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Del 1 – Executive summary 
This thesis has been written as a part of the Masters course in Business Economics and Auditing at the 

Copenhagen Business School. 

 

The main objective of this thesis is to create clarity about the options for a generational change of a privately 

owned agricultural business within the family.   

 

The thesis is based on a case study where the father is going to make a generational change to the son of his 

privately owned agricultural business. In order to answer how they will implement the generational change 

in the best manner, following sub-questions will be examined: 

1. What considerations should be made within a generational change? 

2. How will the company be valued?  

3. Which generation models will be relevant to a privately owned agricultural business? 

4. What are the tax advantages and disadvantages of the different generational models? 

5. What options are there for generations of privately owned agricultural business so the generational 

change can be fiscally optimal? 

 

The above questions will be answered on the basis of a theoretical case study based on existing Danish 

legislation.  

 

A successful generational change requires time and planning. Account must be taken of the soft values 

including the business owner’s internal relations and the hard values including legal, financial and tax 

considerations.  

 

Whether there should be generational change of the personally owned business or conversion to corporate 

form including the advantages and disadvantages of the various forms of business will be examined. 

 

In generational change within the family, it is possible to apply the rules of succession and thus separate the 

transfer and tax time. Whether it is an advantage to apply the rules of succession by generational change 

depends on the specific case. 

 

There are many options when it comes to introducing a generational change. It is necessary to make some 

individual calculations based on future expectations to determine the optimal generation model. 
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Del 2 – Indledning og problemformulering 

2.1 Indledning 
Mange danske virksomhedsejere står i de kommende år overfor at skulle generationsskifte deres virksomhed. 

Ifølge Erhvervsstyrelsen står op mod 62 % af de mindre virksomheder1 over for et generationsskifte inden 

for de kommende 10 år.2  

Dette omfatter ligeledes landbrugssektoren, hvor 45 % af de danske landmænd er 55 år og opefter,3 hvilket 

betyder, at der inden for de kommende 10 år vil ske overdragelser af en stor del af de danske 

landbrugsvirksomheder.  

 

Et vellykket generationsskifte kræver god tid og planlægning, så det kan gennemføres, når behovet opstår og 

efter den optimale model i den pågældende situation. Der skal ved et generationsskifte tages højde for både 

de bløde værdier, herunder virksomhedsejerens interne relationer, samt de hårde værdier omfattende 

juridiske, økonomiske og skattemæssige overvejelser.     

En undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at 51 % af de mindre virksomheder i Danmark ikke har en 

strategi for erhvervsskifte.4 Det kan koste samfundet dyrt i form af manglende arbejdspladser og rentable 

virksomheder, hvis virksomheden i værste tilfælde må lukke, fordi man ikke har fået planlagt et 

generationsskifte i tide.     

 

Der kan ikke fastsættes et bestemt tidspunkt for, hvornår planlægningen af et generationsskifte bør foretages. 

Generelt bør det tilrådes, at overvejelserne omkring et generationsskifte begyndes, når overdrageren er 

omkring 55 år, hvor det kan forventes, at generationsskiftet vil blive gennemført inden for en 10 årig 

periode.5    

 

Som virksomhedsejer kan det være svært at overskue mulighederne for et generationsskifte, der kan medføre 

store forskelle i skattebetalingerne og træk på virksomhedens likviditet, som er nødvendig for virksomhedens 

fortsatte drift. Det er derfor interessant at undersøge muligheder for generationsskifte og konsekvenserne ved 

valg af generationsskiftemodel.  

 

                                                 
1 Iflg. ÅRL § 7, stk. 2, 1.pkt., udgør små virksomheder, ”Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på 
balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: a) en balancesum på 36 mio.kr., b) en nettoomsætning på 
72 mio.kr., c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50”. 
2 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/175539/5, d. 27.08.2012 
3 Danmarks statistik, Landbrug 2010, side 18  
4http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/175539/5, d. 27.08.2012 
5 Jesper Rasmussen mf., Generationsskifte, side 14. 
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2.2 Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er, at beskrive relevante overvejelser samt at analysere løsningsmodeller for et 

generationsskifte af en konkret virksomhed.  

 

Ovenstående problemformulering behandles gennem besvarelse af følgende spørgsmål: 

1. Hvilke overvejelser skal gøres inden et generationsskifte? 

2. Hvorledes værdiansættes en personligt ejet landbrugsvirksomhed i forbindelse med generations-

skifte? 

3. Hvilke generationsskiftemodeller vil være relevant for en personligt ejet landbrugsvirksomhed? 

4. Hvilke skattemæssige fordele og ulemper er der ved de forskellige generationsskifte modeller? 

5. Hvilke muligheder er der for generationsskifte af personligt ejet landbrugsvirksomhed således, at 

generationsskiftet kan foregå skattemæssigt optimalt? 

 

Problemformuleringen vil blive analyseret med udgangspunkt i et foranstående generationsskifte for 

casevirksomheden Landmand Jensens landbrugsvirksomhed.  

 

2.3 Problemafgrænsning 
Afhandlingen tager udgangspunkt i casevirksomheden Landmand Jensen, der ønsker, at generationsskifte sin 

landbrugsvirksomhed til sønnen Nikolaj. Der vil i den forbindelse kun blive set på generationsskifte for 

personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og reglerne om begrænset skattepligt vil ikke blive 

gennemgået. Der vil kun blive set på generationsskifte for personer i levende live, hvorfor reglerne om 

dødsbobeskatning og reglerne omkring boopgørelse ikke vil blive belyst. 

 

Landmand Jensen har besluttet, at generationsskiftet af hans landbrugsvirksomhed skal ske til sønnen 

Nikolaj, hvorfor denne afhandling kun vil berøre reglerne omkring generationsskifte til personer inden for 

gaveafgiftskredsen omfattet af BAL § 22, stk. 1 herunder børn.  

 

De fleste personligt ejede virksomheder anvender virksomhedsordningen.6 Det er ligeledes forudsat, at 

Landmand Jensen anvender denne ordning. Kapitalafkastordningen7 samt personskatteloven vil derfor ikke 

blive gennemgået. 

 

                                                 
6 Iflg. VSL § 1, kan skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, anvende virksomheds-
ordningen.  
7 Jf. VSL § 22 a. 
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Afhandlingen tager udgangspunkt i de bløde værdier, herunder ledelse og ejerskab ved et generationsskifte, 

men med hovedvægt på de skatteretlige problemstillinger. 

 

Generationsskiftet er planlagt at blive foretaget den 1. januar 2013. Afhandlingen er udarbejdet på baggrund 

af gældende dansk lovgivning frem til og med den 1. januar 2013. 
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Del 3 – Model og metodevalg 

3.1 Model og metodevalg 
Afhandlingens formål er, at beskrive og analysere relevante løsningsmodeller en landmand står over for ved 

generationsskifte af sin personligt ejet landbrugsvirksomhed i levende live.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed, hvor spørgsmålene til besvarelse af 

problemformuleringen vil blive løst ved at anvende gældende dansk lovgivning for generationsskifte af 

landbrugsvirksomheder i forhold til casevirksomheden. 

 

Generationsskiftemodellerne vil blive analyseret, og konsekvenserne ved brug af de forskellige modeller vil 

blive beskrevet for at finde den skattemæssigt optimale generationsskiftemodel i forhold til 

casevirksomheden. 

Der findes adskillige generationsskiftemodeller, hvoraf der er valgt at beskrive følgende ud fra en antagelse, 

at disse anses som værende mest relevante: 

- overdragelse af personligt ejet virksomhed ved succession, iflg. KSL § 33 C  

- virksomhedsomdannelse, iflg. VOL 

- aktieombytning, iflg. ABL § 36 

- spaltning, iflg. FUL § 15 a og § 15 b 

- tilførsel af aktiver, iflg. FUL § 15 c og § 15 d  

 

Efter gældende lovgivning kan ovenstående selskabsmodeller anvendes via 2 metoder, skattepligtigt eller 

skattefrit. Ved gennemgang af ovenstående modeller vil der blive redegjort for, hvorvidt disse skal 

gennemføres skattepligtigt eller skattefrit, og om der skal indhentes tilladelse fra SKAT eller ej. 

 

Ved hvert afsnit vil først den teoretiske del blive beskrevet, som efterfølgende kobles op på 

casevirksomheden, hvor der vil blive analyseret og eksemplificeret ved opstilling af eksempler og 

beregninger i forhold til casevirksomheden.  

 

Afhandlingen er baseret på dokumentariske metoder, hvor spørgsmålene vil blive besvaret gennem analyse 

af eksterne sekundære data. Afhandlingen tager udgangspunkt i formelle retskilder, der omfatter love, 

bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger udarbejdet af SKAT.  
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Yderligere eksterne sekundære data er hentet fra fagbøger, artikler og publikationer udarbejdet af fagfolk 

samt relevante hjemmesider, hvor det har været muligt at finde de mest up-to-date oplysninger i forhold til 

problemstillingen. Disse oplysninger er benyttet både som baggrundsviden, men også direkte i rapporten.   

 

3.2 Målgruppen 
Målgruppen for denne afhandling er revisorer, der skal rådgive om generationsskifte af landbrugs-

virksomheder. Denne afhandling vil give et overblik over metoderne og det skattemæssige regelsæt inden for 

generationsskifte af landbrugsvirksomheder.  
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3.3 Opgavens struktur 
Nedenstående figur viser opbygningen og sammenhængen i afhandlingen.  

Del 1 - Executive summary 

Del 2 - Indledning og problemformulering 

Indledning 

Problemformulering 

Afgrænsning 

Del 3 - Model- og metodevalg 

Model- og metodevalg 

Målgruppe 

Strukturering 

Del 4 - Virksomhedsbeskrivelse 

Casevirksomheden 

Del 5 - Overvejelser før generationsskiftet 

Relevante hensyn 

Del 6 - Værdiansættelse ved generationsskifte 

Værdiansættelse af delaktiver 

Del 7 - Generationsskifte af personligt ejet virksomhed 

Skattepligtig overdragelse Succession 

Delkonklusion 

Del 8 - Generationsskifte ved selskab 

Overvejelser  

Virksomhedsomdannelse 

Aktieombytning Spaltning Tilførsel af aktiver 

Delkonklusion 

Del 9 - Konklusion 
Figur 1 Opgavens opbygning – egen tilvirkning 
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Del 1-3 beskriver udgangspunktet for afhandlingen, herunder indledning, problemformulering, afgrænsning, 

metode og afhandlingens målgruppe.  

 

Del 4 beskriver casevirksomheden, som afhandlingen tager udgangspunkt i. 

 

Del 5 beskriver de bløde værdier herunder relevante hensyn, der bør tages før gennemførelsen af et 

generationsskifte. 

 

Del 6 beskriver, hvorledes man værdiansætter en personligt ejet landbrugsvirksomhed i forbindelse med et 

generationsskifte. 

 

Del 7 og 8 beskriver og analyserer de forskellige generationsskiftemodeller, omfattende succession af 

personligt ejet virksomhed eller ved virksomhedsomdannelse, herunder aktieombytning, spaltning og 

tilførsel af aktiver. 

 

Der vil for del 5-8 blive lavet en delkonklusion for hvert kapitel, der opsamler konklusionerne på de enkelte 

afsnit for til sidst at blive samlet i afhandlingens konklusion i del 9.  
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Del 4 – Virksomhedsbeskrivelse 

4.1 Beskrivelse af casevirksomheden 
Landmand Jensen overtog sin fars landsbrugsvirksomhed i 1977. Landmand Jensen er gift med Inge og 

sammen har de to sønner, Mathias og Nikolaj. Mathias som er ældst, er uddannet elektriker og har ingen 

interesse for landbruget. Nikolaj blev færdiguddannet på landbrugsskole i 2004, hvorefter han var ansat som 

driftsleder i 4 år hos en landmand. Siden 2008 har Nikolaj været ansat på hjemgården, hvor han har stået for 

den daglige drift af svineproduktionen.  

Til efteråret 2012 fylder Landmand Jensen 60 år, hvor han efter mange års arbejde på sin slægtsgård ønsker 

at trække sig tilbage og i stedet bruge tiden på bestyrelsesarbejde, hvor han i forvejen besidder forskellige 

poster.  

Nikolaj har et ønske om at blive selvstændig landmand. Landmand Jensen har derfor besluttet, at 

generationsskifte landbrugsvirksomheden til Nikolaj. 

Virksomhedens hovedaktivitet består af svineproduktion og jorddrift. 

Der er foruden Nikolaj ansat 8 i virksomheden, der omfatter 4 medarbejdere i marken og 4 i stalden.  
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Del 5 – Overvejelser før generationsskiftet 

5.1 Overvejelser før generationsskiftet 
Følgende kapitel beskriver forhold, der bør overvejes inden gennemførelse af et generationsskifte.  

 

Det er vigtigt at klarlægge målet med generationsskiftet, så overdrageren såvel økonomisk som 

følelsesmæssigt er tilfreds, men også at erhververen er tilfreds og ikke mindst, at virksomheden kan fortsætte 

driften efter generationsskiftet. Nedenfor er listet relevante hensyn, der bør overvejes inden 

generationsskiftet gennemføres. 

 

De relevante hensyn vedrører:8 

- Den ældre generation 

- Den yngre generation 

- Virksomheden 

- Den fremtidige indtjening 

- Fremtidige værdistigninger 

- Den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet 

 

Et generationsskifte må ikke udelukkende bestræbe sig på så hurtigt som muligt, at overføre en så stor 

formue som det er muligt fra den ældre generation til den yngre generation til en så lav beskatning som 

muligt. Dette vil risikere at medføre uheldige konsekvenser for såvel virksomheden som de involverede 

parter.9 ”Penge er ikke nødvendigvis det vigtigste element i et generationsskifte. Virksomhedens fortsatte 

eksistens, dens fremtidige ejerskab og ledelse samt familiemæssige forhold er mindst lige så vigtige 

elementer.”10    

 

5.1.1 Den ældre generation 
Beslutningen om at generationsskifte er sjældent en let beslutning for den ældre generation, efterfølgende 

også kaldet overdrageren. Ved mange generationsskifter, især inden for familien, har overdrageren selv 

opbygget virksomheden, der gennem årene er blevet en del af dennes identitet. Beslutningen om et 

generationsskifte kan derfor være en svær og følelsesladet beslutning, da der for overdrageren ikke kun er 

tale om overdragelse af en virksomhed, men hele sit livsværk, samt den identitet og netværk, der hører til 

                                                 
8 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 31 
9 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 32 
10 Dansk Revision 2012, Generationsskifte, side 4 
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virksomheden. Det er derfor vigtigt for overdrageren, at det er den rette person, som har kompetencen, der 

overtager og driver virksomheden videre.  

 

Udover planlægningen af hvem, der skal overtage virksomheden, er det vigtigt at få analyseret den ældre 

generations økonomiske ønsker og behov. Den ældre generation skal så vidt muligt sikres økonomisk, så 

overdrageren og dennes ægtefælle efterlades med en så tilstrækkelig kapital til at dække det ønskede og 

rimelige privatforbrug til pensionisttilværelsen. Det er i den forbindelse vigtigt, at den ældre generation ikke 

er tilbageholden med at gennemføre et generationsskifte ud fra en muligvis fejlagtig antagelse af ikke at have 

råd til det.11        

 

Landmand Jensen har mange følelser knyttet i forhold til sin landbrugsvirksomhed, hvor han er anden 

generation, efter han overtog den fra sin far i 1977. For Landmand Jensen er landsbrugsvirksomheden ikke 

kun en arbejdsplads, men han har gennem årene brugt al sin fritid og økonomiske ressourcer på at drive og 

udvikle virksomheden. Landmand Jensen har haft mange overvejelser omkring generationsskiftet både i 

forhold til tidspunkt og i forhold til ledelse og ejerskab. Landmand Jensen har et ønske om at beholde 

virksomheden inden for familien, men vigtigst, at erhververen har de rette kompetencer til at drive 

virksomheden videre. Han mener, at sønnen Nikolaj med sin landbrugsfaglige uddannelse og praktiske 

erfaring er kompetent til at videredrive familievirksomheden.  

 

Inge, der er kontoruddannet, fylder 60 år det efterfølgende år. Inge har en deltidsstilling som kontorassistent, 

og ønsker at fortsætte med at arbejde frem til hun fylder 65 år.  Inge har en lille pensionsopsparing, som hun 

har oppebåret gennem årene som kontorassistent.  

Landmand Jensen har ingen pensionsopsparing, da han har investeret alt i sin landbrugsvirksomhed. 

Landmand Jensen mener selv, at hans pensionsopsparing er gemt i værdistigninger i landbrugsbedriften 

opnået gennem årene.    

 

Landmand Jensen og Inge har et ønsket kapitalbehov på 7.000 t.kr. til finansiering af deres 

pensionisttilværelse. 

 

5.1.2 Den yngre generation 
Der er ofte et ønske fra den yngre generation om at overtage virksomheden så hurtigt som muligt, for at få 

lov til at drive virksomheden så tidligt som muligt og få mulighed for at implementere egne ideer og høste 

                                                 
11 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 33 
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egne frugter for indsats i virksomheden.12 Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker en forhastet overdragelse 

med forkert valg af model, der kan få økonomiske konsekvenser for såvel overdrageren som erhververen og 

ikke mindst virksomhedens fremtidige drift.  

 

Før generationsskiftet gennemføres, skal de økonomiske muligheder hos den yngre generation være til stede 

baseret på opsparing og virksomhedens fremtidige afkastmuligheder. Ved at planlægge generationsskiftet i 

god tid, er der mulighed for at fremskaffe den nødvendige kapital til de bedst mulige 

finansieringsbetingelser.  

 

Alternativt er der mulighed for at oprette et rentefrit lån, et såkaldt anfordringslån. Oprettes lånet mellem 

parter inden for gaveafgiftskredsen, skal der ikke beregnes gaveafgift af den løbende rentefordel. Der er ikke 

noget krav om betalingstiden, men debitor har pligt til at betale gælden, når kreditor kræver det.13  

Nikolaj vil dermed ikke blive beskattet af rentefordelen ved det rentefrie lån. Landmand Jensen derimod 

mister den renteindtægt, han alternativt ville have oppebåret ved at sætte pengene ind på en bankkonto eller 

anden investering.  

Endeligt kan en del af købesummen overdrages som gave. 

 

Landmand Jensen overvejer at give en del af købesummen til Nikolaj som gave. Som udgangspunkt skal 

Mathias ikke godtgøres på trods af, at en del af købsprisen gives i gave til Nikolaj. Mathias skal heller ikke 

godtgøres selvom det senere hen viser sig, at virksomheden stiger i værdi på grund af generelle prisstigninger 

i samfundet ligeså vel, som han ikke har risikoen, hvis værdien skulle falde. 

Selv om Landmand Jensen ønsker at sidestille begge sine sønner, er det usædvanligt at kunne sidestille 

søskende ved overdragelse af landbrug på grund af det høje egenkapitalkrav. I tilfælde hvor 

generationsskiftet kan bære det, er det ønskværdigt, at sidestille søskende i forhold til gaveoverdragelse, men 

Landmand Jensen skal først og fremmest sikre, at hans forventede kapitalkrav til sin fremtidige 

pensionisttilværelse er til stede samt sikre virksomhedens fremtidige drift.  

 

Nikolaj har siden 2008 været fuldtidsbeskæftiget på hjemgården. Nikolaj har primært stået for driften af 

svineproduktionen herunder den daglige ledelse af de 4 medarbejdere, der udover Nikolaj varetager 

svineproduktionen. Nikolaj er opvokset på gården og har derfra et indgående kendskab til landbruget og 

virksomheden. På trods af Nikolajs uddannelsesmæssige baggrund og praktiske erfaring, er det et stort 

ansvar at overtage det fulde ejerskab og ledelse af sin fars landsbrugsvirksomhed, men Nikolaj føler sig klar 

                                                 
12 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 33 
13 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.6.1.7 Rentefri eller lavt forrentede lån 
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og har et ønske om at overtage landbrugsvirksomheden snarest. Nikolaj ved, at han efter generationsskiftet 

fortsat vil kunne trække på sin fars mangeårige erfaring. 

