL § 13 a. En alternativ betragtning er, at når erhververen 

overtager en latent skatteforpligtelse, er det den reelle værdiansættelse af gaveværdien, der reduceres. 

En sådan betragtning vil give anledning til at besværliggøre en standardiseret værdiansættelse i tilfælde 

hvor handelsværdien ikke er kendt.10 

 

For at kunne fradrage passivposten ved succession i levende live kræves det, at der ydes hel eller delvis 

gave, jf. KSL § 33 D, stk. 1. Den ydede gave skal ske i forbindelse med overdragelsen. Det er ingen 

hindring efter en gaveoverdragelse at aftale succession og dermed fradrage passivposten, såfremt gaven 

er givet som led i overdragelsen. Modsætningsvis er det ikke muligt at fradrage passivposten, hvis 

gaven ikke er ydet i forbindelse med overdragelsen.11 

 

Som beskrevet anvendes reglerne om passivpost alene i situationer hvor der succederes. Dette betyder 

ikke nødvendigvis, at der samtidig skal være tale om en formueforøgelse hos erhververen. 

Formueforøgelsen er oftest aktuel, men principielt kan der, i dødsboer, ydes fuldt vederlag og forsat 

foretages fradrag for passivposten. Det skyldes, at definitionen for udlodning tillige omfatter køb, jf. 

dødsboskatteloven (herefter DBSL) 96, stk. 1. Såfremt der ydes fuldt vederlag er det forsat et krav, at 

der alene kan fradrages passivpost i den andel hvori der succederes. Beregning af passivposten er 

således alene knyttet til den del af aktierne, hvori erhververen succederer. 

 

                                                   
10 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 370 
11 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 372 
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Når passivposten skal beregnes, foretages opgørelsen på baggrund af den avance som ville være 

opstået, hvis overdrageren havde afstået aktien på overdragelsestidspunktet. Avancen beregnes på 

baggrund af de regler, som er gældende på tidspunktet for overdragelsen. Den beregnede avance, er den 

lavest mulige avance, som ville være opstået ved et salg. Denne bestemmelse har alene indflydelse ved 

overdragelse af ejendomme, da der er tre muligheder for opgørelse af anskaffelsessummen på 

ejendomme anskaffet før 19. maj 1993, jf. ejendomsavancebeskatningsloven (herefter EBL) § 4, stk. 3. 

 

Hvis der succederes i aktier, hvis værdi er større end den andel, som erhververen har modtaget i gave, 

beregnes passivposten på baggrund af den samlede avance på aktierne, som fradrages i gaveværdien. 

Det hænger sammen med grundsætningen om, at passivposten er knyttet til successionen jf. TfS 

2001.174 LSR. I de tilfælde hvor der foretages delvis succession, beregnes passivposten af en 

forholdsmæssig andel af fortjenesten i forhold til den andel af aktierne hvori der succederes.  

 

Passivposten beregnes med forskellige procentsatser afhængig af den indkomstart, som avancen skulle 

være beskattet med ved almindelig afståelse. Passivposten beregnes som 30% af fortjenesten, som ikke 

er aktieindkomst og 22% af fortjenesten, der ville være beskattet som aktieindkomst, jf. KSL § 33 D, 

stk. 3 og BAL § 13 a, stk. 3. Som det fremgår, er der kontinuitet i opgørelse af passivposten i forhold til 

levende live og ved død. Da passivposten beregnes med 30% på almindelig indkomst og 22% på 

aktieindkomst, vil værdien af passivposten ca. svare til halvdelen af den skat, der skulle være betalt ved 

almindelig afståelse. Nedenstående eksempel illustrerer beregning af passivposten i forskellige 

situationer ved overdragelse af aktier.12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 374 
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Tabel 1. Eksempler på beregning af passivpost 

Alle beløb i kr.

Oprindelig anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi ved overdragelse 4.500.000
Fortjeneste 4.000.000

1) Fuld 
succession og 

gave

2) Fuld 
succession og 

delvis gave 

3) Delvis 
succession og 

gave

4) Delvis 
succession og 

delvis gave
Vederlag 0 2.000.000 0 2.000.000
Succession 100% 100% 70% 70%

Gaveværdi 4.500.000 2.500.000 4.500.000 2.500.000
Passivpost (22% af fortjeneste) -880.000 -880.000 -616.000 -616.000
Afgiftsgrundlag 3.620.000 1.620.000 3.884.000 1.884.000  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

De illustrerede eksempler viser opgørelsen af de værdier, hvoraf der skal beregnes gave- og boafgift. 

Faktorerne, der primært har indflydelse, er henholdsvis successionsforholdet, andelen af gaveværdien 

samt fortjenesten som ville være udløst ved almindelig afståelse.  

 

I det første eksempel, hvor der er fuld succession og overdragelsen sker ved gave, udgør gaveværdien 

aktiernes afståelsessum på overdragelsestidspunkt. Grundet den fulde succession beregnes passivposten 

på baggrund af den fulde fortjeneste, der overføres til erhververen af aktierne samtidig med, at der ikke 

sker beskatning hos overdrageren. I eksemplet med fuld succession og delvis gave gælder det samme 

som i det første eksempel, dog er gaveværdien reduceret som følge af det ydede vederlag. Passivposten 

er således uændret som følge af, at der succederes i alle aktierne.  

 

I eksemplet med delvis succession og gave vil gaveværdien for erhververen forsat være aktiernes fulde 

afståelsessum på overdragelsestidspunktet, men da successionen alene sker delvist, skal der kun 

beregnes en passivpost af den andel af aktier hvori der succederes. Dette er i modsætning til eksempel 

1) og 2). Passivposten beregnes som aktieavancen multipliceret med 70% multipliceret med 22%. I det 

sidste eksempel beregnes passivposten tilsvarende som situation 3). Passivposten fradrages i 

gaveværdien, der er reduceret som følge af det ydede vederlag. Da der alene foretages delvis 
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succession i eksempel 3) og 4), vil overdrageren blive avancebeskattet af andelen hvori der ikke 

succederes. 

 

Det skal bemærkes, at det i BAL § 13 a, stk. 2 er præciseret, at der i den beregnede avance, der skulle 

være beskattet som aktieindkomst ikke kan foretages nedsættelse efter DBSL § 32, stk. 2 og 4. 

 

2.3. Gave- og boafgift efter boafgiftsloven 
Der er ingen lovmæssige definition af gaveafgiftsbegrebet inden for skatteretten, hvorfor skatteretten 

læner sig op af de civilretlige regler. Efter de civilretlige regler kan gaveafgiftsbegrebet defineres som 

en hel eller delvis vederlagsfri overdragelse af et formuegode, der erlægges på giverens bekostning.  

 

I medfør af statsskattelovens (herefter SL) § 4, litra c er gaver som hovedregel indkomstskattepligtige 

for modtageren og beskattes som personlig indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Imidlertid i henhold til SL § 5, 

litra b, er gaver, der er omfattet af boafgiftslovens (herefter BAL) afsnit II, undtaget for 

indkomstskattepligten efter SL § 4, litra c. Gaveafgiften, herunder den indkomstfritagne personkreds er 

fastlagt i bestemmelserne i BAL §§ 22-23. Disse personer skal under visse betingelser i stedet betale 

gaveafgift, bortset fra ægtefæller, der som hovedregel er fritaget fra også at betale gaveafgift. 

   

Formålet med nedenstående gennemgang er at redegøre for beskatningsprincipperne efter 

boafgiftsloven. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget, dvs. nettoudlodningen fra et dødsbo herunder 

værdiansættelse af de enkelte aktier er behandlet i ovenstående afsnit omkring værdiansættelse og 

beregning af passivpost.   

 

2.3.1. Afgift for dødsboer og ved gave 

Et dødsbo betaler boafgift af afgiftsgrundlaget jf. BAL kapitel 4. Afgiftsgrundlaget beregnes efter 

reglerne i BAL kapitel 3, som boets samlede nettoformue opgjort i boopgørelsen. Boafgiftsgrundlaget 

opgøres efter et bundfradrag på 255.800 kr. (2008-niveau) jf. BAL § 6, der reguleres efter PSL § 20 

(grundbeløb 144.500 kr.) Fradraget gælder for hele boet og er uafhængig af antallet af arvinger mv. 

  

Afgiftsgrundlaget, eller nettoformuen i dødsboet, beskattes som udgangspunkt efter BAL § 1, stk. 1 

med 15% samt med en yderlig tillægsafgift på 25% (total 36,25%) efter stk. 2. Afgørende for beregning 
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af afgiften er, til hvilken personkreds udlodningen sker. Afgiftssatserne er specificeret i nedenstående 

tabel. 

 

Tabel 2. Afgiftssatser for gave og udlodning fra dødsboer samt bundgrænser ved gaveafgift   

Alle beløb i kr. (2008-niveau)

Udlodning til
Afgift for gave og udlodning fra 
dødsboer Bundgrænse ved gave

Ægtefæller 0%* Ingen*

* bortset fra aktiver, hvorpå der hviler en brugs-, rente eller indtægtsnydelse.

36,25% (dødsbo) & 
indkomstskattepligt (gave)Øvrige

Afkom, stedbørn og deres afkom, 
afdødt barns eller stedbarns 
efterlevende ægtefælle, forældre og 
under visse betingelser samlevere og 
plejebørn 
Barns eller stedbarns ægtefælle 

Stedforældre og bedsteforældre

15%

15%

36,25%

56.800

19.800

56.800

Ingen

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Ægtefæller betaler ingen afgift, hverken ved død eller gave efter BAL § 3 og § 22, stk. 3. 

Undtagelsesvis på aktiver, hvorpå der hviler en brugs, rente eller indtægtsydelse jf. BAL § 24 stk. 1 og 

2. Disse ydelser beskattes løbende efter SL § 4 og medregnes ved opgørelsen af den personlige 

indkomst i årene, hvor ydelserne forfalder. 

 

Ved udlodning fra et dødsbo til afdødes afkom, stedbarn mv. og ved gave i levende live til afkom, 

stedbarn mv. skal der betales en afgift på 15%. Ved opgørelse af gaveafgiften skal afgiften betales 

udover et bundfradrag på 56.800 kr. Dette fradrag opnås ikke ved udlodning fra et dødsbo, hvor der 

modsætningsvis ydes ét samlet bundfradrag på 255.800 kr. Udlodning til barns eller stedbarns 

ægtefælle beskattes ligeledes med 15% udover et bundfradrag på 19.800 kr. Modsætningsvis beskattes 

gave til svigerforældre som almindelig indkomst, da disse er omfattet af gruppen øvrige. 
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Ved overdragelse af gave skal både gavegiver og gavemodtager senest 1. maj i det efterfølgende år 

indgive anmeldelse til skattemyndighederne jf. BAL § 26, stk. 1. Boafgiften i et dødsbo skal indbetales 

af dødsboet, mens gaveafgiften ved gave som hovedregel indbetales af gavemodtageren. Gavegiveren 

kan vælge at betale gaveafgiften uden, at gavemodtageren skal betale yderligere gaveafgift heraf, jf. 

BAL § 24, stk. 5. 
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3. Generationsskifte af aktier i levende live før L159 og L167 
3.1. Indledning 
For at forstår hvorledes et generationsskifte af aktier i et selskab kan gennemføres, er det essentielt at 

definere begrebet afståelse. Begrebet er umiddelbart ikke entydigt defineret i 

aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven. 

 

Afsnittets formål er at belyse under hvilke forudsætninger, og med hvilke konsekvenser aktier kan 

overdrages som led i et generationsskifte. Herunder gennemgang af reglerne for beskatning samt 

muligheden for overdragelse med succession. 

 

Gennemgangen af reglerne inden vedtagelse af lovforslag L159 og L167 behandles med udgangspunkt 

i, at overdragelser sker uden succession og med succession samt i begge tilfælde ved overdragelse som 

gave eller mod vederlag.   

 

3.2. Generationsskifte i aktier i levende live generelt 
Beskatning af kapitalgevinster, særligt med fokus på aktieindkomst, var oprindelig ikke en del af 

indkomstbegrebet for fysiske personer, da gevinster opnået ved værdistigninger på formuegenstande 

ikke var skattepligtige efter statsskattelovens regler.13 Efterfølgende har det været den absolutte 

hovedregel, at kapitalgevinster medregnes til indkomsten, når avancen eller tabet er realiseret. At 

realiserede kapitalgevinster er skattepligtige fremgår af ABL § 1, hvor ”gevinst og tab ved afståelse af 

aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges indkomst” og af EBL § 1, hvor ”gevinst og tab 

ved afståelse af fast ejendom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges indkomst”.  

 

Opgørelse af en avance på en kapitalgevinst sker som hovedregel først ved afståelsen af aktivet. 

Afståelse og beskatning af aktiver, der er omfattet af reglerne for kapitalgevinstbeskatning, er således 

sammenhængende, da beskatningen som udgangspunkt sker som følge af, at aktivet overdrages fra et 

selvstændigt skattesubjekt til et andet.   

 

                                                   
13 SL § 5 litra a. 
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Der findes i dansk skatteret regler om succession, som i modsætning til hovedreglen om beskatning af 

kapitalgevinster ved afståelse, fritager overdrageren fra at medtage gevinsten ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. 

 

Afståelsesbegrebet er essentielt for forståelsen af, hvorvidt et aktiv kan overdrages med succession og 

samtidig for tidspunktet for overgangen af ejendomsretten til aktivet. Afståelsesbegrebet og 

bestemmelserne om succession antages således at være sammenhængende.  

 

3.3. Generationsskifte af aktier ved overdragelse uden succession 
Udgangspunktet i aktieavancebeskatningsloven er, at opgørelsen af gevinst og tab ved afståelse af 

aktier medregnes til den skattepligtiges indkomst efter ABL § 1.  

 

Ved aktieavance forstås den fortjeneste eller det tab, der er realiseret ved afståelsen af aktierne. 

Avancen medregnes efter ABL § 23, stk. 1 i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet er realiseret, 

også kaldet realisationsprincippet. Hvorvidt avancen er realiseret kan relateres til afståelsen af aktierne. 

Efter ABL § 30, stk. 1 forstås en afståelse som salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. 

Begrebet afståelse omfatter endvidere de aktier, der er omfattet af lagerprincippet jf. ABL § 30, stk. 2. 

Afståelse af aktier ved gave, arv eller arveforskud sidestilles ligeledes med afståelse efter ABL § 31, 

stk. 1, 1. pkt.  

 

Reglerne om beskatning af aktieavancen omfatter ikke kun avance på aktier, men gælder også for 

anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende 

værdipapirer samt konvertible obligationer, andre værdipapirer, der kan konverteres til aktier, 

tegningsret til konvertible obligationer eller ret til fondsaktier jf. ABL § 1, stk. 2-4. Dette afsnit 

omhandler dog udelukket opgørelse af avance på aktier, hvormed de i stk. 2-4 omhandlende aktiver 

ikke vil blive gennemgået yderligere. 

 

En overdragelse af aktier mellem ægtefæller er særligt reguleret efter KSL §§ 26 A og 26 B. En 

overdragelser mellem ægtefæller udløser, trods transaktionen må anses som en afståelse, ikke 

aktieavancebeskatning. Dette forhold gælder endvidere i forbindelse med separation eller skilsmisse. 
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Den ægtefælle der overtager aktierne indtræder i overdrageren skattemæssige stilling, såfremt 

erhververen er fuldt skattepligtig til Danmark jf. ABL § 41, stk. 1.  

 

Hovedregelen for fysiske personer er, at aktieavancen opgøres på afståelsestidspunktet 

(realisationsprincippet) og på dette tidspunkt medregnes til den skattepligtiges indkomst jf. ABL § 23, 

stk. 1. Hvis den skattepligtige har erhvervet flere af samme aktie på forskellige tidspunkter, anses de 

aktier, som er erhvervet først for afhændet først i forbindelse med en afståelse. Dette princip benævnes 

FIFO (first in - first out), hvilket gælder for alle afståelser hos fysiske personer. Konsekvensen af FIFO 

princippet har primært betydning i forbindelse med indførelsen af overgangsreglerne i ABL §§ 44 - 46.  

 

Opgørelsen af aktieavancen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og skal medregnes efter 

gennemsnitsmetoden ved opgørelsen af den skattepligtiges indkomst, jf. ABL § 24. Aktieavance 

beskattes som aktieindkomst jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. Beregning af skat på aktieindkomst opgøres for 

indkomståret 2008 efter nedenstående tabel. 

 

Tabel 3. Beskatning af aktieindkomst for fysiske personer 

Bundgrænse Skatteprocent
PSL § 8 a, stk. 1 0 - 46.700 kr. 28%
PSL § 8 a, stk. 2, 1. pkt. 46.700 - 102.600 kr. 43%
PSL § 8 a, stk. 2, 2. pkt. > 102.600 kr. 45%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved opgørelsen af aktieindkomsten i PSL § 8 a, kan overgangsreglerne i ABL §§ 44 - 46 samt regler i 

ABL § 47, vedrørende hovedaktionærnedslag, influere på hovedreglen i ovenstående tabel. Reglerne i 

ABL § 44 om skattefritagelse gælder udelukket for børsnoterede aktier anskaffet før den 1. januar 

2006. Aktierne kan sælges skattefrit, hvis beholdningen pr. 31. december 2005 maksimalt udgjorde 

136.600 kr. (dobbelt for ægtefæller), og aktierne afhændes med avance efter mere end 3 års ejertid. Tab 

på aktier omfattet af overgangsreglerne i ABL § 44 kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst jf. ABL § 44, stk. 1, 1. pkt.  

 

Ved vedtagelsen af Lov nr. 540 af 6. juni 2007, som led i regeringens ”kapitalfondsindgreb”, blev den 

særlige overgangssaldo for beskatning af aktieindkomst med maksimalt 43% indført i ABL § 45 A. 
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Denne overgangssaldo opgøres på baggrund af den skattepligtiges beholdning af både børsnoterede og 

unoterede aktier pr. 1. januar 2007 fratrukket aktiernes anskaffelsessum. Overgangssaldoen nedskrives 

efterfølgende med den skattepligtiges positive aktieindkomst, der erhverves i indkomståret 2007 og i 

efterfølgende indkomstår. 

 

Overgangsreglen i ABL § 45 A gælder kun for fysiske personer, som pr. 1. januar 2007 var fuldt 

skattepligtige til Danmark. Overgangssaldoen gælder for både børsnoterede aktier, unoterede aktier og 

udenlandske aktier. Dog skal aktier omfattet af reglerne i ABL § 44 samt beholdningen af 

næringsaktier ikke medtages ved opgørelsen af overgangssaldoen i ABL § 45 A.14  

 

3.3.1. Beskatning ved generationsskifte af aktier uden succession 

Dette afsnit behandler generationsskifte af aktier uden succession med udgangspunkt i illustrative 

eksempler. 

 

Til illustrationen af principperne for generationsskifte uden succession er det ikke afgørende, hvorvidt 

overdragelsen sker til et eller flere børn. I nedenstående eksempel beregnes de skattemæssige 

konsekvenser af et generationsskifte af aktier med følgende forudsætninger: 

 

• Familien består af en forælder (overdrageren) og et barn (erhververen) 

• Handelsværdien af unoterede hovedaktionæraktier på afståelsesdagen udgør 4.500.000 kr.  

• Hovedaktionæraktierne er anskaffet den 1. juli 1990 med en anskaffelsessum på 500.000 kr. 

Forælderen har i hele perioden frem til afståelsestidspunktet ejet 100% af aktiekapitalen og 

stemmerettighederne i selskabet 

• Den indre værdi på de unoterede aktier udgør 3.050.000 kr. pr. 31. december 2006, hvormed 

overgangssaldoen for forælderen udgør 2.550.000 kr. 

• Afståelsesdatoen er den 25. marts 2008 

• Overdragelsen af aktierne fra forælder til barn sker mod vederlag svarende til 

handelsværdien 

 

                                                   
14 ”Et robust skattesystem anno 2007”, Ernst & Young 
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Nedenstående eksempel illustrerer den situation, hvor overdragelsen sker uden gave, men mod 

erlæggelse af vederlag. En sådan overdragelse kan betragtes som om, at overdragelsen var sket til en 

uafhængig tredjemand, idet overdragerens avance på aktierne beskattes fuldt ud ved afståelsen. 

Overdrageren kan drage nytte af overgangssaldoen, hvormed størstedelen af avancen beskattes med 

43% i stedet for 45%.  

 

Tabel 4. Overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse uden gave og uden succession 

Alle beløb i kr.

Vederlag for aktier 4.500.000

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Skattemæssig afståelsessum 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Overgangssaldo, ABL § 45 A
Primo 2.550.000
Anvendt i indkomståret -2.550.000
Ultimo 0

Skattebetaling, PSL § 8 a
28% (0 - 46.700) 13.076
43% (46.700 - 102.600 (2.550.000)) 1.076.419
45% (> 102.600 (2.550.000)) 508.500
Samlet aktieskat 1.597.995

Overdragelse af alle 
aktier uden gave og 

uden succession

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Opgørelsen af den skattepligtige aktieavance korrigeres med ejertidsnedslaget jf. ABL § 47, stk. 1, da 

aktierne opfylder betingelserne for at være hovedaktionæraktier. Aktieindkomsten udgør hermed 

3.680.000 kr.  
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Ved beregningen af aktieskatten kan overdrageren anvende overgangssaldoen og dermed reducere 

skatten til 43% af den andel, der kan indeholdes i saldoen. Afståelsen af aktierne medfører, at 

overdrageren skal betale en aktieavanceskat på 1.597.995 kr., der kan betales med det modtagne 

vederlag på 4.500.000 kr.  

 

Aktierne anses i eksemplet for anskaffet på overdragelsesstidspunktet og med en anskaffelsessum 

svarende til handelsværdien. Erhververens anskaffelsestidspunkt er i ovenstående tilfælde den 25. 

marts 2008, og anskaffelsessummen udgør 4.500.000 kr.  

 

I modsætning til den simple overdragelse, der udløser avancebeskatning hos overdrageren og krav om 

fuldt vederlag fra erhververen, kan der være situationer, hvor erhververen ikke har en finansiel stilling 

til at betale vederlaget for aktierne.  

 

I den situation hvor overdragerens finansielle stilling tillader det, kan overdrageren vælge at forære 

aktierne som gave. Den skattemæssige konsekvens for overdrageren er imidlertid ikke forskellig fra 

forrige eksempel, hvor aktierne blev afhændet til handelsværdier, idet aktieavance og beskatningen 

heraf er identiske. Situationen kan illustreres med nedenstående eksempel, hvor følgende yderligere 

forudsætninger, i forhold til tidligere eksempel, gør sig gældende: 

 

• Forælderen besidder likvider for 2.500.000 kr. 

• Aktier overdrages uden vederlag 

• Likvider efter afholdelse af aktieskat overdrages til barnet 

• Gaveafgift afholdes af barnet 

 

Bemærk at dette eksempel udgør et fuldt generationsskifte af alle aktiver fra forælderen til barnet. Det 

fulde generationsskifte anvendes, da eksemplet skal bidrage til den senere analyse, hvor der 

sammenlignes med generationsskifte ved død. 
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Tabel 5. Generationsskifte med gave og uden succession i aktier 

Alle beløb i kr.

Likvide beholdninger 2.500.000
Heraf anvendt til betaling af skat -1.597.995
Resterende likvider til overdragelse 902.005

Aktiver til overdragelse
Værdi af likvider 902.005
Værdi af aktier 4.500.000
Total 5.402.005

Opgørelse af gaveafgift
Overdragelsessum af aktiver 5.402.005
Bundfradrag -56.800
Gaveafgiftsgrundlag 5.345.205
Gaveafgift (15%) 801.781

Nettoformue
Værdi af aktier 4.500.000
Værdi af likvider 902.005
Skyldig gaveafgift -801.781
Total 4.600.224

Alle aktiver overdrages 
som gave og uden 

sucession i aktierne

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som gennemgået er de skattemæssige konsekvenser for overdrageren ikke influeret af, hvorvidt 

erhververen betaler for aktierne eller erhverver disse ved gave. Dette skyldes, at den skattemæssige 

afståelsessum ikke er sammenlignelig med det civilretlige vederlag for aktierne. Overdragelsen af 

aktierne udløser en aktieavanceskat på 1.597.995 kr., jf. tabel 4. Som følge af at overdrageren afholder 

aktieskatten, reduceres andelen af de likvide midler, der gives i gave til erhververen. Overdragelsen af 

aktier og likvider i form af gave udløser en gaveafgift, der betales af erhververen. Erhververens 

modtagne nettoformue udgør 4.600.224 kr. efter modregning af gaveafgift. Eksemplet afspejler et fuldt 

generationsskifte i levende live, der kan sammenlignes med generationsskifte ved død, da alle aktiver 

overdrages. 
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Erhververens skattemæssige anskaffelsessum er identisk med overdragerens afståelsessum. 

Anskaffelsessummen er ikke relateret til, hvorvidt overdrageren overdrager aktierne med eller uden 

gave. Baggrunden herfor er, at overdragelsen i begge tilfælde sker til handelsværdier og uden 

succession, hvorfor overdrageren beskattes af afståelsessummen. 

 

I modsætning til opgørelsen af anskaffelsessummen har kombinationen af vederlag og gave imidlertid 

stor betydning for beregningen af gaveafgift i forbindelse med generationsskiftet. Såfremt aktierne 

modtages som gave, udløser handelsværdien heraf i lighed med værdien af likvider en gaveafgift. Den 

mest gunstige overdragelse for erhververen kan ud fra likviditetsbetragtning antages at være den 

situation, hvor alle aktierne overtages som gave, da transaktionen stiller mindst krav til erhvervenes 

finansielle stilling. 

 

3.4. Generationsskifte af aktier med succession 
3.4.1. Successions- og afståelsesbegrebet 

Begrebet succession anvendes i de situationer, hvor der sker indtræden i den skattemæssige stilling. 

Princippet for succession kan beskrives som retsfølgen ved, at der sker overdragelse af ejendomsretten 

til et formuegode mellem to selvstændige skattesubjekter uden, at der sker opgørelse og beskatning af 

en given kapitalgevinst forbundet til formuegodet.15  

 

Begrebet er således bredt defineret, men har overordnet den betydning, at beskatningen af en 

kapitalgevinst udskydes indtil der sker en ny afståelse, hvormed den skattemæssige avance opgøres.  

 

Successionsbegrebet kan yderligere specificeres ved; ”at der foreligger en udskydelse af skatten i 

forhold til overdragelsestidspunktet, at udskydelsen sker ved en indtræden i oprindelige skattemæssige 

værdier mv., og at der sker en overførsel af en latent skatteforpligtelse, der er en følge af skattens 

udskydelse, til et andet skatteobjekt.”16 

 

                                                   
15 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 98ff 
16 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 103ff 
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Bestemmelserne om succession i dansk skatteret fremgår eksempelvis i ABL §§ 34-35, DBSL § 36 og 

KSL § 33 C. Definitionen af succession fremgår i midlertidig ikke entydigt heri, men retsvirkningen 

heraf kan overordnet antages at være identisk.17 

 

3.4.2. Succession og afståelse i aktieavancebeskatningsloven 

Definitionen af afståelse i aktieavancebeskatningsloven fremgår direkte af ABL § 30, stk. 1, hvor 

afståelse forstås ved salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. 