 

5.1.3 Virksomheden 
Hensynet til virksomheden kan ofte være en overset faktor til fordel for hensynet til den ældre og yngre 

generation samt reduktion af skatter og afgifter. Eftersom virksomheden er udgangspunktet for 

generationsskiftet, er det vigtigt at varetage dennes tarv. 

 

Hensynet til virksomheden er væsentligt i forhold til sikring af den fremtidige indtjening herunder sikre, at 

den bundne formue bevares eller forøges. Det er vigtigt at sikre, at der er likviditet i virksomheden til at 

kunne fortsætte driften. 

 

Først og fremmest skal det vurderes, hvorvidt virksomheden er parat til at generationsskifte, og om den 

yngre generation er kompetent og klar til at overtage ansvaret for hele virksomheden.14 På trods af det 

romantiske billede om at overdrage familievirksomheden kan det være katastrofalt for virksomheden, hvis 

man lukker øjnene for tilfælde, hvor det viser sig, at næste generation ikke er egnet til at overtage 

virksomheden.       

 

Der skal foretages en analyse af virksomhedens forretningsmæssige grundlag og forudsætningerne for den 

fremtidige drift, herunder hvor stærkt virksomheden står i forhold til sine konkurrenter og hvilke 

forventninger, der er til udviklingen på markedet. For at kunne fastlægge virksomhedens fremadrettede 

strategi med henblik på at kunne beholde sin position på markedet, er det også nødvendigt at undersøge, om 

der vil være behov for yderligere investering i produktionsmateriel eller uddannelse. I overvejelserne om 

generationsskifte er det vigtigt at have de fremtidige udviklingsmuligheder for virksomheden for øje. Den 

ældre generation skal bevare dynamikken i virksomheden, så den kan bevare sin konkurrencedygtighed til 

den yngre generation efter generationsskiftet.  

Hvis Landmand Jensen f.eks. fik mulighed for at købe mere jord til landbrugsbedriften, ville han muligvis 

ikke gøre dette i en sen alder, hvor han ikke længere har lysten til at udvikle bedriften yderligere, men i 

forhold til Nikolajs overtagelse vil det være en mulighed for større omsætning og udvikling af bedriften.  

 

Virksomhedens finansielle behov bør også indgå som en del af analysen. Situationer, hvor den ældre 

generation i forbindelse med generationsskiftet er blevet godtgjort i en sådan grad, at virksomheden 

efterlades i en likviditetsmæssig krise, frarådes.  

                                                 
14 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 33  
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Endvidere bør det analyseres, om der er områder i virksomheden, der ikke anses for at være rentable, eller 

alle virksomhedens forretningsmæssige områder hænger uløseligt sammen.  

Det vil ikke nødvendigvis være rentabelt for Landmand Jensen at frasælge al jorddriften og kun beholde 

svineproduktionen, da der kan være en økonomisk fordel ved selv at producere størstedelen af kornet til 

svineproduktionen frem for at købe til dyrere priser hos foderstofvirksomhederne. 

 

Det er centralt at inddrage ansatte i virksomheden omkring et foranstående generationsskifte. Den yngre 

generation har ikke nødvendigvis samme ledelsesstil, som de ansatte har været vant til fra den ældre 

generation. Det kan i nogle tilfælde være en fordel, at ledelsesskiftet sker gradvist, så omvæltningen for de 

ansatte begrænses, modsat vil det risikere at skabe forvirring hos de ansatte i forhold til, hvem der har den 

afgørende beslutningskompetence. Hvad der vil fungere bedst, må afvejes i forhold til den enkelte situation.   

 

Nikolaj har siden 2008 i stigende omfang haft beslutningskompetencen for svineproduktionen, hvilket ikke 

har givet nogen problemer i forhold til de ansatte, der med tiden er begyndt at se Nikolaj som deres leder. 

Derimod har Nikolaj ikke haft nogen betydningsmæssig kontakt med de ansatte i markbruget, hvor 

Landmand Jensen har stået for den daglige drift.  

 

Virksomheden er omdrejningspunktet for generationsskiftet, og det er vigtigt at sikre dens beståen og 

fremtidige drift, hvilket har betydning for både den yngre og ældre generation. 

 

5.1.4 Den fremtidige indtjening  
Den yngre generation vil i en stræben på at gøre sig beredt og egnet til et generationsskifte lægge alle sine 

arbejdsressourcer i virksomheden, hvorfor det vil være naturligt, at den yngre generation ligeledes sikres 

retten til en andel af virksomhedens fremtidige indtjening. Retten til at modtage afkast af virksomheden 

hænger uløseligt sammen med ejendomsretten af virksomheden. Det vil betyde, at ejendomsretten i et vist 

omfang skal overdrages til den yngre generation, for at kunne sikres en andel af virksomhedens fremtidige 

indtjening.  

 

Det er vigtigt at sondre mellem overdragelse af ejendomsretten og ledelsesretten. Overdragelse af 

henholdsvis ejendomsretten og ledelsesretten skal ikke nødvendigvis overdrages i samme omfang og på 

samme tidspunkt. Hvor ejendomsretten overdrages til den yngre generation, for at sikre en andel af 

virksomhedens fremtidige afkast nødvendiggør ikke, at ledelsesretten skal overdrages i samme omfang, men 

kan udskydes eller fremskyndes efter behov. Det betyder, at selv om den yngre generation sikres en andel i 
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virksomhedens fremtidige indtjening, vil den ældre generation fortsat kunne beholde ledelsesretten og først 

overdrage denne, når den yngre generation er klar til det.15 

Det er endvidere vigtigt at sondre mellem generationsskifte af virksomheden og den heri bundne formue. 

Generationsskifte af virksomheden og virksomhedens formue kan ske uafhængigt af hinanden. Desto 

hurtigere den ældre generation frigøres af den bundne formue, desto større finansieringskrav vil der være til 

den yngre generation.16 Dette kan betyde, at der vil blive trukket på virksomhedens likviditet. Det er vigtigt 

at have for øje, at trækket på virksomhedens likviditet ikke sker i et sådant omfang, at det vil få betydning for 

virksomhedens videre drift. 

 

5.1.5 Fremtidige værdistigninger 
Tidspunktet for gennemførelsen af et generationsskifte kan blive fremrykket på grund af en forventning til 

fremtidige prisstigninger, som det ønskes placeret hos den yngre generation for at minimere betaling af skat 

og afgifter. Man bør være varsom med at fremrykke et generationsskifte udelukkende på grund af en 

forventning til fremtidige værdistigninger. Den eventuelle opnåede besparelse i skat og afgifter vil risikere at 

koste dyrt, hvis der generationsskiftes for tidligt.17 

 

Den modsatte situation gør sig gældende for Landmand Jensen, hvor høje ejendoms- og jordpriser har præget 

landbruget de seneste år, men i forbindelse med finanskrisen, har der siden 2008 været et fald i priserne på 

landbrug pr. hektar.18 Nikolaj og Landmand Jensen har en forventning om, at jord- og ejendomspriserne er 

ved at stagnere, men parterne ser ikke nogen betydelig fordel i at udsætte generationsskiftet med en 

forventning på yderligere fald i ejendoms- og jordpriserne.    

 

5.1.6 Den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet 
Argumentet for at indlede et generationsskifte må ikke bygge på den forudsætning at opnå væsentlige skatte- 

og afgiftsmæssige besparelser, da det sjældent vil resultere i et succesfuldt generationsskifte. 

 

Ved et generationsskifte skal den ældre generation beskattes for den gevinst, der opnås ved overdragelse af 

virksomheden. Størrelsen på egenkapitalen har betydning for, hvor meget likviditet den yngre generation 

skal udrede ved overtagelsen. Alternativt vil det være muligt at trække likviditet ud af virksomheden for at 

opnå den fulde vederlæggelse til den ældre generation. Træk på virksomhedens likviditet skal kun ske i det 

omfang, at det ikke vil få konsekvenser for den fremtidige drift. Ved overdragelse inden for familien eller til 

                                                 
15 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 36 
16 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 37 
17 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 37 
18 Se bilag 1 for grafisk illustration af udviklingen i gennemsnitspriserne på landbrug pr. ha. i Danmark fra 2006-2011  
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en nær medarbejder er der mulighed for at overdrage med succession, hvilket betyder, at den ældre 

generation ikke skal beskattes af fortjenesten, men i stedet overtager den yngre generation en latent 

skattebyrde. Overdragelse med succession er nærmere beskrevet i del 7.  

 

5.2 Delkonklusion – Overvejelser før generationsskiftet 
Der er mange overvejelser, parterne skal have gjort sig klart inden gennemførelsen af et generationsskifte. 

Det er vigtigt at bruge god tid på at få klarlagt de ønsker og behov, der måtte være hos henholdsvis den yngre 

og ældre generation, og især hensynet til virksomheden og den fremtidige indtjening er vigtig for et 

succesfuldt generationsskifte. 

 

Landmand Jensen ønsker at generationsskifte familievirksomheden til sønnen Nikolaj. Landmand Jensen 

mener, at Nikolaj med sin landsbrugsfaglige uddannelse og praktiske erfaring er kompetent til at overtage og 

drive virksomheden videre. Nikolaj føler også selv, at han er parat til at overtage landbrugsvirksomheden. 

  

Landmand Jensen og hustruen Inge har et ønsket kapitalbehov på 7.000 t.kr. til finansiering af deres 

pensionisttilværelse. Finansieringen hertil skal primært komme via overdragelsen af virksomheden, da ingen 

af dem har nogen pension af betydning.  

 

Selv om det er ønskværdigt, er det usædvanligt at kunne sidestille søskende i forbindelse med 

gaveoverdragelse ved generationsskifte af landbrug på grund af det høje egenkapitalkrav i branchen. Mathias 

skal derfor som udgangspunkt ikke berettiges økonomisk, selv om Nikolaj modtager en del af købsprisen for 

virksomheden i gave, da Landmand Jensen først og fremmest skal sikres økonomisk i pensionisttilværelsen. 

Ligeledes er det vigtigt at sikre virksomhedens fremtidige drift, ved ikke at hæve for meget likviditet i 

virksomheden, som vil få konsekvenser for den fremtidige drift.     

 

Landmand Jensen og Nikolaj er enige om, at de vil have undersøgt mulighederne for, hvilken 

generationsskiftemodel der passer bedst for dem. Begge ønsker at reducere skatte- og afgiftsbetalingerne 

mest muligt, men er enige om, at omdrejningspunktet er at sikre en rentabel og likvid virksomhed efter 

generationsskiftet.     
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Del 6 – Værdiansættelse 

6.1 Værdiansættelse af personligt ejet landbrugsvirksomhed 
Der skal foretages en værdiansættelse af virksomheden, der generationsskiftes for at kunne opgøre en 

eventuel avance eller tab i forbindelse med overdragelsen. Den fastsatte værdi af de overdragne aktiver 

danner også grundlaget for en eventuel beregning af gaveafgift ved overdragelse inden for gaveafgifts-

kredsen.19 

 

Overdragelse af aktiver og passiver skal ske på markedsmæssige vilkår, det vil sige værdien i handel og 

vandel. Ved overdragelse mellem uafhængige parter anses den aftalte værdi mellem parterne som et udtryk 

for den reelle handelsværdi, da de har modsatrettede interesser.20 Er der derimod tale om interesseforbundne 

parter, vil der være et sammenfald af interesse i, at overdragelsen skal udløse mindst mulig beskatning ved at 

fastsætte en lav overdragelsessum.21  

 

Det er parternes ansvar ved overdragelse mellem interesseforbundne parter at godtgøre, at den anvendte 

overdragelsessum svarer til handelsværdien mellem uafhængige parter. Alternativt har SKAT mulighed for, 

at korrigere den anvendte overdragelsessum, hvis det afviger fra, hvad der accepteres i praksis uden 

dokumentation for værdiansættelsen.22   

 

I Landmand Jensens tilfælde er der tale om overdragelse til livsarving inden for gaveafgiftskredsen, hvorfor 

der kun vil blive gennemgået værdiansættelse ved overdragelse inden for denne kreds. 

 

6.1.1 Værdiansættelse af delaktiver 
Ved overdragelse til fysiske personer inden for gaveafgiftskredsen finder cirkulære nr. 185 af 17. november 

1982 anvendelse efterfølgende omtalt værdiansættelsescirkulæret. Gennemføres overdragelsen inden for 

cirkulærets rammer, har myndighederne ikke mulighed for at korrigere værdiansættelsen, selv om disse er 

lavere end de overdragne aktivers reelle handelsværdi.23     

 

 

 

                                                 
19 Den gaveafgiftspligtige personkreds er opregnet i BAL § 22, der henvises endvidere til afhandlingens afsnit 7.7 
20 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 245 
21 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 254 
22 Henrik Peytz, Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, side 140 
23 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 246  
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Fast ejendom 

Ifølge værdiansættelsescirkulæret punkt 4 er hovedreglen, at en ejendom solgt eller udlagt til en arving skal 

ansættes til værdien i handel og vandel.    

 

Jordbeholdninger og foderbeholdninger hører til den faste ejendom og indgår i ejendomsvurderingen.24 

Beholdninger af avl og afgrøder, der er nødvendige for at holde ejendommen i normal driftstilstand, indtil 

jorden er tilsået i foråret, er omfattet af ejendommens værdiansættelse jf. værdiansættelsescirkulærets punkt 

23. Det betyder, at hvis ejendommen sælges med høst på roden, indgår vederlaget i ejendommens 

anskaffelsessum.25   

 

Sædvanligt tilbehør indgår i ejendommens værdiansættelse. Besætning, inventar, maskiner og andet 

driftsmateriel indgår ikke i ejendommens værdi og skal derfor værdiansættes særskilt.26 

 

Ejendommens nominelle værdi opgøres til kontantværdien ved at kursregulere hver enkelt gældspost 

vedrørende ejendommen.27 Ligger den opgjorte kontantværdi inden for den seneste offentliggjorte 

ejendomsvurdering +/- 15 %, skal den beregnede værdi ligge til grund for værdiansættelsen. Overstiger den 

beregnede kontantværdi +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering, bør denne ændres, så den 

ligger inden for rammerne medmindre, man kan oplyse om særlige omstændigheder f.eks. ved stærkt 

faldende ejendomspriser siden seneste offentlige ejendomsvurdering.28 Hvis ejendommen har gennemgået 

større bygningsforandringer eller udstykninger, der endnu ikke har givet udslag i den seneste offentlige 

ejendomsvurdering, kan det tale for, at den beregnede kontantværdi ligger uden for grænsen på +/- 15 % af 

seneste offentlige ejendomsvurdering.29    

 

Myndighederne kan lade ejendommen blive vurderet af vurderingsmænd i tvivlstilfælde.30 Ifølge afgørelse 

fra Landsskatteretten, har myndighederne ikke mulighed for at tilsidesætte parternes værdiansættelse, 

såfremt disse ligger inden for cirkulærets rammer.31  

 

 

                                                 
24 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.C.4.2.2.1.2 Den skattemæssige behandling af foderbeholdninger mv. 
25 Grethe Dupont, Generationsskifte i landbruget, side 31 
26 VUL § 9, stk. 2 
27 Værdiansættelsescirkulæret, punkt 5 
28 Værdiansættelsescirkulæret, punkt. 6 
29 Værdiansættelsescirkulæret, punkt. 8 
30 Værdiansættelsescirkulæret, punkt 12 
31 SKM2007.431.LSR 
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For landbrugsejendomme skal der foretages en fordeling af ejendomsværdien og grundværdien på 

henholdsvis stuehuset og den øvrige ejendom.32 For landbrugsejendomme skal den del af fortjenesten, som 

vedrører stuehuset med tilhørende grund og have, ikke medregnes.33   

 

Er foretagne bygningsafskrivninger ikke blevet genbeskattet, reduceres den regulerede anskaffelsessum med 

de ikke genvundne afskrivninger. 

 

Der henvises til bilag 3 for ejendomsavanceopgørelse for casevirksomheden. 

 

Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventar skal som hovedregel ansættes til værdien i handel og vandel.34  

Driftsmidler og inventar kan kun ansættes til den skattemæssige værdi i det omfang, at denne vurderes at 

give et passende udtryk for salgsværdien.35 I driftsmiddelsaldoen indgår ikke allerede afskrevne småaktiver, 

hvorfor det i tilfælde med mange småaktiver ikke kan godtgøres, at den skattemæssige værdi af 

driftsmidlerne udtrykker den reelle salgsværdi. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at få en 

uvildig vurderingsmand til at værdiansætte driftsmidlerne og inventar for at få den reelle handelsværdi. 

 

Den skattemæssige værdi af driftsmidler og inventar udgør i Landmand Jensens tilfælde 12.020 t.kr. jf. bilag 

2. Landmand Jensen har valgt at få en sagkyndig til at vurdere værdien af de samlede driftsmidler og 

inventar. Den sagkyndige vurderingsmand har opgjort værdien af driftsmidler og inventar til 12.520 t.kr. 

svarende til værdien i handel og vandel, hvilket er 500 t.kr. højere end den skattemæssige værdi. Årsagen til, 

at driftsmidlerne og inventaret blev vurderet højere af den sagkyndige vurderingsmand i forhold til den 

skattemæssige værdi, skyldes primært, at en del værktøj og øvrige småaktiver er straksafskrevet og indgår 

derfor ikke i driftsmiddelsaldoen.   

 

Besætning 

Landmand Jensens svinebesætning består udelukkende af handelsbesætning. Værdiansættelse for 

stambesætninger vil derfor ikke blive gennemgået. 

Besætningen skal opgøres til normalhandelsværdien.36 Normalhandelsværdierne for husdyrbesætninger 

fastsættes årligt af SKAT. Normalhandelsværdien for handelsbesætningen svarer for Landmand Jensen til 

den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2012, der udgør 8.500 t.kr. jf. bilag 2.  

                                                 
32 VUL § 33, stk. 4 
33 EBL § 9, stk. 1 
34 Værdiansættelsescirkulæret, punkt 21 
35 Værdiansættelsescirkulæret, punkt 24 
36 Værdiansættelsescirkulæret, punkt 22 
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Fremstillede varer til videresalg 

Værdiansættelse af egne fremstillede beholdninger beregnet til videresalg følger som udgangspunkt 

varelagerlovens regler og kan værdiansættes enten til dagspris, indkøbspris eller fremstillingsprisen.37  

Landbrugets lagre af egne produkter til videresalg kan ligeledes værdiansættes til 85 % af salgsprisen.38 

 

Landmand Jensens salgsbeholdninger består af halm og korn, der ikke skal bruges i svineproduktionen, men 

til videresalg. Pr. 31. december 2012 udgør salgsbeholdningen 2.550 t.kr. opgjort til dagsprisen jf. bilag 2.   

 

Betalingsrettigheder 

Landmand Jensens betalingsrettigheder består af betalingsrettigheder efter EU-ordningen herunder 

leveringsrettigheder for sukkerroer. 

 

Leveringsrettigheder for sukkerroer skal indgå på en samlet saldo med tillæg og fradrag af henholdsvis 

anskaffelses- og afståelsessummer.39 Leveringsrettighederne skal opgøres til anskaffelsessummen.40 

Anskaffelsessummen for Landmand Jensens betalingsrettigheder svarer til den regnskabsmæssige- og 

skattemæssige værdi pr. 31. december 2012 på i alt 980 t.kr. jf. bilag 2.   

 

Debitorer 

Debitorerne optages til handelsværdien, hvilket typisk svarer til den bogførte værdi.  

Landmand Jensens debitorer udgør pr. 31. december 2012 200 t.kr., hvilket svarer til handelsværdien. 

 

Værdipapirer 

Landmand Jensens værdipapirer består af børsnoterede aktier og obligationer, der ifølge 

værdiansættelsescirkulærets punkt 17 skal værdiansættes til den aktuelle kursværdi. Landmand Jensens 

beholdning af værdipapirer har ikke tidligere indgået i virksomhedsordningen. Landmand Jensen vil selv 

beholde værdipapirerne, som først skal indløses i forbindelse med hans pension. Der ses derfor i det 

efterfølgende bort fra Landmand Jensens beholdning af værdipapirer. 

 

Goodwill 

Der er ikke beregnet goodwill for Landmand Jensens landbrugsvirksomhed. 

 

                                                 
37 VLL § 1, stk. 1 
38 John Engsig, Skattekartotek – kapitel 42 – Landbrugere, side 19 
39 AL § 40 C, stk. 1 
40 AL § 40 C, stk. 3 



CBS – Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Louise Huge-Jakobsen 
   

Side 25 af 100 

Der er tre betingelser ifølge retspraksis, der skal være opfyldt for, at der kan beregnes goodwill ved 

overdragelse af en virksomhed. ”For det første skal der være tale om en reel overdragelse, for det andet skal 

overdrageren være påført et tab for mistet goodwill ved overdragelsen og for det tredje skal der være en 

indtjening i virksomheden, der kan begrunde en skatteretlig goodwill.”41 Første og tredje betingelse kan 

umiddelbart konstateres og beregnes. Andet punkt vedrørende mistet goodwill vil ved overdragelse af 

landbrugsvirksomheder i mange tilfælde ikke være til stede. Dette skyldes, at der ikke foreligger en 

kundekreds, da afsætningen sker til faste aftagere. Dette er ligeledes slået fast i Landsskatteretten, som ikke 

fandt, at der var knyttet nogen goodwill til en gårdejers overdragelse af en svineproduktion til et 

anpartsselskab, da indtjeningen primært skete ved salg af grise til et slagteri.42   

 

6.2 Delkonklusion - Værdiansættelse 
Overdragelse af aktiver og passiver skal ske på markedsmæssige vilkår, hvilket vil sige til prisen i handel og 

vandel. Ved overdragelse mellem uafhængige parter anses den aftalte overdragelsessum som handelsprisen. 

 

Ved overdragelse til familiemedlemmer inden for gaveafgiftskredsen er der mulighed for, at anvende 

værdiansættelsescirkulæret til værdiansættelse af de overdragne aktiver. Ansættes værdierne inden for 

cirkulærets rammer, har myndigheder ikke mulighed for efterfølgende at korrigere værdiansættelsen, selv om 

disse ikke svarer til den aktuelle handelsværdi. 

 

Landmand Jensen og Nikolaj er enige om at følge værdiansættelsescirkulærets bestemmelser for 

værdiansættelse af landbrugsvirksomheden. SKAT har derved ikke mulighed for efterfølgende at korrigere 

de værdier, der er lagt til grund for generationsskiftet. 

  

    

                                                 
41 Grethe Dupont, Generationsskifte i landbruget, side 38 
42 TfS 1992.431 VLD 
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Del 7 – Generationsskifte ved succession 

7.1 Succession 
Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed er der mulighed for at benytte reglerne om succession iflg. 

KSL § 33 C. Ved overdragelse med succession indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling 

med hensyn til anskaffelsestidspunkt, anskaffelsespris, skattemæssige af- og nedskrivninger samt 

anskaffelseshensigt for de anskaffede aktiver. 

 

Ifølge KSL § 33 C, stk. 1 er det en betingelse for at anvende successionsreglerne, at der sker overdragelse af 

hele virksomheden, i en ideel andel af virksomheden, i en af flere virksomheder eller i en andel af flere 

virksomheder.     

 

For at anvende successionsreglerne skal der være tale om en erhvervsvirksomhed. Ved erhvervsmæssig 

virksomhed forstås, at virksomheden har til formål for egen regning og risiko at indvinde et økonomisk 

udbytte og dermed afgrænses over for hobbyvirksomheder. Virksomhedens aktivitet skal have et vist omfang 

og kontinuerligt præg modsat enkeltstående spekulationsprægede virksomheder. Endelig skal virksomheden 

være selvstændig modsat, at man har ansættelse i et tjenesteforhold.43  

 

Succession er en frivillig ordning og kræver, at både erhverver og overdrager er enige om at anvende 

ordningen. Beslutningen om overdragelse med succession skal senest meddeles i forbindelse med 

indgivelsen af overdragerens selvangivelse.44 

 

Successionsreglerne blev indført for at lette generationsskiftet af erhvervsvirksomheder herunder undgå 

lukninger af mindre familievirksomheder.45  

 

Ved overdragelse med succession udløses der ikke en aktuel beskatning hos overdrageren af fortjenesten. 

Erhververen overtager i stedet den latente skattebyrde. Overdrageren frigøres fuldstændig for den 

avanceskat, der skulle være betalt ved en skattepligtig overdragelse. En beskatning af fortjenesten ved 

succession vil først ske, når erhververen senere afstår de med succession overtagne skatterelevante aktiver 

uden succession.  

 

                                                 
43 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 309-310 
44 KSL § 33 C, stk. 7 
45 SKM2012.477.LSR 
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7.2 Den successionsberettigede personkreds 
Ifølge KSL § 33 C, stk. 1 kan følgende personer anvende reglerne om succession: 

- Børn 

- Børnebørn 

- Søskende 

- Søskendes børn og børnebørn 

- Samlever 

 

Tilhører man ikke ovennævnte personkreds, har man mulighed for at anvende reglerne om succession, hvis 

man opfylder betingelserne om nær medarbejder.46 For at opfylde betingelserne som nær medarbejder, skal 

medarbejderen inden for de seneste 5 indkomstår i sammenlagt mindst 3 år have været fuldtidsbeskæftiget i 

virksomheden. 

 

Forskellen på de to persongrupper er, at medarbejderen ikke er omfattet af BAL § 22, stk. 1. Dette betyder, at 

medarbejderen ikke kan modtage afgiftsfrie gaver som kompensation for overtagelse af den latente 

skattebyrde ved overdragelse med succession, som gælder for ovennævnte successionsberettigede 

personkreds.  

 

7.3 Skattemæssige konsekvenser for overdrageren 
For overdrageren indebærer overdragelse med succession den fordel, at der ikke skal betales skat af de 

konstaterede gevinster ved overdragelsen. Der er for overdrageren tale om en fuldstændig fritagelse for 

betaling af skat af de opnåede fortjenester.47   

 

7.4 Skattemæssige konsekvenser for erhververen 
Ved overtagelse med succession indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling.48  

Det betyder, at erhververen får et lavere afskrivningsgrundlag i forhold til en skattepligtig overdragelse, da 

erhververen ved succession viderefører aktivernes af- og nedskrivningsstatus, som de havde på tidspunktet 

ved overdragelsen.   

Hvor overdrageren opnår fritagelse for betaling af skat af fortjenesten, overtager erhververen i stedet den 

latente skattebyrde, der først kommer til beskatning, når erhververen afstår aktiverne uden succession. Der er 

                                                 
46 KSL § 33 C, stk. 12 
47 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 258 
48 KSL § 33 C 
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altså ikke tale om en eliminering af skattetilsvaret ved overdragelse med succession, men blot en 

skatteudskydelse.49  

Der er ikke mulighed for at modregne skattemæssige underskud fra indkomstår før erhvervelsesåret i 

fortjenester, der måtte opstå ved senere salg af virksomheden.50 

 

7.5 Successionsberettigede aktiver 
Successionen kan omfatte alle virksomhedens aktiver, hvorpå der konstateres en skattepligtig fortjeneste. Det 

er blot en betingelse, at aktiverne er omfattet af den virksomhed, der overdrages. 

Der er valgfrihed for hvilke aktiver, der succederes i, og parterne kan vælge aktiv for aktiv, om der skal 

overdrages med succession eller normal beskatning. Hvis der vælges succession, skal der ske succession i 

hele det skatterelevante aktiv, det er ikke muligt kun af succedere i en del af aktivet. Driftsmidler som 

afskrives under et, anses som et skatteobjekt.  

 

For fast ejendom kan der kun ske succession, hvis mere end halvdelen af ejendommen anvendes i 

overdragerens erhvervsvirksomhed.51 Yderligere gælder den betingelse for succession af fast ejendom, at der 

kan opgøres en skattepligtig avance, og erhververen succederer i denne avance.52  

Denne betingelse er opfyldt for Landmand Jensen, da hele ejendommen bortset fra stuehuset, anvendes i 

erhvervsvirksomheden.  

 

Opsparet overskud 

Hvis overdrageren anvender virksomhedsordningen ved udgangen af indkomståret forud for overdragelsen, 

kan erhververen succedere i konto for opsparet overskud. Ved overdragelse af en ideel andel af 

virksomheden ved succession kan der succederes i den andel af opsparet overskud, der vedrører den 

overdragne del af virksomheden.53 Det er valgfrit at succedere i konto for opsparet overskud. 

 

Det er et krav, at erhververen opfylder betingelserne i VSL afsnit I for at kunne succedere i opsparet 

overskud. Det er yderligere en betingelse, at overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af overdragerens 

indkomstår.54 Da Landmand Jensens indkomstår følger kalenderåret, og hvis Nikolaj vælger at succedere i 

opsparet overskud, skal overdragelsen ske 1. januar. Dette kriterium vil være opfyldt, da generationsskiftet er 

planlagt at finde sted 1. januar 2013.  

                                                 
49 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 257 
50 KSL § 33 C, stk. 4 
51 KSL § 33 C, stk. 1, 4. pkt. 
52 KSL § 33 C, stk. 1, 7. pkt. 
53 KSL § 33 C, stk. 5 
54 KSL § 33 C, stk. 5 
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Den endelige beskatning af indestående på konto for opsparet overskud, sker først i det indkomstår, hvor 

beløbet overføres fra virksomheden til den skattepligtige.55 Erhververen overtager derved en forpligtelse, der 

må forventes at blive modregnet i købesummen. 

Når erhververen overtager konto for opsparet overskud, bliver den foreløbigt betalte virksomhedsskat af 

overdrageren endelig. Det betyder, at overtages indestående på konto for opsparet overskud med succession, 

kan erhververen ved underskud, ikke få udbetalt virksomhedsskat fra tidligere år. Her gælder, at 

virksomhedsskatten fremføres til fradrag i den beregnede slutskat i de efterfølgende år, medmindre 

virksomhedsskatten kan fradrages i en ægtefælles slutskat.56 Ved underskud i virksomheden, opstået efter 

erhvervelsen af opsparingskontoen, finder den almindelige regel i VSL § 10, stk. 3 anvendelse. Der skal 

derfor skelnes mellem konto for opsparet overskud overtaget med succession og konto for opsparet 

overskud, hvori der ikke er succederet.57  

Hvorvidt der skal ske succession i konto for opsparet overskud må afgøres ud fra en konkret vurdering, og 

har ikke nogen betydning i forhold til virksomhedens øvrige aktiver, der overdrages.  

 

Landmand Jensen og Nikolaj har besluttet, at Nikolaj succederer i det opsparede overskud.  

Landmand Jensen har ikke nogen anden virksomhed udover landbrugsvirksomheden, og udtræder dermed af 

virksomhedsordningen ved overdragelsen til Nikolaj og har derfor ikke mulighed for at beholde det 

opsparede overskud. Havde Landmand Jensen f.eks. haft en lille udlejningsejendom i virksomhedsordningen, 

ville han kunne have beholdt det opsparede overskud.   

  

7.6 Aktiver der ikke kan succederes i 
Der kan ikke succederes i tabsgivende aktiver. Det betyder, at hvis der ved overdragelsen konstateres et 

skattemæssigt tab på det pågældende aktiv, kan dette aktiv ikke overdrages med succession. Erhververens 

skattemæssige anskaffelsessum fastsættes da til aktivets handelsværdi på overdragelsestidspunktet.58 

Henlæggelser til investeringsfonde kan ikke overdrages med succession. Dette gælder også selv om 

henlæggelserne er foretaget på baggrund af virksomhedens overskud.59 

 

Erhververen kan ikke fratrække skattemæssige underskud fra indkomstår før erhvervelsen i fortjeneste ved 

overdragelse af virksomheden.60 Reglen udelukker ikke modregning i erhververens underskud i 

                                                 
55 VSL § 5 
56 VSL § 10, stk. 4 
57 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.C.5.2.13.8 Succession 
58 KSL § 33 C, stk. 3 
59 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 269 
60 KSL § 33 C, stk. 4 
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erhvervelsesåret, der kan bruges til at nedbringe beskatningen af fortjenesten ved videresalg af 

virksomheden.         

 

7.7 Den gaveafgiftspligtige personkreds  
Gaver er som hovedregel indkomstskattepligtige.61 Gives en gave til en nærtbeslægtet opregnet i BAL § 22, 

skal der ikke betales skat eller gaveafgift, hvis værdien af gaven ikke overskrider et fastsat grundbeløb jf. 

nedenstående figur 2. Der skal betales gaveafgift af den del af gavens værdi, der overstiger grundbeløbet.  

 

Gaveafgift for 2010 – 2013 
Gavemodtager Afgiftsfrit pr. år Afgift derudover 
Ægtefælle Ubegrænset 0,00% 
Børn, forældre og stedbørn 58.700 15,00% 
Børnebørn 58.700 15,00% 
Afdødt barns eller stedbarns 
ægtefælle 58.700 15,00% 
Svigerbørn 20.500 15,00% 
Stedforældre og bedsteforældre 58.700 36,25% 
Plejebørn med fælles bopæl i 5 år 58.700 15,00% 
Samlevende i minimum 2 år 58.700 15,00% 
Andre personer Skattepligtigt   

Figur 2 - Gaveafgiftsoversigt62 
 

Landmand Jensen og Inge kan hver give Nikolaj 58.700 kr. eller i alt 117.400 kr. i gave pr. år uden at skulle 

betale gaveafgift. Der skal betales 15 % i afgift af den del, der overstiger grundbeløbet. 

 

7.8 Passivpost 
Ved overdragelse med succession overtager erhververen de udskudte skatter. Succession indebærer som 

tidligere nævnt ikke en skatteeliminering, men blot en skatteudskydelse til den dag, hvor erhververen afstår 

de med succession overtagne aktiver uden succession. Ved succession undgår overdrageren beskatning mod, 

at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling i forhold til de med succession overdragne 

aktiver.  

 

Erhververen vil ved en senere afståelse blive beskattet af fortjenesten opgjort på baggrund af overdragerens 

anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. Desto flere år der går, før forpligtelsen 

udløses, desto lavere bliver realværdien af skatteforpligtelsen. Ved afhændelse af aktiverne beskattes 

fortjenesten i forhold til dagældende skatteregler, hvilket betyder, at hvis skattereglerne i mellemtiden er 

                                                 
61 SL § 4 
62 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver   
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ændret, så der f.eks. er skattefrihed for kapitalgevinster på det pågældende aktiv på afståelsestidspunktet, 

elimineres skatteforpligtelsen endeligt.63  

Ved overtagelse med succession får erhververen færre skattemæssige afskrivninger, da han indtræder i 

overdragerens skattemæssige afskrivningsgrundlag. Dette betyder øgede skattebetalinger for erhververen på 

grund af færre skattemæssige afskrivninger i forhold til en skattepligtig overdragelse. 

  

Når der ydes gave i forbindelse med overdragelse med succession efter KSL § 33 C, stk. 1 eller ABL §§ 34, 

35 og 35 A, er der en særregel jf. KSL § 33 D, der giver mulighed for at reducere den skatte- eller 

afgiftspligtige værdi med en passivpost, inden gaveafgiften eller indkomstskatten beregnes.  

 

Passivposten udgør 30 % af den skattepligtige avance, der ikke ville være aktieindkomst, som overdrageren 

ville være blevet beskattet af, hvis virksomheden var solgt uden succession. Er der tale om aktieindkomst 

udgør passivposten 22 %.64 For konto af opsparet overskud beregnes passivposten af indestående med tillæg 

af den hertil svarende virksomhedsskat.65 Passivposten beregnes med forskellige procentsatser, alt efter 

hvilket år det opsparede overskud vedrører, se nedenstående figur 3.  

 

Konto for opsparet overskud jf. VSL 
1987-1990 0,00 % 
1991 9,00 % 
1992-1998 12,00 % 
1999-2000 13,50 % 
2001-2004 15,00 % 
2005-2006 16,50 % 
2007 - 18,75 % 

Figur 3 - Oversigt over passiveringsprocenter for opsparet overskud jf. VSL. 
 

Passivposten beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være 

fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse. Ved fast ejendom 

beregnes passivposten på grundlag af den eller de gevinster, hvori der indtrædes.66   

 

Reglen om beregning af passivpost ifølge KSL § 33 D har kun betydning, hvis der indgår et gaveelement i 

forbindelse med overdragelsen. Adgangen til indregning af passivpost skal ses som kompensation for, at 

erhververen overtager den udskudte skat, der er tilknyttet virksomheden, som der succederes i. Værdi 

svarende til passivposten overdrages vederlagsfrit uden skattemæssige eller afgiftsmæssige konsekvenser. 

                                                 
63 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 343 
64 KSL § 33 D, stk. 3 
65 KSL § 33 D, stk. 4 
66 KSL § 33 D, stk. 2 
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7.9 Overdragelse af casevirksomheden 
Ved overdragelse af hele virksomheden på én gang undgår parterne spørgsmålet om hvem, der har den 

overordnede ledelse, og hvilken beslutning der vægter tungest.  

Overdragelse af hele landbrugsvirksomheden, stiller et større likviditetskrav til Nikolaj, da hele købsprisen 

for virksomheden skal erlægges på én gang.  

 

7.9.1 Skattepligtig overdragelse 
Ved en skattepligtig overdragelse skal Landmand Jensen betale skatten af den skattepligtige avance ved 

overdragelse til Nikolaj. Nikolajs afskrivningsgrundlag bliver købesummen af aktiverne. 

Overdrager Landmand Jensen hele virksomheden til Nikolaj ved en skattepligtig overdragelse, udløser det  

følgende skat på de enkelte aktiver, jf. nedenstående figur 4. 

 

Skattepligtige beløb for Landmand Jensen ved realisation af hele virksomheden 

Aktiver Skattemæssig 
værdi Salgspris Skattepligtig 

fortjeneste 
Skat til 
betaling 

Ejendom, avance opgjort efter EBL     26.474.260 14.852.060 
Driftsmidler 12.020.000 12.520.000 500.000 280.500 
Genvundne afskrivninger 5.641.973 3.165.147 
Opsparet overskud   954.000 
I alt     32.616.233 19.251.707 

Figur 4- Skattepligtige beløb for Landmand Jensen ved realisation af hele virksomheden - egen tilvirkning. 
 

Den skattepligtige ejendomsavance er opgjort efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Der 

henvises til bilag 3 for opgørelse af den skattepligtige ejendomsavance. Der henvises endvidere til bilag 4 for 

oversigt af de genvundne afskrivninger.  