 

Retsvirkningen af succession behandles i ABL § 34, stk. 2, 1. pkt. og 2. pkt. ved, at erhververen 

overtager overdragerens latente skatteforpligtelse; ”gevinst ved overdragelse beskattes ikke hos 

overdrageren og erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse.” At 

der indtrædes i overdragerens skattemæssige stilling er ensbetydende med, at erhververen indtræder i 

overdragerens tid og pris for anskaffelsen af aktierne. Erhververen indtræder imidlertid ikke i 

overdragerens status som næringsdrivende generelt, men har overdrageren erhvervet aktierne, hvori der 

succederes, som led i næring, indtræder erhververen i næringshensigten for netop disse aktier.18 

Beskatningen hos erhververen sker på et senere salgstidspunkt under forudsætning af, at der er opnået 

en skattepligtig avance ved afståelsen.  

 

Aktieavancebeskatningsloven er en generel lov, hvis regler finder anvendelse på såvel fysiske som 

juridiske personer. Lovens bestemmelse vedrørende overdragelse med succession gælder imidlertid 

kun for fysiske personer jf. ABL §§ 34-35. Reglerne i ABL § 34 kan anvendes på overdragelse af aktier 

med succession i levende live, såfremt en række betingelser efter ABL § 34, stk. 1 er opfyldt. 

Betingelserne omfatter hvilke aktier, der kan overdrages med succession, personkredsen der kan 

erhverve aktier med succession samt kriterierne for overdragelsen. 

 

3.5. Betingelser for overdragelse af aktier med succession 
3.5.1. Personkreds - familie 

Overdragelse af aktier med succession er jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1 betinget af, at overdragelsen sker til 

børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn. Stedbarns- og adoptivforhold 

                                                   
17 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 98ff 
18 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 115 
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sidestilles med naturligt slægtsforhold. Samlevere er således ikke omfattet af personkredsen og kan 

derfor ikke foretage succession i levende live. 

 

3.5.2. Personkreds – nære medarbejdere 

Endvidere kan en overdragelse ske efter ABL § 35, stk. 1, hvor aktier kan overdrages med succession 

til nære medarbejdere. Reglerne i ABL § 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, familierelationen, finder 

tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktier til nære medarbejdere. Betingelsen for at 

overdragelsen kan ske til en nær medarbejder er jf. ABL § 35, stk. 1, 1. punkt, at medarbejderen inden 

for de seneste 4 indkomstår i sammenlagt 3 år har været fuldtidsbeskæftiget og tillige på 

overdragelsestidspunktet er fuldtidsbeskæftiget i det selskab, der har udstedt aktierne. 

 

Betingelsen om, at medarbejderen skal være ansat i selskabet, som har udstedt aktierne er således ikke 

opfyldt i det tilfælde, hvor driftsselskabet ejes af et holdingselskab, idet der ikke foreligger et 

ansættelsesforhold i holdingselskabet. Denne problemstilling kan imidlertid undgås efter ABL § 35, 

stk. 1, 2. punkt, hvorved overdragelse af aktier kan ske i et selskab, der er koncernforbundet jf. KGL § 

4, stk. 2.  

 

Beskæftigelseskravet er således også opfyldt ved beskæftigelse i koncernforbundne selskaber. 

Overdragelsen er dog betinget af, at medarbejderen på overdragelsestidspunktet er fuldtidsbeskæftiget 

og har været dette i en sammenhængende periode på mindst 3 år inden for de seneste 4 indkomstår. 

Kravet om minimum 3 års beskæftigelse beregnes på baggrund af antal dage medarbejderen har været 

beskæftiget. 

 

Koncernforbundne selskaber defineres i KGL § 4, stk. 2, nr. 1 og nr. 2 som selskaber, hvor samme 

aktionærkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 procent af aktiekapitalen eller stemmerne i hvert 

selskab.  

 

Beskæftigelse i indskydende eller erhvervede selskaber medtages ligeledes ved vurderingen om 

beskæftigelseskravet er opfyldt jf. ABL § 35, stk. 2. Det er således ikke afgørende, hvorvidt 

overdrageren har modtaget de overdragne aktier som vederlag ved en fusion, spaltning, tilførsel af 

aktiver eller aktieombytning inden for de seneste 4 indkomstår. 
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Ved overdragelse med succession til en nær medarbejder, er det ikke afgørende, om der har været 

skiftende ejere af de overdragne aktier eller, at selskabets aktivitet er skiftende i de seneste 4 

indkomstår.19  

 

3.5.3. Hovedaktionæraktier 

Alle aktier efter ABL § 1 er omfattet af reglerne i ABL § 34. Hovedbetingelsen for at overdragelsen 

sker efter reglerne i ABL § 34 er, at aktierne kan anses som hovedaktionæraktier jf. ABL § 34, stk. 1 

nr. 2.  

 

En hovedaktionæraktie defineres jf. ABL § 4; "som aktier, der ejes af den skattepligtige, der ejer eller 

på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25% eller mere af aktiekapitalen, eller som råder 

over mere end 50% af stemmerne." 

 

Ved opgørelse af den fysiske persons ejerskab samt råderet medregnes efter ABL § 4, stk. 2 aktier, der 

tilhører eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og 

børnebørn og disses ægtefæller. Endvidere medregnes aktier i selskaber mv., hvor den fysiske person 

har bestemmende indflydelse. Personkredsen kan beskrives som de pårørende i op og nedadstigende 

linie, hvilket er i modsætning til reglerne i ABL § 34, stk.1, nr. 1, hvor overdragelsen ikke kan ske til 

forældre, men kun i nedadstigende linie. 

 

Såfremt aktierne er anskaffet som led i en skattefri virksomhedsomdannelse, anses aktierne imidlertid 

jf. ABL § 4, stk. 1, 2. pkt., som hovedaktionæraktier, såfremt den skattepligtige, på noget tidspunkt 

inden for de seneste 10 år har ejet 25% eller mere af aktiekapitalen, eller har rådet over mere end 50% 

af stemmerne.  

 

Det er således ikke afgørende, at overdrageren er hovedaktionær på selve overdragelsestidspunktet, 

såfremt denne blot har opfyldt betingelser for at være hovedaktionær tidligere.  

 

                                                   
19 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 223 
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En skattepligtig person kan kun medregne indflydelse fra pårørendes aktier, når den skattepligtige ejer 

aktier samtidig med de pårørende. En person der ikke ejer aktier i et selskab kan således ikke antages at 

være hovedaktionær selvom personer inden for personkredsen ejer aktier i selskabet, jf. TfS 1987.137 

LR.20 

 

Et selskabs beholdning af egne aktier medtages ikke ved opgørelsen af selskabets aktiekapital efter 

ABL § 4, stk. 1, 3. pkt. Selskabets beholdning af egne aktier medtages hermed ikke ved opgørelsen af 

stemmeretten i det på gældende selskab. Dette forhold er endvidere behandlet i aktieselskabsloven 

(herefter AL) § 67, stk. 3. Her fremgår det, at ”for egne aktier samt for et datterselskabs aktier i 

moderselskabet kan stemmeret ikke udøves."  

 

Ved opgørelsen af en fysisk persons råderet over et selskabs aktiekapital eller stemmerettigheder skal 

selskabets beholdning af egne aktier hermed modregnes, hvilket har indflydelse på ejerbrøken, da 

antallet af udestående aktier reduceres med selskabet egen beholdning af aktier.  

 

3.5.4. Krav om skattepligt 

Efter ABL § 34, stk. 3 kan en erhverver, der ikke er skattepligtig til Danmark efter KSL § 1, kun 

indtræde i overdragerens skattemæssige stilling, hvis aktierne efter overdragelsen indgår i en 

virksomhed, som Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst har beskatningsretten til. 

Overdragelsen kan foretages til en begrænset skattepligtig person eller en fuldt skattepligtig person, der 

er hjemmehørende i en anden stat, hvis personen forsat er underlagt beskatning til Danmark.21 

Baggrunden herfor er, at succession ikke kan anvendes til at undgå beskatning af en aktieavance ved, at 

aktierne overdrages til en person, der ikke er skattepligtig til Danmark. 

 

3.5.5. 15% - reglen 

Overdragelse af hovedaktionæraktier med succession kan ske successivt, hvilket kan betegnes som et 

glidende generationsskifte. Kravet for at gennemføre en sådan successiv overdragelse er jf. ABL § 34, 

stk. 1 nr. 3, at hver overdragelse udgør minimum 15% af stemmeværdien af aktierne i det pågældende 

selskab. Det er essentielt at bemærke, at det er hver overdragelse, der skal udgøre 15% af 
                                                   
20 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 236 ff. 
21 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 228 
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stemmeværdien, hvilket har betydning ved overdragelse til flere personer. Samtidig overdragelse til 

flere personer anses som flere overdragelser, der hver især skal opfylde 15%-reglen.  

 

3.5.6. Pengetankreglen 

ABL § 34, stk. 1, nr. 4 betegnes i daglig tale som pengetankreglen, da denne bestemmelse afgrænser 

overdragelse af en række aktier med succession. Betingelsen indebærer, at selskabets aktivitet ikke i 

væsentligt omfang består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer, kontanter eller 

lignende. En undtagelse til udlejning af fast ejendom er bortforpagtning af langbrug mv.   

 

Hvorvidt selskabets aktivitet i væsentlig grad består af udlejning af fast ejendom, er defineret i ABL § 

34, stk. 6. Der er to væsentlige faktorer, der afgør om et selskabs aktivitet er omfattet af 

pengetankregelen: 

 

• andelen af selskabets indtægt fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer mv. i forhold til 

selskabets samlede indtægter, eller 

• andelen af fast ejendom, kontanter og værdipapirer mv. i forhold til de samlede aktiver.  

 

Aktierne anses for omfattet af pengetankregelen, hvis selskabets indtægter fra fast ejendom, 

værdipapirer, kontanter mv. overstiger 75%  af selskabets samlede indtægter. Indtægterne opgøres som 

gennemsnittet for de seneste 3 regnskabsår af den regnskabsmæssige nettoomsætning fra disse 

aktiviteter tillagt summen af øvrige regnskabsindtægter. Aktierne anses endvidere for omfattet af 

pengetankregelen, hvis den bogførte værdi af fast ejendom, værdipapirer, kontanter mv. overstiger 75% 

af de samlede aktiver på selve overdragelsestidspunktet eller som gennemsnittet for de seneste 3 

regnskabsår. Ved opgørelsen indregnes ikke afkast eller værdien af aktier i datterselskaber, hvor 

selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25% af aktiekapitalen jf. ABL § 34, stk. 6, 3. pkt. 

 

3.5.7. Succession i tab 

Efter reglerne i ABL § 34, stk. 4 finder reglerne i KSL § 33 C, stk. 3 tilsvarende anvendelse ved 

overdragelse af aktier. KSL § 33 C, stk. 3 omhandler tab, der konstateres i forbindelse med 

overdragelsen. Såfremt der på overdragelsestidspunktet konstateres et tab på aktierne hos overdrageren, 

skal dette fradrages hos overdrageren. Denne bestemmelse medfører, at det ikke er muligt at succedere 
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i aktier, hvis overdrageren på overdragelsestidspunktet konstaterer et tab. Erhververen indtræder herved 

ikke i overdragerens skattemæssige stilling, men skal anvende overdragelsestidspunktet som 

anskaffelsestidspunkt og handelsværdien på overdragelsestidspunktet som anskaffelsessum. 

 

Endvidere gælder KSL § 33 C, stk. 4 for aktier, jf. ABL § 34, stk. 4. Dette medfører, at erhververen 

ikke kan fratrække tab på aktier fra før erhvervelsen i efterfølgende fortjeneste på afståelse af de 

overdragne aktier. Reglen forhindrer at en eventuel fortjeneste hos overdrageren, kan modregnes i 

erhververens øvrige tab på aktier og derved gøres skattefri. 

 

Ejertidsnedslaget der beregnes for hovedaktionærer efter ABL § 47 kan overføres ved succession til 

erhververen af aktierne. Ved overdragelsen sker der reelt en afståelse jf. ABL § 30, men beskatningen 

udskydes som følge af successionsprincippet. Ved overdragelsen sker der beregning af 

ejertidsnedslaget på baggrund af de overdragne værdier. Når erhververen senere afstår aktierne, og 

aktieavancen opgøres, kan ejertidsnedslaget modregnes i avanceopgørelsen. I modsætning til den 

begrænsede mulighed for at indtræde i overdragerens tab på aktier, opnår erhververen overdragerens 

fordele ved at kunne reducere aktieavancen med ejertidsnedslaget.22 

 

Overgangssaldoen efter ABL § 45 A, hvorefter beskatning af aktieindkomst indeholdt i 

overgangssaldoen maksimalt beskattes med 43%, kan ikke overdrages med succession til 

erhververen.23  

 

3.5.8. Beskatning ved generationsskifte af aktier med succession 

Generationsskifte af aktier med succession mellem nærtstående parter sker til handelsværdier jf. afsnit 

2.2., hvilket er i lighed med overdragelse uden succession. Til illustration af principperne for 

generationsskifte med succession tages der udgangspunkt i et eksempel.  

 

                                                   
22 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 264 
23 Svar på spørgsmål 23 til L213 06/07 (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20061/lovforslag/L213/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20061/lovforslag/L213/index.htm)
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I nedenstående eksempel beregnes de skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte, hvor 

følgende forudsætninger er antaget: 

 

• Familien består af en forælder (overdrageren) og et barn (erhververen) 

• Handelsværdien af unoterede hovedaktionæraktier på afståelsesdagen udgør 4.500.000 kr.  

• Hovedaktionæraktierne er anskaffet den 1. juli 1990 med en anskaffelsessum på 500.000 kr. 

Forælderen har i hele perioden frem til afståelsestidspunktet ejet 100% af aktiekapitalen og 

stemmerettighederne i selskabet 

• Den indre værdi på de unoterede aktier udgør 3.050.000 kr. pr. 31. december 2006, hvormed 

overgangssaldoen for forælderen udgør 2.550.000 kr. 

• Afståelsesdatoen er den 25. marts 2008 

• Overdragelsen af aktierne fra forælder til barn sker mod vederlag svarende til 

handelsværdien, hvor barnet succederer i samtlige aktier 

 

Tabel 6. Overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse uden gave og med succession  

Alle beløb i kr.

Vederlag for aktier 4.500.000

Opgørelse af aktieavance
Anskaffelsessum for aktier 500.000
Skattemæssig afståelsessum 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag, ABL § 47 (8%) -320.000
Potentiel aktieindkomst 3.680.000

Overgangssaldo, ABL § 45 A
Primo 2.550.000
Anvendt i indkomståret 0
Ultimo 2.550.000

Skattebetaling, PSL § 8 a
Samlet skat på aktieavance 0

Overdragelse af alle 
aktier uden gave og med 

succession i aktier

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenstående tabel viser de skattemæssige konsekvenser for overdrageren ved overdragelse af aktier 

mod vederlag med succession. Aktieavancen er i eksemplet identisk med eksemplet, hvor 

overdragelsen skete uden succession jf. tabel 4. Retsvirkning af overdragelsen med succession er 

imidlertid væsentlig for overdrageren, da beskatningen af aktieavancen ikke beskattes ved 

overdragelsen. Konsekvensen af at aktierne overdrages med succession er, at overdrageren ikke 

beskattes ved afståelsen, idet erhververen indtræder i dennes skattemæssige stilling.  

 

Konsekvensen for erhververen i ovenstående eksempel er, at denne betaler fuldt vederlag, svarende til 

handelsværdien på aktierne. Skattemæssigt anses aktierne anskaffet den 1. juli 1990 med en 

anskaffelsessum på 500.000 kr., svarende til den oprindelige anskaffelsessum. Vederlaget er ikke 

afgørende for den skattemæssige anskaffelsessum, da erhververen succederer. Alt andet lige er 

succession i aktier, hvor der ydes fuldt vederlag, skattemæssigt uhensigtsmæssig for erhververen. Dette 

skyldes, at erhververen påtager en latent skatteforpligtelse uden samtidig at drage nytte af passivposten, 

idet der ikke modtages en gave. 

 

I modsætning til overdragelsen, hvor der succederes og ydes vederlag kan overdragelsen foretages som 

et fuldt generationsskifte, hvorved aktierne overdrages som gave og med succession. Situationen kan 

illustreres med nedenstående eksempel, hvor følgende yderligere forudsætninger, i forhold til 

ovenstående eksempel, gør sig gældende: 

 

• Forælderen besidder likvider for 2.500.000 kr. 

• Aktier og likvider overdrages uden vederlag 

• Gaveafgift afholdes af barnet 
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Tabel 7. Generationsskifte med gave og med succession i aktier 
Alle beløb i kr.

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Skattemæssig afståelsessum 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Potentiel aktieindkomst 3.680.000

Likvide beholdninger 2.500.000
Heraf anvendt til betaling af skat 0
Resterende likvider til overdragelse 2.500.000

Aktiver til overdragelse
Værdi af likvider 2.500.000
Værdi af aktier 4.500.000
Total 7.000.000

Opgørelse af gaveafgift
Overdragelsessum af aktiver 7.000.000
Passivpost (22% af aktieavance) -809.600
Bundfradrag -56.800
Gaveafgiftsgrundlag 6.133.600
Gaveafgift (15%) 920.040

Nettoformue
Værdi aktier 4.500.000
Værdi likvider 2.500.000
Skyldig gaveafgift -920.040
Total 6.079.960

Alle aktiver overdrages 
som gave og med 
succession i aktier

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

De skattemæssige konsekvenser for erhververen vil stå i modsætning til beskatningen hos 

overdrageren. Anskaffelsessummen for aktierne er direkte afhængig af om der succederes i 

overdragerens skattemæssige stilling eller ej. Konsekvensen af at aktierne overdrages med succession 

er, at anskaffelsessummen på aktierne reguleres til oprindelige anskaffelsessummer og, at 

beregningsgrundlaget for gaveafgiften reduceres med passivposten. Udgangspunktet er, at 
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anskaffelsessummen for aktierne er lig handelsværdien. Imidlertid er retsvirkningen af succession som 

før omtalt, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.  

 

Forskellen til det tidligere gennemgåede fulde generationsskifte uden succession24 er henholdsvis, at 

gaveafgiftsgrundlaget er reduceret med passivposten, at aktiernes skattemæssigt anses for anskaffet til 

oprindelige værdier samt at aktieavancen ikke beskattes hos overdrageren ved overdragelsen. 

Konsekvensen af den ændrede gaveafgift illustreres i nedenstående opgørelse. 

 

Tabel 8. Sammenligning af gaveafgift ved generationsskifte med og uden succession 

Alle beløb i kr.

Skattemæssig anskaffelsessum 4.500.000 500.000

Opgørelse af gaveafgift
Overdragelsessum af aktiver 5.402.005 7.000.000
Passivpost (22% af aktieavance) -                                   -809.600
Bundfradrag -56.800 -56.800
Gaveafgiftsgrundlag 5.345.205 6.133.600
Gaveafgift (15%) 801.781 920.040

Alle aktiver overdrages 
med gave og uden 
succession i aktier

Alle aktiver overdrages 
med gave og med 
succession i aktier

 
Kilde: Egen tilvirkning (sammendrag af tabel 5 og 7) 

 

Overdragelsessummen på aktiverne er forskellig, da overdrageren beskattes af aktieavancen ved 

overdragelse uden succession. Effekten ved, at erhververen succederer i skatteforpligtelsen er, at der 

beregnes en passivpost, som reducerer afgiftsgrundlaget hvoraf der beregnes gaveafgift. Opgørelsen af 

passivposten er således udelukkende interessant i de tilfælde, hvor der gives en afgiftspligtig gave, idet 

passivposten reducerer afgiftsgrundlaget. Ved modregning af passivposten opnår erhververen en 

besparelse på ca. halvdelen af den latente skatteforpligtelse, under forudsætning af, at der betales 

marginalt 45% i aktieavanceskat.   

  

                                                   
24 Ovenstående tabel 5 
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3.6. Sammenligning af et fuldt generationsskifte med og uden succession i aktier 
De skattemæssige konsekvenser for henholdsvis overdrageren og erhververen er summeret i 

nedenstående tabeller. Formålet er at identificere de skattemæssige forskelle ved fuldt generationsskifte 

af alle aktiver, hvor overdragelsen sker med og uden succession i aktierne. 

 

For at identificere eventuelle forskelle af det fulde generationsskifte foretaget med og uden succession, 

er det nødvendigt at opgøre og medtage den latente skatteforpligtelse hos erhververen. I nedenstående 

eksempel opgøres de skattemæssige konsekvenser af, at erhververen umiddelbart efter 

generationsskiftet afhænder aktierne til tredjemand til handelsværdien på 4.500.000 kr.  

 

Tabel 9. Beskatning ved afståelse af aktier efter overdragelse 

Alle beløb i kr.

Anskaffelsessum på aktier 4.500.000 500.000
Afståelsessum 4.500.000 4.500.000
Ejertidsnedslag, ABL § 47 (8%) -                                 -320.000
Aktieindkomst til beskatning -                                 3.680.000

Skattebetaling, PSL § 8 a
28% (0 - 46.700) -                                 13.076
43% (46.700 - 102.600) -                                 24.037
45% (> 102.600) -                                 1.609.830
Samlet aktieskat -                                 1.646.943

Alle aktiver overdrages 
som gave og med 

succession i aktierne

Alle aktiver overdrages 
som gave og uden 

succession i aktierne

 
Kilde: Egen tilvirkning (uddrag fra tabel 7)  

 

Som tidligere beskrevet viser opgørelsen af aktieavancen, at i det tilfælde hvor aktierne er overdraget 

uden succession, udløser en efterfølgende afståelse ingen aktieskat. Modsætningsvis er aktieskatten ved 

afståelsen af aktierne med succession 1.646.943 kr. I tidligere eksempel, hvor overdrageren afstod 

aktierne var avancen 1.597.995 kr.25 Baggrunden for at skatten på aktieavancen er større for 

erhververen end for overdrageren er, at erhververen ikke kan drage nytte af overgangssaldoen efter 

ABL § 45 A, da der ikke kan succederes i denne. 
                                                   
25 Tabel 4 
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For at sammenligne konsekvenserne af et fuldt genererationsskifte i levende live med eller uden 

succession, må erhververens nettoformue vurderes. I generationsskiftet med succession skal effekten af 

den latente skatteforpligtelse inkluderes, da denne må betragtes som værende en gæld for erhververen. 

 

Tabel 10. Sammenligning af fuldt generationsskifte med og uden succession 

Alle beløb i kr. Alle aktiver 
overdrages som 
gave og uden 

succession

Alle aktiver 
overdrages som 

gave og med 
succession Forskel

Nettoformue
Værdi aktier 4.500.000 4.500.000
Værdi likvider 902.005 2.500.000
Skyldig gaveafgift -801.781 -920.040
Skyldig aktieskat 0 -1.646.943
Total 4.600.224 4.433.017 -167.207

Fordeling af forskel
Tabt overgangssaldo ((2.550.000 - 102.600) * (45% - 43%)) -48.948
Afgiftsværdien af det øgede gaveafgiftsgrundlag (1.597.995 * 15%) -239.699
Afgiftsværdi af passivpost (809.600 * 15%) 121.440
Total -167.207

 
Kilde: Egen tilvirkning (uddrag fra tabel 5, 7 og 9) 

 

Det kan udledes, at konsekvensen af at generationsskiftet foretages med succession er, at nettoformuen 

hos erhververen korrigeret for den latente skatteforpligtigelse er lavere, end hvis overdrageren 

beskattes af aktieavancen inden overdragelsen. Dette skyldes erhververens manglende mulighed for 

succession i overdragerens overgangssaldo efter ABL § 45 A samt afgiftsværdien af det øgede 

gaveafgiftsgrundlaget som følge af, at overdrageren ikke beskattes af aktieavancen ved succession.  

 

En positiv effekt ved successionen er, at passivposten reducerer gaveafgiftsgrundlaget, hvormed 

gaveafgiftsværdien af passivposten reducerer de to øvrige negative effekter ved succession.  
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4. Generationsskifte af aktier ved død før L159 og L167 
4.1. Indledning 
I modsætning til generationsskifte i levende live, hvor overdragelsen behandles efter kildeskatteloven 

og aktieavancebeskatningsloven, skal generationsskifte ved død primært behandles efter 

dødsboskatteloven. 

 

Dødsboskattelovens grundlæggende sondringer kan opdeles i dødsboer, der er selvstændige 

skattesubjekter og dødsboer, der ikke er selvstændige skattesubjekter. Dødsboer, der defineres som 

selvstændige skattesubjekter kan ydermere opdeles i dødsboer, der er fritaget for dødsbobeskatning og 

dødsboer, der ikke er fritaget for dødsbobeskatning. 

 

Dødsboskattelovens regler om udlodning med succession finder først og fremmest anvendelse på 

dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter og som er skattepligtige. Som hovedregel er alle 

dødsboer, der skiftes i umiddelbar forlængelse af dødsfaldet, selvstændige skattesubjekter. Der vil i 

enkelte tilfælde kunne udloddes med skattemæssig succession, selvom der ikke er foretaget skifte i 

umiddelbart forlængelse af dødsfaldet. Disse tilfælde omfatter bl.a. skifte af et uskiftet bo i den 

efterlevendes ægtefælles levende live.26 

 

4.1.1. Skifteformer af dødsboer  

Ved dødsfald er der flere muligheder for, hvordan den afdødes værdier og ejendele fordeles. Dette 

afsnit vil kort behandle metoderne, der består af følgende:27 

 

1. Boudlæg 

2. Privat skifte 

3. Forenklet privat skifte 

4. Bobestyrerbo 

5. Udlæg til ægtefælle 

6. Uskiftet bo 

 
                                                   
26 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 289 
27 Vejledning til borgere – Dødsbo, SKAT, version 10, gældende fra 25-6-2007 til 5-10-2008 
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Ad 1. Boudlæg 

Ved boudlæg er der ikke tale om et selvstændigt dødsbo i skattemæssig forstand. For at afslutte 

bobehandlingen med boudlæg er det en betingelse, at boets nettoaktiver ikke overstiger 35.000 kr. 

(2008-niveau). Ved boets nettoaktiver forstås boets aktiver fratrukket omkostninger til begravelse og 

boets behandling. 

 

Ad 2. Privat skifte 

Ved privat skifte er det arvingerne, der foretager skiftet af boet. En betingelse for at anvende privat 

skifte er, at alle arvinger er enige heri. Først og fremmest skal der udarbejdes en åbningsstatus, hvoraf 

afdødes aktiver og passiver opgøres på dødsdagen. Når arvingerne skal afslutte boet, skal der fastsættes 

en skæringsdag der afgøre, hvornår boets værdier skal udloddes til arvingerne. Såfremt dødsboet er 

skattepligtigt skal alle indtægter og udgifter, der er oppebåret før skæringsdagen beskattes i boet. Efter 

skæringsdagen beskattes indtægter og udgifter fra de udlagte aktiver hos arvingerne. Skæringsdagen 

kan tidligst være dødsdagen og senest lægge 1 år efter dødsdagen. 

 

Ad 3. Forenklet privat skifte 

Hvis betingelserne for privat skifte er opfyldt kan der foretages forenklet privat skifte, hvis en række 

yderligere betingelser er opfyldte. De væsentligste betingelser er eksempelvis, at der ikke skal betales 

boafgift i boet, hvis boafgiftsgrundlaget ikke overstiger 255.400 kr. (2008-niveau). Samtidig skal boet 

være fritaget for at betale dødsboskat, hvilket betyder, at boets nettoformue på skæringsdagen ikke 

overstiger 1.882.400 kr. (niveau før 1. juli 2008) og boets aktiver på skæringsdagen ikke overstiger 

2.509.900 kr. (2008-niveau). 

 

Ad 4. Bobestyrerbo 

Ved et bobestyrerbo skiftes boet på samme måde, som ved privat skifte. Dog er det ikke arvingerne, 

men en bobestyrer, der forestår afviklingen af dødsboet. Ved bobestyrerbo er den seneste skæringsdag 

toårsdagen fra dødsfaldet. 

 

Ad 5. Udlæg til ægtefælle 

Hvis der ikke er andre arvinger end den efterlevende ægtefælle kan hele boet udloddes til denne uden, 

at der sker skiftebehandling.  
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Ad 6. Uskiftet bo 

I tilfælde af at afdøde har efterladt sig andre livsarvinger end den efterlevende ægtefælle, kan denne 

vælge at sidde i uskiftet bo. Den efterlevende ægtefælle succederer herefter obligatorisk i afdødes 

skattemæssige stilling samtidig med, at den efterlevende ægtefælle beskattes af afdødes indkomst, jf. 

DBSL § 59. Det uskiftede bo kan senere undergives skiftebehandling, jf. DBSL kapitel 12.  

 

4.2. Skattemæssig behandling af dødsboer 
4.2.1. Selvstændige kontra ikke selvstændige skattesubjekter 

Om der skatteretligt er foretaget et skifte, er afgørende for om et dødsbo er et selvstændigt 

skattesubjekt, jf. DBSL §§ 2, stk. 1 og 58, stk. 2. Det skal bemærkes, at et skifte i civilretlig forstand 

ikke altid er sammenfaldende med det skattemæssige begreb. Et uskiftet bo i civilretlig forstand kan 

opfattes som skiftet i skattemæssig forstand, ligesom et skiftet bo i civilretlig forstand kan betragtes 

som uskiftet i skatteretlig forstand. Forskellene mellem de civilretlige og skatteretlige regler om et 

skiftet og uskiftet bo forekommer alene i de tilfælde, hvor der er en efterlevende ægtefælle, hvilket 

skyldes, at DBSL § 58, stk. 1 forudsætter, at der ved et uskiftet bo er en efterlevende ægtefælle. 

 

Dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter defineres i DBSL § 2, stk.1, nr. 1-6. Først og fremmest er 

dødsboer, der skiftes i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet selvstændige skattesubjekter, bortset fra 

dødsboer, der overtages af en efterlevende ægtefælle efter DBSL § 58, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, 1. 

pkt., jf. DBSL § 2, stk. 1, nr. 1. Som hovedregel er alle skiftede dødsboer, hvor beskatningen ikke sker 

hos den efterlevende ægtefælle, selvstændige skattesubjekter. 

 

Hovedreglen for at et dødsbo er et ikke selvstændigt skattesubjekt er, at der forekommer et uskiftet bo, 

jf. DBSL § 58. I disse tilfælde vil den efterlevende ægtefælle obligatorisk succedere i dødsboet og være 

skattesubjekt, jf. DBSL § 59. 

 

4.3. Skattepligtige dødsboer 
4.3.1. Indkomstopgørelsen 

Dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter, er som udgangspunkt skattepligtige efter DBSL § 3. 

Opgørelse af dødsboets indkomst behandles i DBSL § 4, hvoraf det fremgår, at dødsboets indkomst 

anses som indtægter og udgifter vedrørende den formue, der tilhører dødsboets, og som er inddraget 
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under skiftet. Ved indtægter og udgifter medregnes såvel løbende indtægter og løbende forfaldne 

udgifter samt gevinst og tab ved afståelse af aktiver eller afvikling af passiver. Det er ved opgørelsen af 

eventuelle tab og gevinster essentielt at bemærke, at dødsboet automatisk succederer i afdødes 

skattemæssige stilling vedrørende aktiver og passiver. Dødsboets anses således for at have erhvervet 

aktiver og passiver til de beløb, på de tidspunkter og under de omstændigheder, hvorved disse var 

erhvervet af afdøde, jf. DBSL § 20. 

 

Ved formue inddraget under skiftet forstås, at det alene er afdødes aktiver og passiver, der medregnes 

ved indkomstopgørelse i dødsboet. Dette medfører, at hvis afdøde var gift, så medregnes den 

efterlevende ægtefælles andel af ægtefællernes fælleseje og den efterlevende ægtefælles 

skilsmissesæreje ikke til dødsboets indkomstopgørelse. Indtægter og udgifter herfra beskattes alene hos 

den efterlevende ægtefælle. 

 

En undtagelse til hovedreglen findes i DBSL § 4, stk. 2, hvorefter udlodning af den efterlevendes 

ægtefælles egne aktiver til øvrige arvinger efter førstafdøde, ikke medregnes til den efterlevende 

ægtefælles indkomst jf. DBSL § 42, stk. 2, men til dødsboets indkomst. 

 

Den skattepligtige indkomst opgøres samlet for perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud 

for dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Denne periode betegnes som 

bobeskatningsperioden, jf. DBSL § 19, stk. 2. Bobeskatningsperioden kan opdeles i henholdsvis 

mellemperioden og boperioden. Mellemperioden kan defineres som perioden fra afdødes sidste 

indkomstår forud for dødsåret til og med dødsdagen. Boperioden kan defineres som perioden fra 

dødsdagen til og med skæringsdagen. 

 

Opgørelse af såvel bobeskatningsindkomsten som aktieindkomsten skal opgøres efter 

skattelovgivningens almindelige regler for personer, jf. DBSL § 21, stk. 1 og stk. 2 medmindre andet 

følger af reglerne i DBSL kapital 5. Det er reglerne, der er gældende i dødsåret, der skal anvendes, jf. 

DBSL § 21, stk. 3. At det er reglerne i dødsåret, som skal anvendes, kan særligt få afgørende betydning 

i de tilfælde, hvor bobeskatningsperioden strækker sig over forskellige indkomstår. 
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Særregler i dødsboskatteloven i forhold til skattelovgivningens almindelige regler for personer omfatter 

bl.a. DBSL § 32 omhandlende aktieindkomst. Særligt for aktieindkomst i dødsboet gælder, at den del 

af aktieindkomsten, der ikke overstiger bundgrænsen på 46.700 kr. (2008-niveau) i PSL § 8 a, stk. 1 

beskattes endeligt med 28% og medregnes således ikke i bobeskatningsindkomsten, jf. DBSL § 32, stk. 

1.28  Den del af aktieindkomsten, der omfattes af bundgrænsen på 102.600 kr. (2008-niveau) i PSL § 8 

a, stk. 2 medregnes derimod i bobeskatningsindkomsten. Denne del af aktieindkomsten medregnes kun 

med 86%, jf. DBSL § 32, stk. 2. Det skal bemærkes, at boets automatiske succession i afdødes stilling, 

jf. DBSL § 20 tillige omfatter en eventuel overgangssaldo efter ABL § 45 A. Der skal derfor tages 

højde for denne, når aktieindkomsten medregnes efter DBSL § 32, stk. 2. Dette er modsætningsvis, 

hvis udlodningsmodtageren foretager succession. I dette tilfælde succederer udlodningsmodtageren 

ikke i en eventuel overgangssaldo. 

 

Endeligt medregnes den resterende del af aktieindkomsten, der overstiger bundgrænsen på 102.600 kr. 

(2008-niveau) tillagt eventuel overgangssaldo i bobeskatningsindkomsten med 90%. Udbytteskat 

indeholdt på andelen af aktieindkomst, der henholdsvis medregnes med 86% og 90% godtgøres 

dødsboet, jf. DBSL § 30, stk. 8, 1. pkt.  

 

At andelen af aktieindkomst, der overstiger bundgrænsen i PSL § 8 a, stk. 1 medregnes med 

henholdsvis 86% og 90% medfører, at der sker en ensartet beskatning af aktieindkomst uafhængigt af 

om personen er i live eller om beskatningen sker i et dødsbo. Dette skyldes, at 

bobeskatningsindkomsten beskattes med 50%. Den ensartede beskatning illustreres i nedenstående 

tabel, hvor der ikke er taget hensyn til eventuel overgangssaldo efter ABL § 45 A.  
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Tabel 11. Ensartet beskatning af aktieindkomst 

Alle beløb i kr.

Beskatning af aktieindkomst for fysiske personer
Aktieindkomst 250.000

Bundgrænser Til beskatning Skatteprocent Skat
PSL § 8 a, stk. 1 0 < 46.700 46.700 28% 13.076
PSL § 8 a, stk. 2, 1. pkt. 46.700 - 102.600 55.900 43% 24.037
PSL § 8 a, stk. 2, 2. pkt. > 102.600 147.400 45% 66.330
I alt 250.000 103.443

Beskatning af aktieindkomst for dødsboer
Aktieindkomst 250.000

Bundgrænser Indgår med Til beskatning Skatteprocent Skat
PSL § 8 a, stk. 1 0 < 46.700 13.076
PSL § 8 a, stk. 2, 1. pkt. 46.700 - 102.600 86% 48.074 50% 24.037
PSL § 8 a, stk. 2, 2. pkt. > 102.600 90% 132.660 50% 66.330
I alt 103.443

Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.3.2. Skatteberegning 

Indkomsten i bobeskatningsperioden beskattes med 50%, jf. DBSL § 30, stk. 1, hvortil der gives et 

bofradrag på 5.000 kr. (2008-niveau) pr. påbegyndt måned i måneden efter dødsfaldet og til og med 

den måned, hvori skæringsdatoen ligger, jf. DBSL § 30, stk. 2.  

 

Skæringsdatoen fastsættes af dødsboet og er udtryk for datoen, hvor boet opgøres og udloddes til 

arvingerne. Bofradraget kan ikke overstige 12 måneder. Overskridelsen på 12 måneder kan forekomme 

i bobestyrerboer, hvor skæringsdatoen senest kan ligge 2 år efter dødsfaldet.  

 

Udover bofradraget gives der et mellemperiodefradrag på 1.800 kr. (2008-niveau) pr. påbegyndt måned 

fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvori dødsfaldet er sket, jf. DBSL § 30, stk. 3. Af 

nedenstående figur fremgår en illustrativ oversigt over begreberne og fradragene. 
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Figur 2. Oversigt over beskatningsperioder og fradrag 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.4. Skattefritagne dødsboer 
4.4.1. Betingelser 

Dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter er ikke nødvendigvis skattepligtige. DBSL § 6 

omhandler skattefritagelse af dødsboer, såfremt en ikke uvæsentlig betingelse er opfyldt. Det kræves, at 

boets aktiver ikke overstiger 2.509.900 kr. (2008-niveau) samtidig med, at boets nettoformue ikke 

overstiger 1.882.400 kr. (niveau før 1. juli 2008) jf. DBSL § 6. Dødsboet fritages af såvel 

dødsboskatten, der skal betales af den skattepligtige indkomst samt af aktieindkomst omfattet af PSL § 

4 a. Til trods for at aktieindkomsten er skattefri, bliver eventuelt tilbageholdt udbytteskat ikke 

tilbagebetalt til dødsboet, jf. DBSL § 6, stk. 1, 2. pkt. 

 

Det afgørende for om dødsboet opfylder betingelsen omkring aktivernes samt nettoformuens størrelse, 

er skæringsdagen i boopgørelsen. Hvis værdierne på skæringsdagen er mindre end beløbsgrænserne i 

det pågældende indkomstår, hvor skæringsdagen ligger, er dødsboet fritaget for beskatning. Da det er 

skæringsdagen, der er afgørende for boets eventuelle skattefrihed, har dødsboet således mulighed for at 

afhænde aktiver og derved tilpasse aktivmassen. Denne mulighed vil primært være interessant, hvor 

dødsboet besidder ejendom, der er gældsbehæftet. Afhændelse af denne ejendom vil nedbringe 

aktivmassen, da gælden på ejendommen samtidig indfries, og det således alene er nettoprovenuet, der 

medregnes.29 

 

Begrebet nettoformue er ikke defineret i loven, men efter lovens forarbejder, er det værdierne i det 

samlede fællesbo, der er afgørende for om beløbsgrænsen er overskredet. Dette er modstridende i 
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forhold til, at dødsbobeskatningen i øvrigt kun omfatter afdødes formue, jf. DBSL § 4, stk. 1.30 Det 

samme antages at være gældende for beløbsgrænsen vedrørende aktivmassen. 

 

4.4.2. Beskatning i mellemperioden 

Skattefritagne dødsboer er alene fritaget for beskatning i boperioden, hvorfor der ikke er behov for 

regler om opgørelse af indkomsten. Imidlertid er indkomst fra mellemperioden skattepligtig hos 

afdøde, jf. DBSL § 8. Hovedreglen er, at den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens 

regler for personer med mindre andet fremgår af DBSL kapital 4. Af den skattepligtige indkomst 

beregnes 50% i skat, jf. DBSL § 14, stk. 1, hvilket er helt i overensstemmelse med reglerne for de ikke 

skattefritagne dødsboer. Herved opnås ensartet beskatning af mellemperioden, uafhængigt af om 

dødsboet er skattefritaget eller ej. Som det er tilfældet med de ikke skattefritagne dødsboer, indrømmes 

der ligeledes et mellemperiodefradrag på 1.800 kr. (2008-niveau), jf. DBSL § 14, stk. 2. 

 

4.4.3. Konsekvenser ved skattefritagne dødsboer 

Et dødsbo, der opfylder betingelserne i DBSL § 6 om skattefritagelse medfører samtidig, at 

udlodningsmodtagerne ikke kan anvende reglerne om succession, jf. DBSL § 36. Konsekvensen af, at 

udlodningsmodtagerne ikke kan foretage succession i afdødes skattemæssige stilling er, at 

udlodningsmodtageren anses for at have anskaffet de udloddede aktiver dagen efter skæringsdagen, jf. 

DBSL § 35, stk. 1, og til en anskaffelsessum svarende til aktivernes værdi i boopgørelsen, jf. DBSL § 

35, stk. 2. 

 

Afdødes aktiebeholdning, der ved afståelse i levende live, ville udløse aktieskat, kan i et skattefritaget 

dødsbo, overføres til udlodningsmodtageren til en opskrevet anskaffelsessum. Med andre ord vil 

aktieavancen opstået i perioden fra afdødes anskaffelse til og med skæringsdagen blive fritaget for 

beskatning, idet udlodningsmodtagerens anskaffelsessum er værdien i boopgørelsen. 
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4.5. Generationsskifte ved udlodning uden succession 
4.5.1. Beskatning ved udlodning af aktier uden succession fra et dødsbo 

Ved udlodning fra et skattepligtigt dødsbo til arvingerne uden succession, overgår 

indkomstskattepligten til udlodningsmodtageren dagen efter indkomstskattepligten ophører for 

dødsboet. Overgangen er dagen efter skæringsdatoen og aktiernes anskaffelsessum opgøres til værdien 

i boopgørelsen, jf. DBSL § 35, stk. 1-2. 

 

Nedenstående eksempel illustrerer udlodning fra et dødsbo, hvor udlodningsmodtageren ikke 

succederer og ikke yder vederlag. Situationen er således en typisk arvesituation. I eksemplet antages 

følgende forudsætninger at være gældende: 

 

• Familien består af en forælder og et barn, hvor forælderen dør den 25. marts 2008 

• Aktiverne på skæringsdagen består af unoterede hovedaktionæraktier hvis værdi udgør 

4.500.000 kr. samt likvider for 2.500.000 kr. 

• Hovedaktionæraktierne er anskaffet den 1. juli 1990 med en anskaffelsessum på 500.000 kr. 

Forælderen har i hele perioden frem til afståelsestidspunktet ejet 100% af aktiekapitalen og 

stemmerettighederne i selskabet 

• Den indre værdi på de unoterede aktier udgør 3.050.000 kr. pr. 31. december 2006, hvormed 

overgangssaldoen for forælderen udgør 2.550.000 kr. 

• Der er ingen indkomst i bobeskatningsperioden udover aktieavance ved boopgørelsen 

• Skæringsdatoen er sammenfaldende med dødsdagen 

• Der tages ikke højde for mellemperiodefradrag og bofradrag 

 

Forælderens død udløser en række forskellige konsekvenser afhængigt af, hvordan situationen 

anfægtes. Det antages, at barnet ønsker at overtage de unoterede aktier for at drive virksomheden 

videre, og at overtagelsen sker uden succession. Grundet at dødsboet skiftes samt aktivernes og 

formuens størrelse, vil dødsboet være skattepligtigt. Bobeskatningsindkomsten skal således opgøres 

efter reglerne i DBSL kapitel 5. Behandlingen af dødsboet fremgår af nedenstående beregning. 
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Tabel 12. Udlodning fra dødsbo uden succession og uden vederlag for aktier 

Alle beløb i kr.

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi på skæringsdagen 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Opgørelse af bobeskatningsindkomsten
Aktieindkomst 0 - 46.700 medregnes ikke jf. DBSL § 32 -
Aktieindkomst > 46.700 < 102.600 (overgangssaldo) kr. medregnes 86% 2.152.838
Aktieindkomst > 102.600 (overgangssaldo) medregnes 90% 1.017.000
Bobeskatningsindkomst 3.169.838

Dødsboskat 50% af bobeskatningsindkomst 1.584.919
Aktieindkomst 0 - 46.700 beskattes med 28% 13.076
Dødsboskat i alt 1.597.995

Boopgørelse
Aktier 4.500.000
Likvide midler 2.500.000
Aktiver i alt 7.000.000

Nettoformue 5.402.005
Dødsboskat 1.597.995
Passiver i alt 7.000.000

Boafgift
Nettoformue 5.402.005
Bundfradrag -255.400
Boafgiftsgrundlag 5.146.605
Boafgift (15%) 771.991

Boets nettoformue før boafgift 5.402.005
Boafgift -771.991
Boets nettoformue til udlodning 4.630.014

Udlodning
Barn; aktier 4.500.000
Barn (5.402.005 kr. - boafgift - aktier); likvider 130.014
I alt 4.630.014

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Eksemplet illustrerer hvorledes dødsbobeskatningen samt udlodningen behandles i en almindelig 

arvesituation. Konsekvensen af at barnet ikke succederer, er at aktieavancen beskattes i dødsboet, 

hvilket kan medføre likviditetsmæssige udfordringer. Beskatningen forringer samtidig dødsboets 

formue, hvilket reducerer udlodningen til barnet, i modsætning til hvis barnet havde succederet. Da der 

ikke succederes anses aktierne for anskaffet den 26. marts 2008 med en anskaffelsessum på 4.500.000 

kr. 

 

Hvis et dødsbo vælger at foretage udlodning mod vederlag uden succession, vil der i sagens natur være 

tale om en afståelse omfattet af DBSL § 27. Dødsboet vil således blive beskattet af en eventuel avance 

eller have fradrag for eventuelt tab i medfør af DBSL § 21. Hvis udlodningen mod vederlag uden 

succession omfatter afståelse af aktier behandles aktieindkomsten efter særreglerne i DBSL § 32. 

Denne situation vil primært opstå i tilfælde, hvor en af arvingerne ønsker at arve aktierne for at drive 

virksomheden videre, men hvor arveloddet er mindre end aktiernes værdi. Situationen kan forklares 

med udgangspunkt i ovenstående eksempel, men hvor følgende yderligere forudsætninger er forudsat: 

 

• Udover forælderen og barnet er yderligere en forælder (2) og et barn (2) 

• Det antages, at forælder (2) arver 50%, mens børnene arver 25% hver 

• Boafgiften belaster det arvelod, som udløser boafgiften 

• Forælder (2) og barn (2) modtager alene likvider fra dødsboet 

 

Opgørelsen af aktieavance og dødsboskatten er uændret, da barn (1) ikke succederer, hvorfor der 

henvises til ovenstående eksempel.  
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Tabel 13. Udlodning fra dødsbo uden succession og med vederlag for aktier 

Alle beløb i kr.

Boopgørelse
Aktier 4.500.000
Likvide midler 2.500.000
Aktiver i alt 7.000.000

Nettoformue 5.402.005
Dødsboskat 1.597.995
Passiver i alt 7.000.000

Boafgift
Nettoformue 5.402.005
Forælder (2)'s arv på 50% er afgiftsfri -2.701.003
Boafgiftsgrundlag inden bundfradrag 2.701.003
Bundfradrag -255.400
Boafgiftsgrundlag 2.445.603
Boafgift (15%) 366.840

Boets nettoformue før boafgift 5.402.005
Boafgift -366.840
Boets nettoformue til udlodning 5.035.165

Udlodning
Forælder (2): (50% af 5.402.005); likvider 2.701.003
Barn (2): (25% af 5.402.005 - andel af boafgift); likvider 1.167.081
Barn (1); aktier 4.500.000
Barn (1): (25% af 5.402.005 - andel af boafgift - aktier); vederlag -3.332.919
I alt 5.035.165

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Eksemplet illustrerer, at konsekvensen ved at barn (1) ønsker at drive virksomheden videre medfører, at 

barn (1) er nødsaget til at betale for en del af aktierne. Det skyldes, at barn (1)’s arvelod er mindre end 

aktiernes værdi. Barn (1) er nødsaget til at låne 3.332.919 kr., hvis der ikke rådes over likviditeten i 

forvejen. Skal likviditeten lånes, vil dette formentlig være en ulempe, som skal holdes op i mod 

fordelen ved ikke at succedere. Konsekvensen for barn (1) er ligeledes i denne situation, at aktierne 

anses for anskaffet den 26. marts 2008 med en anskaffelsessum på 4.500.000 kr. 
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4.6. Betingelser for udlodning af aktier med succession fra et dødsbo 
Ved udlodning med succession bliver dødsboet fritaget for beskatning af den del af udlodningen, der 

sker med succession, jf. DBSL § 28, stk. 1. Dette medfører modsætningsvis, at udlodningsmodtageren 

anses for at have erhvervet aktivet på det tidspunkt, til det beløb og under de omstændigheder, hvorved 

de i sin tid er erhvervet af afdøde, jf. DBSL § 36, stk. 2. I DBSL § 36, stk. 3, er angivet en undtagelse 

vedrørende hovedaktionærnedslag omfattet af overgangsbestemmelserne i ABL § 47. I de tilfælde hvor 

udlodningsmodtageren modtager hovedaktionæraktier, der er anskaffet før 19. maj 1993 ydes 1% 

nedslaget ikke på baggrund af afståelsessummen ved udlodningsmodtagerens afståelse, men af værdien 

i boopgørelsen. Ved at der alene gives nedslag for værdien i boopgørelsen i stedet for 

afståelsessummen, sikres det, at der ikke ydes nedslag for værditilvæksten i perioden efter udlodningen. 

Der er ikke herudover fastsat særlige regler for beskatning af udlodningsmodtageren ved succession i 

aktier fra dødsboer. 

 

4.6.1. Generelle betingelser 

Et dødsbo er som udgangspunkt omfattet af de almindelige skattemæssige regler når dødsboet foretager 

afståelser eller salg, jf. DBSL § 27. Derimod er dødsboet ikke skattepligtig af udlodninger til 

arvingerne når disse succederer, jf. DBSL §§ 36 og 28. Det er dog en forudsætning, at dødsboet er 

skattepligtigt, da der i skattefritagne dødsboer ikke er mulighed for succession, jf. DBSL § 36, stk. 1. 

modsætningsvis. Definitionen på udlodning fremgår af DBSL § 96, hvor alle afståelser fra dødsboet til 

arvingerne anses som udlodning. Dette medfører, at der ikke skal foretages beskatning i dødsboet, 

uanset om arvingerne får udlagt eller køber aktiver af dødsboet, hvori arvingerne succederer. 

 

Ved udlodning med succession er det en forudsætning, at der på udlodningstidspunktet er en gevinst. 

Afgørende for om der er tab eller gevinst på en aktie, er værdien i boopgørelsen. Såfremt der 

konstateres tab kan udlodningen ikke foretages med succession, jf. DBSL § 36, stk. 1. 

 

4.6.2. Personkredsen 

Det er alene fysiske personer, der kan succedere i dødsboets skattemæssige stilling, jf. DBSL § 36, stk. 

1. Det betyder med andre ord, at der ikke kan foretages udlodninger med succession fra et dødsbo til 

juridiske personer. Udlodninger til juridiske personer behandles efter de almindelige regler om 

afståelse, jf. DBSL § 27. 
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I forbindelse med udlodning til fysiske personer, er der en række forskellige situationer, som er 

væsentlige at behandle. Udgangspunktet er, at den efterlevende ægtefælle i videre omfang har 

mulighed for at succedere i afdødes aktiver end øvrige arvinger, jf. DBSL § 29, stk. 5. Den efterlevende 

ægtefælle har således mulighed for at succedere i afdødes aktier, til trods for at selskabet er omfattet af 

pengetankreglen og selvom der alene udloddes mindre en 1 procent af kapitalen, jf. DBSL § 29, stk. 5, 

§ 29, stk. 3. 

 

Afdødes livsarvinger har ikke helt samme vilkår for succession som den efterlevende ægtefælle, men 

yderligere alternativer end øvrige arvinger, der ikke er livsarvinger. Dette gælder tillige afdødes 

søskende samt søskendes børn og børnebørn såfremt disse er gjort til arvinger, da disse behandles som 

livsarvingerne i DBSL § 37, stk. 1. Disse arvinger har, ligesom den efterlevende ægtefælle, mulighed 

for at succedere i hele det udloddede aktiv til trods for, at arvingens andel i boet repræsenterer en 

mindre værdi end aktivet, jf. DKSL § 37, stk. 1. Det hænger sammen med, at udlodningen per 

definitionen i DBSL § 96, stk. 1 tillige gælder i tilfælde, hvor der ydes vederlag. Disse arvinger har 

således mulighed for at købe et aktiv, helt eller delvist, af dødsboet, som arvingen efterfølgende 

succederer i. 