Opsparet overskud i virksomhedsordningen inklusiv virksomhedsskat udgør 3.498 t.kr. pr. 31. december 

2012 jf. bilag 2, hvilket giver en skat til betaling på 1.962 t.kr. Heraf er betalt virksomhedsskat på i alt 1.008 

t.kr., der modregnet giver en resterende skat til betaling på 954 t.kr.67  

 

For beregning af skat til betaling er benyttet den højeste marginalskatteprocent, der for 2012 udgør 56,1 % 

inklusiv arbejdsmarkedsbidrag.68 I ovenstående beregning af skat til betaling er kun medtaget aktiver, hvor 

der er en forskel mellem handelsprisen og de skattemæssige værdier jf. bilag 2, og hvor der dermed opstår en 

skattepligtig avance. For overskuelighedens skyld er aktiver, hvor den skattepligtige avance er 0 kr., ikke 

medtaget, da de ikke har nogen betydning i forhold til den beregnede skat til betaling.     

 
                                                 
67 3.498 t.kr. x 56,1 % = 1.962 t.kr. – 1.008 t.kr. = 954 t.kr. 
68 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1292.html, d. 2. januar 2013 
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Sælger Landmand Jensen til Nikolaj ved en skattepligtig overdragelse, skal han betale 19,3 mio.kr. i 

avanceskat jf. figur 4 side 32. Nikolajs afskrivningsgrundlag vil blive beregnet på baggrund af 

handelspriserne. Ligesom en eventuel avance ved et senere salg, vil blive beregnet på baggrund af 

handelspriserne.  

 

Vælger Landmand Jensen at foretage en skattepligtig overdragelse til Nikolaj, vil det være en fordel for 

Landmand Jensen, at udtræde af virksomhedsordningen året før overdragelsen. Den skattepligtige kan frit 

vælge at træde ind og ud af virksomhedsordningen.69 Er Landmand Jensen trådt ud af virksomhedsordningen 

året før overdragelsen, vil salg af landbrugsvirksomheden ikke længere være personlig indkomst, hvorfor der 

ikke skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af den skattepligtige ejendomsavance,70 genvundne afskrivninger71 

og driftsmidler72 ifølge arbejdsmarkedsbidragsloven.73 Marginalskatteprocenten eksklusivt arbejdsmarkeds-

bidrag udgør 52,2 % for indkomståret 2012.74 Er Landmand Jensen trådt ud af virksomhedsordningen inden 

den skattepligtige overdragelse til Nikolaj, udgør skatten til betaling eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag knapt 

18 mio.kr.75 mod 19,3 mio.kr. inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. Landmand Jensen vil dermed spare 1,3 mio.kr. 

ved at træde ud af virksomhedsordningen året før den skattepligtige overdragelse.    

   

7.9.2 Overdragelse med succession 
Landmand Jensen kan, som alternativ til at lade sig realisationsbeskatte, vælge at overdrage til Nikolaj med 

succession. Ved at benytte reglerne om succession indtræder Nikolaj i Landmand Jensens skattemæssige 

stilling, og der udløses således ikke nogen skat af avancerne på overdragelsestidspunktet. Skatten på 

avancerne falder først til betaling, den dag Nikolaj afstår aktiverne uden succession.  

Nikolaj indtræder i Landmand Jensens afskrivningsgrundlag på trods af, at Nikolaj har betalt en højere pris 

for aktiverne. Nikolaj får et lavere afskrivningsgrundlag end ved en skattepligtig overdragelse.  

Derimod formindskes skattebyrden i nutidskroner ved at udskyde beskatningen ved overdragelse med 

succession. 

 

Ved overdragelse med succession undgår parterne, at skulle hæve likviditet ud af virksomheden til betaling 

af avanceskatten. At hæve penge ud af virksomheden til betaling af avanceskatten vil risikere at 

likviditetsbelaste generationsskiftet for meget og få betydelige konsekvenser for virksomhedens fremtidige 

drift. Det er endvidere kendetegnende for landbrug, at dette er en kapitaltung virksomhed med stor 

                                                 
69 VSL § 2, stk. 2 
70 EBL § 1, stk. 1 
71 AL § 21, stk. 1 
72 AL § 9, stk. 1 
73 AMBL § 4, stk. 1 
74 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1292.html, d. 2. januar 2013 
75 32.616 t.kr. x 52,2 % = 17.026 t.kr + 954 t.kr. = 17.980 t.kr.  
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pengebinding primært i jordbeholdninger, hvorfor der er brug for likviditeten i driften. Alternativt vil der 

være behov for yderligere fremmedfinansiering for at kunne betale avanceskatten ved en skattepligtig 

overdragelse, hvilket vil forringe virksomhedens egenkapital. 

Værdiansættelsen af aktiverne skal ske uden hensyntagen til, om der sker overdragelse med eller uden 

succession.  

 

Ved fastsættelse af værdien af de overdragne aktiver skal der tages hensyn til den overtagne 

skatteforpligtelse, alternativt vil der ikke være stor sandsynlighed for, at successionsreglerne vil blive 

anvendt, da erhververen vil overtage en latent skattebyrde samt et lavere afskrivningsgrundlag uden at 

modtage nogen kompensation herfor.76  

 

Sker overdragelsen med succession som hel eller delvis gave, kan der ske kompensation for overtagelse af 

den latente skat efter KSL § 33 C ved nedslag i handelsværdien eller efter KSL § 33 D ved beregning af 

passivpost. Bestemmelserne søger at udligne det eventuelle fremtidige skattetilsvar. Det er en betingelse for 

at anvende nedslaget med passivposten, at der indgår et gaveelement i overdragelsen, dette er ikke en 

betingelse for at anvende nedslaget efter KSL § 33 C.   

 

Med henvisning til Landsskatteretsafgørelsen SKM2008.876.LSR samt styresignalet SKM2011.406.SKAT 

har parterne mulighed for i overdragelsesaftalen at aftale et prisnedslag til kompensation for den udskudte 

skat. Det betyder, at handelsværdien kan nedsættes med den udskudte skat efter KSL § 33 C. Den udskudte 

skat medtages som en gældspost, hvilket betyder, at overdragelsesprisen, som erhververen skal betale, udgør 

handelsprisen fratrukket den overtagne gæld og den udskudte skatteforpligtelse.  

Med hensyn til den udskudte skatteforpligtelse er der ikke tale om en faktisk betalingsforpligtelse, men en 

eventualforpligtelse, da en række fremtidige dispositioner vedrørende virksomheden såsom eventuelt salg, 

virksomhedsomdannelse mv. er afgørende for, hvornår og hvorvidt skatteforpligtelsen bliver aktuel. En 

kursfastsættelse af den udskudte skat til kurs pari vil derfor ikke afspejle eventualforpligtelsens 

handelsværdi, da denne må antages at ligge under kurs 100, jf. SKM2008.876.LSR samt styresignal fra 

Skatteministeriet SKM2011.406.SKAT.      

 

Sker overdragelsen med succession som hel eller delvis gave, skal der efter KSL § 33 D, optages 

passivposter til udligning af eventuelle fremtidige skattebetalinger, der henvises endvidere til afsnit 7.8 

Passivpost. Der er ikke noget krav til størrelsen af gavens værdi for beregning af passivpost. Indgår der blot 

et gaveelement, beregnes den fulde passivpost.  

 

                                                 
76 SKM2012.477.LSR 
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Ved overdragelser, hvor der indgår et gaveelement, kan der opstå tvivl om hvorvidt, der både skal gives 

nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat efter KSL § 33 C og den beregnede passivpost efter 

KSL § 33 D. Det er slået fast i Landsskatteretsafgørelsen SKM2012.477.LSR samt i styresignalet 

SKM2011.406.SKAT fra Skatteministeriet, at der ved overdragelse med hel eller delvis gave ved 

skattemæssig succession, ikke skal gives et sådant dobbeltnedslag. Parterne har krav på det største af de to 

nedslag. 

 

For at få et overblik over hvilken betydning det har i forhold til hvorvidt, der gives nedslag efter KSL § 33 C 

eller KSL § 33 D antages det, at der indgår et gaveelement i overdragelsen af virksomheden til Nikolaj. 

Parterne kan derved vælge det højeste af de to nedslag. 

  

Kildeskattelovens § 33 C   Kildeskattelovens § 33 D 
Handelspris 122.500.000   Handelspris 122.500.000 
        
Gæld 88.750.000   Gæld 88.750.000 
Kursværdi udskudt skat 19.251.707     
      Passivpost77 10.340.870 
          
Overdragelsessum 14.498.293   Overdragelsessum 23.409.130 

Figur 5 - Kursværdi udskudt skat og passivpost efter KSL § 33 C og § 33 D - egen tilvirkning78 
 

Jf. ovenstående figur 5 opnås det højeste nedslag beregnet efter KSL § 33 C, med et beregnet nedslag på i alt 

19,3 mio.kr. til kurs 100.  

 

Ifølge styresignal SKM2011.406.SKAT fra Skatteministeriet er der ikke i KSL § 33 C fastsat nogen regler 

for værdiansættelsen af den udskudte skatteforpligtelse. Ifølge SKM2008.876.LSR har Landsskatteretten 

slået fast, ”at skatteforpligtigelsen skal kursfastsættes således: 

• at overdragelsessummen afspejler handelsværdien i fri handel, 

• at en kursfastsættelse til pari ikke vil afspejle skatteforpligtelsens handelsværdi, og 

• at kursen må antages at ligge under kurs 100.”79 

 

Ifølge figur 5 er den udskudte skatteforpligtelse ansat til kurs 100, hvilket ikke opfylder andet og tredje punkt 

jf. ovenstående, der siger, at en kursfastsættelse til pari ikke afspejler skatteforpligtelsens handelsværdi, og at 

kursen derfor må antages at ligge under kurs 100. Der er dog som tidligere nævnt ikke fastsat nogen nærmere 

bestemmelse i KSL § 33 C om, hvilken kurs der skal benyttes for værdiansættelsen af den udskudte 
                                                 
77 Der henvises til figur 6 side 37 for opgørelse af passivpost. 
78 Den udskudte skat er ansat til kurs 100. Der henvises til bilag 2 for opgørelse af handelsværdierne og gæld. 
79 SKM2011.406.SKAT 
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skatteforpligtelse, da dette afhænger af en række fremtidige dispositioner vedrørende virksomheden. Ifølge 

tidligere omtalt styresignal fra Skatteministeriet skal parterne i overdragelsesaftalen ud fra en konkret 

vurdering selv kursfastsætte skatteforpligtelsen, der efterfølgende er undergivet SKAT’s prøvelse.  

Ifølge første punkt skal overdragelsessummen afspejle handelsværdien i fri handel. Denne betingelse 

vurderes ikke at være opfyldt for casevirksomheden. Landmand Jensen og Nikolaj har som tidligere 

beskrevet anvendt værdiansættelsescirkulæret til værdiansættelse af virksomheden. Værdiansættelses-

cirkulæret finder udelukkende anvendelse, hvor overdragelsen omfatter bo- eller gaveafgiftsreglerne, dvs. at 

cirkulæret typisk anvendes i forbindelse med gaveoverdragelser. Værdiansættelse efter cirkulærets 

bestemmelser er gældende, selv om den fastsatte værdi ligger under den reelle handelsværdi, som SKAT 

ikke har mulighed for at korrigere. Da kursfastsættelsen skal afspejle skatteforpligtelsens handelsværdi, må 

det ligeledes antages, at der ved fastsættelse af kursværdien tages højde for tilfælde, hvor 

værdiansættelsescirkulæret er anvendt.      

 

Overdragelsessummen vil som udgangspunkt være lavere, når værdiansættelsen er foretaget efter cirkulærets 

bestemmelser i forhold til værdien i fri handel, f.eks. ved ejendomme hvor der ifølge 

værdiansættelsescirkulæret er mulighed for at anvende den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %, 

der som udgangspunkt ligger under handelsværdien i fri handel. Det antages, at SKAT som udgangspunkt 

ikke vil anerkende en lavere kursværdi end de fastsatte 30 % ved beregning af passivpost efter KSL § 33 D.80  

 

På baggrund af ovenstående benyttes nedslaget beregnet efter KSL § 33 D, da det antages, at de to nedslag 

ligestilles. Landmand Jensen vil overdrage en del af købesummen til Nikolaj som gave, hvormed betingelsen 

for at anvende nedslaget efter KSL § 33 D er opfyldt.          

 

Benyttes nedslaget efter KSL § 33 D, udgør overdragelsessummen 23,4 mio.kr, jf. figur 5 side 35, som 

Nikolaj skal betale til Landmand Jensen. Passivposten på 10,3 mio.kr. optages som en gældspost og udgør 

dermed en ”gratis” finansiering for Nikolaj, da der ikke skal betales renter af beløbet.  

 

Det vil i dette tilfælde være mest fordelagtigt for Landmand Jensen at overdrage landbrugsvirksomheden 

med succession og give et nedslag med den beregnede passivpost på 10,3 mio.kr., samt give en del af 

overragelsessummen som gave, mod at skulle betale 19,3 mio.kr. i avanceskat ved en skattepligtig 

overdragelse. 

 

                                                 
80 Ovenstående problemstilling er drøftet med vejleder Anders Lützhøft, d. 20. december 2012  
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For at afgøre om det vil være mest fordelagtigt for Nikolaj at overtage med eller uden succession, er det 

relevant at sammenholde overdragelsessummen ved en skattepligtig overdragelse med overdragelse ved 

succession inklusiv nutidsværdien af de mistede afskrivninger og den overtagne skatteforpligtelse. 

 

Som det fremgår af figur 6, går Nikolaj glip af afskrivninger svarende til 2,2 mio.kr. i nutidskroner ved 

overtagelse med succession. Nutidsværdien af den latente skattebyrde udgør 5,7 mio.kr.81 

 

Overdragelse ved succession af hele virksomheden 

Aktiver Skattepligtig 
fortjeneste Passivpost Nutidsværdi af 

afskrivningerne 
Nutidsværdi af 

latent skattebyrde 
Ejendom, avance opgjort efter EBL 26.474.260 7.942.278 1.951.632 4.385.854 
Driftsmidler 500.000 150.000 225.669 82.832 
Genvundne afskrivninger 5.641.973 1.692.592 934.677 
Opsparet overskud   556.000   281.719 
I alt 32.616.233  8210.340.870 2.177.301 5.685.082 

Figur 6 - Overdragelse ved succession af hele virksomheden - egen tilvirkning 
 

Ved en skattepligtig overdragelse skal Nikolaj betale 33,8 mio. kr. til Landmand Jensen, som er differencen 

mellem handelsprisen for virksomheden og den overtagne gæld jf. nedenstående figur 7. Heraf skal 

Landmand Jensen som tidligere nævnt betale 19,3 mio.kr. i avancebeskatning, eller 18 mio.kr. hvis han 

udtræder af virksomhedsordningen året før overdragelsen. 

 

Skattepligtig overdragelse 
Handelspris 122.500.000 
    
Gæld 88.750.000 
    
Kontant 33.750.000 

Figur 7 - Skattepligtig overdragelse - egen tilvirkning.83 
 

Overtager Nikolaj med succession, og det forudsættes, at der sker nedslag efter KSL § 33 D, skal han betale 

23,4 mio.kr. til Landmand Jensen jf. figur 5 side 35.  

 

                                                 
81 Den latente skattebyrde og de mistede afskrivninger er tilbagediskonteret med 5 % over 25 år, da det antages at 
Nikolaj vil beholde virksomheden i mindst 25 år fra overtagelsesdatoen. Der henvises endvidere til bilag 5 og 6 for 
tilbagediskontering af afskrivningerne samt bilag 7 for tilbagediskontering af den latente skattebyrde.  
82 Passivposterne er beregnet med 30 % af den skattepligtige fortjeneste. For beregning af passivpost vedr. opsparet 
overskud henvises til bilag 2.  
83 Det forudsættes at den overtagne gæld overdrages til kurs pari. 
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Derudover mister Nikolaj 2,2 mio.kr. i nutidsværdi i afskrivninger og overtager en latent skattebyrde på 5,7 

mio.kr i nutidsværdi. Den kontante betaling for virksomheden tillagt nutidsværdien af afskrivningerne og den 

udskudte skat udgør i alt 31,3 mio.kr. jf. nedenstående figur 8. Den kontante overtagelsespris ved succession 

inklusiv nutidsværdien af de mistede afskrivninger og den latente skattebyrde er dermed 2,5 mio.kr. lavere 

end den kontante overtagelsespris på 33,8 mio.kr. ved en skattepligtig overdragelse.  

 

Overdragelse ved succession  
Kontant betaling, med nedslag 
efter KSL § 33 D, jf. fig.5, side 35 23.409.130 
    
Nutidsværdi af afskrivningerne 2.177.301 
Nutidsværdi af udskudt skat 5.685.082 
    
I alt 31.271.513 

Figur 8 - Overdragelse med succession - egen tilvirkning 
 

Endvidere skal passivposten på 10,3 mio.kr. jf. figur 5 side 35, som tidligere nævnt anses som en gældspost 

og udgøre en del af finansieringen ved købet af virksomheden. Ved overdragelse med succession skal 

Nikolaj derved kun have finansieret de resterende 23,4 mio.kr., modsat en skattepligtig overdragelse, hvor 

Nikolaj skal have finansieret 33,8 mio.kr. Ved overtagelse med succession får Nikolaj dermed ”gratis” 

finansieret 10,3 mio.kr. til købet af virksomheden ved nedslag med den beregnede passivpost.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes det at være mest fordelagtigt for Nikolaj at overtage landbrugsvirksom-

heden med succession. 

 

7.10 Overdragelse af en ideel andel af landbrugsvirksomheden 
I stedet for at overdrage hele virksomheden på én gang kan Landmand Jensen i stedet vælge at overdrage en 

ideel andel af virksomheden. Dette gøres ved at oprette et I/S og derigennem løbende overdrage en større og 

større andel af virksomheden til Nikolaj.  

 

Fordelen ved at oprette et I/S og overdrage virksomheden løbende er, at det stiller et mindre likviditetskrav 

til erhververen, da hele overdragelsesbeløbet ikke falder til betaling med det samme. Den løbende indtjening 

i virksomheden kan ligeledes supplere finansieringen til køb af de resterende andele i virksomheden. 

Denne metode kan lette et generationsskifte og i tilfælde, hvor erhververen ikke har mulighed for at få 

finansieret hele overdragelsesbeløbet, kan den gøre et ellers umuligt generationsskifte til en mulighed.  
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At oprette et I/S er ikke en optimal løsning i perioder med forventet værdistigninger, da erhververen ikke vil 

få den fulde fordel af værdistigningerne, som det måske har været tiltænkt.  

 

Der er større omkostninger forbundet med at overdrage successivt gennem et I/S end ved overdragelse af 

hele virksomheden på én gang. Hver gang der sker overdragelse af en andel, er der krav om opgørelse af en 

ny mellembalance herunder en ny ejendomsavanceberegning. Dette gælder også, hvor der indgår 

driftsbygninger i overdragelsen, hvor der skal reguleres for eventuelle værdistigninger eller værdifald i 

forhold til seneste overdragelse. Der skal altså foretages en ny avanceberegning for samtlige af de resterende 

aktiver i forbindelse med overdragelse af en yderligere andel. 

Successiv overdragelse gennem et I/S er mere omfattende og omkostningsfyldt end overdragelse af hele 

virksomheden på én gang. 

Den mest enkle og dermed billigste løsning er at overdrage den personlige virksomhed på én gang. 

 

På baggrund af ovenstående har Landmand Jensen og Nikolaj besluttet, at der skal ske fuld overdragelse af 

virksomheden den 1. januar 2013. Overdragelse af en ideel andel af virksomheden gennemgås derfor ikke 

yderligere.84 

 

7.11 Delkonklusion – overdragelse af personligt ejet landbrugsvirksomhed 
Ved en skattepligtig overdragelse skal overdrageren betale avanceskat af de konstaterede avancer ved 

overdragelsen. Erhververens anskaffelsessum samt afskrivningsgrundlag på de overtagne aktiver udgør 

handelsprisen ved overdragelsen. 