 

Ved udlodning til andre fysiske personer end de i DBSL § 37, stk. 1 nævnte gælder, at der ikke kan 

foretages succession i aktiver, i det omfang der helt eller delvist er ydet vederlag herfor. Denne 

personkreds kan alene succedere i den modtage andel af boet, og overstiger det udloddede aktiv 

modtagerens andel af boet, kan der alene foretages delvis succession. Ved den delvise succession anses 

modtageren for at succedere i de senest anskaffede aktiver først, jf. DBSL § 37, stk. 1, 3. pkt. Andelen 

af aktivets værdi, hvori der ikke kan succederes, behandles efter skattelovgivningens almindelige 

regler, jf. DBSL §§ 27 og 35. Ved afgørelsen, af om afståelsen overstiger vedkommendes andel af boet, 

tages der hensyn til en beregnet passivpost, jf. DBSL § 37, stk. 2. Herudover er der ikke mulighed for 

at foretage fradrag for yderligere passivposter, herunder f.eks. gæld i en virksomhed. Dette medfører, at 

arvinger, udover de i DBSL § 37, stk. 1 nævnte, vil have meget svært ved at overtage en virksomhed. 

Ved succession vil modtageren alene have mulighed for at succedere i værdien svarende til 

virksomhedens egenkapital. Dette er modsætningsvis i forhold til, når der er tale om succession i aktier 

i et selskab, da det her er aktierne, der er genstand for successionen og ikke de enkelte aktiver i 

selskabet. 
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Det er vigtigt at bemærke, at det er boet og ikke udlodningsmodtageren, der vælger om udlodningen 

skal ske med succession, jf. DBSL § 28, stk. 3. Modtageren af udlodningen kan alene have indirekte 

indflydelse på beslutningen via sin eventuelle stemmeret i dødsboet. Ikke sjældent er det en fordel for 

modtageren, at beskatningen sker i dødsboet, da beskatningen sker med 50%. Dette kan dog ofte give 

anledning til likviditetsmæssige problemer, specielt ved beskatning af aktier, såfremt disse ikke 

realiseres, hvorfor disse situationer typisk taler for succession.  

 

Samtidig giver DBSL § 28, stk. 3 mulighed for delvis succession i et aktiv. Herved har dødsboet 

mulighed for at udnytte bundgrænserne og således gøre en ellers skattepligtig avance skattefri. 

Eksempelvis vil et dødsbo, hvis eneste aktiver er aktier, kunne vælge at udlodde aktier til beskatning i 

boet, indtil bundgrænserne er nået og således undgå beskatning. Den resterende del af aktierne kan 

dødsboet lade udlodningsmodtageren succedere i, hvorved skatteforpligtelsen overgår til modtageren. 

 

4.6.3. Særlige betingelser for succession i aktier 

Hovedreglen er, at aktier kan udloddes med succession, jf. DBSL § 36, stk. 1 medmindre andet følger 

af DBSL §§ 37 og 38. Dog kan der efter DBSL § 36, stk. 1, 2. pkt. ikke ske udlodning med succession i 

de situationer, der fremgår af DBSL §§ 28, stk. 3 og 29. DBSL § 28, stk. 3 omhandler de situationer, 

hvor dødsboet vælger at blive beskattet helt eller delvist af udlodning, som gennemgået ovenfor. Af 

DBSL § 29 fremgår det, at gevinst ved udlodning skal medregnes i dødsboet, hvorfor bestemmelsen er 

en undtagelse til hovedreglen om, at der kan foretages udlodning med succession. Dog er der i 

bestemmelsen oplistet visse typer af aktier hvori, der kan foretages succession under forudsætning af at 

visse betingelser er opfyldt. Bestemmelsen er således en undtagelse til undtagelsen. 

  

DBSL § 29, stk. 3 omhandler almindelige aktier omfattet af ABL § 12 samt udloddende 

investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL §§ 21 og 22. For at betingelserne for udlodning med 

succession er opfyldt, kræves det først og fremmest, at udlodningen til den enkelte modtager består af 

minimum 1% af den samlede aktiekapital i det pågældende selskab. Herved vil langt de fleste 

børsnoterede aktier, der er omfattet af ABL § 12, ikke kunne udloddes med succession med mindre der 

er tale om større familieejede selskaber. En yderligere ikke uvæsentlig betingelse er, at selskabets 

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

værdipapirer eller lignende. Denne betingelse er i øvrigt helt i overensstemmelse med pengetankreglen 
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i ABL § 34, stk. 1, nr. 4, der er nærmere defineret i ABL § 34, stk. 6. Pengetankreglen gælder dog ikke 

selskaber, der udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, hvorfor 

der kan succederes i disse, jf. DBSL § 29, stk. 3, 2. pkt. Kravet om overdragelse af minimum 1% af 

kapitalen, er forsat gældende. 

 

4.6.4. Beskatning ved udlodning af aktier med succession fra et dødsbo 

I henhold til tidligere vil ovenstående teoretiske gennemgang blive illustreret med et eksempel med  

udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

 

• Familien består af en forælder og et barn, hvor forælderen dør den 25. marts 2008 

• Aktiverne på skæringsdagen består af unoterede hovedaktionæraktier hvis værdi udgør 

4.500.000 kr. samt likvider for 2.500.000 kr. 

• Hovedaktionæraktierne er anskaffet den 1. juli 1990 med en anskaffelsessum på 500.000 kr. 

Forælderen har i hele perioden frem til afståelsestidspunktet ejet 100% af aktiekapitalen og 

stemmerettighederne i selskabet 

• Den indre værdi på de unoterede aktier udgør 3.050.000 kr. pr. 31. december 2006, hvormed 

overgangssaldoen for forælderen udgør 2.550.000 kr. 

• Der er ingen indkomst i bobeskatningsperioden udover aktieavance ved boopgørelsen 

• Skæringsdatoen er sammenfaldende med dødsdagen 

• Der tages ikke højde for mellemperiodefradrag og bofradrag 

 

Forælderens død udløser en række forskellige konsekvenser, afhængigt af hvordan situationen 

anfægtes. Det antages, at barnet ønsker at overtage de unoterede aktier for at drive virksomheden 

videre, og at overdragelsen sker med succession. Grundet at dødsboet skiftes samt aktivernes og 

formuens størrelse, vil dødsboet være skattepligtigt. Da der alene er indtægter i form af aktieavance, er 

der ingen bobeskatningsindkomst, idet barnet succederer i aktierne. I forbindelse med successionen 

skal der beregnes en passivpost, som reducerer boafgiftsgrundlaget. Behandlingen af dødsboet fremgår 

af nedenstående beregning. 
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Tabel 14. Udlodning med succession og uden vederlag for aktier 

Alle beløb i kr.

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi på skæringsdagen 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Fortjeneste svarende til aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Opgørelse af bobeskatningsindkomsten
Ingen aktieavance, da barnet succederer 0
Bobeskatningsindkomst 0

Boopgørelse
Aktier 4.500.000
Likvide midler 2.500.000
Aktiver i alt 7.000.000

Nettoformue 7.000.000
Dødsboskat 0
Passiver i alt 7.000.000

Boafgift
Nettoformue 7.000.000
Passivpost (22% af fortjeneste på 3.680.000) -809.600
Bundgrænse -255.400
Boafgiftsgrundlag 5.935.000
Boafgift (15%) 890.250

Boets nettoformue før boafgift 7.000.000
Boafgift -890.250
Boets nettoformue til udlodning 6.109.750

Udlodning
Barn; aktier 4.500.000
Barn (7.000.000 kr. - boafgift - aktier); likvider 1.609.750
I alt 6.109.750

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Konsekvensen af successionen i eksemplet er først og fremmest, at der ingen bobeskatningsindkomst er 

i dødsboet. Herved bliver formuen til udlodning større og boafgiftsgrundlaget vil ligeledes være 
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forøget. Dog skal der ved opgørelsen af boafgiftsgrundlaget tages højde for den beregnede passivpost, 

der reducerer afgiftsgrundlaget. Passivposten i eksemplet beregnes på baggrund af avancen på aktierne, 

som ville være opstået, hvis disse var afhændet, multipliceret med 22%. Der beregnes passivpost på 

baggrund af den fulde avance, da barnet succederer i hele aktieposten.  

 

Konsekvensen for barnet ved succession i aktierne er, at barnet indtræder i forælderens skattemæssige 

stilling vedrørende aktierne, jf. DBSL § 36, stk. 1. Barnet anses således skattemæssigt for at have 

anskaffet aktierne for 500.000 kr. den 1. juli 1990. Situationer hvor der succederes, vil primært 

forekomme i tilfælde, hvor arvemodtageren ønsker at forsætte driften af virksomheden, og hvor 

arvemodtagerens andel af arven minimum svarer til aktiernes værdi.  

 

I situationer hvor arvemodtagerens andel af arven er mindre en aktiernes værdi, er arvemodtageren 

nødsaget til at købe en andel af aktierne. I dette tilfælde vil det forsat være muligt for dødsboet at 

beslutte, at alle aktierne skal udlægges med succession, også for den andel af aktierne som 

udlodningsmodtageren betaler for. Dette gælder alene for personkredsen omfattet af DBSL § 37, stk. 1, 

hvilket er gældende da udlodning jf. DBSL § 96 per definition ligeledes omhandler afståelser.  

 

I nedenstående eksempel tages der udgangspunkt i ovenstående eksempel hvor barnet succederer.31 Det 

er således de samme forudsætninger, som er gældende, men derudover er følgende forudsætninger 

antaget:  

 

• Udover forælderen og barnet er yderligere en forælder (2) og et barn (2) 

• Det antages, at forælder (2) arver 50%, mens børnene arver 25% hver 

• Boafgiften belaster det arvelod, som udløser boafgiften, mens passivposten godtgøres  

barn (1) 

• Forælder (2) og barn (2) modtager alene likvider fra dødsboet 

• Det antages, at barn (1) alene succederer i den andel af aktierne, der kan indeholdes i 

arvloddet. Andelen af arveloddet beregnes brutto. Da den samlede formue i dødsboet før 

dødsboskat og boafgift udgør 7.000.000 kr., svarer barn (1)'s arvelod til 1.750.000 kr. Det 

antages, at dødsboet beslutter, at barn (1) succederer i aktierne svarende til 1.750.000 kr. 
                                                   
31 Tabel 14 
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Tabel 15. Opgørelse af dødsboskat ved udlodning med delvis succession 

Alle beløb i kr.

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi på skæringsdagen 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Fortjeneste svarende til aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Andel hvori barn (1) succederer: 1.750.000/4.500.000 38,89%

Opgørelse af bobeskatningsindkomsten
Aktieavance, hvori barn (1) ikke succederer (3.680.000 * (100% - 38,89%)) 2.248.889
Bobeskatningsindkomst 2.248.889

Opgørelse af bobeskatningsindkomsten
Aktieindkomst < 46.700 medregnes ikke jf. DBSL § 32
Aktieindkomst > 46.700 < 102.600 (overgangssaldo) medregnes 86% 1.893.882
Bobeskatningsindkomst 1.893.882

Dødsboskat; 50% af bobeskatningsindkomst 946.941
Aktieindkomst < 46.700 beskattes med 28% 13.076
Dødsboskat i alt 960.017

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående beregning er dødsboskatten opgjort under forudsætning af, at barn (1) alene succederer 

delvist i aktierne. Det er vigtigt at bemærke, at den andel af aktierne hvori barn (1) ikke succederer, 

beskattes i dødsboet. Hvorvidt barn (1) yder vederlag i større eller mindre grad end den andel, hvori der 

succederes, har ikke indflydelse på dødsbobeskatningen. I nedenstående opgørelse er den omtalte 

arvesituation forsat. 
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Tabel 16. Udlodning med delvis succession og delvis vederlag 

Alle beløb i kr.

Boopgørelse
Aktier 4.500.000
Likvide midler 2.500.000
Aktiver i alt 7.000.000

Nettoformue 6.039.983
Dødsboskat 960.017
Passiver i alt 7.000.000

Boafgift
Nettoformue 6.039.983
Forælder (2)'s arv på 50% er afgiftsfri -3.019.991
Boafgiftsgrundlag inden nedslag 3.019.991

Barn (1) Barn (2)
Boafgiftsgrundlag inden nedslag 1.509.996 1.509.996
Bundfradrag fordelt forholdsmæssigt -127.700 -127.700

-314.844 -             
Boafgiftsgrundlag 1.067.451 1.382.296
Boafgift (15%) 160.118 207.344
Boafgift i alt 367.462

Boets nettoformue før boafgift 6.039.983
Boafgift -367.462
Boets nettoformue til udlodning 5.672.521

Udlodning
Forælder (2): (50% af 6.039.983); likvider 3.019.991
Barn (2): (25% af 6.039.983 - andel af boafgift); likvider 1.302.651
Barn (1); aktier 4.500.000
Barn (1): (25% af 6.039.983 - andel af boafgift - aktier); vederlag -3.150.122
I alt 5.672.521

Passivpost; 22% af fortjeneste på 3.680.000 
multipliceret 38,89% (andelen hvori der succederes)

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som følge af den delvise succession skal dødsboet betale dødsboskat af den andel af aktierne, hvori der 

ikke succederes. Det medfører en reducering i boets nettoformue, hvorved andelen til udlodning 

reduceres. Konsekvensen for barn (1) ved at overtage alle aktierne er først og fremmest, at barn (1) skal 

yde vederlag, da arveloddet ikke overstiger aktiernes værdi. Konsekvensen af den delvise succession 
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medfører, at barn (1) overtager forælder (1)'s skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessum og 

anskaffelsestidspunkt i den andel af aktierne hvori der succederes. Ydermere er konsekvensen, at den 

beregnede passivpost udelukkende beregnes af den forholdsmæssige avance i forhold til andelen af 

aktierne hvori der succederes. 

 

Tabel 17. Fordeling af anskaffelsessum på aktier for barn (1) 

Alle beløb i kr.

Oprindelig anskaffelsessum 500.000
Handelsværdien på aktierne på skæringsdatoen 4.500.000
Arveandel hvori der succederes 1.750.000
Andel af aktier hvori der succederes 38,89%

Anskaffelsessum Anskaffelsesdato
Aktier med succession (38,89% * 500.000) 194.444 1. juli 1990
Aktier uden succession (61,11% * 4.500.000) 2.750.000 26. marts 2008
I alt 2.944.444

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabellen illustrerer fordelingen af anskaffelsessummen på aktierne, hvori der succederes og hvori der 

ikke succederes. Anskaffelsessummen på andelen hvori der ikke succederes, beregnes på baggrund af 

værdien i boopgørelsen.  

 

Passivposten beregnes alene på baggrund af fortjenesten på den andel af aktierne hvori der succederes, 

hvilket har sammenhæng med, at den latente skatteforpligtelse ikke overtages på de aktier, hvori der 

ikke succederes. Dette kommer til udtryk via den øgede anskaffelsessum på den andel af aktierne hvori 

der ikke succederes. 

 

4.7. Succession i aktier ved skattefri virksomhedsomdannelse  
Dette afsnit vil kort omhandle muligheden for succession i personligt ejet virksomheder samt 

muligheden for skattefri virksomhedsomdannelse med efterfølgende succession i selskabets aktier. I 

levende live har personkredsen omfattet af KSL § 33 C, stk. 1 mulighed for at succedere i den 

personligt ejet virksomhed. Personkredsen efter KSL § 33 C, stk. 1 er sammenfaldende med 

personkredsen i ABL § 34, stk. 1, nr. 1, hvilket er gennemgået i afsnit 3.5.1. Det særlige i forbindelse 
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med succession i en personlig virksomhed er, at erhververen succederer i de enkelte skatterelaterede 

aktiver. De primære aktiver er således driftsmidler, ejendomme, varelager og goodwill. Muligheden for 

succession skal aftales hvert aktiv for sig, forstået på den måde, at den samlede 

virksomhedsoverdragelse ikke nødvendigvis skal ske med eller uden succession. Udgangspunktet er, at 

alle skattepligtige aktiver kan overdrages med succession. Dog er der til en række aktiver knyttet 

undtagelser samt særlige betingelser, som skal være opfyldte, hvilket ikke behandles yderligere.32 

 

Efter KSL § 33 C, stk. 5 har erhververen mulighed for at foretage succession i konto for opsparet 

overskud. Hertil knyttes en række betingelser, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal 

overdrageren have anvendt virksomhedsordningen ved udgangen af indkomståret forud for 

overdragelsen. Samtidig er det en betingelse, at erhververen opfylder kravene til anvendelse af 

virksomhedsordningen.  

 

I stedet for at succedere i aktiverne i den personlige virksomhed, kan der foretages en skattefri 

virksomhedsomdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse (herefter VOL). For at 

omdanne en personlig virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse skal en række 

betingelser være opfyldt, jf. VOL § 2, som ikke uddybes nærmere udover betingelsen for fristen for 

omdannelsen. Ifølge VOL § 2, stk.1, nr. 6 skal virksomheden omdannes senest 6 måneder efter 

statusdagen for sidste regnskabsår, jf. VOL § 3, stk.1. Det betyder i praksis, at såfremt den personlig 

drevne virksomhed har kalenderårsregnskab, kan omdannelsen ikke finde sted i andet halvår af 

kalenderåret.  

 

Ved omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven skal et eventuelt opsparet overskud i 

virksomhedsordningen overføres til selskabet via modregning i aktiernes anskaffelsessum. Den 

forudbetalte skat, på det opsparet overskud, bliver derfor endelig ved at foretage skattefri 

virksomhedsomdannelse dog underforstået, at reduceringen af aktiernes anskaffelsessum medfører 

beskatning ved efterfølgende afståelse af aktierne i selskabet. 

 

Såfremt ejeren af den personligt drevne virksomhed er afgået ved døden, er der forsat mulighed for 

succession i den personlig drevne virksomhed, underforstået aktiverne i den personligt drevne 
                                                   
32 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 171 
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virksomhed.33 Hovedreglen efter DBSL §§ 10 og 24 er, at opsparet overskud i virksomheden skal 

medregnes bobeskatningsindkomsten med fradrag af en bundgrænse på 147.200 kr. (2008-niveau). En 

undtagelse hertil er, hvis udlodningsmodtageren af virksomheden succederer i konto for opsparet 

overskud, jf. DBSL §§ 10, stk. 4 og 24, stk. 4, jf. DBSL § 39, stk. 2.  

 

Alle arvinger kan som hovedregel succedere i konto for opsparet overskud, dog kan arvinger, der falder 

uden for personkredsen i DBSL § 37, stk. 1 alene succedere i deres andel i boet, jf. DBSL § 39, stk. 4. I 

langt de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at lade det opsparede overskud gå til beskatning i 

dødsboet til en beskatning på 50%. Dette er modsætningsvis, hvis udlodningsmodtageren der 

succederer i virksomheden, efterfølgende bliver beskattet med arbejdsmarkedsbidrag og topskat, 

svarende til 62,28%.34 En risiko ved at succedere i opsparet overskud er, hvis virksomhedens aktivitet 

efterfølgende ophører. Betingelserne for anvendelse af virksomhedsordningen vil i dette tilfælde 

bortfalde, og hele det opsparede overskud komme til beskatning.  

 

En alternativ løsning er at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboet, hvorefter aktierne i 

selskabet udlægges med succession til udlodningsmodtageren. Udover at de almindelige betingelser for 

skattefri virksomhedsomdannelse skal være opfyldt, kræves det, at den skattefri 

virksomhedsomdannelse sker senest 6 måneder efter statusdagen for sidste regnskabsår. jf. VOL § 2, 

stk.1, nr. 6, jf. VOL § 3. Den skattefri virksomhedsomdannelse kan således være et problem i relation 

til, hvis virksomhedsejeren dør i 2. halvår af kalenderåret. I denne situation vil en skattefri 

virksomhedsomdannelse ikke være mulig. 

 

4.8. Obligatorisk universalsuccession 
I situationer hvor den efterlevende ægtefælle er eneste legale arving efter afdøde, skal den efterlevende 

ægtefælle følge reglerne i DBSL afsnit III, jf. DBSL § 58, stk. 1, nr. 4. Da DBSL afsnit III omhandler 

uskiftede boer, der ikke anses for selvstændige skattesubjekter, er den efterlevende ægtefælle i disse 

situationer tvunget til at foretage universalsuccession og dermed indtræde i afdødes skattemæssige 

stilling for alle aktiver og passiver. Universalsuccessionen medfører ligeledes succession i afdødes 

overgangssaldo efter ABL § 45 A, hvilket er modsætningsvis til den almindelige succession, jf. DBSL 

                                                   
33 Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, s. 298 
34 Skatteprocent eksklusiv kirkeskat 
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§ 59.35 Den efterlevende ægtefælle har således ikke mulighed for at lade afdødes eventuelle avancer på 

aktier og passiver komme til beskatning i dødsboet til en beskatning på 50% og samtidig anvende 

bundgrænsereglerne. I øvrigt har den efterlevende ægtefælle ikke mulighed for at anvende reglerne om 

skattefritagne dødsboer omfattet af DBSL § 6.  

 

Såfremt den afdøde driver virksomhed, som den efterlevende ægtefælle ikke kan eller ønsker at drive 

videre, vil universalsuccession i nogle tilfælde medføre en øget beskatning for ægtefællen. Specielt vil 

den øgede beskatning komme til udtryk, hvis afdøde anvendte virksomhedsordningen, og der i 

virksomheden er store opsparede overskud, som vil udløse topskat ved ægtefællens afhændelse af 

virksomheden. Ligeledes i situationer, hvor afdøde besidder aktier vil universalsuccessionen for den 

efterlevende ægtefælle kunne medføre en øget beskatning. Dette vil specielt forekomme i situationer, 

hvor dødsboet ville være omfattet af reglerne i DBSL § 6, hvorefter dødsboet er skattefritaget. 

 

4.9. Sammenligning af udlodning med og uden succession 
I dette afsnit foretages sammenligning af udlodning fra dødsboer med og uden succession. 

Sammenligningen foretages på baggrund af ovenstående eksempler, hvor familien alene består af en 

forælder og et barn. 

 

Den samlede formue til udlodning bliver forøget ved succession i forhold til, når der ikke succederes. 

Den større arv kan udtrykkes som skattebesparelsen i dødsboet fratrukket eventuel boafgift. Da der 

ikke er nogen aktieindkomst til beskatning i dødsboet resulterer dette i, at overgangssaldoen hos 

forælderen går tabt. For barnet medfører successionen, at udlodningen fra boet bliver større i forhold til 

eksemplet uden succession, men da barnet tillige har en latent skatteforpligtelse via successionen i 

aktierne, er nettoværdien af udlodningen mindre for barnet når der succederes. Specielt hvis 

overtagelsen af aktierne er kortsigtet, vil succession være en ulempe, hvilket kan illustreres med 

nedenstående eksempel, hvor det antages, at barnet afhænder de udloddede aktier den 1. september 

2008 til 4.500.000 kr. 

 

                                                   
35 Svar på spørgsmål 99 til L213 06/07 (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20061/lovforslag/L213/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20061/lovforslag/L213/index.htm)
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Tabel 18. Beskatning af aktier ved afståelse umiddelbart efter udlodning 

Alle beløb i kr.

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi pr. 1. september 2008 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Fortjeneste svarende til aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Opgørelse af skat ved salg af aktier
Aktieindkomst < 46.700 beskattes med 28% 13.076
Aktieindkomst > 46.700 < 102.600 beskattes med 43% 24.037
Aktieindkomst > 102.600 beskattes med 45% 1.609.830
Aktieskat i alt 1.646.943

Arv reduceret med efterfølgende aktieskat ved salg
Udlodning i form af aktier 4.500.000
Udlodning i form af likvider 1.609.750
Beskatning ved salg af aktier -1.646.943
Modtaget arv efter aktieskat ved salg 4.462.807

 
Kilde: Egen tilvirkning (uddrag fra tabel 14) 

 

Af beregningen fremgår, at et salg umiddelbart efter udlodningen vil medføre en beskatning på 

1.646.943 kr. At skatten er højere ved succession og et efterfølgende salg i forhold til eksemplet hvor 

der ikke succederes skyldes, at overgangssaldoen går tabt ved succession. Den øgede skat ved 

succession og efterfølgende salg kan således udtrykkes som 2% af overgangssaldoen, svarende til 

forskellen mellem 43% og 45% skat.  

 

Særreglen vedrørende hovedaktionæraktier i DBSL § 36, stk. 3 skal bemærkes. Havde barnet haft en 

afståelsessum, der er højere end afståelsessummen på udlodningstidspunktet, vil 

hovedaktionærnedslaget alene være givet på baggrund af værdien på udlodningstidspunktet.  

 

I situationen hvor barnet succederer og efterfølgende sælger aktierne, udgør arven efter skat 4.462.807 

kr., hvorimod arven uden succession udgør 4.630.014 kr.36 Forskellen i den modtagne arv kan dels 

                                                   
36 Jf. tabel 12 
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udtrykkes som øget skattebetaling ved afståelse af aktierne, idet overgangssaldoen går tab, og dels ved 

en øget boafgift som følge af, at dødsboet ikke beskattes af aktieavancen ved succession. En positiv 

effekt ved succession er passivposten, der reducerer afgiftsgrundlaget. Den positive effekt kan 

udtrykkes som afgiftsværdien af passivposten. Nedenstående tabel viser illustrativt konsekvenserne af 

udlodning med og uden succession. 

 

Tabel 19. Forskel ved udlodning med og uden succession 

Alle beløb i kr.

Udlodning
Uden 

succession
Med 

succession Forskel
Værdi af aktier 4.500.000 4.500.000
Værdi af likvider 130.014 1.609.750
Skyldig aktieskat ved afståelse -              -1.646.943
Total 4.630.014 4.462.807 -167.207

Fordeling af forskel
Tabt overgangssaldo ((2.550.000 - 102.600) * (45% - 43%)) -48.948
Afgiftsværdien af det øgede boafgiftsgrundlag (1.597.995 * 15%) -239.699
Afgiftsværdi af passivpost (809.600 * 15%) 121.440
Total -167.207

 
Kilde: Egen tilvirkning (sammendrag af tabel 12 og tabel 18) 

 

I det konkrete eksempel fremgår det, at forskellen ved udlodning med og uden succession samlet set er 

relativ lille. Som udgangspunkt kan det konkluderes, at barnet der succederer betaler en præmie i form 

af, at den beregnede passivpost ikke modsvarer den latente skatteforpligtelse.  