 

Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed inden for familien er der mulighed for at benytte reglerne 

om overdragelse med succession.  

Ved overdragelse med succession indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling. Der udløses 

ikke nogen aktuel beskatning hos overdrageren af avancerne ved succession. I stedet overtager erhververen 

den latente skattebyrde, der måtte ligge. Endvidere opnår erhververen et lavere afskrivningsgrundlag i 

forhold til overdragelse uden succession.  

 

Fordelen ved at anvende reglerne om succession er muligheden for at adskille overdragelses- og 

beskatningstidspunktet. Parterne undgår dermed at skulle hæve likviditet ud af virksomheden til betaling af 

avanceskatten ved generationsskiftet, der vil risikere at likviditetsbelaste generationsskiftet for meget og få 

betydelige konsekvenser for den fremtidige drift.  

                                                 
84 Er drøftet med vejleder Anders Lützhøft d. 20. december 2012. 
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Som kompensation for overtagelse af den latente skattebyrde og de manglende afskrivninger, godtgøres 

erhververen ved et nedslag i handelsværdien med kursværdien af den udskudte skat eller en beregnet 

passivpost. Der er mulighed for at anvende det højeste af de to beregnede nedslag. 

  

Nikolaj er Landmand Jensens yngste søn og omfattet af den successionsberettigede personkreds. Landmand 

Jensen og Nikolaj har derved mulighed for at anvende successionsreglerne ved det foranstående 

generationsskifte af landbrugsvirksomheden.  

 

Konsekvenserne ved at anvende successionsreglerne er blevet sammenholdt med konsekvenserne ved en 

skattepligtig overdragelse. 

 

Ved en skattepligtig overdragelse udgør overdragelsessummen til Landmand Jensen 33,8 mio.kr. Heraf skal 

Landmand Jensen betale 19,3 mio.kr. i avanceskat, hvorefter han vil have 14,5 mio.kr. i rest til udbetaling. 

Nikolaj vil få et afskrivningsgrundlag svarende til handelsværdien af aktiverne. 

 

Overtager Nikolaj hele virksomheden med succession, mister han afskrivninger svarende til nutidsværdi på 

2,2 mio.kr., samtidig med, at han overtager en latent skattebyrde i nutidskroner på 5,7 mio.kr. Som 

kompensation for overtagelse af den latente skattebyrde har Nikolaj mulighed for at få et nedslag i 

overdragelsesprisen. Det er forudsat, at nedslaget efter KSL § 33 D med beregning af passivpost på 10,3 

mio.kr. anvendes. Nedslaget anses som en gældspost, og dermed en ”gratis” finansiering, da der ikke skal 

betales renter af beløbet. Med nedslaget af passivpost i overdragelsesprisen skal Nikolaj betale Landmand 

Jensen 23,4 mio.kr. i overdragelsessum mod 33,8 mio.kr. ved en skattepligtig overtagelse.    

 

Det vil være mest fordelagtigt for Landmand Jensen at overdrage med succession og give et nedslag i 

overdragelsessummen med passivposten på 10,3 mio.kr. mod at skulle betale 19,3 mio.kr. i avanceskat. Ved 

en skattepligtig overdragelse vil Landmand Jensen have 14,5 mio.kr. efter betaling af avanceskatten, mod 

23,4 mio.kr. ved overdragelse med succession. 

 

Tillægges nutidsværdien af de mistede afskrivninger og den latente skattebyrde til overdragelsessummen på 

de 23,4 mio.kr., giver dette en udgift i nutidskroner på i alt 31,3 mio.kr., hvilket er 2,5 mio.kr. lavere end de 

33,8 mio.kr., Nikolaj skal betale ved en skattepligtig overdragelse. Ud fra de forudsatte forudsætninger vil 

det ligeledes være en fordel for Nikolaj at overtage landbrugsvirksomheden med succession. 
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Dette er et øjebliksbillede ud fra den forudsætning, at Nikolaj sælger virksomheden om 25 år. Sælger Nikolaj 

virksomheden om 10 år, vil det måske være mere fordelagtigt for Nikolaj at overtage uden succession, da 

nutidsværdien af den latente skattebyrde og de mistede afskrivninger vil være højere. Sælger Nikolaj først 

virksomheden om 35 år vil fordelen ved at overtage med succession være endnu større, da nutidsværdien af 

den latente skattebyrde vil være lavere. 

 

Ved generationsskifte af Landmand Jensens personligt ejede landbrugsvirksomhed vil den mest optimale 

model for henholdsvis Landmand Jensen og Nikolaj være at overdrage med succession. Besluttes det, at der 

skal ske generationsskifte af den personligt ejede virksomhed, anbefales dette derfor gennemført med 

succession. 
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Del 8 – Generationsskifte ved omdannelse til selskab 

8.1 Overvejelser ved omdannelse til selskab 
Inden det besluttes, om den personligt ejede virksomhed skal omdannes til et selskab, er det vigtig at have 

klarlagt baggrunden for, hvorfor virksomheden skal omdannes, herunder foretage en afvejning af de fordele 

og ulemper der er ved selskabsform frem for personligt ejet virksomhed.  

 

Landmand Jensen overvejer at lade sin personligt ejede landbrugsvirksomhed omdanne til et selskab for at 

lette generationsskiftet til Nikolaj, og anvende de fordele der er ved selskabsform frem for ved en personligt 

ejet virksomhed.  

 

8.1.1 Fordele ved selskabsform 
Ved en personligt ejet virksomhed hæfter ejeren med hele den personlige formue, der er således ikke nogen 

begrænsning. Ved selskabsform hæfter ejeren kun med den indskudte kapital, kreditorerne kan således ikke 

gøre udlæg i den personlige formue.  

Ved aktieselskaber skal selskabskapitalen mindst udgøre 500.000 kr., og ved anpartsselskaber skal 

selskabskapitalen mindst udgøre 80.000 kr.85 

Det er nødvendigt at foretage en generel afvejning af, hvorvidt der reelt er mulighed for 

hæftelsesbegrænsning. I tilfælde hvor der er stillet personlig kaution over for selskabets kreditorer, opnås den 

egentlige hæftelsesbegrænsning ikke på trods af, at virksomheden drives i selskabsform. 

 

Ved selskabsform er der mulighed for at udvide selskabsstrukturen til også at omfatte holdingselskaber. 

Fordelen ved at indskyde et holdingselskab er muligheden for at udlodde skattefrit udbytte til 

moderselskabet. For at kunne udlodde skattefrit udbytte til moderselskabet, er det et krav at moderselskabet 

ejer mindst 10 % af selskabskapitalen i datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden 

for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.86 Ved udlodning af skattefrie 

datterselskabsudbytter er det muligt at flytte overskydende likviditet fra driftsselskabet til holdingselskabet 

og derigennem begrænse sin hæftelse i driftsselskabet til kun at omfatte den indskudte likviditet. Værdierne 

flyttes derved fra datterselskabet til moderselskabet, hvilket kan være en fordel, da moderselskabet ikke 

hæfter for datterselskabets forpligtelser eller eventuelle erstatningssager, og en del af værdierne dermed er 

bragt uden for kreditorernes rækkevidde.     

 

                                                 
85 SEL § 4, stk. 2 
86 SSL § 13, stk. 1, nr. 2 og ABL § 4 A, stk. 1 
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Som udgangspunkt er det nemmere at optage nye medejere i anparts- og aktieselskaber end ved personligt 

ejede virksomheder. Optagelse af medejere i anparts- eller aktieselskaber sker som hovedregel ved 

kapitaludvidelser, herved berøres de øvrige kapitalejeres skattemæssige stilling ikke. Ved udtræden af en 

kapitalejer kan man vælge, at kapitalandelen sælges tilbage til det udstedende selskab, hvorefter den 

pågældende kapitalandel annulleres, hvilket ikke vil påvirke de tilbageværende kapitalejere skattemæssigt.   

 

Sammenholder man beskatningen på de 2 virksomhedstyper, er der ikke den store forskel jf. nedenstående 

figur 9. Denne ubetydelige forskel mellem de to beskatningsformer er ikke så overraskende, da det har været 

et mål fra politisk side ikke at have nogen skattemæssig forskel mellem de to beskatningsformer.87   

 

Marginalbeskatning 
Virksomhedsordningen   Aktieindkomst 

Marginalindkomst 100.000   Marginalindkomst 100.000 
AM-bidrag 8.000   Selskabsskat, 25 % 25.000 
Rest 92.000   Rest 75.000 
Indkomstskat, 52,2 % 48.024   Skat af aktieindkomst, 42 % 31.500 
Til rest 43.976   Til rest 43.500 
          
Effektiv skatteprocent 56,02%   Effektiv skatteprocent 56,50% 

Figur 9 - Marginal beskatning, virksomhedsordningen vs. aktieindkomst - egen tilvirkning. 
 

Jf. ovenstående er der ikke taget højde for den lavere beskatning på aktieindkomst under 48.300 kr. For 

personer udgør skat af aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 48.300 kr. årligt pr. person 27%.88 

Aktieindkomst, der overstiger grundbeløbet, beskattes med 42 %.89 Udnyttes grundbeløbet hos ægtefællen 

ikke, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, dog højest med grundbeløbet.90 

Er man gift, kan man derved tilsammen få beskattet 96.600 kr. i aktieindkomst med den lave 

beskatningsprocent på 27 %. Herved bliver fordelen ved at blive beskattet af aktieindkomst i forhold til 

personlig indkomst større. 

                                                 
87 Jan Nygaard og Lars Wøldike, Skattefri Virksomhedsomdannelse, side 12 
88 PSL § 8 a, stk. 1 
89 PSL § 8 a, stk. 2 
90 PSL § 8 a, stk. 4 
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Tages der udgangspunkt i en marginalindkomst på 100.000 kr., udgør besparelsen 6.769 kr. ved beskatning 

som aktieindkomst i forhold til personlig indkomst jf. nedenstående figur 10. 

 
Marginal beskatning – Aktieindkomst 

Marginalindkomst 100.000 
Selskabsskat, 25 % 25.000 
Rest 75.000 
Skat af aktieindkomst < 48.300 13.041 
Skat af aktieindkomst > 48.300 11.214 
Til rest 50.745 
Effektiv skatteprocent 49,26% 

Figur 10 - Marginal beskatning - aktieindkomst, egen tilvirkning. 
 
Primært spares arbejdsmarkedsbidraget ved beskatning af aktieindkomst frem for personlig indkomst. 

Holdes arbejdsmarkedsbidraget udenfor jf. nedenstående figur 11, er der en besparelse på 2.945 kr., svarende 

til ca. 3 % ved beskatning af aktieindkomst i forhold til beskatning af personlig indkomst. Er indkomsten 

under grænsen for topskat, vil det isoleret set bedst kunne betale sig at have virksomhed i personligt regi.  

 
Virksomhedsordningen ekskl. am-bidrag 

Marginalindkomst 100.000 
Indkomstskat ekskl. am-bidrag, 52,2 % 52.200 
Til rest 47.800 
    
Effektiv skatteprocent 52,20% 

Figur 11 – Marginalbeskatning - virksomhedsordningen ekskl. am-bidrag, egen til virkning 
 

8.1.2 Ulemper ved selskabsform 
Selskabers regnskaber offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Alle med interesse har derved mulighed for at se 

selskabets årsregnskab og få indsigt i selskabets økonomiske forhold, som nogle muligvis ikke ønsker at få 

offentliggjort. Selskabets vedtægter og stiftelsesdokument er ligeledes offentligt tilgængeligt hos 

Erhvervsstyrelsen. 

 

Aktie- og anpartsselskaber har pligt til at aflægge årsrapport jf. ÅRL § 3. Personligt ejede virksomheder 

herunder enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvor ikke alle de ansvarlige 

deltagere er kapitalselskaber, har ikke pligt til, men kan frivilligt vælge at aflægge årsrapport.91 Mange 

finansieringsselskaber, der har ydet lån til virksomheden, stiller dog ofte krav til hvert år at modtage et 

årsregnskab fra de personligt ejede virksomheder for, at kunne vurdere virksomhedens resultat, fremtidige 

                                                 
91 KPMG – Indsigt i årsregnskabsloven, side 26-27 
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finansieringsbehov samt udviklingsmuligheder. Vælger virksomheder, der ikke er forpligtiget til at aflægge 

årsrapport frivilligt at aflægge årsrapport der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal 

virksomheden iflg. ÅRL § 3, stk. 2 mindst følge reglerne for regnskabsklasse A.92 

 

Der er krav for selskaber om at lade årsrapporten revidere. Selskaber omfattet af klasse B,93 kan iflg. ÅRL § 

135, stk. 1 dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis de opfylder kravene om ikke at overskride 2 af 3 

følgende størrelser i to på hinanden følgende regnskabsår: 

1. En balancesum på 4 mio.kr. 

2. En nettoomsætning på 8 mio.kr. 

3. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

 

Tidligere har det ikke været muligt for holdingselskaber at fravælge revision, men fra 1. januar 2013 er det 

blevet muligt for holdingselskaber at fravælge revision med virkning fra det regnskabsår, der begyndte 1. 

januar 2013 eller senere. For at fravælge revision er det en betingelse, at holdingselskabet og de selskaber, 

der udøves betydelig indflydelse94 over, tilsammen ikke overskrider to af de oven for nævnte 

beløbsgrænser.95    

På trods af undtagelsen for klasse B selskaber der kan fravælge revision, kan der være nogle situationer, hvor 

banker og andre kreditinstitutter alligevel kræver en revisionspåtegning, da denne har høj grad af sikkerhed. 

   

Ejeren af selskabet har kun mulighed for at hæve penge ud af selskabet via udbytte eller løn. For at hæve 

penge ud som løn, skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt, da lønudbetalingen skal ske som til 

almindelige lønmodtagere. Ved personligt ejede virksomheder kan ejeren hæve penge ud til sig selv ved 

personlig indkomst. Hvis ejeren af et selskab hæver penge ud af selskabet, der ikke kan karakteriseres som 

udbytte eller løn, vil der være tale om et ulovligt aktionærlån.96  

 

Ved personligt ejet virksomhed har indehaveren mulighed for at trække underskud i virksomheden fra i 

anden indkomst samt overføre et resterende underskud til modregning i ægtefællens indkomst. Dette er ikke 

muligt i selskabsform, da selskabet er et selvstændigt skattesubjekt.97 

Ved selskabsform kan underskud kun modregnes i selskabets egne fremtidige overskud, medmindre 

selskabet indgår i en koncern med obligatorisk sambeskatning, hvor underskuddet kan modregnes i overskud 
                                                 
92 ÅRL § 7, stk. 1, nr. 1 
93 Klasse B virksomheder er defineret i ÅRL § 7, stk. 2, 1.pkt., og udgør virksomheder, som i to på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelse: Balancesum 0-36 mio.kr., Omsætning 0-72 
mio.kr., Ansatte 0-50.  
94 Der henvises til SEL § 7 for definition af en modervirksomheds bestemmende indflydelse over datterselskabet.  
95 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision, 20. januar 2013 
96 SEL § 210 
97 Jane Karlskov Bille m.fl., Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 13. 
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inden for koncernen. Underskuddet kan fremføres til modregning i overskud i senere regnskabsår, indtil det 

er fuldt modregnet. 

 

Den 13. juni 2012 vedtog Folketinget ved L173 en ny lov om underskudsbegrænsning af selskaber gældende 

fra indkomståret 2013. Underskudsbegrænsningen betyder, at selskaber fra og med indkomståret 2013 kun 

kan fradrage underskud fra tidligere år, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio.kr. fuldt ud i årets 

skattepligtige indkomst. Resterende underskud kan højest fradrages i 60 % af den del af årets skattepligtige 

indkomst, der overstiger grundbeløbet jf. SSL § 12, stk. 2.98    

  

Ved personligt ejede virksomheder er der flere muligheder for at udnytte et underskud i regnskabsåret. 

Underskud i virksomhedsordningen modregnes først i et eventuelt opsparet overskud, der med tillæg af den 

hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten.99 Underskud, der 

ikke kan rummes i det opsparede overskud, fradrages i positiv kapitalindkomst. Er indehaveren gift og 

samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, fradrages underskuddet med et beløb svarende til 

ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst, uanset om den skattepligtiges kapitalindkomst bliver 

negativ.100 Kan underskuddet stadig ikke fuldt indeholdes, fradrages det i den skattepligtiges personlige 

indkomst, uanset om denne herefter bliver negativ.101 Kan underskuddet ikke udnyttes i opsparet overskud, 

kapitalindkomst eller personlig indkomst, fremføres dette til modregning uden for virksomhedsordningen.102     

 

Det er en fordel ved personligt ejede virksomheder at kunne udnytte et eventuelt underskud med det samme i 

anden indkomst modsat selskaber, der først kan modregne underskud, når der i senere indkomstår opstår 

overskud til at modregne i.    

 

8.1.3 Sammenfatning af fordele og ulemper ved omdannelse til selskabsform 
Der er fordele og ulemper ved at drive virksomhed i såvel selskabsform som personligt regi. Det er i den 

forbindelse nødvendigt at foretage en konkret afvejning af hvilken model, der passer bedst til den 

pågældende virksomhed. 

 

Ved selskabsform er ejeren begrænset til kun at kunne hæve midler ud til privatforbrug ved løn eller udbytte, 

hvor det er muligt at hæve penge ud via den personlige indkomst ved personligt drevet virksomhed. Hæves 

midler ud som udbytte, spares arbejdsmarkedsbidraget ved at få udbetalt som aktieindkomst frem for 

                                                 
98 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.2.4.5.3 Generel begrænsning af selskabers underskud? SEL § 12, stk. 2. 
99 VSL § 13, stk. 1 
100 VSL § 13, stk. 2 
101 VSL § 13, stk. 3 
102 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.C.5.2.12 Underskud 
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personlig indkomst. Der er yderligere en del at spare i skat med en lavere beskatning på 27 %, for udlodning 

af udbytte under grænsen på 48.300 kr. og 96.600 kr. ved ægtefæller, frem for de 42 % af den del, der ligger 

over grænsen. 

 

Ved at drive virksomhed i personligt regi er det muligt at udnytte et underskud i regnskabsåret straks ved at 

modregne i anden indkomst, herunder den personlige indkomst. Dette er ikke muligt i selskabsform, da der 

først kan ske modregning af et underskud ved overskud i efterfølgende indkomstår. Det må dog antages, at 

det ikke i sig selv er et mål at opnå underskud i virksomheden. 

 

Det har ikke altid været muligt at drive landbrug i selskabsform. Først med landbrugsloven fra juli 1989 blev 

det muligt at drive landbrug i selskabsform uden forudgående tilladelse.103 At kunne drive landbrug i 

selskabsform giver mulighed for at overdrage virksomheden successivt, ved løbende at sælge aktier eller 

anparter i selskabet, hvor ejerskabet af bedriften overtages over en årrække. 

 

Landmand Jensen og Nikolaj er interesseret i mulighederne for at omdanne landbrugsvirksomheden til et 

selskab. De har besluttet, at hvis de vælger at omdanne til et selskab, skal det være et anpartsselskab med en 

anpartskapital på 125.000 kr. 

Fremadrettet ser Nikolaj muligheder i selskabsformen, hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt at medtage en 

yderligere medejer, og dele ansvarsområder på henholdsvis svineproduktionen og markdriften mellem sig.  

Nikolaj vil gerne udnytte mulighederne for udbetaling af udbytte frem for udbetaling af løn. 