 

Nettoeffekten kan i alternative situationer være anderledes. F.eks. vil dette være gældende hvis 

sammenligningen foretages på baggrund af familien bestående af forælder (1), forælder (2), barn (1) og 

barn (2). I denne situation bliver halvdelen af aktieavancen, der ikke kommer til beskatning i dødsboet 

ligeledes ikke beskattet med boafgift, da den modtagne ægtefælle er fri for boafgift.37  

 

                                                   
37 Bilag 1 – beregninger  
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Det kan ikke generelt konkluderes, i hvilke situationer det er optimalt at foretage udlodning med og 

uden succession. Konsekvenserne må opgøres i det konkrete tilfælde, og specielt forventninger til 

fremtiden er relevant i forbindelse med overvejelsen. Det må antages, at overtagelse af aktier med 

succession med efterfølgende kortsigtet ejertid som hovedregel ikke er fordelagtigt. 
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5. Sammenligning af generationsskifte i levende live kontra død 
Følgende afsnit har til formål at belyse de kriterier og betingelser, der er gældende ved 

generationsskifte af aktier i levende live og ved død før vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. 

 

Den tidligere gennemgang har påvist, at beskatningen af generationsskifte i levende live og ved død 

umiddelbart kan antages som ensartet ved sammenligning af den tilbageværende nettoformue hos 

erhververen fratrukket eventuelle latente skatteforpligtelser. I midlertidig er der en række kriterier og 

betingelser i de to generationsskiftesituationer, der er identiske, men samtidig en række, der er 

forskellige. De forskellige kriterier og betingelser vil alt andet lige være udtryk for en forskellig 

behandling af generationsskifte af aktier i levende live og ved død.  

 

5.1. Sammenligning af beskatning 
Beskatningen af aktieindkomst i levende live indgår ikke i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 4 a, 

stk. 4, men beskattes særskilt efter reglerne i PSL § 8 a. Dette er modsætningsvis ved beskatning af 

aktieindkomst i dødsboer, hvor aktieindkomsten medregnes til bobeskatningsindkomsten for den del, 

der overstiger bundgrænsen på 46.700 (2008-niveau), jf. PSL § 8 a, stk. 1. Aktieindkomsten der 

medregnes til bobeskatningsindkomsten medregnes kun delvist i forhold hvorledes aktieindkomsten 

ville være beskattet i levende live. Det kan konstateres, at der er en forskel i skatteberegning af 

aktieindkomst afhængig af, om aktieindkomsten opgøres før eller efter død, men at der ikke reelt er 

nogen beskatningsmæssig forskel af aktieindkomst i levende live og ved død, hvilket er bevist i tabel 

11. 

 

Sammenligningen af beskatningen af generationsskifte af aktier i levende live og ved død er behandlet i 

nedenstående tabel. Sammenligningen foretages på baggrund af en sammenfatning af nettoformuerne 

ved generationsskifte i levende live og ved død, hvor der foretages fuldt generationsskifte med og uden 

succession. 
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Tabel 20. Sammenligning af nettoformuer ved generationsskifte i levende live og død 

Fuldt generationsskifte i levende live
Uden 

succession
Med 

succession Forskel

Nettoformue ved overdragelse
Værdi aktier 4.500.000 4.500.000
Værdi likvider 902.005 2.500.000
Skyldig gaveafgift -801.781 -920.040
Skyldig aktieskat -                 -1.646.943
Total 4.600.224 4.433.017 -167.207

Fuldt generationsskifte ved død
Uden 

succession
Med 

succession Forskel

Nettoformue ved udlodning
Værdi aktier 4.500.000 4.500.000
Værdi likvider 130.014 1.609.750
Skyldig aktieskat -                 -1.646.943
Total 4.630.014 4.462.807 -167.207

Forskel 29.790 29.790

 
Kilde: Egen tilvirkning (sammendrag fra tabel 10 og 19) 

 

Forskellene ved generationsskifte med og uden succession i henholdsvis levende live og ved død er 

167.207 kr. At forskellen ved at generationsskifte med og uden succession i levende live og ved død er 

identiske afspejler, at de skattemæssige konsekvenser ikke er afhængige af, hvilken 

generationsskifteform der vælges. Specifikationen af forskellene på 167.207 kr. er behandlet i tidligere 

afsnit og belyses ikke yderligere.  

 



 Kandidatafhandling  
 Generationsskifte af aktier i levende live og ved død  

 Copenhagen Business School  71 af 122 
2008 

Den umiddelbare konklusion er, at generationsskiftet er mest fordelagtigt uden succession, da 

nettoformuen her er størst. Dette er en sandhed med modifikationer, da anvendelse af succession skal 

afgøres ud fra flere faktorer. Der kan udledes følgende primære faktorer, der er afgørende for om 

successionsreglerne skal anvendes: 

 

1. Likviditetsbetragtning 

2. Tidshorisont for ejertid af aktier 

 

Ad 1) 

Først og fremmest må det afgøres om overdrageren eller dødsboet har likviditet til at betale 

aktieskatten/dødsboskatten under forudsætning af, at reglerne uden succession anvendes. Afgørelsen 

må træffes i den konkrete situation.  

 

Ad 2) 

I de illustrerede eksempler er den latente skatteforpligtelse beregnet på baggrund af erhververens 

afståelse af aktier umiddelbart efter overdragelsen. I forbindelse med generationsskifte og dermed 

anvendelse af successionsreglerne skal nutidsværdien af den latente skatteforpligtelse vurderes. 

Konsekvensen er, at værdien af skatteforpligtelsen reelt er lavere desto længere tid, der går før aktierne 

afhændes. 

 

Af tabel 20 fremgår det, at der er en forskel i nettoformuerne ved generationsskifte i levende live og 

ved død samt at denne forskel er identisk uafhængigt af om der generationsskiftes med eller uden 

succession. Forskellen er i begge tilfælde 29.790 kr., der kan identificeres som forskellen i den 

afgiftsfrie bundgrænse ved beregning af gave- og boafgift.38 Den umiddelbare konklusion på baggrund 

af de anvendte forudsætninger er, at generationsskifte ved død er den skattemæssigt mest lukrative. Da 

bundgrænsen i levende live afhænger af antallet af personer, vil forskellen imidlertid elimineres i takt 

med, at antallet af personer stiger.  

 

Et eksempel med en anden personkreds kunne afspejle et anderledes resultat, da afgiftsbeskatningen 

ikke er identisk hos alle personer ved opgørelse af henholdsvis gave- og boafgift. Det skyldes at 
                                                   
38 Beregning af forskel: (255.400 – 56.800)*15% = 29.790 kr. 
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personkredsen, der falder uden for BAL § 1, stk. 1, skal betale en tillægsafgift på 25%, hvorimod 

personkredsen, der falder uden for BAL § 22, skal medregne gaven som almindelig indkomst, jf. SL § 

4. Reglerne bevirker, at der ikke i levende live kan flyttes kapital til personer uden for personkredsen til 

en billigere afgift og derved undgå almindelig indkomstskattepligt.   

 

På baggrund af ovenstående eksempler kan det ikke generelt konkluderes, hvilken 

generationsskifteform, der er bedst, da de illustrerede eksempler ikke afspejler samtlige faktorer ved et 

generationsskifte i levende live og ved død.  

 

I de situationer hvor dødsboet er fritaget for beskatning, jf. DBSL § 6, kan udlodningsmodtageren ikke 

foretage succession, jf. DBSL § 36. Konsekvensen af at dødsboet er skattefritaget, og at der ikke kan 

foretages succession er, at aktieavancen opstået i perioden fra afdødes anskaffelse til og med 

skæringsdagen bliver fritaget for beskatning, idet udlodningsmodtagerens anskaffelsessum er værdien i 

boopgørelsen. I dette tilfælde vil generationsskifte ved død være mere lukrativt i forhold til 

generationsskifte i levende live, da et tilsvarende generationsskifte i levende live altid vil medføre 

beskatning, enten i form af at overdrageren beskattes eller, at erhververen beskattes ved en senere 

afståelse, som følge af overdragelse med succession. 

 

5.2. Sammenligning af betingelser og muligheder 
Af ovenstående kan udledes at selve beskatningen af generationsskifte af aktier i hovedtræk er ensartet 

uafhængigt af om generationsskiftet sker i levende live eller ved død. Den eneste væsentlige forskel 

ligger i de forskellige bundgrænser ved opgørelsen af henholdsvis gave- og boafgift. Valget af om 

generationsskiftet skal foretages med eller uden succession afhænger af en række øvrige faktorer. For 

at foretage generationsskifte med succession skal en række betingelser være opfyldt både i levende live 

og ved død. 

 

Personkredsen der kan succedere i aktier i levende live omfatter børn, børnebørn, søskende, søskendes 

børn eller søskendes børnebørn. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt 

slægtskabsforhold, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1. Personkredsen er i overensstemmelse med personkredsen 

der kan foretage succession efter dødsboskatteloven, jf. DBSL § 37, stk. 1, 1. og 2. pkt. Denne 
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personkreds har mulighed for at succedere i en større andel end deres arvelod, hvilket medføre ensartet 

successionsmuligheder uafhængigt af om generationsskiftet foretages i levende live eller ved død.  

 

Ved generationsskifte ved død har øvrige arvinger, der falder uden for nævnte personkreds ligeledes 

mulighed for at succedere i afdødes aktiver. Dog kan successionen ikke overstige arvingens andel af 

boet. At successionsmulighederne er udvidet i generationsskifte ved død, grundet den udvidede 

personkreds, må begrundes med, at en tilsvarende mulighed i levende live vil medføre uhensigtsmæssig 

skatteplanlægning. At muligheden er til stede ved generationsskifte ved død skyldes, at afdøde forinden 

dødsfaldet har tilkendegivet, oftest via testamente, at arvingen uden for personkredsen skal arve, 

hvilket ikke kan sidestilles med skatteplanlægning. 

 

I levende live kan nære medarbejdere foretage succession, såfremt en række betingelser er opfyldt. 

Denne mulighed har nære medarbejdere ikke ved ejerens død. Successionsmuligheden for den nære 

medarbejder kan ved ejerens død, alene forekomme i det omfang den nære medarbejder er indsat som 

legatar. I dette tilfælde vil den nære medarbejder maksimalt kunne succedere i arveloddens størrelse. 

 

Ved generationsskifte af aktier i levende live er det et krav, at overdrageren er hovedaktionær i 

selskabet, der overdrager aktier, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 2, jf. ABL § 4. Dette er modsætningsvis 

generationsskifte af aktier ved død, da der i DBSL § 29 ikke findes tilsvarende regler. Kravet medfører, 

at aktier hvori overdrageren ejer en mindre andel ikke kan overdrages med succession i levende live. 

Ligeledes vil aktiebesiddelser, hvor overdrageren har været hovedaktionær, men af den ene eller anden 

årsag, har frasolgt aktieposter, der reducerer overdragerens ejerskab til under 25%, kunne medføre at 

aktierne ikke kan generationsskiftes med succession i levende live. Dette er naturligvis kun gældende 

såfremt overdrageren overskrider tidsfristerne i ABL § 4 på henholdsvis 5 og 10 år. 

Hovedaktionærkravet betyder, at generationsskifte af aktier med succession i øget omfang kan finde 

sted i dødsboer i modsætning til levende live. 

 

Ved generationsskifte af aktier i levende live kræves det endvidere, at der overdrages minimum 15% af 

stemmeværdien, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3. I generationsskifte af aktier ved død er der alene krav om 

overdragelse af minimum 1% af aktiekapitalen. I forhold til de forskellige procentgrænser giver dette 

mulighed for ved død at udlodde aktier, hvori den afdøde havde begrænset indflydelse. Disse aktier vil 
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primært være i mindre unoterede selskaber, hvor den afdøde har været passiv investor, eller hvor den 

afdøde sammen med en række andre har ejet et selskab, hvor de hver især ejer en lille andel af 

selskabet.  

 

Det vil eksempelvis være muligt for boet, hvis en afdød, der efterlader sig 4 børn og ejer 40% af 

aktiekapitalen og stemmerne i et unoteret selskab, at udlodde en fjerdedel af aktierne til hver af 

børnene, da der alene er krav om 1% kapitaloverdragelse. Dette er ikke muligt, mens personen er i live 

grundet kravet om minimum 15% af stemmeværdien. Bemærk at forskellen i kravet i levende live 

gælder 15% af stemmeværdien, hvorimod kravet ved død er 1% af aktiekapitalen. Dette giver 

yderligere mulighed for succession i aktier ved død, specielt i selskaber, der er opdelt i aktieklasser. 

 

For såvel generationsskifte af aktier i levende live og ved død kræves det, at selskabets aktivitet ikke er 

omfattet af pengetankreglen, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4, jf. ABL § 34, stk. 6 samt DBSL § 29, stk. 3. Til 

trods for at pengetankreglen er defineret i hver af de to love, er reglen ens uafhængigt af om 

generationsskiftet af aktier foretages i levende live eller ved død. Reglens primære formål er at 

forhindre generationsskifte af selskaber, der alene driver passiv virksomhed, da dette ikke kan 

sidestilles med et egentligt generationsskifte af en virksomhed, men snarere et generationsskifte af 

kapital. 

 

Bestemmelsen i ABL § 34, stk. 4, hvorefter også KSL § 33 C, stk. 4 gælder for aktier, kan tab på aktier 

fra indkomstår forud for overdragelsen ikke fratrækkes i avancer ved afståelse af de erhvervede aktier. 

Dette er en forskel i successionsreglerne i forhold til generationsskifte ved død. Successionsreglerne i 

dødsboskatteloven fremsætter ingen begrænsninger i anvendelse af tab på aktier forud for 

successionen. Det primære formål med begrænsningen i levende live er at forhindre spekulation i, 

hvornår succession kan være fordelagtigt for derved at udnytte fremførselsberettigede tab. 

 

Mulighederne for skattefri virksomhedsomdannelse er som udgangspunkt ens uafhængigt af om der 

generationsskiftes i levende live eller ved død. Der gælder i begge tilfælde, at kravet om 6 måneder 

skal være opfyldt, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6. Det er således ikke muligt at foretage skattefri 

virksomhedsomdannelse i 2. halvår af et kalenderår i tilfælde, hvor virksomheden har 

kalenderårsregnskab. I levende live er 6 månedersreglen som udgangspunkt ikke noget problem, da 
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skattefri virksomhedsomdannelsen kan planlægges og derved afvente omdannelse til 1. halvår i det 

efterfølgende år. Ved skattefri virksomhedsomdannelse efter ejerens død opstår der imidlertid 

problemer, idet ejerens død i 2. halvår af kalenderåret medfører, at der ikke kan foretages skattefri 

virksomhedsomdannelse. Til trods for at reglerne i teorien er ensartet i levende live og ved død, opstår 

der uhensigtsmæssigheder, da den skattefrie virksomhedsomdannelse ved død ikke har samme 

muligheder for planlægning, som det er tilfældet i levende live. 

 

5.3. Delkonklusion 
Af ovenstående analyse kan konkluderes, at den reelle beskatning ved generationsskifte af aktier i 

levende live og ved død er ensartet på næsten alle områder. De områder hvor der undtagelsesvist 

eksisterer forskelle i beskatningen er ved fradrag for bundgrænser i forbindelse med opgørelse af 

henholdsvis gave- og boafgift samt hvis dødsboet fritages for beskatning og anskaffelsessummerne på 

aktierne dermed opskrives til værdien i boopgørelsen. 

 

Til trods for at den reelle beskatning ved generationsskifte af aktier i levende live og ved død som 

udgangspunkt er ens, er der en række betingelser, som skal være opfyldt for at anvende reglerne om 

succession. Disse betingelser er i vid udstrækning kontinuerlige, uafhængig af 

generationsskiftesituationen, men enkelte betingelser er forskellige. De primære forskelle består i, at 

der ved generationsskifte af aktier i levende live kræves, at overdrageren er hovedaktionær samt at der 

overdrages minimum 15% af stemmeværdien. Dette er modsætningsvis ved generationsskifte af aktier 

ved død, hvor der alene skal overdrages 1% af kapitalen uden, at der er et hovedaktionærkrav. 
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6. Generationsskifte efter vedtagelse af L159 (dødsbobeskatning) 
6.1. Baggrunden for lovforslaget 
Lovforslaget L159, oprindeligt fremsat den 28. marts 2008, blev endeligt vedtaget den 3. juni 2008. 

Lovforslaget er et led i finansloven for 2008, og har det overordnede formål at mindske den 

administrative byrde for efterladte slægtninge og pårørende og for skattemyndighederne i forbindelse 

med beskatning af dødsboer. Udgangspunktet i lovforslaget er, at kriterierne for hvornår et dødsbo 

antages som værende skattepligtigt lempes, hvormed antallet af skattepligtige dødsboer reduceres fra 

årligt ca. 3.500 til 2.000 dødsboer. Vedtagelsen af loven er en direkte konsekvens af og opfølgning på 

den nye arvelov, der trådte i kraft pr. 1. januar 2008.  

 

6.2. Beskrivelse af lovforslaget i hovedtræk 
Lovforslagets retsvirkning vil have indflydelse på generationsskifte af aktier ved død, herunder 

udlodning fra dødsboer, men er ikke relevant ved generationsskifte af aktier i levende live. De dele af 

lovforslaget, der direkte eller indirekte kan antages at påvirke generationsskifte af aktier kan opdeles 

ved: 

1. grænserne for skattepligtige dødsboer hæves 

2. samlevere i visse tilfælde ligestilles med ægtefæller 

3. forenkle dødsboskattelovens regler om beskatning af aktieindkomst 

4. fristen for skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer forlænges 

5. længstlevende ægtefælle, som er enearving, har mulighed for at fravælge 

universalsuccession 

 

Ovenstående hovedelementer vil i efterfølgende afsnit behandles særskilt og analyseret i forhold til 

reglerne inden vedtagelsen af lovforslaget L159. 
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7. Analyse af regelændringer i L159 i forhold til tidligere regler 
7.1. Indledning 
Formålet med dette afsnit er, at afdække de regelændringer, der er en konsekvens af vedtagelsen af 

lovforslag L159. Konsekvenserne diskuteres og analyseres i kronologisk rækkefølge i 

overensstemmelse med behandlingen i det oprindelige fremsatte lovforslag. Analysen tager 

udgangspunkt i det fremsatte lovforslag, der diskuteres i forhold til skatteministerens svar på 

skatteudvalgets spørgsmål samt kommentarer fra relevante organisationer. 

 

7.2. Grænserne for skattepligtige dødsboer hæves 
Et af de væsentligste punkter i lovforslaget er forholdet vedrørende forhøjelsen af beløbsgrænserne for 

skattefritagelse af dødsboer. Efter gældende ret opdeles dødsboer i skattefritagne og ikke skattefritagne 

boer jf. tidligere gennemgang. I lovforslag L159 forslås det, at ejerboliger, der skattemæssigt er 

omfattet af ”parcelhusreglen” jf. EBL § 8, ikke fremadrettet skal medregnes ved opgørelsen af boets 

aktiver. Det skal bemærkes, at ejendommens friværdi medregnes ved opgørelsen af nettoformuen.  

 

Endvidere foreslås det, at beløbsgrænsen for boets nettoformue forhøjes til samme beløb som 

aktivgrænsen.39 Den overvejende baggrund herfor er ifølge lovforslaget, at de seneste års væsentlige 

stigninger på fast ejendom har medført, at flere dødsboer bliver omfattet af reglerne om ikke 

skattefritagne boer, idet værdien af boets aktiver overstiger bundgrænsen herfor, men uden at 

skatteprovenuet tilsvarende forøges.  

 

I forbindelse med vedtagelse af lovforslaget er der stillet en række spørgsmål til skatteministeren.40 I 

nedenstående gennemgås de enkelte relevante spørgsmål i relation til de tidligere fem hovedelementer. 

I relation til at ændringen af grænserne for skattepligtige boer hæves, er følgende spørgsmål til 

skatteministeren fremsat: 

 

Spm. 1) Kan skatteministeren redegøre for hvilke beregningsforudsætninger og antagelser, der 

ligger til grund for det i lovforslaget skønnede provenutab på 15 mio. kr.? 

                                                   
39 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), side 14 ff. 
40 Spørgsmål til L159 stillet af Skatteudvalget (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm)
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Spm. 2) Er der indhentet oplysninger hos skattecentrene eller andre af relevans for beregning af 

provenutabet (bl.a. det nuværende provenu af dødsboskat)? 

 

Spm. 4) Kan skatteministeren redegøre for, hvad det er for provenustatistikker, som 

Skatterevisorforeningen i deres høringssvar henviser til som grundlag for foreningens 

vurdering af, at der synes at være et misforhold mellem det samlede provenu af 

dødsboskatten og det skønnede provenutab? 

 

7.2.1. Bemærkninger til spørgsmål 1, 2og 4 

Ovenstående fire spørgsmål relateres primært til de skattemæssige konsekvenser, i form af det 

reducerede skatteprovenu som følge af, at grænseværdien for nettoformuen i skattefrie boer hæves samt 

at værdien af ejendomme omfattet af parcelhusregelen undlades ved opgørelsen af dødsboets aktiver. 

 

Af skatteministerens svar på skatteudvalgets spørgsmål 1, 2 og 4, fremgår det, at der ikke forligger 

tilgængelige statistiske oplysninger, der kan danne et velunderbygget grundlag for de fremsatte 

beregninger af de skattemæssige konsekvenser. Ifølge skatteministeren findes der ikke dækkende 

statistiske oplysninger om dødsboer, der overordnet kan anvendes til at estimere de provenumæssige 

konsekvenser af skattefritagelsesgrænsen. Som følge heraf er beregningerne baseret på en række andre 

statistiske kilder. Kilderne består af antal af dødsboer, provenu fra dødsboskat, indkomst-, fradrags- og 

formueoplysninger for personer over 65 år samt fremskrevne oplysninger om dødsboers 

størrelsesfordeling.41  

 

De umiddelbare beregninger af konsekvenserne for skatteprovenuet er estimeret til, at 

skattemyndighederne får et provenutab på 15 mio. kr. årligt, mens den administrative besparelse 

modsætningsvis udgør 5 mio. kr.  

 

Hvorvidt beregningen af de skattemæssige konsekvenser er realistiske kan ikke umiddelbart vurderes.  

Alt andet lige fremstår det tydeligt af skatteministerens svar, at beregningerne er omgivet af en 

væsentlig grad af usikkerhed og nærmere må betegnes som skøn. Skatteministeren vurderer endvidere, 

at antallet af skattepligtige dødsboer reduceres med 1.500 til i alt 2.000. Denne betragtning er deslige 
                                                   
41 Svar på spørgsmål 1 til L159 07/08 (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm)
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ikke velbegrundet med statistiske beregninger. Idet at ca. en fjerdedel af de skattepligtige dødsboer i 

forvejen ikke betaler skat, vil konsekvensen af at reducere antallet af skattepligtige dødsboer ikke have 

væsentlige skattemæssige provenutab ifølge skatteministeren.  

 

Det overordnede rationale i skatteministerens vurdering af, at antallet af skattepligtige dødsboer 

forventes reduceret, må alt andet lige antages som værende realistisk. Dette forhold kan begrundes i to 

forhold:  

 

1. Beløbsgrænsen for opgørelse af nettoformue hæves til niveauet for aktivmasse jf. DBSL § 

6, stk. 1 

 

2. Værdien af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8 

(parcelhusreglen) indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver jf. DBSL § 6, stk. 5, nr. 1 

 

Ad. 1)  

At grænsen for nettoformuen hæves til niveauet for aktivmassen, 2.509.900 kr., vil alt andet lige 

bevirke, at færre dødsboer bliver skattepligtige. Der foreligger dog ikke datagrundlag til at underbygge 

denne påstand statistisk. Hvorvidt ændringen er af væsentlig betydning for skatteprovenuet kan 

samtidig diskuteres. 

 

Ad. 2) 

Som følge af lovændringen skal værdien af fast ejendom omfattet af parcelhusregelen undlades ved 

opgørelsen af boets aktiver. Baggrunden for lovændringen skal ses i forhold til, at flere dødsboer i de 

seneste år er blevet skattepligtige, men ikke har betalt skat. Dette skyldes, at hovedparten af 

dødsboernes formue består af fast ejendom, som følge af de seneste års massive prisstigninger på 

boligmarkedet. Da hovedparten af avancen af de faste ejendomme er omfattet af parcelhusregelen, 

udløses der ingen skat i dødsboet. Konsekvensen er, at skattemyndighederne har fået en øget 

administrativ byrde, uden et tilsvarende skatteprovenu.42 Dette forhold er uhensigtsmæssig og 

irrationelt set fra skattemyndighedernes side. 

 
                                                   
42 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 15 
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Det er imidlertid vores vurdering, at forhøjelsen af grænsebeløbet for nettoformuen samt ændringen af 

opgørelsen af boets aktiver vil medføre yderlige tabt skatteprovenu end det i lovforslaget fremsatte. 

Vurderingen kan illustreres med en situation, hvor et dødsbo har en beholdning af aktier, hvis værdi 

ikke overstiger 2.509.900 kr. (2008-niveau), som eneste aktiv udover fast ejendom omfattet af 

parcelhusregelen, hvori der ikke er friværdi. Det afgørende for om dødsboet opfylder betingelsen 

omkring aktivernes samt nettoformuens størrelse, er skæringsdagen i boopgørelsen. Hvis værdierne på 

skæringsdagen er mindre end beløbsgrænserne i det pågældende indkomstår, hvor skæringsdagen 

ligger, er dødsboet fritaget for beskatning. 

 

Som konsekvens af, at fast ejendom ikke medregnes i aktivmassen efter vedtagelsen af lovforslag 

L159, er det udelukket aktierne, der indgår i aktivmassen til vurdering af hvorvidt dødsboet er 

skattepligtigt på skæringsdagen.  

 

Problemstillingen kan illustreres med følgende eksempel, hvor afdøde har aktier (børsnoterede eller 

unoterede) for 2.509.900 kr., oprindeligt anskaffet for 125.000 kr. Der ses imidlertid bort fra indkomst i 

mellemperioden. Aktieavancen kan efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven opgøres til 2.384.900 

kr. 

 

Med udgangspunkt i reglerne i dødsboskatteloven inden vedtagelsen af lovforslag L159, ville værdien 

af aktierne medføre, at boet var skattepligtigt, idet grænseværdien for nettoformuen var overskredet. 

Samtidig ville boet være skattepligtigt som følge af aktivmassens værdi. Avancen på aktierne beskattes 

efter DBSL § 32. Skatteprovenuet inden vedtagelsen af lovforslag L159 kan opgøres til 1.064.148 kr. 

jf. nedenstående tabel. 
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Tabel 21. Beskatning af aktieindkomst for et dødbo, jf. DBSL § 32 (gamle regler) 

Aktieindkomst (alle beløb i kr.)
Bundgrænser Indgår med Til beskatning Skatteprocent Skat

PSL § 8 a, stk. 1 0 < 46.700 13.076
PSL § 8 a, stk. 2, 1. pkt. 46.700 - 102.600 86% 48.074 50% 24.037
PSL § 8 a, stk. 2, 2. pkt. > 102.600 90% 2.054.070 50% 1.027.035
I alt 1.064.148

2.384.900

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Skatteprovenuet som følge af beskatning af aktieavancen efter de gamle regler må alt andet lige anses 

for væsentligt. Modsætningsvis vil skatteprovenuet efter de nuværende regler i dødsboskatteloven være 

0 kr. som følge af, at dødsboet er fritaget for beskatning efter DBSL § 6, stk. 1.  