 

8.2 Virksomhedsomdannelse 
Ved omdannelse af en personligt drevet virksomhed til et selskab indskydes virksomhedens aktiver og 

passiver typisk i et selskab som apportindskud. Virksomheden bliver overdraget fra den personlige ejer til 

selskabet, der kan illustreres ved nedenstående figur 12. Sker omdannelsen ved apportindskud, skal ejeren 

ikke have penge op af lommen for at foretage omdannelsen. Den personlige ejer af virksomheden får ved 

indskuddet i stedet kapitalandele i selskabet.104 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 LBK nr. 504 af 17/07/1989 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme § 20 
104 Jane Karlskov Bille m.fl., Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 19 

Figur 12 – Virksomhedsoverdragelse, egen tilvirkning 
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Omdannelse af personligt ejet virksomhed til et selskab kan ske enten ved en skattepligtig eller skattefri 

omdannelse. Som udgangspunkt anses overdragelsen som en skattepligtig overdragelse, hvoraf der skal 

betales skat af avancerne. For at lette overgangen fra personligt drevet virksomhed til drift i selskabsform er 

indført Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, efterfølgende omtalt virksomhedsomdannelsesloven, hvor 

ejeren af den personligt ejede virksomhed skattefrit kan omdanne sin virksomhed til et aktie- eller 

anpartsselskab.  

Det er valgfrit for ejeren, hvorvidt han ønsker at foretage en skattepligtig eller skattefri omdannelse. 

 

Afhandlingen omhandler generationsskifte, hvorfor dette kapitel ligeledes fokuserer på virksomheds-

omdannelse i forbindelse med et generationsskifte. Først vil de generelle regler omkring 

virksomhedsomdannelse blive gennemgået, hvorefter der vil blive foretaget en omdannelse af 

casevirksomheden.  

 

8.2.1 Krav til skattefri virksomhedsomdannelse 
Omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et anparts- eller aktieselskab kan ske skattefrit efter reglerne 

i virksomhedsomdannelsesloven jf. VOL § 1, stk. 1. For at anvende reglerne i virksomhedsomdannelses-

loven er det en betingelse, at der drives selvstændig virksomhed.  

 

Omdannelsen kan ske både ved indskydelse af virksomheden i et nystiftet selskab som apportindskud eller 

ved indskydelse i et allerede eksisterende selskab et såkaldt skuffeselskab.  

Sker overdragelsen til et allerede eksisterende selskab, er det en betingelse, at selskabet er stiftet senest på 

omdannelsesdatoen, ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed forud for tidspunktet, hvor overdragelsen 

finder sted, samt at hele dets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et 

pengeinstitut.105 Yderligere skal ejeren af den personligt ejede virksomhed eje hele aktie- eller anparts-

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

eje kapitalandele i samme forhold som deres andele i den personligt ejede virksomhed. 

 

I VOL § 2 er nævnt en række betingelser, der skal være opfyldt for at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Er alle betingelserne ikke opfyldt, vil en ellers skattefri virksomhedsomdannelse 

blive skattepligtig. 

 

                                                 
105 VOL § 1, stk. 2 
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Det er først og fremmest en betingelse, at ejeren på omdannelsestidspunktet er fuldt skattepligtig efter KSL § 

1 samt hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltoverenskomst.106  

 

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal som udgangspunkt overdrages til selskabet. Der er dog et par 

undtagelser hertil. Ved ejendom, der helt eller delvist anvendes i virksomheden, kan ejeren bestemme, om 

denne skal overdrages til selskabet eller holdes uden for omdannelsen. Yderligere kan ejeren af en 

virksomhed, der er omfattet af virksomhedsordningen, bestemme, om beløb på mellemregningskontoen skal 

holdes uden for omdannelsen eller indgå i selskabets egenkapital.107      

 

Der kan opstå et problem i forhold til blandede benyttede aktiver, hvorvidt disse skal indgå i omdannelsen. 

Udgangspunktet er, at disse aktiver skal indgå i virksomhedsomdannelsen. Aktiver anses for fuldt ud 

erhvervsmæssige i det omfang, de indgår i omdannelsen. Anvendes selskabets aktiv efterfølgende til privat 

brug, vil dette blive beskattet hos ejeren som enten indkomst eller udbytte fra selskabet.108 Dette er f.eks. 

aktuelt ved en blandet benyttet ejendom, der overdrages til selskabet. I det omfang, at ejeren fortsætter med 

at have bolig i ejendommen efter overdragelsen til selskabet, vil ejeren blive beskattet af værdien af hel- eller 

delvis fri bolig.109 

 

Det er yderligere en betingelse, at hele vederlaget for virksomheden ydes i form af kapitalandele eller ved, at 

værdien af kapitalandelene i et bestående selskab forøges som følge af omdannelsen.110 Ved aktieselskaber 

skal selskabskapitalen udgøre mindst 500.000 kr., mens der for anpartsselskaber er et minimumskrav på 

80.000 kr.111 Overstiger vederlaget minimumskravet, er der tale om indskydelse til overkurs. Den andel, der 

overstiger minimumskravet til selskabskapitalen, er ikke bunden kapital og vil senere kunne udloddes i 

selskabet.   

 

De kapitalandele, der ydes som vederlag for virksomheden skal svare til den samlede selskabskapital.112 Det 

betyder, at der i forbindelse med omdannelsen ikke kan ske optagelse af nye kapitalejere. Efterfølgende er 

det muligt at optage nye kapitalejere ved en kapitalforhøjelse.  

 

 

                                                 
106 VOL § 2, stk. 1, nr. 1 
107 VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
108 Jane Karlskov Bille m.fl., Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 32 
109 LL § 16, stk. 9 
110 VOL § 2, stk. 1, nr. 3 
111 SEL § 4, stk. 2 
112 VOL § 2, stk. 1, nr. 4 
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Kapitalandelenes anskaffelsessum må ikke blive negativ, hvis der skal foretages en skattefri 

virksomhedsomdannelse.113 Har ejeren anvendt virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen, er der 

dog mulighed for at foretage en skattefri omdannelse på trods af en negativ anskaffelsessum på 

kapitalandelene. Driver ejeren flere virksomheder, er det en betingelse, at alle virksomhederne omdannes, for 

at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. 

 

Er indskudskontoen negativ, skal denne udlignes inden omdannelsen.114 Det er ikke kun aktiver, der kan 

indgå i virksomhedsordningen, der kan indskydes til udligning af en negativ indskudskonto. Aktier og privat 

andel af en blandet benyttet bolig kan ligeledes indskydes til udligning af en eventuel negativ 

indskudskonto.115 En privat personbil kan ligeledes bruges til at udligne en negativ indskudskonto.116     

 

Skattefrie virksomhedsomdannelser kan maksimalt ske med 6 måneders tilbagevirkende kraft til den 1. 

januar.117 Ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed, vil denne dag altid være den 1. januar, hvorfor 

omdannelsen skal være foretaget senest den 30. juni. Det betyder, at omdannelsen skal foretages med 

virkning dagen efter udløb af det sidste regnskabsår, se endvidere nedenstående figur 13 for illustration. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kan ske med 6 måneders tilbagevirkende kraft til en hvilken som helst 

dag.  

 

 

 

 

 
                      Figur 13 - Overgangsperioden118 
 

 

Ejeren skal senest en måned efter omdannelsen indsende til SKAT de dokumenter, der er foreskrevet i 

selskabslovgivningen, herunder stiftelsesdokument, vedtægter, åbningsbalance og vurderingsberetning.119 

Derudover skal der indsendes en opgørelse over anskaffelsessummen for kapitalandelene opgjort efter VOL 

§ 4, stk. 2 og 3, samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsen, eller at 

overdragelsen til et allerede eksisterende selskab omfattet af VOL § 1, stk. 2 har fundet sted.  

                                                 
113 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
114 VSL § 16, stk. 2 og VSL § 16 a, stk. 4 
115 SKM2005.98.LSR 
116 SKM2006.280.SR 
117 VOL § 2, stk. 1, nr. 6 
118 Jan Nygaard m.fl., Skattefri Virksomhedsomdannelse, side 19 
119 VOL § 2, stk. 1, nr. 7 

Året forud for omdannelsen Omdannelsesåret 

Omdannelsesdag Balancedag Vedtagelsesdag 
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Hvorvidt SKAT giver dispensation ved en overskridelse af fristen afhænger af en konkret vurdering. Er der 

f.eks. allerede sket anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen, så den manglende indsendelse til SKAT udgør en 

forglemmelse, er der stor sandsynlighed for, at SKAT vil tillade den skattefri virksomhedsomdannelse på 

trods af overskridelse af tidsfristen, modsat hvis ejeren har haft mulighed for at spekulere i, hvorvidt der skal 

ske omdannelse eller ej.120  

 

Der skal ske hensættelse af den udskudte skat, der opstår i forbindelse med omdannelsen i selskabets 

åbningsbalance.121 Da selskabets egenkapital i åbningsbalancen skal udgøre mindst kapitalandelenes 

pålydende værdi, sikres der herved, at der på omdannelsestidspunktet er midler nok i selskabet til at betale 

den skat, som udskydes ved omdannelsen. 

 

Er ovenstående betingelser iflg. VOL § 2, stk. 1, nr.1-8 opfyldt, kan omdannelsen ske skattefrit. Der skal 

ikke først søges om tilladelse hos SKAT. Ved tvivlsspørgsmål kan det være relevant at indhente bindende 

svar fra SKAT jf. SFL § 21 for at sikre, at alle betingelserne er opfyldt, for når selskabsstiftelsen først er 

registreret hos Erhvervsstyrelsen, er den bindende og kan ikke omgøres.   

 

8.2.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse af casevirksomheden 
Ved omdannelse af casevirksomheden indskydes virksomhedens aktiver og passiver som apportindskud i et 

nystiftet selskab. Landmand Jensen får i stedet kapitalandele i selskabet. 

 

Ved en skattepligtig omdannelse svarer selskabets åbningsbalance til handelsværdien af de indskudte aktiver 

og passiver. Åbningsbalancen er et udtryk for den værdi, der er skudt ind i selskabet og svarer til 

kapitalandelenes anskaffelsessum. Der henvises til bilag 8 for en oversigt over casevirksomhedens 

åbningsbalance ved en skattepligtig omdannelse.   

 

I casevirksomhedens åbningsbalance udgør handelsværdien af ejendommen den seneste offentlige 

ejendomsvurdering -15 % ifølge værdiansættelsescirkulæret, der ligeledes blev benyttet ved overdragelse af 

den personligt ejede virksomhed i del 7. Det er som udgangspunkt ikke muligt at benytte værdiansættelse 

efter værdiansættelsescirkulæret ved virksomhedsomdannelse, som det er ved overdragelse af en personligt 

ejet virksomhed inden for gaveafgiftskredsen. På trods heraf er det alligevel valgt at benytte den seneste 

offentlige ejendomsvurdering -15 % som handelsværdi for ejendommen for bedre at kunne sammenligne 

konsekvenserne ved virksomhedsomdannelse kontra overdragelse af den personligt ejet virksomhed. Prisen 

pr. hektar for landbrug har været faldende de seneste år se endvidere bilag 1, hvorfor den seneste offentlige 

                                                 
120 SKM2006.47.DEP 
121 VOL § 2, stk. 1, nr. 8 
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ejendomsvurdering -15 % vurderes at afspejle den reelle handelsværdi for landbrugsejendommen, da det 

vurderes, at denne ligger lavere end den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

 

Ved en skattepligtig omdannelse udgør åbningsbalancen både selskabets skattemæssige anskaffelsessummer 

samt Landmand Jensens skattemæssige afståelsessummer. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse udløser almindelig avancebeskatning af de overdragne aktiver for 

ejeren af virksomheden.  

 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil Landmand Jensen dermed blive beskattet af de 

skattepligtige avancer, der ligeledes blev beregnet i afsnit 7.9.1 Skattepligtig overdragelse, på i alt 19,3 

mio.kr., jf. figur 4 side 32.  

 

Egenkapitalen vil ved virksomhedsomdannelsen som udgangspunkt være væsentligt højere end 

kapitalkravet, der som tidligere nævnt for casevirksomheden er fastsat til 125.000 kr. Merværdien udover de 

125.000 kr. udgør et stiftertilgodehavende, der kan hæves skattefrit.  

Merværdien i forhold til kapitalkravet på de 125.000 kr. udgør for casevirksomheden 33,6 mio.kr., heraf er 

afsat 19,3 mio.kr. som gæld til selskabsdeltager jf. bilag 8. De 19,3 mio.kr. svarer til den skyldige avanceskat 

i forbindelse med overdragelsen. De resterende 14,3 mio.kr. er medtaget som egenkapital i 

casevirksomhedens åbningsbalance. 

 

8.2.3 Skattefri virksomhedsomdannelse af casevirksomheden  
Landmand Jensen opfylder betingelserne i virksomhedsomdannelsesloven og kan dermed vælge at foretage 

en skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

Landmand Jensen vælger at lade hele den faste ejendom indgå i virksomhedsomdannelsen, da denne udgør 

en naturlig del af selve virksomheden herunder svineproduktionen samt maskinhus til markdriftens maskiner. 

Derudover er der den private andel vedrørende ejerboligdelen, hvor Landmand Jensen og Inge bor. Den 

private ejerboligdel medtages ligeledes i omdannelsen. Det er slået fast af Ligningsrådet, at det er muligt ved 

omdannelse af sin personlige virksomhed i virksomhedsordningen til selskabsform at medtage den private 

ejerboligdel ved omdannelsen.122 Landmand Jensen vil dog blive beskattet af værdien af fri bolig.123       

 

Virksomhedens indskudskonto udgør 0 kr. pr. 31. december 2012, jf. bilag 2. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 er 

dermed ligeledes opfyldt, da der ikke eksisterer en negativ indskudskonto på omdannelsestidspunktet. 

                                                 
122 SKM2001.638.LR 
123 LL § 16, stk. 9 
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Som tidligere omtalt skal omdannelsen ske inden 6 måneder fra skæringsdatoen i åbningsbalancen.124  

Casevirksomhedens seneste statusdag er den 31. december 2012, hvilket betyder, at vedtagelsesdagen skal 

være senest den 30. juni 2013, for at have omdannelsesdag den 1. januar 2013. Selskabets regnskabsmæssige 

åbningsbalance udgør handelsværdien af aktiver og passiver og er et udtryk for den værdi, der er indskudt i 

selskabet og svarer til anparternes anskaffelsessum.125   

 

Successionsgrundlaget udgør selskabets skattemæssige grundlag, som er opgjort efter VOL § 4, stk. 2 med 

fradrag af den skattepligtige avance i forhold til handelsværdien. I åbningsbalancen er der hensat til udskudt 

skat af de skattepligtige avancer ved omdannelsen med 8,2 mio.kr., idet udskudt skat skal afsættes med 25 

%.126 

Der henvises til bilag 9 for oversigt over casevirksomhedens regnskabsmæssige- og skattemæssige 

åbningsbalance samt opgørelse af udskudt skat ved en skattefri omdannelse. 

 

Ifølge åbningsbalancen jf. bilag 9 udgør selskabets egenkapital 25,6 mio.kr. hvoraf den bundne 

selskabskapital udgør 125 t.kr., og de resterende 25,5 mio.kr. vedrører overkurs ved omdannelsen. Ved en 

skattefri omdannelse er det ikke muligt som ved en skattepligtig omdannelse at hæve merværdien skattefrit. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse udgør merværdien i forhold til kapitalkravet en overkurs, der kan 

udloddes som skattepligtigt udbytte.     

 

Landmand Jensens anskaffelsessum for kapitalandelene i selskabet udgør 1.133 t.kr. jf. bilag 9. Derudover 

har Landmand Jensen indestående på konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen på 2.490 t.kr. 

eksklusiv virksomhedsskat. Landmand Jensen kan frit vælge, hvorvidt det opsparede overskud helt eller 

delvist skal hæves og beskattes ved omdannelsen, eller om det opsparede overskud skal modregnes i 

anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Nedsættes anparternes skattemæssige anskaffelsessum, bliver 

virksomhedsskatten endelig. Nedsættes anparternes anskaffelsessum ikke, skal Landmand Jensen medregne 

indestående på konto for opsparet overskud i den personlige indkomst jf. VSL § 10, stk. 3 i 

omdannelsesåret.127 Det er ikke muligt at lade det opsparede overskud blive i virksomhedsordningen med 

henblik på at begynde ny virksomhed. 

 

                                                 
124 VOL § 2, stk. 1, nr. 6 
125 Jane Klarskov Bille m.fl., Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 51 
126 VOL § 2, stk. 1, nr. 8 
127 VSL § 16, stk. 1 
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Ved nedsættelse af anparternes skattemæssige anskaffelsessum udskydes beskatningen til en senere 

skattepligtig afståelse af anparterne. Det er muligt, at reducere beskatningen ved at udnytte progressionen 

ved beskatning af aktieindkomst.128 

 

Modregnes Landmand Jensens opsparet overskud i virksomhedsordningen på 2.490 t.kr. i anparternes 

anskaffelsessum, bliver denne negativ med 1.356 t.kr. jf. bilag 9. Da Landmand Jensen i året forud for 

omdannelsen har anvendt virksomhedsordningen, vil han fortsat kunne gennemføre en skattefri omdannelse 

på trods af den negative anskaffelsessum på anparterne.129 

 

Som omtalt i afsnit 7.5 Successionsberettigede aktiver er det besluttet, at Nikolaj succederer i det opsparede 

overskud. Det opsparede overskud overføres derfor fra virksomhedsordningen til kapitalandelene i selskabet 

i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse ved modregning i kapitalandelenes anskaffelsessum. 

Risikoen ved en negativ anskaffelsessum på kapitalandelene er, hvis virksomheden efterfølgende går 

konkurs. Ejeren vil da blive beskattet af kapitalandelene på trods af, at disse ikke længere har nogen værdi, 

men på grund af den negative anskaffelsessum, hvorfor en skattefri omdannelse kan være risikabel for 

virksomheder med en usikker fremtid.  

Landmand Jensen og Nikolaj har ikke nogen forventning om at landbrugsvirksomheden er truet af konkurs, 

hvorfor de ikke anser den negative anskaffelsessum på anparterne som et problem. 

 

                                                 
128 Jane Karlskov Bille, Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 41 
129 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
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8.2.4 Skatteudskydelsen 
For at styrke beslutningsgrundlaget sammenholdes skatten til betaling ved en skattepligtig omdannelse med 

den udskudte skat ved en skattefri omdannelse. 

 

Skatteudskydelse 
Skattepligtig omdannelse       
Ejendomsavance 26.474.260 x 56,1 % 14.852.060 kr. 
Genvundne afskrivninger 5.641.973 x 56,1 % 3.165.147 kr. 
Driftsmidler 500.000 x 56,1 % 280.500 kr. 
Opsparet overskud 954.000 kr. 
I alt 19.251.707 kr. 
          
Skattefri omdannelse         
Udskudt skat på anparterne EK - anskaf.sum = 

25.595.942 kr.- (-1.356.234 
kr.) = 26.952.176 x 42 % 

  
  11.319.914 kr. 
    
Udskudt skat i selskabet 32.616.234 x 25 % 8.154.059 kr. 
Samlet udskudt skat 19.473.973 kr. 
          
Forskel     222.266 kr. 

Figur 14 - Skatteudskydelsen - egen tilvirkning 
 

Ifølge ovenstående figur 14 er der en lavere beskatning på i alt 222.266 kr. ved skattepligtig omdannelse i 

forhold til den skattefri omdannelse forudsat, at der sker modregning af opsparet overskud i anparternes 

anskaffelsessum.  

 

Det skal bemærkes, at den udskudte skat på aktieindkomsten er sat til den højeste sats. Der er ikke taget 

højde for den lavere beskatning på 27 %, hvilket vil minimere den udskudte skat på anparterne.  