 

Ovenstående eksempel illustrerer det tilnærmelsesvis største tabte skatteprovenu. Afgørende for 

niveauet af tabt skatteprovenu afhænger af avancen på aktierne i dødsboet samt antallet af dødsboer, 

som bliver skattefrie efter de nye regler. Det er dog væsentligt at bemærke, at reglerne omfatter både 

børsnoterede- og unoterede aktier. Som følge heraf er det vores antagelse, at mange dødsboer vil blive 

omfattet af lempelsen. Vi antager, at mange dødsboer har mindre beholdninger af eksempelvis 

børsnoterede aktier, hvorpå der hviler en latent skatteforpligtelse, som bliver skattefritaget efter de nye 

regler. 

 

Opgørelsen af det gennemsnitlige provenutab kan umiddelbart ikke estimeres. Dette forhold fremgår 

endvidere af spørgsmål nr. 9 til lovforslaget til skatteministeren. 

 

 ”Baserer provenutabet på 15 mio. kr. sig på en antagelse om, at der i de yderligere 1.500 boer, 

der efter forslaget skønnes at blive skattefri, er et gennemsnitligt provenutab på 10.000 kr., og 

er disse 10.000 kr. udtryk for en vurdering af størrelsen af den faktiske boskat, som disse mindste 

skattepligtige boer betaler i dag? Er der i opgørelsen af provenutabet slet ikke taget højde 

for et øget provenutab på de udskudte skatter?”.43 

     

                                                   
43 Spørgsmål 9 til L159 07/08 (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm)
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Af ministerens svar fremgår det, at det imidlertid ikke er muligt at udsondre den del af provenutabet 

eller for den sags skyld af det nuværende dødsboskatteprovenu, der stammer fra opkrævning af 

udskudte skatter. Det er dog skatteministerens vurdering, at der med den relativt beskedne forhøjelse af 

skattepligtsgrænserne, der foreslås, set i forhold til de typisk væsentligt større boer, der er tale om, når 

det drejer sig om betydelige udskudte skatter, medfører lovforslaget kun i beskedent omfang, at der 

netto gives afkald på eventuelle udskudte skatter.44 

 

Som anført i spørgsmålet vil det forventede gennemsnitlige provenutab udgøre 10.000 kr. På baggrund 

af opgørelsen i tabel 21 kan det tilnærmelsesvis maksimale provenutab udgøre over 1. mio. kr. Det er 

vores vurdering, at det gennemsnitlige provenutab vil overstige 10.000 kr. som følge heraf. Vi er 

imidlertid ikke i stand til at estimere provenutabet nærmere, da der ikke er statistisk datagrundlag 

herfor. 

 

Som ovenfor gennemgået vurderer vi, at der i lovforslaget ikke er taget tilstrækkelig hensyn til det tabte 

skatteprovenu som konsekvens af de ændrede beløbsgrænser for nettoformuen og opgørelse af aktierne 

i dødsboet. Reelt betyder dette, at en række dødsboer, i modsætning til tidligere kan blive skattefrie og 

dermed udlade at betale skat af eksempelvis aktieavancer. Forudsætningen for at dødsboet kan blive 

skattefritaget er, at værdien af boets aktiver og nettoformue ikke overstiger 2.509.900 kr. Antallet af 

dødsboer, der reelt kan drage nytte af de ændrede regler, kan ikke estimeres, da der ikke forefindes 

datagrundlag til foretage en hensigtsmæssig kalkulation. Vores påstand er imidlertid, at det tabte 

skatteprovenu vil overstige det i lovforslaget estimerede. 

 

7.3. Ligestilling af samlevere og ægtefæller 
Gældende ret for efterladte sammenlevere inden vedtagelse af lovforslag L159 indeholdt i forhold til 

ægtefæller ingen begunstigelse af de efterladtes stilling. Dette gælder uanset, at samleverne arver eller 

ved testamente er indsat som enearving.  

 

                                                   
44 Svar på spørgsmål 7-9 til L159 07/08 (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L159/index.htm)
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Forslagets baggrund skal ses i lyset af den nye arvelov, hvor samleveres civilretlige stilling er styrket i 

tilfælde af, at den anden samlever dør. Skatteministerens overvejelser er, hvorvidt en civilretlig 

ligestilling bør følges op med en skattemæssig ligestilling.45  

 

Lovforslaget ligger op til tre ændringer i forhold til samleveres skattemæssig stilling ved samlevendes 

død. Forslaget omfatter:  

 

1. at der tilføjes en definition af hvad en samlever er, 

2. at regler i dødsboskattelovens kapitel 7 ændres, så reglerne for ægtefæller ligeledes skal 

gælde for samlevere og 

3. at efterlevende samlevers adgang til at succedere i afdødes aktiver udvides. 

 

Ad. 1 

Som forslået i lovforslaget er der i DBSL § 96, stk. 5, indsat definitionen på efterladtes sammenlever. 

Samleveren defineres i loven som ”en person, som ved dødsfaldet opfylder betingelserne for at kunne 

arve afdøde efter et udvidet samlevertestamente, jf. arvelovens §§ 87-89” 

 

Indsættelsen af denne definition sidestille samlevere i overensstemmelse med de civilretlige 

bestemmelser. 

 

Ad. 2 

Som følge af vedtagelsen af lovforslaget er der sket en række ændringer i dødsboskattelovens kapitel 7 

vedrørende beskatning af efterlevende ægtefælle. I DBSL § 41, indsættes som stk. 2: 

 

”Reglerne i § 42, stk. 1, 2. pkt. og § 43, stk.1, 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse, når afdøde 

efterlader sig en samlever, jf. § 96, stk. 5, og boet efter afdøde omfattes af § 3.” 

 

Betydningen heraf er, at en efterlevende samlever skattemæssigt sidestilles med en efterlevende 

ægtefælle.  Det imidlertid væsentligste ændringsforslag set i relation til generationsskifte af aktier 

gennemgås i nedenstående. 
                                                   
45 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 19 
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Ad. 3 

Lovforslaget ligger op til, at samlevere skal omfattes af dødsboskattelovens afsnit II (dødsboer som er 

selvstændige skattesubjekter) og ikke afsnit III (uskiftet bo mv.). Som følge heraf, vil samleveren 

sidestilles med andre enearvinger, f. eks. en livsarving efter afdøde. Efter gældende ret har samleverens 

imidlertid allerede en sådan skattemæssig stilling, under forudsætning af, at denne er indsat som 

universalarving ved afdødes testamente.  

 

Efter de gamle regler kan samlevere ikke succedere i dødsboets skattemæssige status, såfremt værdien 

overstiger modtagerens andel i boet. Modtageren kan udelukket succedere i hele aktivets værdi, såfremt 

modtageren er arveladerens efterlevende ægtefælle, barn, barnebarn, bror eller søster, brors eller søsters 

barn eller barnebarn jf. DBSL § 37, stk. 1. 

 

For at forbedre efterlevende samleveres stilling er der i DBSL § 37, stk. 1 indsat ”samlevere jf. § 96, 

stk. 5”.  

 

At samlevere efter de nuværende regel har mulighed for at succedere i hele aktivets værdi og ikke 

udelukkende, den modtagne andel, er relevant i forhold til generationsskifte af aktier. Ændringen vil alt 

andet lige anses som værende en mulighed udskydelse af beskatningen for de relevante samlevere, da 

de kan udnytte muligheden for at overtage aktier med succession. Samlevere kan således både 

succedere i børsnoterede- og unoterede aktier.   

 

Overordnet anses den skattemæssige stilling for samlevere for tilrettet de civilretlige regler. Efterladte 

samlevere har som følge heraf fået skattemæssigt bedre muligheder for at overtage efterladtes aktier 

med succession. Samlevere sidestilles således i større omfang med en efterlevende ægtefælle. 

 

7.4. Forenklede regler for beskatning af aktieindkomst 
De indtægter der skal medregnes som aktieindkomst findes i PSL § 4 a, hvoraf det fremgår af stk. 4, at 

aktieindkomst ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Reglerne for beskatningen findes 

derimod i PSL § 8 a, hvorefter aktieindkomst beskattes med henholdsvis 28%, 43% og 45% afhængig 

af aktieindkomstens størrelse. 
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I dødsboer beskattes aktieindkomst anderledes. At beskatningen af aktieindkomst i dødsboer under 

bundgrænsen på 46.700 kr. (2008-niveau) er endelig, mens beskatningen der ligger over bundgrænsen 

indregnes i dødsboindkomsten, blev oprindeligt indført af forenklingshensyn. Ændret beskatningsform 

af aktieindkomst gennem tiden har imidlertid medført, at beskatningen af aktieindkomst i dødsboer er 

blevet mere kompliceret. Årsagen hertil er primært den progressive beskatning af aktieindkomst, 

hvorefter indregningen af aktieindkomst i dødsboindkomsten sker forholdsmæssigt således, at 

beskatningen af aktieindkomst i levende live og i dødsboer er ensartet.46 

 

Reglerne for beskatning af aktieindkomst i dødsboer er ifølge lovforslag L159 ikke altid rimelig. Det er 

bl.a. i de situationer som er nævnt i lovforslaget, hvor dødsboindkomsten medfører en overskydende 

skat i mellemperioden under 2.600 kr. (2008-niveau). Overskydende skat under 2.600 kr. (2008-

niveau) udbetales ikke, men hvis dødsboet samtidig har aktieindkomst i form af udbytte samt avance 

ved afståelse af aktier under den nederste bundgrænse, vil skatten herfra skulle betales. Det skyldes, at 

beskatning af aktieindkomst i dødsboer under bundgrænsen på 46.700 kr. beskattes endeligt. Dette 

forekommer umiddelbart urimeligt, at den overskydende skat ikke kan modregnes i skatten på 

aktieindkomsten.47 

 

Lovforslaget fremhæver et andet eksempel, hvor der er restskat i dødsboet, men hvor restskatten er 

under bundgrænsen på 30.800 kr. (2008-niveau). Restskatten skal i dette tilfælde ikke indbetales. Dette 

er til trods for, at den endelige skat på aktieindkomsten betales efter PSL § 8 a. Bundgrænsen for 

betaling af restskat er indført af administrative hensyn, ud fra en betragtning af hvornår det er 

økonomisk hensigtsmæssigt at inddrive restskatten. At den endelige skat på aktieindkomsten alligevel 

skal betales medfører, at bundgrænsen for betaling af restskat ikke har den ønskede effekt.48 

 

Det er SKAT's erfaring, at opgørelsen af aktieindkomst i dødsboer oftest er fejlbehæftet. Dette er endnu 

et argument for, at reglerne for beskatning af aktieindkomst i dødsboer skal gøres enklere. 

 

På baggrund af ovenstående argumenter er der i lovforslag L159 indført forslag om en forenkling af 

beskatningsreglerne for aktieindkomst i dødsboer. Forslaget indebærer, at beskatning af aktieindkomst i 
                                                   
46 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 21 
47 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 22 
48 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 22 
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dødsboer fremover, i hovedtræk, skal beskattes efter samme regler som i levende live. Dette medfører 

først og fremmest, at aktieindkomsten på den del, der ligger over bundgrænsen på 46.700 kr. (2008-

niveau) ikke medregnes til dødsboindkomsten. Der er dog indført en lille forskel i forhold til 

beskatningsreglerne i levende live, hvilket er, at den del af aktieindkomsten i dødsboet, der er under 

bundgrænsen på 46.700 kr. (2008-niveau), ikke beskattes endeligt.49  

 

Konsekvensen af at aktieindkomsten under beløbsgrænsen i PSL § 8 a, stk. 1 ikke skal beskattes 

endeligt er, at aktieindkomsten nedsættes med eventuelle underskud i bobeskatningsindkomsten. 

Eksemplerne i lovforslaget hvor dødsboet skal betale aktieskat, til trods for at overskydende dødsboskat 

ikke kom til udbetaling eller restskat ikke skulle betales, er således elimineret.  

 

Argumentet for at indføre forenklede regler for beskatning af aktieindkomst, men samtidig indføre en 

forskel mellem beskatningen i levende live og ved død er, at modregningsadgangen af aktieindkomst 

ved død er oplagt. Dette skyldes at underskud i dødsboer, alt andet lige, ikke kan fremføres. Et andet 

argument er, at bundgrænserne for indbetaling af restskat i dødsboer samt udbetaling af overskydende 

skat ikke har den ønskede effekt, hvis aktieskatten alligevel skal betales. 

 

Der er ikke stillet spørgsmål til skatteministeren, der direkte relateres til de forenklede 

beskatningsregler af aktieindkomst. 

 

Den reelle beskatning af aktieindkomst i levende live og ved død har før vedtagelsen været ensartet, jf. 

tabel 11. Beregningen af aktieskatten har derimod været forskellig. Vedtagelsen af lovforslag L159 har 

medført, at beregningen af skat på aktieindkomst er blevet væsentligt mere ensartet. Dog er aktieskatten 

på aktieindkomst under bundgrænsen i PSL § 8 a, stk. 1 ikke endelig i dødsboet, hvilket er tilfældet i 

levende liv.  

 

7.5. Forlængelse af fristen for skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer 
Reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse inden vedtagelsen af lovforslag L159 har, hvad angår 

tidsfristen, været ensartet for levende live og død. Omdannelsen skal således finde sted senest 6 

måneder efter statusdagen for sidste regnskabsår i den personlig drevne virksomhed. Som tidligere 
                                                   
49 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 23 
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beskrevet medfører dette, at skattefri virksomhedsomdannelse i 2. halvår ikke er muligt, hverken i 

levende live og ved død. 

 

Med lovforslag L159 indføres, der en forlænget frist for skattefri virksomhedsomdannelse af 

virksomheder i dødsboer. Fristen fastsættes for dødsboer til senest 6 måneder efter dødsfaldet, dog 

således at hvis boets behandlingsmåde først afgøres af skifteretten senere end 4 måneder efter 

dødsfaldet, så forlænges fristen til 2 måneder efter afgørelsen er truffet.50 

 

Indførelsen af den udvidede frist for skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer medfører en uensartet 

behandling af skattefrie virksomhedsomdannelser i levende live og ved død. Skatteministerens 

overvejelser ifølge lovforslaget er, at 6 månedersreglen medfører en uhensigtsmæssig 

forskelsbehandling af dødsboerne, da muligheden for skattefri virksomhedsomdannelse afhænger af 

tidspunktet for dødsfaldet. At reglen medfører en forskelsbehandling af skattefri 

virksomhedsomdannelse i levende live og ved død har ikke så stor betydning i forhold til 

forskelsbehandlingen af dødsboerne. Det skyldes, at en skattefri virksomhedsomdannelse i levende live 

kan planlægges i modsætning til dødsboerne, der er afhængige af et dødsfaldstidspunkt.51  

 

Den udvidede frist for skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer kontra skattefri 

virksomhedsomdannelse i levende live kan illustreres med nedenstående figur. 

 

Figur 3. Illustration af tidsfrist for skattefri virksomhedsomdannelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                   
50 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 30 
51 Lovforslag L159, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 30 
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Figuren illustrerer, at fristen for skattefri virksomhedsomdannelse er udvidet ved død i modsætning til 

levende live. Det skal bemærkes, at udvidelsen gælder uanset, hvornår dødsfaldet sker. 

 

7.6. Fravalg af universalsuccession 
Som tidligere beskrevet er den efterlevende ægtefælle i de situationer, hvor der ikke er andre 

livsarvinger tvunget til at følge reglerne i DBSL afsnit III. Dette medfører, at ægtefællen er tvunget til 

at succedere i afdødes aktiver og passiver og kan dermed ikke vælge at lade afdødes aktier eller 

lignende gå til beskatning i dødsboet. Havde der været livsarvinger, ville den efterlevende ægtefælle 

have mulighed for at foretage skifte og derved lade aktieavancer komme til beskatning i dødsboet. 

 

I relation til generationsskifte af aktier er muligheden for at undgå universalsuccession interessant, idet 

avancen på aktierne kan lades beskatte i dødsboet og ikke ved senere afståelse hos ægtefællen.  

 

Muligheden for at fravælge universalsuccession er indført i DBSL § 58, stk. 5, ”når dødsboet efter 

førstafdøde udleveres til den efterlevende ægtefælle efter stk. 1, nr. 4, kan den efterlevende ægtefælle 

uanset stk. 1, vælge at beskatning sker efter afsnit II”.  

 

Det er valgfrit for den efterlevende ægtefælle at vælge om boet skal skiftets, eller om aktiver og 

passiver overtages med universalsuccession. 

 

Fordelen ved at fortage et skifte af boet og dermed lade beskatningen af dødsboet ske efter afsnit II er 

især interessant i de tilfælde, hvor boet bliver omfattet af skattefritagelse jf. DBSL § 6.  Under 

antagelse af, at boet har en beholdning af aktier på 2.500.000 kr. med en anskaffelsessum på 125.000 

kr. samt fast ejendom for 2.500.000 kr. uden friværdi, vil dødsboet ikke være skattepligtigt eftersom, at 

beløbsgrænsen på 2.509.900 kr. for henholdsvis aktivmassen og nettoformuen ikke er overskredet.  

 

Konsekvensen heraf er, at avancen på aktierne på 2.375.000 kr. er skattefri, idet boet er skattefritaget. 

Ægtefællen overtager hermed aktierne uden at betale boafgift jf. BAL § 3, stk. 1, litra a. Aktierne anses 

for anskaffet til handelsværdien, som opgjort i boopgørelsen til 2.500.000 kr. Såfremt ægtefællen havde 

modtaget aktierne efter dødsboskatteloven afsnit III, med universalsuccession, indtræder ægtefællen 
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efter DBSL § 59, stk. 1 i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til aktiver og passiver, der har 

tilhørt den afdøde. Herved ville ægtefællen overtage en latent skatteforpligtelse. 

 

Under antagelse af, at den efterlevende ægtefælle efterfølgende afstår aktierne til handelsværdien på 

2.500.000 kr., er der væsentlig forskel på størrelsen af avancen på aktierne alt efter om der er sket 

universalsuccession, eller om aktierne er skiftet i boet, idet anskaffelsessummen afhænger heraf. Ved 

universalsuccession er anskaffelsessummen 125.000 kr., mens anskaffelsessummen ved et skiftet bo er 

2.500.000 kr.  

 

Vurderingen af det skattemæssige provenutab kan ikke umiddelbart identificeres, da der ikke foreligger 

statistisk datagrundlag for antallet af dødsboer, der er omfattet af tvunget universalsuccession samt 

værdien af dødsboerne. Muligheden for at undgå universalsuccession må dog alt andet lige vurderes 

som en lempelse, og må antages at spare en række efterlevende ægtefæller for skat ved efterfølgende 

afståelse af aktier modtaget fra den afdøde ægtefælle. Udgangspunktet er dog, at ændringen har størst 

betydning for de dødsboer, der betragtes som skattefrie, hvormed aktierne overdrages med en 

anskaffelsessum svarende til handelsværdien. 

 

7.7. Delkonklusion 
Det overordnede formål med lovforslaget L159 er, at mindske den administrative byrde for efterladte 

slægtninge og pårørende og for skattemyndighederne i forbindelse med beskatning af dødsboer. 

 

Hovedelementerne i lovforslaget, der direkte påvirker generationsskifte af aktier består af flere 

elementer. Grænserne for skattepligtige dødsboer hæves, idet grænsen for nettoformuen hæves til 

niveauet for aktivmassen. Ejendomme omfattet af parcelhusreglen medregnes ikke længere ved 

opgørelse af værdien af aktivmassen, men friværdien indgår forsat i opgørelsen af nettoformuen. 

 

De skattemæssige regler for samlevere er søgt ensartede med de civilretlige regler med udgangspunkt i, 

at samleveres stilling er styrket i tilfælde af, hvor den anden samlever dør. Dette medfører udvidet 

mulighed for succession for samlevere i overensstemmelse med ægtefæller. 
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Reglerne for beskatning af aktieindkomst i dødsboer er søgt ensartet med beskatningen i levende live. 

Skat på aktieindkomst under bundgrænsen i PSL § 8 a, stk. 1. er ikke endelig i dødsboet i modsætning 

til levende live. 

 

Fristen for skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer er forlænget. Tidligere skulle omdannelse ske 

inden for 6 måneder efter udløbet af indkomståret forud for dødsfaldet. Fristen er med vedtagelsen af 

lovforslag L159 ændret til 6 måneder efter dødsdagen, hvormed muligheden for skattefri 

virksomhedsomdannelse er udvidet i forhold til levende live. 

 

Vedtagelsen af lovforslag L159 har medført at den efterlevende ægtefælle kan fravælge 

universalsuccession, hvilket resulterer i, at den efterlevende ægtefælle kan vælge at foretage skifte. 
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8. Generationsskifte efter vedtagelse af L167 (succession) 
8.1. Baggrund for lovforslaget 
Lovforslaget L167, der er fremsat den 28. marts 2008 og vedtaget den 10. juni 2008 har umiddelbart til 

formål at ensarte de skattemæssige forhold vedrørende generationsskifte i levende live og ved død. 

Lovforslaget er fremsat af skatteminister Kristian Jensen som en del af finanslovsaftalen.  

 

Generationsskiftereglerne før vedtagelsen af lovforslag L167 kritiseres for, at generationsskifte ved død 

i nogen situationer er mere lukrativt end ved levende live. Dette giver incitament til at udskyde et 

generationsskifte indtil virksomhedsejerens død, hvilket ud fra et forretningsmæssigt synspunkt anses 

for uhensigtsmæssigt, idet overtagelsesprocessen besværliggøres.52 

 

Selve grundidéen om, at reglerne af generationsskifte i levende live og ved død kan gøres mere 

ensartede og at dette er positivt, kan størstedelen af partierne støtte op omkring. Oppositionen har under 

lovforslagets 1. behandlingen kritiseret lovforslaget for ikke at ensarte generationsskiftereglerne i 

levende live og ved død. Oppositionen mener, at konkrete dele af lovforslaget snarere indeholder 

skattelettelser. Hvad der er lovforslagets reelle baggrund kan diskuteres. Ud fra ordlyden i det 

oprindelige lovforslag, må det antages, at lovforslaget har til formål at ensarte reglerne om 

generationsskifte i levende live og ved død.53 

 

8.2. Beskrivelse af lovforslaget i hovedtræk 
De dele af lovforslaget, der direkte eller indirekte har indvirkning på generationsskifte af aktier i 

levende live og ved død består primært af lempelser af betingelserne for succession i levende live.  

 

                                                   
52 Lovforslag L167, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 4 
53 Taler fra 1. behandling af lovforslag L167, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) 
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Herudover omfatter regelændringerne udvidede successionsadgang for medarbejdere samt mulighed 

for tilbagesalg med succession til den oprindelige ejer. Lovforslagets hovedelementer kan opstilles 

således:54 

 

1. Fjernelse af hovedaktionærkrav ved succession i levende live 

2. Ændring af kravet om overdragelse af minimum 15% af stemmeværdien 

3. Mere plads til uddannelse og udvikling af nær medarbejder 

4. Overdragelse til tidligere ejer med succession 

 

Ovenstående ændringer vil i efterfølgende afsnit blive analyseret i forhold til gældende regler før 

vedtagelsen af lovforslag L167. 

 

 

                                                   
54 Lovforslag L167, fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen), s. 4-6 
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9. Analyse af regelændringerne i L167 i forhold til tidligere regler 
9.1. Indledning 
Dette afsnit har til formål at afdække regelændringerne, der er en følge af lovforslag L167 og 

sammenholde disse med generationsskiftereglerne før vedtagelsen af lovforslag L167. Konsekvenserne 

af regelændringerne diskuteres i kronologisk rækkefølge i overensstemmelse med behandlingen af det 

fremsatte lovforslag. Analysen tager udgangspunkt i det fremsatte lovforslag, der diskuteres i forhold 

til skatteministerens svar på skatteudvalgets spørgsmål. Efterfølgende vil relevante høringssvar fra 

diverse organisationer diskuteres og endeligt vil konsekvenserne af ændringsforslagene, til det 

oprindelige lovforslag, i betænkningen afgivet af skatteudvalget blive diskuteret i forhold til 

generationsskiftereglerne før vedtagelsen af lovforslag L167. 

 

9.2. Hovedaktionærkravet og minimum 15% overdragelse af stemmeværdien 
Som tidligere gennemgået er reglerne for generationsskifte i levende live og ved død ikke ensartet 

angående betingelsen om hovedaktionærkravet. Hovedaktionærkravet er alene gældende for 

generationsskifte i levende live og menes af politikkerne at være årsag til, at et generationsskifte i nogle 

tilfælde udskydes til efter ejerens død. I lovforslag L167 er der indført forslag til at fjerne 

hovedaktionærkravet i levende live, således at generationsskiftereglerne i levende live og ved død 

bliver ensartet. Fjernelse af hovedaktionærkravet medfører øget mulighed for overdrageren til at 

overdrage aktier, hvori der alene besiddes begrænset indflydelse.  

 

Fjernelse af hovedaktionærkravet bevirker ikke alene total ensartethed af generationsskiftereglerne i 

levende live og ved død. Det skyldes kravet om minimum 15% overdragelse af stemmeværdien. En 

bibeholdelse af denne betingelse vil medføre begrænset brug af det ophævede hovedaktionærkrav, da 

der indirekte vil ligge et krav om ejerskab af minimum 15% af stemmeværdien i selskabet. Dette må 

antages at være den primære årsag til at betingelsen om minimum 15% overdragelse af stemmeværdien 

ved generationsskifte i levende live er forslået ændret til minimum 1% overdragelse af kapitalen. 

 

Fjernelse af hovedaktionærkravet og ændring af betingelsen om minimum 15% overdragelse af 

stemmeværdien til 1% af kapitalen medfører, at betingelserne for generationsskifte i levende live og 

ved død, på netop dette område, er ensartet. 
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I forbindelse med behandlingen af lovforslaget er der sat spørgsmålstegn ved ovenstående 

ændringsforslag. Dette har resulteret i en række spørgsmål fra skatteudvalget til skatteministeren.  

 

Skatteudvalget har i alt stillet 13 spørgsmål vedrørende lovforslaget, hvoraf følgende spørgsmål55 er 

direkte afledt af forslagene om ophævelse af hovedaktionærkravet og ændringen af 

minimumsoverdragelsen på 15% af stemmeværdien til 1% af kapitalen:56 

 

Spm. 1) Vil ministeren redegøre for hvilke beregningsforudsætninger, der er lagt til grund for  

det skønnede provenutab på 200 mio. kr. i finansåret 2009 vedrørende forslaget om at 

ophæve hovedaktionærkravet og nedsætte kravet om overdragelse på mindst 15 pct. af 

stemmeværdien til mindst 1 pct. af aktiekapitalen (antal årlige overdragelser, antal 

aktier, hvor store beløb mv.)? 

 

Spm. 2) Der udbedes konkrete eksempler på, at lovforslagets bestemmelser om at ophæve  

kravet om, at der skal overdrages hovedaktionæraktier, og ophævelse af 15 pct. 

stemmekravet vil lette generationsskiftet af egentlige erhvervsvirksomheder. 

 

Spm. 3) Kan ministeren bekræfte, at det er urealistisk at forvente, at der overføres en  

virksomhed til næste generation, hvis de pågældende ikke skal overtage 

hovedaktionæraktier og tillige skal have mindst 15 pct. af stemmeværdien? 

 

Spm. 4) Kan det bekræftes, at lovforslaget vil betyde, at der nu skabes endnu bedre muligheder  

for at overdrage selskaber med store passive investeringer til potentielle arvinger, 

hvorefter det overdragne selskab spaltes, så en række af arvingerne modtager den 

passive investering, i de tilfælde, hvor pengetankreglen stadig gælder, f.eks. ved 

overdragelse af selskabsejede erhvervsejendomme med store udskudte skatter både i 

selskabet, på ejendommen og på de overdragne aktier? 

 

 

                                                   
55 Spørgsmålene er gengivet med den nummerering, hvoraf spørgsmålene er fremsat. 
56 Spørgsmål til L167 stillet af Skatteudvalget (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L167/index.htm) 

http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/lovforslag/L167/index.htm)
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Spm. 5) Vil ministeren bekræfte, at den i spørgsmål 4 skitserede spaltning vil kunne  

gennemføres uden tilladelse fra SKAT efter vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007? 

 

Spm. 9) Kan ministeren bekræfte, at lovforslaget giver mulighed for, at en skatteyder, der ejer  

10 pct. af aktiekapitalen (med 10 pct. af stemmeretten) i et børsnoteret selskab kan 

overdrage denne post opdelt i 1 pct. til hver af sine 10 børnebørn med succession? 

 

I nedenstående vil skatteministerens svar på spørgsmålene blive analyseret. 

 

Ad spørgsmål 1) 

Ifølge skatteministeren findes der begrænset statistisk materiale til at danne grundlag for hvor mange 

generationsskifter, der foretages med succession. Dette resulterer i en vanskeliggørelse af estimeringen 

af det forventede provenutab, forslagene påfører staten. Provenutabet er estimeret på baggrund af det 

årlige gaveafgiftsprovenu, hvor en del heraf estimeres at vedrører gaveafgift i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelse.  

 

Provenutabet forventes i finansåret 2009 at udgøre 200 mio. kr., mens provenutabets indkomstvirkning 

i 2009 forventes at udgøre 80 mio. kr. Det estimeres at regelændringerne medfører et øget omfang af 

generationsskifter med succession på ca. 800 mio. kr., hvoraf den udskudte aktieavanceskat i finansåret 

2009 udgør 200 mio. kr. Et øget omfang af generationsskifter resulterer samtidig i øget 

gaveafgiftsprovenuer, hvilket reducerer provenutabet af udskudt aktieavanceskat. Den øgede gaveafgift 

er estimeret som 15% af det øgede omfang af generationsskifter med succession på ca. 800 mio. kr. og 

udgør således 120 mio. kr. De øgede gaveafgifter forfalder i det efterfølgende finansår. Det samlede 

provenutab med indkomstvirkning i 2009, kan opgøres som udskudte aktieavanceskatter (200 mio. kr.) 

fratrukket øgede gaveafgifter (120 mio. kr.), hvorfor det samlede provenutab kan opgøres som 80 mio. 

kr. Anskues den udvidede successionsadgang på lang sigt vil regelændringerne i teorien alene medføre 

et tab af renteprovenu, som følge af, at aktieavanceskatten realiseres ved en senere afståelse af aktierne, 

hvori der er succederet. Dette rentetab er anslået til 40 mio. kr.57 
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Skatteministerens opgørelse af det forventede provenutab som følge af regelændringerne, må antages at 

være meget usikre. Først og fremmest tilkendegives det, at der ikke føres statistik over omfanget af 

generationsskifter, hvilket burde danne grundlag for estimeringen af provenutabene. Alternativ er 

beregningerne foretaget på baggrund af det samlede gaveafgiftsprovenu, hvoraf en estimeret andel af 

virksomhedsoverdragelser er uddraget. Datagrundlaget må således vurderes at være spinkelt og i 

væsentligt omfang være foretaget på baggrund af subjektive vurderinger. 

 

Ad spørgsmål 2) 

Skatteministeren giver flere eksempler på hvorledes regelændringerne om ophævelse af 

hovedaktionærkravet og ændringen af minimumsoverdragelsen på 15% af stemmeværdien til 1% af 

kapitalen er med til at lette generationsskifte af egentlige erhvervsvirksomheder. Ændringen af 

minimumsoverdragelsen fra 15% af stemmeværdien til 1% af kapitalen bevirker, ifølge 

skatteministeren, at en virksomhedsejer lettere kan foretage et successivt generationsskifte.58  

 

Det kan imidlertid diskuteres, hvorvidt et generationsskifte, der er foretaget med overdragelser på 

mindre end 15% af aktiekapitalen eller stemmeværdien er en egentlig virksomhedsoverdragelse, eller 

om transaktionen kan karakteriseres som kapitaloverførsel. Alt andet lige vil ændringen af 

minimumsoverdragelserne give mulighed for at foretage succession i virksomhedsoverdragelser, der 

ikke er tiltænkt som generationsskifte af egentlige erhvervsvirksomheder. Det skyldes primært den 

nedsatte minimumsoverdragelsesprocent, men også at procenten efter de foreslåede ændringer vurderes 

i forhold til kapitalen og ikke stemmeværdien. Herved åbnes der mulighed for, at et selskab opdelt i 

aktieklasser, kan overdrages til børnene, mens virksomhedsejeren forsat beholder den bestemmende 

indflydelse. 

 

Skatteministeren giver et andet eksempel, hvor det efter de nye regler er muligt at generationsskifte et 

selskab med succession i en situation, hvor selskabet ejes af flere ikke-hovedaktionærer. Dette er 

naturligvis en fordel, såfremt aktierne i et selskab besiddes af flere ejere og disse ønsker virksomheden 

drevet af en successionsberettiget person. Disse situationer vil typisk opstå, hvor et selskab ejes af flere 

ikke-hovedaktionærer og selskabet ønskes overdraget til en successionsberettiget medarbejder. 
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Ad spørgsmål 3) 

Dette spørgsmål relateres til besvarelsen af spørgsmål 2. Skatteministeren mener ikke, at overdragelse 

af mindre end 15% af kapitalen i aktier, der ikke er hovedaktionæraktier, ikke kan defineres som en 

egentlig virksomhedsoverdragelse. Skatteministeren holder fast i svaret i spørgsmål 2, hvor det 

vurderes at ændringerne giver mulighed for et glidende generationsskifte, hvor den unge 

virksomhedserhverver, kan inddrages på et tidligere tidspunkt i generationsskifteprocessen.59 

 

Ad spørgsmål 4) 

Skatteministeren svarer bekræftende på, at regelændringerne medfører en øget mulighed for 

generationsskifte i levende live, og at dette tillige gælder selskaber med store passive investeringer. 

Skatteministeren henholder opmærksomheden på, at pengetankreglen i ABL § 34, stk. 1, nr. 4, jf. ABL 

§ 34, stk. 6 samt DBSL § 29, stk. 3 forsat er gældende, hvilket begrænser denne mulighed.60 

 

At pengetankreglen forsat er gældende forhindre ikke generationsskifte af selskaber med store passiver 

investeringer. Specielt ikke efter indførelsen af de hævede procentsatser fra 50% til 75%, for hvornår et 

selskab anses for at være omfattet af pengetankreglen. Det kan konkluderes, at regelændringerne om 

fjernelse af hovedaktionærkravet og ændringen af reglerne for minimumsoverdragelse sammenholdt 

med de ændrede procentsatser for pengetankselskaber, vil medfører øget mulighed for at overdrage 

selskaber med store passive investeringer. Muligheden skal specielt ses i lyset af, at generationsskiftet 

af selskabet med succession efterfølgende kan spaltes i to selvstændige selskaber. Et selskab 

indeholdende den erhvervsmæssige aktivitet og et selskab indeholdende de passive investeringer. På 

denne måde er der åbnet op for generationsskifte af selskaber med store passive investeringer. 

Skatteministeren vurderer, at regelændringerne ikke vil få særlig betydning i ovenstående situation. 

 

Ad spørgsmål 5) 

Spørgsmålet er afgivet i forlængelse af spørgsmål 4. Skatteministeren bekræfter, at såfremt 

betingelserne for skattefri spaltning af et selskab uden tilladelse er opfyldt vil dette kunne foretages. 
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Der vil således være mulighed for at generationsskifte et selskab med succession, der har store passive 

investeringer uden at bryde pengetankreglen, og efterfølgende spalte selskabet uden tilladelse.61  

 

Spaltningen uden tilladelse kræver som udgangspunkt ikke en forretningsmæssig begrundelse, men der 

er indsat en værnsregel, hvorefter forholdet mellem aktiver og gæld skal være ens i indskydende og 

modtagende selskab. Denne værnsregel vanskeliggører en total udspaltning af de passive investeringer 

i et separat selskab, men under de rette omstændigheder vil situationen kunne opstå. 

 

Ad spørgsmål 9) 

Skatteministeren svarer bekræftende på at ejeren af 10% af aktierne i et børsnoteret selskab kan 

overdrage 1% af aktierne til hvert af sine 10 børnebørn med succession. Skatteministeren henleder 

opmærksomheden på, at de ændrede regler netop har til formål, at denne form for generationsskifte kan 

foretages i levende live, modsætningsvis de gældende regler før vedtagelsen af lovforslag L167, hvor 

sådanne generationsskifter først kunne foretages efter ejerens død.62 

 

Eksemplet i det stillede spørgsmål vurderes at have begrænset praktisk betydning, idet ejerskab på 10% 

eller mere i børsnoterede selskaber alene forekommer i begrænset omfang. 

 

Det kan konkluderes, at lempelserne af betingelserne for succession i aktier i levende live vedrørende 

fjernelsen af hovedaktionærkravet og ændringen af minimumsoverdragelsen fra 15% af 

stemmeværdien til 1% af kapitalen, ensarter generationsskiftereglerne i levende live og ved død på 

netop dette område i forhold til gældende regler inden vedtagelsen af lovforslag L167. De lempede 

betingelser giver øget mulighed for generationsskifte af aktier med succession i levende live i egentlige 

erhvervsvirksomheder. Samtidig kan det konkluderes, at lempelserne medfører udvidede muligheder 

for at foretage generationsskifte af aktier med succession i levende live uden, at generationsskiftet er et 

egentligt forretningsmæssigt begrundet generationsskifte. Skatteministerens svar til skatteudvalget 

tilkendegiver ikke direkte dette, om end det må antages at være gældende. 
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9.3. Mere plads til uddannelse og udvikling af nær medarbejder 
Overskriften omkring mere plads til uddannelse og udvikling af nær medarbejder i lovforslaget dækker 

over, at betingelserne til kravet om nær medarbejder, der har mulighed for succession, lempes. 

Forudsætningerne for at være nær medarbejder ændres således fra, at medarbejderen inden for de 

seneste 4 indkomstår skal være fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år i virksomheden, til at 

medarbejderen skal have 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 5 år. Bemærk at det ikke kun 

er den numeriske ændring af antal år, men at ændringen ligeledes gælder i bredere forstand, da 

lovforslaget stiller krav om beskæftigelse inden for 5 år i stedet for indkomstår.63  

 

Ved vurderingen af om medarbejderen har været fuldtidsbeskæftiget, foretages denne på baggrund af 

ATP-normen, der udgør 117 timers beskæftigelse om måneden. Dette er modsætningsvis i forhold til 

de tidligere gældende regler, hvor beskæftigelsen opgøres på antal dage. Samtidig fremsætter 

lovforslaget mulighed for, at timer hvor medarbejderen har været under uddannelse, betalt af 

arbejdsgiveren, skal tælle med til vurderingen af de 3 års fuldtidsbeskæftigelse.64 

 

Endvidere stilles der, ifølge lovforslaget, ikke længere krav til, at medarbejderen skal være 

fuldtidsbeskæftiget på overdragelsestidspunktet.65 Dette bevirker, at en medarbejder, der opfylder 

kravet som nær medarbejder, i forhold til fuldtidsbeskæftigelsen, kan være ansat i en anden virksomhed 

på overdragelsestidspunktet med henblik på at kvalificere sig til at kunne foretage generationsskifte i 

selskabet, hvor medarbejderen opfylder successionsbetingelserne. 

 

Efter generationsskiftereglerne før lovforslag L167 var det muligt for en nær medarbejder at succedere 

i selskabet, såfremt generationsskiftet foregår i levende live. I tilfælde af virksomhedsejerens død, har 

den nære medarbejder alene mulighed for at foretage succession i den andel af arven, der tilfalder 

medarbejderen, jf. DBSL § 37, 3. pkt., da medarbejderen ikke omfattes af personkredsen i DBSL § 37, 

stk. 1, 1. og 2. pkt. Som følge heraf, kan et planlagt generationsskifte til en nær medarbejder, i tilfælde 

af virksomhedsejerens pludselige død, umuliggøres. I lovforslaget gøres det muligt for den nære 

medarbejder at succedere i aktierne efter ejerens død, til trods for at den nære medarbejder ikke er 
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indsat som arving eller legatar. Det er en forudsætning, at den nære medarbejder opfylder betingelserne 

for at være nær medarbejder. 

 

Udvidelsen af definitionen på en nær medarbejder, vil primært bevirke, at langt flere medarbejdere vil 

have mulighed for at kunne foretage generationsskifte med succession, da kravene til opfyldelse af 

betingelserne er lempet. Samtidig er reglerne for generationsskifte, af selskaber til nære medarbejdere 

ved levende live og ved død, gjort ensartet ved, at nære medarbejdere ved virksomhedsejerens død, 

ifølge lovforslaget, har mulighed for at succedere i aktierne selvom de ikke er indsat som arving eller 

legater. 

 

Skatteudvalget har i alt stillet 13 spørgsmål vedrørende lovforslaget, hvoraf følgende spørgsmål66 er 

direkte afledt af forslaget om udvidelsen af definitionen på nær medarbejder. 

 

Spm. 7) Ministeren anmodes om nærmere at redegøre for, hvad omfanget i dag er af  

overdragelse af aktier med skattemæssig succession efter bestemmelserne i henholdsvis 

ABL § 34 og i ABL § 35.  

 

Ad spørgsmål 7) 

Med spørgsmålet ønsker skatteudvalget belyst hvor stort omfanget af generationsskifter med 

succession er for henholdsvis generationsskifte til nær familie (ABL § 34) og generationsskifte til nære 

medarbejdere (ABL § 35). Som det fremgår af skatteministerens svar til spørgsmål 1, er det statistiske 

grundlag for omfanget generationsskifte med succession meget sparsomt. Skatteministeren vurderer, at 

generationsskifte til virksomhedsejerens nære familie er mest udbredt.67  

 

Det må antages, at indførelsen af den udvidede mulighed for nære medarbejdere for at succedere efter 

virksomhedsejerens død, vil resultere i et øget omfang af generationsskifte til nære medarbejdere.  

 

Den udvidede definition på en nær medarbejder resulterer alene i en lempelse af 

generationsskiftereglerne i forhold til tidligere regler. Den udvidede definition har til formål at gøre 
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reglerne mere rummelige således, at den nære medarbejder kan få tid til uddannelse med henblik på 

overtagelse af virksomheden. Derimod medfører indsættelsen af udvidet mulighed for, at nære 

medarbejdere skal kunne foretage succession, selvom medarbejderen ikke er indsat som arving eller 

legatar, i DBSL § 27, stk. 3, at reglerne om generationsskifte af aktier i levende live og ved død bliver 

mere ensartet.   

 

9.4. Overdragelse til tidligere ejer med succession 
Personkredsen, der har mulighed for at succedere i aktier i levende live omfatter, jf. ABL § 34, stk. 1, 

nr. 1, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn. Stedbarns- og 

adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Denne personkreds har ligeledes mulighed 

for at succedere ved overdragerens død, såfremt personerne er indsat som arvinger eller legatarer, jf. 

DBSL § 37, stk. 1, 1. og 2. pkt. Succession ved overdragerens død er udvidet med øvrige personer, der 

er indsat som legatarer med dennes andel af boet, jf. DBSL § 37, stk. 1, 3. pkt.   

 

Forældre vil aldrig kunne succedere i levende leve, da disse ikke er omfattet af personkredsen i ABL § 

34, stk. 1, nr. 1, og har alene mulighed for succession ved ejerens død, i det omfang forældrene er 

indsat som legatarer.  

 

Ifølge lovforslaget skal det være muligt, at et generationsskifte med succession i et selskab, skal kunne 

tilbagesælges til den oprindelige overdrager med succession. Dette er hensigtsmæssigt i de situationer, 

hvor erhververen ikke kan drive det overdragne selskab, enten som følge af erhververens død, sygdom 

eller andre uheldige omstændigheder. Lovforslaget ligger op til, at reglen af forenklingshensyn skal 

indføres som en generel regel, underforstået, at der ikke stilles krav til begrundelse af tilbagesalget med 

succession.68  

 

En betingelse for tilbagesalg med succession er, at personen hvortil selskabet tilbagesælges med 

succession, tidligere skal have overdraget selskabet med succession. Endvidere er det en betingelse, at 

der sker tilbagesalg med succession senest fem år efter den oprindelige overdragelse. 
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Vedtagelsen af reglen om tilbagesalg med succession medfører en udvidelse af 

generationsskiftereglerne i forhold til tidligere gældende regler. Reglen er naturligvis hensigtsmæssig i 

de situationer, der nævnes i lovforslaget, hvor erhververen ikke kan drive selskabet videre grundet 

uheldige omstændigheder. Herudover åbner vedtagelsen af lovforslaget eventuelt mulighed for 

generationsskifte af selskaber med passive investeringer. Dette kan bedst beskrives med et eksempel. 

 

En forælder driver et selskab, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er faldende. De akkumulerede 

resultater i selskabet er løbende anbragt i værdipapirer i takt med, at erhvervsaktiviteten er faldet. 

Erhvervsaktiviteten består forsat i en sådan grad, at pengetankreglen ikke brydes. Hvis forælderen 

generationsskifter selskabet med succession til dennes barn, kan barnet efterfølgende vælge at spalte 

selskabet. Spaltningen kan foretages som en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT. At den 

skattefrie spaltning foretages uden tilladelse medfører, at spaltningen kan gennemføres uden at være 

forretningsmæssigt begrundet. Da spaltningen uden tilladelse ikke kræver en forretningsmæssig 

begrundelse, er der indsat en værnsregel, hvorefter forholdet mellem aktiver og gæld skal være ens i det 

indskydende og modtagne selskab. Selskabet spaltes herefter i et selskab med erhvervsaktivitet og et 

selskab med passive investeringer. Overholdelsen af værnsreglen vedrørende fordelingen af aktiver og 

gæld giver som udgangspunkt ikke problemer, da balancen forinden spaltningen kan tilpasses. Efter 

spaltningen beholder barnet selskabet med passive investeringer, men tilbagesælger selskabet med 

erhvervsaktivitet med succession til forælderen. Herved er der i realiteten foretaget generationsskifte af 

et selskab med passive investeringer uden at bryde pengetankreglen. Hvorvidt denne transaktion er 

mulig må vurderes i forhold til fortolkningen af ABL § 35 A: ”§ 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, finder 

tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktier til en tidligere ejer”. Heraf fremgår ikke hvorvidt 

aktierne skal være alle de oprindelige aktier i det overdragne selskab, eller om tilbagesalget med 

succession ligeledes gælder ved tilbagesalg af en del af aktierne. Forarbejderne til loven tager ligeledes 

ikke stilling til problemstillingen hvorfor spørgsmålet står åbent. 

 

Den vedtagne regel om, at det skal være muligt at tilbagesælge et selskab med succession til den 

oprindelige overdrager, er en udvidelse af generationsskiftereglerne i levende og ved død i forhold til 

tidligere gældende regler. Reglen må antages, i teorien, at kunne føre til uhensigtsmæssige muligheder 

for overdragelse af selskaber med store passive investeringer, idet reglen kan kombineres med 

muligheden for skattefri spaltning. 
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9.5. Uændrede regler 
Til trods for at lovforslaget L167 har ført til en række ændringer af betingelserne for generationsskifte 

af aktier i levende live og ved død, er der forsat betingelser, der er holdt uændret i forhold til tidligere 

regler. Disse uændrede betingelser omfatter primært pengetankreglen, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4, jf. 

ABL § 34, stk. 6 samt DBSL § 29, stk. 3. Selvom reglen er gengivet i hvert af de to regelsæt, antages 

reglen for at være ens. At der ikke kan succederes i aktier, der omfattes af pengetankreglen, er en ikke 

uvæsentlig regel. 

 

Herudover er reglen om, at der ikke kan foretages generationsskifte med succession i aktier, hvori der 

på overdragelsestidspunktet er tab, forsat opretholdt, jf. ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 3 og 

DBSL § 36, stk. 1. Opretholdelse af denne regel er hensigtsmæssigt, da en ophævelse kan medføre 

uhensigtsmæssig spekulation. 

 

Endeligt er reglen om, at tab på aktier, der er opstået forud for overdragelsen ikke kan anvendes til 

modregning i gevinst på aktierne hvori der er succederet, opretholdt. Det bemærkes, at reglen alene er 

gældende i levende live, hvilket er hensigtsmæssigt. At en tilsvarende regel ved død ikke er indføjet i 

lovforslaget kan forklares ved, at der er begrænsede muligheder for planlægning i anvendelse af tab på 

aktier forud for udlodningen. 

 

9.6. Høringssvar og ændringsforslag 
Det oprindelige lovforslag har været udsendt i høring. En række organisationer har tilkendegivet, deres 

holdninger til lovforslaget og generelt kan det konkluderes, at organisationerne overvejende er positive 

over for lovforslaget.69 

 

Enkelte organisationer har stillet forslag til forbedring/tilpasning af lovforslaget. Specielt har Dansk 

Industri, Dansk Landbrug, agroSkat og FSR stillet forslag om, at fristen for muligheden for tilbagesalg 

til tidligere ejer ændres fra oprindeligt to år til fem år. En forlængelse af fristen begrundes primært med 

et ønske om at tage hensyn til tilbagesalg i forbindelse med sygdomsforløb. Bemærkninger fra 

skatteudvalget til Dansk Landbrug hentyder, at en frist på fem år er for lang og, at det er 
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uhensigtsmæssigt for en virksomhed at komme tilbage til den oprindelige ejer så lang tid efter. 

Skatteudvalget begrunder, at hvis virksomheden ønskes tilbageoverdraget vil reglerne om overdragelse 

til nære medarbejdere kunne anvendes såfremt betingelserne er opfyldt. Ikke desto mindre er forslaget 

om ændring af fristen fra to til fem år imødekommet, ifølge de stillede ændringsforslag. Ændringen af 

fristen fra to til fem år, medfører en yderligere udvidelse af generationsskiftereglerne i forhold til det 

oprindelige lovforslag.70 

 

Herudover foreslår Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, at såfremt lovforslag L159 vedtages om 

ændring af reglerne for samlevere i dødsboskatteloven, må reglerne i forhold til en 

neutralitetsbetragtning ligeledes indføres for generationsskifter i levende live. Forslaget er af 

skatteudvalget taget til efterretning og er indført i ændringsforslagene til det oprindelige lovforslag. 

Såfremt dette ikke var indført i ændringsforslagene ville vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 have 

medført en uensartet behandling af generationsskifte af aktier for samlevere, hvorfor indførelsen i 

ændringsforslagene ved levende live må anses som hensigtsmæssig.71 

 

Enkelte organisationer, herunder Dansk Landbrug stiller endvidere forslag til at reglerne om beregnede 

passivposter ændres, så passivposten værdiansættes svarende til værdien af den latente 

skatteforpligtelse. Dette forslag imødekommes ikke i de opstillede ændringsforslag med det argument, 

at de beregnede passivposter er skematiske grundet, at det på overdragelsestidspunktet ikke kan afgøres 

hvor lang tid selskabet forventes at være ejet efter overdragelsen. En afståelse relativ kort tid efter 

overdragelsen med succession, vil typisk, være en ulempe, grundet passivposternes størrelse, mens 

passivpostberegningen typisk vil være en fordel for erhververen i situationer, hvor selskabet afstås ca. 

10 år efter overdragelsen.72 

 

9.7. Politiske bemærkninger fra betænkning afgivet af skatteudvalget 
Lovforslag L167 er fremsat som følge af et ønske om mere ensartet beskatning af generationsskifte i 

levende live og ved død. Lovforslaget er fremsat af skatteministeren og indstilles ifølge flertallet 

bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Ny Alliance til vedtagelse. 

                                                   
70 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 til lovforslag L167 
71 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 til lovforslag L167 
72 Bemærkninger til høringssvar fra Dansk Landbrug 
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Oppositionen bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 

Enhedslisten vurderer, at lovforslagets effekt er, at reglerne om generationsskifte ensartes i levende live 

og ved død, men at lovforslaget samtidig indeholder en række områder, der udvider mulighederne for 

succession og at disse muligheder ikke tjener til forbedring af overdragelse af egentlige 

erhvervsvirksomheder. Oppositionen, der er i mindretal, indstiller derfor lovforslaget til forkastelse. 

Lovforslaget ender med at blive vedtaget som oprindeligt fremlagt inklusiv de stillede 

ændringsforslag.73  

 

9.8. Delkonklusion 
Vedtagelsen af lovforslag L167 har medført en række ændringer af betingelserne for generationsskifte 

af aktier i levende live og ved død. De mest radikale ændringer i forhold til gældende regler, inden 

vedtagelsen af lovforslag L167, er fjernelse af hovedaktionærkravet ved generationsskifte af aktier i 

levende live samt ændringen af kravet til minimumsoverdragelse fra 15% af stemmeværdien til 1% af 

kapitalen. Disse ændrede betingelser for generationsskifte af aktier i levende live medfører en udvidelse 

af successionsmulighederne i forhold til tidligere, men ændringerne har samtidig medført ensartethed af 

reglerne i forhold til reglerne for generationsskifte af aktier ved død.  

 

Lovforslaget har udvidet mulighederne for generationsskifte med succession på en række områder. 

Områderne består primært af udvidelsen af begrebet for nære medarbejdere, jf. ABL § 35, der ligeledes 

er gældende ved generationsskifte ved død, jf. DBSL § 27, stk. 3, samt udvidelse af reglerne angående 

muligheden for tilbagesalg med succession til den oprindelige ejer inden 5 år.  