 

Derudover må det antages, at skatteudskydelsen har en værdi afhængig af renteniveauet. Ved en skattepligtig 

omdannelse skal der ved omdannelsen udredes 19,3 mio.kr. til betaling af avanceskatten. Ved en skattefri 

omdannelse udskydes skatten indtil den dag, der sker skattepligtig afståelse af aktiverne eller salg af 

kapitalandelene. I stedet for at udrede 19,3 mio.kr. til betaling af avanceskatten ved omdannelsen, vil det 

være en fordel for virksomheden at kunne anvende likviditeten i driften.  

 

Nutidsværdien af den udskudte skat ved en skattefri omdannelse mindskes yderligere ved at udskyde 

beskatningen til et senere tidspunkt. 
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Forudsættes det, at Nikolaj først sælger anparterne om 25 år, som det blev forudsat ved generationsskifte af 

den personligt ejede virksomhed, udgør nutidsværdien af den latente skattebyrde på anparterne 3,3 mio.kr. jf. 

bilag 10 samt nutidsværdien af den udskudte skat i selskabet udgør 2,4 mio.kr. jf. bilag 11. Dette giver en 

samlet udskudt skat i nutidsværdi på 5,7 mio.kr. ved en skattefri omdannelse. Fordelen ved en skattefri 

omdannelse vil hermed være væsentlig i forhold til en skattepligtig omdannelse. 

 

Det vil være en fordel for Landmand Jensen men også virksomheden at foretage en skattefri omdannelse og 

dermed udskyde skatten, da denne anses som værende betydelig ved en skattepligtig omdannelse. Det vil 

risikere at få væsentlige konsekvenser for virksomheden og dens fremtidige drift, hvis der trækkes 19,3 

mio.kr. ud af virksomheden til betaling af avanceskatten. 

 

Ved en virksomhedsomdannelse af casevirksomheden vil det være mest fordelagtigt at gennemføre en 

skattefri omdannelse og dermed udskyde beskatningstidspunktet. Det forudsættes dermed i det efterfølgende 

at virksomhedsomdannelsen er gennemført skattefrit. 

 

8.3 Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter 
Ved værdiansættelse af aktier sondres der mellem børsnoterede aktier og unoterede aktier. Der er som 

udgangspunkt ingen problemer i forhold til værdiansættelse af aktier i børsnoterede selskaber, da disse 

værdiansættes til den offentlige kursværdi. Det er derimod ikke så lige til med aktier i unoterede selskaber.  

 

Der er to forskellige metoder at opgøre værdien af unoterede aktier og anparter på i forhold til, om der er tale 

om overdragelse inden for gaveafgiftskredsen eller overdragelse uden for gaveafgiftskredsen. 

 

8.3.1 Overdragelse uden for gaveafgiftskredsen 
Ved overdragelse uden for gaveafgiftskredsen skal værdien af aktier og anparter fastsættes efter TSS-

cirkulære 2000-09. Ifølge cirkulæret skal unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes 

handelsværdien ikke, f.eks. fordi aktierne eller anparterne ikke tidligere har været omsat, er der i cirkulæret 

2000-09 indsat en hjælperegel til værdiansættelsen. 

 

Ifølge hjælpereglen skal aktiernes og anparternes værdi beregnes på baggrund af summen af aktivernes værdi 

i selskabet fratrukket gældsposterne og efterfølgende tillagt værdien af goodwill.  
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Opgørelsen af værdierne tager udgangspunkt i selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte årsregnskab. Der 

skal ved opgørelsen foretages korrektion af følgende regnskabsmæssige poster: 

• Fast ejendom, den regnskabsmæssige værdi skal erstattes med den seneste kendte offentlige 

ejendomsvurdering. 

• Associerede unoterede selskaber skal medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, når 

handelsværdien er ukendt. 

• Goodwill og andre immaterielle aktiver skal værdiansættes efter TSS-cirkulære 2010-10, der 

angiver værdiansættelse af goodwill. 

• Udskudt skat skal medtages og reguleres i forhold til ovennævnte korrektioner. 

• Egne aktier skal ikke medtages i beregningen af den indre værdi. 

 

Resultatet af hjælpereglens anvendelse må kun fraviges, hvis det anses for værende relevant og væsentligt.130 

 

8.3.2 Overdragelse inden for gaveafgiftskredsen 
Ved overdragelse af unoterede aktier eller anparter mellem interesseforbundne parter gælder værdiansættelse 

efter enten værdiansættelsescirkulæret eller TSS-cikulære 2000-09. Retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-

09 finder alene anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er 

omfattet af værdiansættelsescirkulæret.131  

 

Værdiansættelsescirkulæret finder anvendelse ved overdragelser mellem interesseforbundne parter inden for 

gaveafgiftskredsen, herunder generationsskifte fra forældre til barn.  

 

Ifølge værdiansættelsescirkulæret punkt 17 skal unoterede aktier værdiansættes til aktiernes handelsværdi. 

Det er ifølge cirkulæret ofte vanskeligt, da handelspriserne vil være svære at fremskaffe eller, at salgene har 

fundet sted under forhold, der gør, at det ikke afspejler den reelle handelspris. I stedet henviser 

værdiansættelsescirkulæret til, at en kurs udregnet efter de af Ligningsrådet fastsatte retningslinjer for 

beregning af formueskatteskursen, finder anvendelse ved værdiansættelsen. 

Som følge af ophævelse af formuebeskatningen den 1. januar 1997, beregner SKAT ikke længere 

formueskattekursen for unoterede aktier og anparter. Værdiansættelsescirkulærets punkt 17 vedrørende 

værdiansættelse af unoterede aktier er dog endnu ikke blevet ændret i forbindelse hermed. Selvom kurslisten 

er afskaffet, kan værdiansættelse af unoterede aktier og anparter fortsat ske på baggrund af de af SKAT 

fastsatte kapitaliseringsfaktorer jf. TfS 1997, 599.132 

                                                 
130 Cirkulære 2000-09, om værdiansættelse af aktier og anparter  
131 EksempelManual 2011/12, side 76 
132 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 1, side 419-420 
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Kursberegningen foretages på grundlag af det seneste årsregnskab for selskabet. I tilfælde hvor 

overdragelsen sker kort tid forud for regnskabsårets udløb, foretages beregningen på grundlag af regnskabet 

for regnskabsåret, der udløber efter overdragelsen, hvilket ifølge praksis anses for at være inden for en 

måned før regnskabsårets afslutning.133 

 

Skatteministeriet har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter, gældende fra 

den 1. januar 2013:134 

 

Indtjeningsevne: 11,50 

Modificerede regel:  5,75 

Udbytte:  92,00 

Indre værdi:  80,00 

 

Opgørelsen af skattekursen afhænger af selskabets karakter. 

Udgangspunktet er, at værdien beregnes som gennemsnittet af indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,5 og 

udbytteprocenten kapitaliseret med 92 samt 80 % af den indre værdi.  

Ved hovedaktionærselskaber tages der ikke højde for udbytteprocenten, da udbyttet er tilfældigt fastsat af 

hovedaktionæren og derfor ikke bør have indflydelse på skattekursen. 

I tilfælde, hvor den beregnede skattekurs for et almindeligt selskab eller et hovedaktionærselskab overstiger 

den fulde indre værdi, og indtjeningsevnen er større end 10 %, skal modificeringsreglen anvendes til at 

beregne en ny skattekurs. 

 

Er der tale om et ejendomsselskab, foretages kursberegningen efter de ovenfor nævnte regler, kursen kan dog 

ikke blive lavere end 90 % af den indre værdi.135  

Der fremgår ikke af skattekursreglerne en nærmere afgrænsning af hvilke selskaber, der må kvalificeres som 

ejendomsselskaber. Det må antages, at eftersom skattekursen ikke må udgøre mindre end 90 % af den indre 

værdi, må det være udtryk for, at ejendomsselskaber omfatter selskaber, hvor værdien primært bestemmes af 

selskabets ejendomsbeholdning,136 hvilket ligeledes fremgår af Landsskatteretsafgørelsen 

SKM2013.110.LSR. 

 

                                                 
133 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked. 
134 SKM2012.638.SKAT 
135 SKM2012.638.SKAT 
136 TfS 2005, 51 
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Casevirksomhedens ejendomsværdi udgør 115 mio.kr. ifølge den seneste offentlige ejendomsvurdering, jf. 

bilag 3, hvilket svarer til 94 % af virksomhedens samlede aktiver. På trods af driftsaktiviteten i 

virksomheden vurderes det, at værdien af selskabets ejendomsbeholdning er af en så betydelig karakter, at 

casevirksomheden må anses som et ejendomsselskab i forbindelse med anparternes kursberegning, hvilket 

betyder, at skattekursen for selskabet ikke kan blive mindre end 90 % af den indre værdi.137 

 

Nystiftede selskaber ansættes til kurs pari.138 Årsagen til dette er, at der ikke eksisterer materiale til at 

foretage en værdiansættelse. Ligeledes må det antages, at der sjældent kan nå at ske markant store 

værdistigninger over en så kort tidsperiode. 

 

Overdrager Landmand Jensen sine anparter til Nikolaj umiddelbart efter virksomhedsomdannelsen, skal 

kursen dermed ansættes til kurs pari. Overdrages anparterne til Nikolaj først nogle år senere, skal kursen på 

selskabet værdiansættes efter metoden for ejendomsselskaber. 

 

Som tidligere nævnt er generationsskiftet af casevirksomheden planlagt at blive gennemført den 1. januar 

2013, hvorved overdragelsen af anparterne til Nikolaj vil ske umiddelbart efter virksomhedsomdannelsen, 

hvorfor kursen af selskabet skal ansættes til kurs pari ifølge metoden for nystiftede selskaber. 

  

8.4 Succession af unoterede aktier og anparter 
Reglerne om familieoverdragelse af aktier og anparter med succession er reguleret i ABL § 34. Reglerne 

omkring overdragelse af aktier og anparter med succession minder en del om overdragelse af en personligt 

ejet virksomhed med succession. Ved overdragelse af aktier eller anparter med succession beskattes en 

eventuel avance i forbindelse med overdragelsen ikke hos overdrageren, i stedet indtræder erhververen i 

overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen. 

 

Der kan kun ske overdragelse af aktier og anparter med succession til en nærmere fastsat personkreds, der 

omfatter børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og børnebørn, eller en samlever med fælles bopæl inden 

for de sidste to år.139 

Overdragelsen skal omfatte mindst 1 % af selskabskapitalen.140 Denne betingelse udelukker dermed ikke 

deloverdragelser, hvilket kan lette generationsskiftet, da likviditetskravet vil være mindre end ved 

overdragelse af hele selskabet på én gang. 

 
                                                 
137 SKM2013.110.LSR 
138 SKM2012.638.SKAT 
139 ABL § 34, stk. 1, nr. 1 
140 ABL § 34, stk. 1, nr. 2 
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For at der kan ske overdragelse med succession af kapitalandele, må selskabets aktivitet ikke anses for 

værende passiv investeringsvirksomhed. Ved passiv investeringsvirksomhed forstås, at selskabets aktivitet 

ikke primært må bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter og værdipapirer.141 

Bortforpagtning af fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri og lignende jf. VUL § 33, stk. 1 eller 7, 

anses ikke som udlejning af fast ejendom.142 

Endeligt må kapitalandelene ikke være omfattet af ABL § 19, der vedrører aktier og anparter udstedt af et 

investeringsselskab.143 

 

Ved overdragelse af aktier eller anparter med succession efter ABL § 34 kan der ske kompensation for 

overtagelse af den latente skat efter KSL § 33 C ved nedslag i handelsværdien eller efter KSL § 33 D ved 

beregning af passivpost. For at anvende nedslaget efter KSL § 33 D er det som tidligere nævnt en betingelse, 

at der indgår et gaveelement i overdragelsen. For aktieindkomst udgør passivposten 22 %.144 Parterne har 

krav på det største af de to nedslag. 

Ved overdragelse af casevirksomhedens anparter anvendes nedslaget beregnet efter KSL § 33 D ved 

beregning af passivpost, da det antages, at de to muligheder for nedslag sidestilles. Der henvises endvidere til 

afsnit 7.9.2 Overdragelse med succession for nærmere gennemgang. 

 

8.4.1 Succession af casevirksomhedens unoterede anparter  
Som beskrevet i afsnit 8.3.2 Overdragelse inden for gaveafgiftskredsen, finder overdragelsen af selskabet til 

Nikolaj sted umiddelbart efter omdannelsen, hvorfor værdien af selskabet sættes til kurs pari. 

Selskabets kurs udgør 20.476,75 kr. pr. 1. januar 2013 ved en skattefri omdannelse, der med 125.000 

anparter giver en skattemæssig indre værdi for det nystiftede selskab på i alt 25,6 mio.kr., som det ligeledes 

fremgår af bilag 9. 

 

Overdrages selskabets samlede anpartskapital til Nikolaj umiddelbart efter omdannelsen, opnår Landmand 

Jensen en skattepligtig avance på knapt 27 mio.kr., der skal beskattes som aktieindkomst. Skatten af 

aktieindkomst udgør 11,3 mio.kr., hvoraf Landmand Jensen har 14,3 mio.kr. i rest til udbetaling jf. figur 15 

side 61. Det er forudsat, at Inge ikke har nogen aktieindkomst, hvorfor Inges grundbeløb på 48.300 kr. 

overføres til Landmand Jensen. Landmand Jensen kan herved få beskattet i alt 96.600 kr. i aktieindkomst til 

den lave beskatning på 27 %. 

 

 
                                                 
141 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 330 
142 ABL § 34, stk. 1, nr. 3 
143 ABL § 34, stk. 1, nr. 4 
144 KSL § 33 D, stk. 3 
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Skattepligtig overdragelse af anparterne 

    
Anskaffelsessum, jf. bilag 9 - 1.356.234 kr. 
Salgssum, jf. bilag 9 25.595.942 kr. 
Avance 26.952.176 kr. 
    
Aktieindkomst < 96.600 kr., 27 % 26.082 kr. 
Aktieindkomst > 96.600 kr., 42 % 11.279.342 kr. 
Skat til betaling 11.305.424 kr. 
    
Rest til udbetaling145   14.290.518 kr. 

Figur 15 - Skattepligtig overdragelse af anparterne - egen tilvirkning 
 

Ved en skattepligtig overdragelse af hele selskabets anpartskapital skal Nikolaj betale Landmand Jensen 25,6 

mio.kr., som er handelsværdien for selskabets samlede anparter. Landmand Jensen vil efter betaling af skat 

på aktieindkomst have 14,3 mio.kr. i rest til udbetaling. Nikolajs skattemæssige anskaffelsessum på 

anparterne udgør handelsværdien.    

 

Ved overdragelse med succession gives nedslag i den skattepligtige avance efter KSL § 33 D med den 

beregnede passivpost på 5,9 mio.kr. jf. nedenstående figur 16. Ved overtagelse af hele anpartskapitalen med 

succession, skal Nikolaj dermed betale 19,7 mio.kr. til Landmand Jensen mod de 25,6 mio.kr. ved en 

skattepligtig overdragelse af anparterne.  

 

Overdragelse af anparterne med succession 
    
Anskaffelsessum -1.356.234 kr. 
Salgssum 25.595.942 kr. 
Avance 26.952.176 kr. 
    
Passivpost (22 %) 5.929.479 kr. 
    
Salgspris 25.595.942 kr. 
- Passivpost 5.929.479 kr. 
Overdragelsessum   19.666.463 kr. 

Figur 16 - Overdragelse af anparterne med succession - egen tilvirkning 
 

 

                                                 
145 Rest til udbetaling = salgssum – skat til betaling. 
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Ved overdragelse med succession frigøres Landmand Jensen af den beregnede avanceskat på anparterne på i 

alt 11,3 mio.kr. jf. figur 15 side 61. I stedet indtræder Nikolaj i Landmand Jensens oprindelige 

anskaffelsessum på anparterne på -1,4 mio.kr. og overtager en latent skattebyrde på 11,3 mio.kr. svarende til 

den beregnede avanceskat på anparterne. 

Det forudsættes, at Nikolajs ægtefælle Katrine, ikke har nogen særskilt aktieindkomst, hvortil hendes 

grundbeløb på 48.300 kr. overføres til Nikolaj, der ligeledes kan opnå beskatning af aktieindkomst for 

96.600 kr. med den lave beskatning på 27 %. 

 

Det kan bedst betale sig for Landmand Jensen at overdrage anparterne med succession til Nikolaj med et 

nedslag på 5,9 mio.kr. af den beregnede passivpost mod at skulle betale 11,3 mio.kr. i avanceskat. Ved 

overdragelse med succession vil Landmand Jensen få udbetalt 19,7 mio.kr. mod 14,3 mio.kr. ved en 

skattepligtig overdragelse. 

 

Ved overdragelse med succession indtræder Nikolaj som før nævnt i Landmand Jensens oprindelige 

anskaffelsessum på anparterne og overtager dermed en latent skattebyrde på 11,3 mio.kr. Hvis det 

forudsættes, at Nikolaj beholder anparterne i 25 år, udgør den overtagne latente skattebyrde 3,3 mio.kr. i 

nutidskroner, se endvidere bilag 10. Den kontante betaling for anparterne efter nedslag af passivposten på 

19,7 mio.kr. tillagt nutidsværdien af den latente skattebyrde på 3,3 mio.kr., udgør i alt 23 mio.kr. jf. 

nedenstående figur 17. Sammenholdt med 25,6 mio.kr., som Nikolaj skal betale til Landmand Jensen ved en 

skattepligtig overdragelse, er overtagelse af anparterne med succession den mest fordelagtige 

overtagelsesmodel for Nikolaj. 

 

Overdragelse af anparterne med succession 
Kontant betaling med nedslag   
efter KSL § 33 D 19.666.463 kr. 
Nutidsværdi af latent skattebyrde 3.338.523 kr. 
I alt 23.004.986 kr. 
        

Figur 17 - Overdragelse af anparterne med succession - egen tilvirkning 
 

En skattepligtig overdragelse af anparterne vil udløse en betydelig skat af aktieindkomst til betaling. 

Besluttes det at generationsskifte virksomheden i selskabsform, vil det være mest optimalt for både 

Landmand Jensen og Nikolaj at overdrage anparterne med succession. 

 



CBS – Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Louise Huge-Jakobsen 
   

Side 63 af 100 

8.5 Aktieombytning 
Ved en aktieombytning ombytter kapitalejeren sine kapitalandele i et selskab, det erhvervede selskab, med 

kapitalandele i et andet selskab, det erhvervende selskab.146 Der indskydes et selskab mellem kapitalejeren 

og det hidtidige driftsselskab. Det erhvervende holdingselskab overtager besiddelsen af kapitalandelene i det 

erhvervede driftsselskab jf. nedenstående figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 18 – Aktieombytning – egen tilvirkning 
 

Kapitalejeren anses for at have afstået sine kapitalandele i det erhvervede selskab til det erhvervende selskab. 

I stedet for at modtage kontanter for de afståede kapitalandele modtager kapitalejeren i stedet kapitalandele 

som vederlag i det selskab, der afstås til. 

 

Der vil som udgangspunkt være tale om en skattepligtig aktieombytning, der vil udløse 

aktieavancebeskatning hos kapitalejeren i forhold til værdien af kapitalandelene i det erhvervede selskab på 

ombytningstidspunktet. Det erhvervende holdingselskab anses som have anskaffet aktierne til denne værdi. 

Ved en skattepligtig aktieombytning skal der ikke ske indberetning til SKAT.  

Der er mulighed for at undgå avancebeskatning ved aktieombytningen ved at gennemføre denne som en 

skattefri aktieombytning. En skattefri aktieombytning kan gennemføres med eller uden forudgående 

tilladelse fra SKAT. 