 

Det kan konkluderes, at vedtagelsen af lovforslag L167 har resulteret i et mere ensartet regelsæt for 

generationsskifte af aktier i levende live og ved død, men samtidig har vedtagelsen medført en 

udvidelse af successionsmulighederne på begge områder. En udvidelse af mulighederne for succession 

er, ifølge lovforslagets formål, ikke den direkte hensigt, men en afledt konsekvens af, at de 

regelændringer, der er foretaget. Dette skyldes at regelændringerne er foretaget ved at forbedre 

successionsmulighederne for levende live på de områder, hvor succession ved død er mest lukrativt og 

omvendt. 

                                                   
73 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 til lovforslag L167 
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10. Sammenfatning af generationsskiftereglerne 
Analysen har bidraget til nedbrydning af reglerne for generationsskifte af aktier i levende live og ved 

død henholdsvis før og efter vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Analysen har behandlet de 

forskellige regelsæt før og efter vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Betingelserne og 

mulighederne for generationsskifte af aktier i levende live og ved død før vedtagelsen af lovforslag 

L159 og L167 har på nogle områder været ensartet, men på ikke uvæsentlige områder, har 

betingelserne og mulighederne været forskellige.  

 

Vedtagelsen af lovforslag L159 er primært opstået som følge af et ønske om at ændre reglerne i 

forlængelse af den nye arvelov samt at lette administrationen ved behandling af dødsboer. Endvidere er 

lovforslag L167 udsprunget af et ønske om at ensarte generationsskiftereglerne i levende live og ved 

død.  

 

Det kan konkluderes, at vedtagelsen af de to lovforslag har resulteret i en opfyldelse af formålene med 

lovforslaget, men specielt vedtagelsen af lovforslag L167 har resulteret i en udvidelse af mulighederne 

for generationsskifte med succession. Reglerne for generationsskifte af aktier i levende live og ved død 

før og efter vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 er skematisk opstillet i nedenstående tabel for at 

skabe overblik over reglerne. Tabellens formål er at anskueliggøre konsekvenserne af regelændringerne 

på tværs af generationsskiftsituationerne henholdsvis før og efter vedtagelsen af lovforslag L159 og 

L167. 
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Tabel 22. Oversigt over generationsskiftereglerne før og efter vedtagelsen af L159 og L167 

 Generationsskifte 
af aktier i 
levende live  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier i 
levende live 
efter L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
efter L159 og 
L167 

Hovedbetingelser 
for succession 

    

Personkreds Børn, børnebørn, 
søskende, 
søskendes 
børn eller 
søskendes 
børnebørn. (ABL 
§ 34, stk. 1, nr. 1) 

Efterlevende 
ægtefælle, barn, 
barnebarn, bror 
eller søster, brors 
eller søsters barn 
eller barnebarn.  
 
Øvrige personer 
kan succedere i 
forhold til deres 
andel af arven 
(DBSL § 37)  

Børn, børnebørn, 
søskende, 
søskendes 
børn eller 
søskendes 
børnebørn eller 
en samlever. 
(ABL § 34, stk. 
1, nr. 1) 

Efterlevende 
ægtefælle, 
samlever, jf. § 
96, stk. 5, barn, 
barnebarn, bror 
eller søster, brors 
eller søsters barn 
eller barnebarn. 
 
Øvrige personer 
kan succedere i 
forhold til deres 
andel af arven 
(DBSL § 37) 

Hovedaktionærkrav Ja (ABL § 4) Nej Nej Nej 
Minimums-
overdragelse 

15% af 
stemmeværdien  

1% af kapitalen 1% af kapitalen 1% af kapitalen 

Pengetankregel Ja (ABL § 34, 
stk. 1, nr. 4, jf. 
ABL § 34, stk.6) 

Ja (DBSL § 29, 
stk. 3) 

Ja (ABL § 34, 
stk. 1, nr. 3, jf. 
ABL § 34, stk.6) 

Ja (DBSL § 29, 
stk. 3) 
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 Generationsskifte 
af aktier i 
levende live  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier i 
levende live 
efter L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
efter L159 og 
L167 

Udvidet 
personkreds i 
forhold til 
personkredsen 
under 
hovedbetingelserne 

    

Nære medarbejdere Ja. Kræver 3 års 
fuldtids-
beskæftigelse 
opgjort på antal 
dage inden for 
seneste 4 
indkomstår samt 
fuldtids-
beskæftigelse på 
overdragelses-
tidspunktet (ABL 
§ 35, stk. 1) 

Nej. Ingen 
definition. 
Omfattet af 
arving og legatar 
(jf. DBSL § 37, 
stk. 1, 3. pkt.) 

Ja. Kræver 3 års 
fuldtids-
beskæftigelse 
opgjort på antal 
timer inden for 
seneste 5 år 
(ABL § 35, stk. 
1) 

Ja. Kræver 3 års 
fuldtids-
beskæftigelse 
opgjort på antal 
timer inden for 
seneste 5 år 
(DBSL § 37, stk. 
1, 1. pkt., jf. 
ABL § 35, stk. 1) 

Tilbagesalg med 
succession til 
tidligere ejer 

Ikke muligt med 
mindre tidligere 
ejer omfattes af 
personkredsen i 
ABL § 34, stk. 
1., nr. 1 eller 
ABL § 35 

Ikke muligt med 
mindre tidligere 
ejer omfattes af 
personkredsen i 
DBSL § 37 

Muligt til 
tidligere ejer 
inden 5 år efter 
overdragelsen. 
Betingelse at 
tidligere ejer har 
overdraget med 
succession (ABL 
§ 35 A) 

Muligt til 
tidligere ejer 
inden 5 år efter 
overdragelsen. 
Betingelse at 
tidligere ejer har 
overdraget med 
succession 
(DBSL § 37, stk. 
1, 1. pkt., jf. ABL 
§ 35 A) 
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 Generationsskifte 
af aktier i 
levende live  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier i 
levende live 
efter L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
efter L159 og 
L167 

Muligheder ved 
succession 

    

Mulighed for 
succession i 
underskud 

Nej (ABL § 34, 
stk. 4, jf. KSL § 
33 C, stk. 3) 

Nej (DBSL § 36) Nej (ABL § 34, 
stk. 4, jf. KSL § 
33 C, stk. 3) 

Nej (DBSL § 36) 

Mulighed for 
modregningsadgang 
af tab på aktier forud 
for overdragelse i 
gevinst på 
succederede aktier 

Nej, jf. ABL § 
34, stk. 4, jf. 
KSL § 33 C, stk. 
4 

Ja Nej, jf. ABL § 
34, stk. 4, jf. 
KSL § 33 C, stk. 
4 

Ja 

Skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

Muligt indtil 6 
måneder efter 
udløb af 
indkomstår 
(VOL § 2, stk. 1, 
nr. 6) 

Muligt indtil 6 
måneder efter 
udløb af 
indkomstår 
(VOL § 2, stk. 1, 
nr. 6) 

Muligt indtil 6 
måneder efter 
udløb af 
indkomstår 
(VOL § 2, stk. 1, 
nr. 6) 

Muligt indtil 6 
måneder efter 
dødsfald (VOL § 
2, stk. 1, nr. 6) 

Ægtefælle eneste 
arving efter ejerens 
død 

N/A Ægtefælle skal 
foretage 
universal-
succession 
(DBSL § 58, stk. 
1, nr. 4) 

N/A Ægtefælle kan 
vælge 
universalsuccessi
on eller om der 
skal foretages 
skifte.  
(DBSL § 58, stk. 
5) 
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 Generationsskifte 
af aktier i 
levende live  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier i 
levende live 
efter L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
efter L159 og 
L167 

Beskatning og 
afgifter i levende 
live og ved død 

    

Skattefritagne 
dødsboer 

N/A Dødsboer 
omfattet af 
DBSL § 6 er 
skattefrie. 
 
Bundgrænser: 
Aktiver: 
2.509.900 kr. 
Nettoformue: 
1.882.400 kr.  

N/A Dødsboer 
omfattet af 
DBSL § 6 er 
skattefrie.  
 
Bundgrænser: 
Aktiver: 
2.509.900 kr. 
Nettoformue: 
2.509.900 kr. 
Ejendomme 
omfattet af 
parcelhusreglen 
medregnes ikke 
ved opgørelsen 
af aktivmassen 

Aktieindkomst Medregnes ikke 
til skattepligtig 
indkomst. 
 
Beskattes efter 
PSL § 8 a 

Aktieindkomst 
under 
bundgrænse i 
PSL § 8 a, stk. 1, 
beskattes 
endeligt. 
 
Aktieindkomst 
omfattet af PSL § 
8 a, stk. 2 
medregnes til 
bobeskatnings-
indkomst med 
86% og 90%  

Medregnes ikke 
til skattepligtig 
indkomst. 
 
Beskattes efter 
PSL § 8 a 

Medregnes ikke 
til 
bobeskatnings-
indkomsten, men 
beskattes som i 
levende live. 
Aktieindkomst 
under 
bundgrænsen i 
PSL § 8 a, stk. 1 
beskattes ikke 
endeligt. (DBSL 
§ 32, stk. 1) 

Betaling af gave- og 
boafgift 

Opgøres og 
afregnes af 
gavegiver eller 
gavemodtager 

Opgøres samlet 
for dødsboet og 
afregnes af 
dødsboet 

Opgøres og 
afregnes af 
gavegiver eller 
gavemodtager 

Opgøres samlet 
for dødsboet og 
afregnes af 
dødsboet 



 Kandidatafhandling  
 Generationsskifte af aktier i levende live og ved død  

 Copenhagen Business School  111 af 122 
2008 

 

 Generationsskifte 
af aktier i 
levende live  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
før L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier i 
levende live 
efter L159 og 
L167 

Generationsskifte 
af aktier  
ved død  
efter L159 og 
L167 

     
Bundgrænser for bo- 
og gaveafgift 

Differentierede 
bundgrænser 
afhængig af 
personkreds 

255.800 kr. 
(2008-niveau) 
uafhængig af 
personkreds 

Differentierede 
bundgrænser 
afhængig af 
personkreds 

255.800 kr. 
(2008-niveau) 
uafhængig af 
personkreds 

Afgiftsprocenter ved 
bo- og gaveafgift 

Differentierede 
afgiftssatser 
afhængig af 
personkreds. 
 
Personkreds der 
ikke omfattes er 
indkomst-
skattepligtige  

Differentierede 
afgiftssatser 
afhængig af 
personkreds. 
 
Personkreds der 
ikke omfattes er 
afgiftspligtige 
med 36,25%  

Differentierede 
afgiftssatser 
afhængig af 
personkreds. 
 
Personkreds der 
ikke omfattes er 
indkomst-
skattepligtige  

Differentierede 
afgiftssatser 
afhængig af 
personkreds. 
 
Personkreds der 
ikke omfattes er 
afgiftspligtige 
med 36,25% 

     
Særregler for 
erhververen 

    

Opgørelse af 
hovedaktionær-
nedslag ved senere 
afståelse 

Hovedaktionær-
nedslag beregnes 
på baggrund af 
værdien på 
overdragelses-
tidspunktet og 
ikke værdien på 
afståelsestids-
punktet (ABL § 
47, stk. 3) 

Hovedaktionær-
nedslag beregnes 
på baggrund af 
værdien i 
boopgørelse og 
ikke værdien på 
afståelsestids-
punktet (DBSL § 
36, stk. 3) 

Hovedaktionær-
nedslag beregnes 
på baggrund af 
værdien på 
overdragelsestids
punktet og ikke 
værdien på 
afståelsestids-
punktet (ABL § 
47, stk. 3) 

Hovedaktionær-
nedslag beregnes 
på baggrund af 
værdien i 
boopgørelse og 
ikke værdien på 
afståelsestids-
punktet (DBSL § 
36, stk. 3) 

Succession i 
overgangssaldo 
(ABL § 45 A) 

Ikke muligt Ikke muligt Ikke muligt Ikke muligt 

 

Kilde: egen tilvirkning 
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11. Konklusion 
De overordnede muligheder for generationsskifte af aktier i levende live og ved død kan som 

udgangspunkt anses som identiske. Argumentet herfor er, at generationsskiftet i begge situationer kan 

foretages med og uden succession. Generationsskiftet kan endvidere i begge situationer foretages med 

og uden betaling fra erhververen. 

 

Generationsskifte uden succession kan sammenlignes med en traditionel afståelse af aktierne, da 

overdrageren eller dødsboet beskattes af en eventuel avance, mens erhververens anskaffelsessum er 

identisk med handelsværdien på overdragelsestidspunktet.  

 

Aktierne kan alternativt overdrages med succession, såfremt en række betingelser er opfyldt. At 

aktierne overdrages med succession medfører, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling, hvad angår aktiernes anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Samtidig beskattes 

overdrageren eller dødsboet ikke af en eventuel avance ved overdragelsen. 

 

Det er påvist, at der eksisterer en række skattemæssige forskelle ved generationsskifte af aktier i 

levende live og ved død i forhold til reglerne før vedtagelsen af lovforslag L159 og L167. Beskatningen 

af generationsskifte af aktier med og uden succession er i hovedtræk identisk i levende live og ved død. 

Der kan imidlertid forekomme mindre forskelle, idet bundgrænserne ved opgørelse af henholdsvis 

gave- og boafgift er forskellige.  

 

I modsætning til beskatningen eksisterer der en række væsentlige forskelle i betingelserne for 

anvendelsen af reglerne om succession. De væsentligste forskelle består i, at der ikke er ensartede krav 

vedrørende overdragerens ejerforhold samt den enkelte overdragelses størrelse. 

 

Anvendelse af reglerne om succession i levende live kræver, at overdrageren opfylder betingelsen som 

hovedaktionær. Dette er modsætningsvis i forhold til udlodning fra et dødsbo med succession, hvor der 

ikke stilles krav om hovedaktionærstatus. Overdragelsen med succession er i levende live samtidig 

betinget af, at hver enkelt overdragelse minimum udgør 15% af stemmeværdien. Ved udlodning med 

succession fra et dødsbo kræves alene overdragelse af minimum 1% af kapitalen.  
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Vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 har medført en række konsekvenser for generationsskifte af 

aktier i levende live og ved død. Vedtagelsen af lovforslag L159 har indflydelse på generationsskifte af 

aktier ved død, herunder udlodning fra dødsboer. En af de væsentligste ændringer er, at grænserne for 

skattepligtige dødsboer hæves, hvilket medfører, at en række skattepligtige dødsboer i fremtiden bliver 

skattefrie. Herudover har vedtagelsen af lovforslag L159 medført forenklede regler for beskatning af 

aktieindkomst i dødsboer. Konsekvensen er primært, at aktieindkomsten ikke medregnes i 

bobeskatningsindkomsten, men opgøres efter samme regler som i levende live. Imidlertid er skatten på 

aktieindkomst under bundgrænsen i PSL § 8 a, stk. 1 ikke endelig i dødsboet, hvilket er tilfældet i 

levende live. Konsekvensen af ændringen er en reel forenkling af beskatningen af aktieindkomst i 

dødsboer uden væsentligt provenutab som følge heraf. 

 

Vedtagelsen af lovforslag L159 har desuden medført en række udvidede muligheder for skattefri 

virksomhedsomdannelse, mulighed for fravalg af universalsuccession for længstlevende ægtefælle samt 

at samlevere i visse tilfælde ligestilles med ægtefæller. 

 

Vedtagelsen af lovforslag L167 har medført en række ændringer i betingelserne for muligheden af 

generationsskifte af aktier med succession. De primære ændringer kan defineres som ophævelse af 

hovedaktionærkravet ved generationsskifte med succession i levende live. Samtidig er betingelsen om, 

at hver enkelt overdragelse minimum skal udgøre 15% af stemmeværdien, ophævet. I stedet er indsat 

betingelse om, at hver enkelt overdragelse minimum skal udgøre 1% af kapitalen. Konsekvensen heraf 

er, at betingelserne for anvendelse af succession i levende live og ved død er ensartet. 

 

Vedtagelsen af lovforslag L167 har udover ændringer i betingelserne for succession i levende live, 

resulteret i udvidede muligheder for generationsskifte til nære medarbejdere. Udvidelsen af denne 

mulighed opstår med udgangspunkt i, at definitionen på nære medarbejdere er udvidet. Herudover er 

der indsat mulighed for, at nære medarbejdere kan foretage generationsskifte med succession efter 

ejerens død. Endvidere har vedtagelsen af lovforslag L167 medført mulighed for tilbagesalg med 

succession, hvilket ikke har været muligt tidligere. 
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Vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 har på mange områder ensartet reglerne for generationsskifte 

af aktier i levende live og ved død. De væsentligste områder er ved ændring af betingelserne for 

succession i levende live samt forenklede regler om beskatning af aktieindkomst i dødsboer. 

 

De primære baggrunde for vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 er, at den administrative byrde for 

de efterladte og skattemyndighederne skulle lettes samt at reglerne for generationsskifte i levende live 

og ved død skulle gøres mere ensartet. Vedtagelsen af lovforslagene har på mange områder opfyldt de 

ønskede formål. Vedtagelsen af lovforslag L159 har primært medført en administrativ lettelse for de 

dødsboer, der bliver skattefritaget som følge af de forhøjede bundgrænser. Samtidig har forenklingen af 

reglerne for beskatning af aktieindkomst medført en administrativ lettelse for såvel de efterladte som 

for skattemyndighederne.  

 

Den mere ensartede behandling af generationsskifte i levende live og ved død er primært opnået ved at 

lempe kravene til betingelserne for generationsskifte med succession i levende live. Udover at 

behandlingen af generationsskifte af aktier i levende live og ved død er blevet mere ensartet, er der 

ligeledes områder, hvor mulighederne for succession er udvidet.  

 

Det kan overordnet konkluderes, at der inden vedtagelsen af lovforslag L159 og L167 i hovedtræk var 

overensstemmelse mellem beskatningen af generationsskifte i levende live og ved død. For at anvende 

reglerne om succession kræves en række betingelser opfyldt. Betingelserne var forskellige, afhængig af 

om generationsskiftet foretoges i levende live eller ved død. Konsekvensen af vedtagelsen af lovforslag 

L159 og L167 er, at betingelserne der skal være opfyldt for anvendelse af succession er blevet mere 

ensartet, uafhængigt af om generationsskiftet foretages i levende live eller ved død. Samtidig har 

vedtagelsen af lovforslagene medført en række udvidede muligheder for succession, hvilket ikke var 

lovforslagenes egentlige formål. 
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12. Perspektivering 
Afhandlingen har fokuseret på den skattemæssige behandling af generationsskifte af aktier. 

Afhandlingen har således behandlet generationsskiftemuligheder og konsekvenser af de foretagne valg 

ud fra en skattemæssig betragtning. Et generationsskifte indeholder herudover en lang række andre 

faktorer, der samtidig har væsentlig indflydelse på generationsskiftet. 

 

I sammenligningen af generationsskifte i levende live og ved død har afhandlingen ikke analyseret 

fordelene, der kan være i et generationsskifte i levende live som følge af muligheden for planlægning. I 

levende live kan et generationsskifte planlægges og udtrækkes over flere år hvormed bundfradragene 

for gaveafgift udnyttes optimalt. Muligheden for planlægning af et generationsskifte er ikke inddraget i 

besvarelsen af problemstillingen, da den direkte sammenligning af beskatning i levende live og ved død 

herved forvrænges. Udnyttelse af bundfradragene ved beregning af gaveafgift kan udgøre en ikke 

uvæsentlig fordel ved generationsskifte i levende live i forhold til generationsskifte efter overdragerens 

død. Et successivt generationsskifte med overdragelse af aktier hvert år over en femårig periode vil 

medfører, at bundfradraget samlet overstiger bundfradraget for boafgift ved død.74 

 

Muligheden for planlægning af et generationsskifte er efter vedtagelsen af lovforslag L167 blevet 

udvidet. De forbedrede muligheder opstår som følge af lempelserne for generationsskifte i levende live 

ved ophævelse af hovedaktionærkravet samt ændringen af minimumsoverdragelsen fra 15% af 

stemmeværdien til 1% af kapitalen. Specielt lempelsen vedrørende kravet til minimumsoverdragelse 

medfører en øget mulighed for planlægning af successivt generationsskifte af aktier i levende live og 

dermed udnyttelse af bundfradragene for gaveafgift.  

 

Overdragerens og erhververens økonomiske situation på overdragelsestidspunktet må antages at have 

betydelig indflydelse på et generationsskifte. Den økonomiske situation spiller typisk en større rolle 

end den skattemæssige behandling, idet parternes økonomiske situation indirekte kan påvirke, hvilken 

generationsskifteform der vælges. Eksempelvis kan parterne være tvunget til at foretage 

generationsskiftet med succession, hvis ingen af parterne kan betale skatten, der udløses ved 

                                                   
74 Vurderet på baggrund af forudsætningerne af de i afhandlingen gennemgåede eksempler 
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overdragelsen. Den økonomiske situation kan ligeledes påvirke, om overdragelsen skal ydes i form af 

gave, eller om erhververen skal betale vederlag for aktierne.  

 

Herudover kan et generationsskifte være påvirket af parternes følelsesmæssige situation. Overdragerens 

præference for at overdrage aktierne til en person frem for en anden, er et eksempel på et 

generationsskifte, der er påvirket af følelser. Overdragelse til en person frem for en anden vil i denne 

situation gennemføres selvom, at overdragelsen ikke er den mest fordelagtige ud fra en økonomisk 

betragtning.  

 

Et andet eksempel hvor overdragerens følelser påvirker generationsskiftet er, hvor en forælder ønsker 

at overdrage aktier til dennes barn, men hvor barnet har øvrige søskende, som forælderen ønsker at tage 

hensyn til. Forælderens mangel på formue udover aktierne kan i denne situation tvinge forælderen til at 

lade børnene arve lige andele i selskabet. Dette giver imidlertid anledning til problemer i de tilfælde, 

hvor det ene barn påtænker at drive selskabet videre alene. Alternativt kan forælderen lade barnet, der 

skal overtage selskabet, betale for en del af aktierne, således at øvrige søskende ikke forbigås.  

 

Generationsskifte af aktier kan i praksis ikke isoleret anskues ud fra en skattemæssig betragtning. Den 

skattemæssige betragtning udgør en væsentlig del af et generationsskifte, men øvrige faktorer indvirker 

oftest i større grad på generationsskiftet. Afhandlingen anskuer den skattemæssige vinkel af et 

generationsskifte af aktier og kan anvendes i praksis i det omfang de øvrige faktorer, der påvirker 

generationsskiftet tillige vurderes. 
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14. Bilag 1 
Udlodning uden succession og uden vederlag med forælder 2, barn 1 og barn 2 som arvinger 

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi på skæringsdagen 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Opgørelse af bobeskatningsindkomsten
Aktieindkomst 0 - 46.700 medregnes ikke jf. DBSL § 32 -
Aktieindkomst > 46.700 < 102.600 (overgangssaldo) kr. medregnes 86% 2.152.838
Aktieindkomst > 102.600 (overgangssaldo) medregnes 90% 1.017.000
Bobeskatningsindkomst 3.169.838

Dødsboskat 50% af bobeskatningsindkomst 1.584.919
Aktieindkomst 0 - 46.700 beskattes med 28% 13.076
Dødsboskat i alt 1.597.995

Boopgørelse
Aktier 4.500.000
Likvide midler 2.500.000
Aktiver i alt 7.000.000

Nettoformue 5.402.005
Dødsboskat 1.597.995
Passiver i alt 7.000.000

Boafgift
Nettoformue 5.402.005
Forælder (2)'s arv på 50% er afgiftsfri -2.701.003
Boafgiftsgrundlag inden bundfradrag 2.701.003
Bundfradrag -255.400
Boafgiftsgrundlag 2.445.603
Boafgift (15%) 366.840

Boets nettoformue før boafgift 5.402.005
Boafgift -366.840
Boets nettoformue til udlodning 5.035.165

Udlodning
Forælder (2): (50% af 5.402.005); likvider 2.701.003
Barn (2): (25% af 5.402.005 - andel af boafgift); likvider 1.167.081
Barn (1): aktier 4.500.000
Barn (1): (25% af 5.402.005 - andel af boafgift - aktier); vederlag -3.332.919
I alt 5.035.165  
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Udlodning med succession og uden vederlag med forælder 2, barn 1 og barn 2 som arvinger 

Opgørelse af avance på aktier
Anskaffelsessum 500.000
Handelsværdi på skæringsdagen 4.500.000
Aktieavance før ejertidsnedslag 4.000.000
Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 (8%) -320.000
Aktieindkomst til beskatning 3.680.000

Opgørelse af bobeskatningsindkomsten
Ingen aktieavance, da barn 1 succederer 0
Bobeskatningsindkomst 0

Boopgørelse
Aktier 4.500.000
Likvide midler 2.500.000
Aktiver i alt 7.000.000

Nettoformue 7.000.000
Dødsboskat 0
Passiver i alt 7.000.000

Boafgift
Nettoformue 7.000.000
Forælder (2)'s arv på 50% er afgiftsfri -3.500.000
Boafgiftsgrundlag inden nedslag 3.500.000

Barn (1) Barn (2)
Boafgiftsgrundlag inden nedslag 1.750.000 1.750.000
Bundfradrag fordelt forholdsmæssigt -127.700 -127.700

-809.600 -             
Boafgiftsgrundlag 812.700 1.622.300
Boafgift (15%) 121.905 243.345
Boafgift i alt 365.250

Boets nettoformue før boafgift 7.000.000
Boafgift -365.250
Boets nettoformue til udlodning 6.634.750

Udlodning
Forælder (2): (50% af 7.000.000); likvider 3.500.000
Barn (2): (25% af 7.000.000 - andel af boafgift); likvider 1.506.655
Barn (1); aktier 4.500.000
Barn (1): (25% af 7.000.000 - andel af boafgift - aktier); vederlag -2.871.905
I alt 6.634.750

Passivpost; 22% af fortjeneste på 3.680.000
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Oversigt over forskelle på udlodning med og uden succession med forælder 2, barn 1 og barn 2 

som arvinger 

Udlodning
Uden 

succession
Med 

succession Forskel
Forælder 2; likvider 2.701.003 3.500.000 798.997
Barn 2, likvider 1.167.081 1.506.655 339.574
Barn 1, aktier 4.500.000 4.500.000
Barn 1, likvider -3.332.919 -2.871.905
Barn 1, skat ved afståelse -           -1.646.943
Barn 1 i alt 1.167.081 -18.848 -1.185.929
Værdier i alt 5.035.165 4.987.807 -47.358

Fordeling af forskel
Tabt overgangssaldo ((2.550.000 - 102.600) * (45% - 43%)) -48.948
Øget boafgiftsgrundlag ((5.402.005 - 7.000.000) * 50% *15%) -119.850
Afgiftsværdi af passivpost (809.600 * 15%) 121.440
I alt -47.358  
 