 

8.5.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT 
Betingelserne for skattefri aktieombytning er reguleret i ABL § 36. Det er først og fremmest en betingelse, at 

både det erhvervede og erhvervende selskab er skatteretligt hjemmehørende i en medlemsstat, som i dette 

tilfælde vil være Danmark og uden mulighed for fritagelse for betaling af selskabsskat til Danmark i 

forbindelse med en dobbeltbeskatningsoverenskomst.147    

                                                 
146 Michael Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, side 562 
147 ABL § 36, stk. 1 
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Det er endvidere en betingelse for skattefri aktieombytning, at det erhvervende selskab opnår flertallet af 

stemmerne i det erhvervede selskab, hvis dette ikke allerede er tilfældet.148 Det er blot et krav, at 50 %’s 

stemmegrænsen overskrides. Der er intet krav om fra og til hvilket stemmeniveau, der skal erhverves 

kapitalandele, når blot der ejes mere end 50 % af stemmerettighederne.149 Der skal være tale om et reelt 

stemmeflertal, det er ikke nok, at der formelt set ejes over 50 % af kapitalandelene, hvis stemmeretten reelt 

ikke kan udøves. Dette er ligeledes slået fast i Landsskatteretsafgørelsen SKM2006.372.LSR, hvor et 

holdingselskab ved en anpartsombytning ejede 52 % af anparterne, og formelt havde stemmemajoriteten, 

men hvor det fremgik af anpartshaveroverenskomsten, at væsentlige beslutninger skulle afgøres på 

anpartshavermøder, hvor der kræves enighed. Dette betød, at holdingselskabet på trods af sine 52 % anparter 

reelt set ikke havde flertallet af stemmerne i selskabet. Betingelsen for at opnå tilladelse til en skattefri 

anpartsombytning var dermed ikke opfyldt. 

 

I en afgørelse fra Østre Landsret blev det ligeledes afgjort, at der ikke var tale om et reelt stemmeflertal ved 

en aktieombytning, da der allerede ved ombytningen lå en aftale om et tilbagesalg til det erhvervede selskabs 

aktionærer, og at skatteyderen dermed hverken havde en reel ejerrådighed eller risiko vedrørende aktien.150      

Det er altså ikke muligt at opnå tilladelse til en skattefri aktieombytning, hvis ejerforholdet mellem to 

kapitalejere er 50/50, eller hvis der er indgået en anpartshaver- eller aktionæroverenskomst, hvor den ene 

part reelt set ikke har rådighed over 50 % af stemmerne i selskabet. Betingelsen og stemmeflertal skal være 

opfyldt både formelt og reelt. 

 

Det er yderligere en betingelse, at vederlæggelsen til kapitalejerne i det erhvervede selskab alene sker med 

aktier eller anparter i det erhvervende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.151 

Aktievederlæggelsen skal have en værdi. Er egenkapitalen negativ på ansøgningstidspunktet i det selskab, 

hvis aktier der skal ombyttes, anses aktierne som værende værdiløse, og der kan ikke ske aktievederlæggelse, 

og dermed ikke foretages en skattefri aktieombytning.152    

 

Aktieombytningen skal være gennemført inden for en tidsperiode på 6 måneder regnet fra den første 

ombytningsdag, ellers vil tilladelsen som udgangspunkt anses som bortfaldet. SKAT kan forlænge fristen, 

hvis der ansøges herom.153  

 

                                                 
148 ABL § 36, stk. 2 
149 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 599 
150 SKM2003.221.ØLR 
151 ABL § 36, stk. 2 
152 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 603 
153 ABL § 36, stk. 4 
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Aktieombytninger kan ikke foretages med skattemæssig tilbagevirkende kraft.154 

 

I ansøgningen til SKAT om tilladelse til skattefri aktieombytning bør der medsendes oplysninger om ”(1) 

driftsaktiviteten i det erhvervede selskab, (2) fordelingen af aktiekapitalen i selskabet og angivelse af, 

hvornår og hvorledes aktionærerne har anskaffet aktierne, (3) årsagen til aktieombytningen, (4) fordelingen 

af vederlaget for ombytningen, (5) planer for fremtidig ændring af ejerstrukturen og (6) eventuelle 

aktionæraftaler.”155  

Ansøgningen til SKAT om tilladelse til en skattefri aktieombytning skal indeholde en begrundelse med et 

forretningsmæssigt hensyn for den skattefrie aktieombytning. Det accepteres ikke fra SKAT, at 

skatteundgåelse eller skatteudskydelse er et af formålene med den skattefri aktieombytning, alternativt ville 

man jo vælge at foretage en skattepligtig ombytning.  Skatteundgåelse må ikke være den væsentligste årsag 

til ombytningen.156 

 

8.5.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT 
En skattefri aktieombytning kan også gennemføres uden forudgående tilladelse fra SKAT. Ved 

aktieombytninger uden forudgående tilladelse finder de almindelige regler i ABL § 36, stk. 1-5, som er 

omtalt ovenfor, tilsvarende anvendelse. Der vil i dette afsnit kun blive gennemgået de supplerende regler, der 

er gældende ved aktieombytning uden tilladelse reguleret i ABL § 36, stk. 6 og 7. 

 

For at gennemføre en aktieombytning uden forudgående tilladelse er det en betingelse, at værdien af 

vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede 

aktier.157 

 

Herudover er det en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en 

periode på 3 år efter ombytningstidspunktet.158 Dette omtales som holdingkravet og er indført for at 

forhindre, at adgangen til skattefri aktieombytning uden tilladelse anvendes til at undgå 

aktieavancebeskatningen. Dette kunne for eksempel være tilfældet, hvor en personaktionær, der ønsker at 

sælge sit driftsselskab, først gennemfører en skattefri aktieombytning uden tilladelse for efterfølgende at lade 

holdingselskabet sælge det skattefrit.  

 

                                                 
154 ABL § 36, stk. 4, 3. pkt. 
155 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 605 
156 Jane Karlskov Bille m.fl., Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 65 
157 ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. 
158 ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. 
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Ved ombytningstidspunktet forstås den dato, hvor aktieombytningen endeligt vedtages i det erhvervende 

selskab, som er tidspunktet, hvorfra holdingkravet løber. Dette er også gældende i situationer med 

masseombytninger med en længerevarende ombytningsperiode.159 

Foretages en opløsning af selskabet efter SEL § 216 opløsning ved betalingserklæring, inden 3 år efter den 

skattefrie aktieombytning, anses dette ligeledes som et brud på holdingkravet, og aktieombytningen vil blive 

skattepligtig jf. SKM 2011.360.SR. 

 

Uanset holdingkravet er der mulighed for at afstå aktierne i det erhvervede selskab inden for den nævnte 3 

års periode, hvis det sker i forbindelse med en skattefri omstrukturering, men det er en betingelse, at der 

udelukkende sker vederlæggelse med aktier.160 I dette tilfælde vil holdingkravet vedrørende 

aktieombytningen blive videreført i sin restløbetid og anvendes på selskabsdeltageren henholdsvis det eller 

de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering.161 Formålet er at sikre, at der ikke sker 

omgåelse af holdingkravet ved at gennemføre flere skattefrie omstruktureringer efter hinanden for at undgå 

avancebeskatning. En efterfølgende skattefri omstrukturering uden tilladelse vil ligeledes være betinget af et 

nyt holdingkrav. Aktierne kan dermed være omfattet både af et holdingkrav fra den første aktieombytning, 

restløbetiden, og et nyt holdingkrav i forbindelse med den efterfølgende skattefrie omstrukturering. Afstås 

aktierne inden udløbet af restløbetiden af holdingkravet fra den første aktieombytning vil såvel 

aktieombytningen samt den efterfølgende skattefrie omstrukturering blive skattepligtig.162 

 

Holdingkravet anses ikke som brudt ved statusskifte efter ABL § 33 A fra porteføljeaktier til datterselskabs- 

eller koncernaktier eller omvendt.  

 

Det er yderligere en betingelse for aktieombytning uden tilladelse, at kapitalejere, der har bestemmende 

indflydelse i det erhvervede selskab jf. LL § 2,163 ombytter aktierne med aktier i et selskab, der er 

hjemmehørende på Færøerne, i Grønland, en stat der er medlem af EU/EØS eller en stat, som har 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark jf. ABL § 36, stk. 6, sidste pkt. 

 

Endeligt skal det erhvervende selskab senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, 

hvor aktieombytningen er gennemført, give SKAT meddelelse om, at selskabet har deltaget i en 

                                                 
159 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.7.4.1 Betingelser for skattefri aktieombytning uden tilladelse 
160 ABL § 36, stk. 6, 4. pkt. 
161 ABL § 36, stk. 6, 5. pkt. 
162 Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.7.4.1 Betingelser for skattefri aktieombytning uden tilladelse 
163 LL § 2, stk. 2, 1. pkt.: ”Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således 
at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.” 
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aktieombytning efter reglerne i ABL § 36, stk. 6. Er der afstået aktier, som er undergivet holdingkravet, er 

oplysningsfristen til SKAT en måned efter afståelsen.164  

 

8.5.3 Aktieombytning af casevirksomheden  
Efter virksomhedsomdannelsen af casevirksomheden kan der foretages en skattepligtig eller skattefri 

aktieombytning. Aktieombytningen gennemføres ved, at Landmand Jensen ombytter sine anparter i 

driftsselskabet med anparter i et holdingselskab, der efterfølgende bliver anpartshaver i driftsselskabet. 

 

Et motiv til at foretage en aktieombytning og derved indskyde et holdingselskab kan være at udskille den 

risikofyldte drift i et selskab for sig. Overskuddet fra driftsselskabet kan derved overføres til 

holdingselskabet, som kan fungere som en pengetank. Dermed risikerer man ikke at miste alt det opsparede 

overskud ved en eventuel konkurs af driftsselskabet, da holdingselskabet kun hæfter med den indskudte 

kapital. Årsagen til at indskyde et holdingselskab skal dog ikke alene begrundes i en forventning om 

driftsselskabets eventuelle konkurs, da dette ikke må tænkes at være et mål i sig selv.   

En anden grund til at overføre unødvendig likviditet fra driftsselskabet til holdingselskabet er at slanke 

driftsselskabet og dermed reducere selskabets værdi, så erhververen kun betaler for den nødvendige likviditet 

af hensyn til driften tilbage i driftsselskabet. Ved at flytte den frie egenkapital op i holdingselskabet undgår 

man, at dette bliver en belastning for generationsskiftet. 

 

Vælger Landmand Jensen at oprette et holdingselskab vil han kunne udlodde skattefrit datterselskabsudbytte 

op til holdingselskabet, og først når pengene hæves i holdingselskabet, vil han blive beskattet af 

aktieindkomst.165 For at kunne udlodde skattefrit datterselskabsudbytte, er det en betingelse, at 

holdingselskabet ejer mindst 10 %.166 Beskatningen af midlerne i holdingselskabet kan Landmand Jensen 

dermed udskyde til den dag, hvor han trækker dem ud af holdingselskabet eller selskabet likvideres. 

 

Skal driftsselskabet overdrages til Nikolaj inden 3 år efter aktieombytningen og denne foretages skattefrit, 

skal der søges om tilladelse hos SKAT, for at undgå holdingkravet, og at en ellers skattefri aktieombytning 

bliver skattepligtig.  

 

Ved vurderingen om, der gives tilladelse til skattefri omstrukturering lægger SKAT vægt på, om der 

foreligger en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse, og at målet med omstruktureringen ikke er 

skatteundgåelse eller skatteudskydelse. I vurderingen lægges der blandt andet vægt på, om den skattefri 

                                                 
164 ABL § 36, stk. 7 
165 SSL § 13, stk. 1, nr. 2 
166 ABL § 4 A 
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aktieombytning vil lette et kommende generationsskifte, hvor den nuværende ejer nærmer sig 

pensionsalderen, og det er hensigten, at f.eks. et barn skal overtage selskabet inden for en nærmere årrække. 

Et generationsskifte kan dog som udgangspunkt ikke antages at have en afgørende betydning for, hvorvidt 

der gives tilladelse eller ej, men vil indgå i en konkret helhedsvurdering.167  

 

Overdrages driftsselskabet til Nikolaj og Landmand Jensen beholder holdingselskabet, er det vigtigt at være 

opmærksom på den såkaldte pengetanksregel, hvor der ikke kan ske succession af selskaber, hvis aktivitet 

primært anses som værende passiv investeringsvirksomhed, hvilket ofte er kendetegnet for holdingselskaber. 

Landmand Jensen vil da risikere at stå tilbage med et holdingselskab, der ikke efterfølgende kan overdrages 

med succession. Ved en holdingkonstruktion vil det derfor være hensigtsmæssigt at overdrage såvel 

holdingselskabet samt driftsselskabet til Nikolaj, hvorved Landmand Jensen vil undgå efterfølgende at blive 

beskattet af aktieindkomst af overdragelsessummen. 

 

Først med ændringerne i landbrugsloven af 1. april 2010 blev det muligt at eje landbrugsselskaber i en 

holdingkonstruktion. Før ændringerne i landbrugsloven af 1. april 2010 var det en betingelse, at landmanden 

i selskabet skulle eje mindst 10 % af selskabskapitalen, og at de øvrige deltagere i selskabet skulle være 

familiemedlemmer til landmanden. Med ændringen af landbrugsloven efter 1. april 2010 skal landmanden 

stadig have bestemmende indflydelse i selskabet,168 men kravet om, at landmanden skal eje mindst 10 % af 

selskabskapitalen, er ophævet, ligesom der ikke længere stilles krav til de øvrige selskabsdeltagere. Det 

betyder, at andre juridiske eller fysiske personer ud over de familierelaterede kan eje andele i et selskab, der 

ejer landbrugsejendomme.169   

 

8.6 Spaltning 
En anden model, der ofte bruges i forbindelse med et foranstående generationsskifte, er muligheden for 

spaltning af samtlige eller en del af ens aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber. 

Dette kan gøres ved at tildele selskabsdeltagerne aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum i 

samme forhold som hidtil. Har en virksomhed flere forskellige forretningsområder, der ikke har meget med 

hinanden at gøre, vil det være aktuelt at opdele virksomheden i flere selskaber i forhold til hvert af deres 

område.  

Reglerne omkring spaltning er reguleret i FUL § 15 a og § 15 b.  

 

En spaltning kan ske på to forskellige måder enten som en ophørsspaltning eller grenspaltning. 
                                                 
167 Den juridiske vejledning 2012-1, C.D.6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning 
168 LBL § 20 
169 https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/Landbrugsloven-mv/Sider/Selskaber_og_landbrugslov.aspx, d. 26. januar 2013 
(se endvidere bilag 12 ) 
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Ved en ophørsspaltning ophører det indskydende selskab i forbindelse med spaltningen, og selskabet 

overfører samtlige aktiver og passiver til to eller flere modtagende selskaber jf. nedenstående figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en ophørsspaltning vil der ske likvidationsbeskatning af det indskydende selskab. 

Afståelsesbeskatningen i det indskydende selskab vil ske i forbindelse med overdragelse af selskabets aktiver 

og passiver til det modtagende selskab. Kapitalejerne i det indskydende selskab vil blive beskattet efter 

aktieavancebeskatningsloven. 

 

Ved en grenspaltning fortsætter det indskydende selskab med at eksistere, og selskabet overfører en eller 

flere af dets virksomhedsgrene til et eller flere modtagende nystiftede eller eksisterende selskaber jf. 

nedenstående figur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det indskydende selskab vil blive afståelsesbeskattet i forhold til de aktiver og passiver, der overdrages. Som 

betaling for overdragelsen modtager det indskydende selskab kapitalandele i det modtagende selskab og 

eventuelt et kontant beløb. Kapitalejerne modtager almindelig udlodning svarende til værdien af de 

modtagne aktier og kontanter, der beskattes efter de almindelige regler for udbyttebeskatning.170 

 

Ligesom ved aktieombytning er der også ved spaltning mulighed for at gennemføre dette skattefrit både med 

og uden tilladelse fra SKAT.  

 

                                                 
170 Jane Karlskov Bille, Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 85 
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Figur 19 - Ophørsspaltning, egen tilvirkning 
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Figur 20 - Grenspaltning, egen tilvirkning 
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8.6.1 Skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT 
Ved skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT er det ligesom ved aktieombytning et krav, at de deltagende 

selskaber er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat jf. FUL § 15 a, stk. 1, hvilket udelukker 

transparente enheder fra at benytte reglerne.  

 

Det er yderligere en betingelse, at transaktionen faktisk udgør en spaltning. For at denne betingelse kan anses 

for at være opfyldt, er der tre generelle betingelser, der skal være opfyldt: ”(1) Det indskydende selskab skal 

overføre aktiver og passiver til et andet selskab. (2) Det modtagende selskab skal yde et vederlag herfor til 

det indskydende selskabs aktionærer. (3) Vederlaget skal erlægges uden formueforrykkelse mellem 

selskabsdeltagerne.”171  

Angående den første generelle betingelse er der ved en ophørsspaltning ikke nogen generelle krav til det 

udspaltede. Ved grenspaltning er det et krav, at de overførte aktiver og passiver udgør en gren af en 

virksomhed dvs. en selvstændig bedrift, der kan fungere ved hjælp af egne midler.172 

 

Ligesom ved skattefri aktieombytning skal selskabsdeltagerne i det indskydende selskab vederlægges med 

kapitalandele i de modtagende selskaber og et eventuelt kontantvederlag. Selskabsdeltagerne skal 

vederlægges i samme forhold som hidtil uden formueforrykkelse.173 

 

Det er en betingelse, at spaltningsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende 

selskabs regnskabsår jf. FUL § 5. 

 

8.6.2 Skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT 
Ligesom det er muligt ved skattefri aktieombytning, er det også muligt at gennemføre en skattefri spaltning 

uden forudgående tilladelse fra SKAT. 

Vederlagskravet, grenkravet ved grenspaltninger og spaltningsdatoen er som ved skattefri spaltning med 

tilladelse jf. ovenstående afsnit også gældende ved skattefri spaltning uden tilladelse.  

 

Foruden de obligatoriske krav er der indført nogle værnsregler med det formål at forhindre, at den skattefri 

spaltnings eneste formål er skatteundgåelse eller skatteudskydelse. 

 

Holdingkravet er ligeledes gældende ved en skattefri spaltning uden forudgående tilladelse fra SKAT. 

 

                                                 
171 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 565 
172 FUL § 15 a, stk. 3 
173 FUL § 15 a, stk. 2 
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Det er ikke muligt at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, hvis det indskydende selskab har 

mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at 

have rådet over flertallet af stemmerne, og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager i det 

modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.174 Formålet med denne 

værnsregel er at undgå, at det indskydende selskab via reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse afstår 

aktiver til tredjepart uden beskatning.175 

 

Forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet 

mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab.176 Det betyder, at har det indskydende selskab en 

egenkapital svarende til 15 % af aktivmassen, skal egenkapitalen i det modtagende selskab ligeledes udgøre 

15 %. Der tages udgangspunkt i værdierne på spaltningsdatoen. Værnsreglen er indført for, at forhindre at 

aktiver skattefrit bliver solgt ud af selskabet i forbindelse med den skattefri spaltning.177 

 

Det er yderligere en betingelse, at værdien af de tildelte kapitalandele af en eventuel kontant udligningssum 

svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.178 Hvis ikke der er interessesammenfald mellem 

kapitalejerne, accepterer SKAT som udgangspunkt den fordeling og værdiansættelse, som de deltagende 

selskaber har foretaget i forbindelse med spaltningen.  

 

Endeligt skal det modtagende selskab senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, 

hvor den skattefri spaltning uden tilladelse er gennemført, give SKAT meddelelse herom.179  

 

8.6.3 Spaltning af et aktieombyttet holdingselskab - casevirksomheden 
Casevirksomheden består af to hovedområder omfattende markdrift og svineproduktion. 

Efter en aktieombytning, hvor driften er udskilt i et selskab for sig ved at indskyde et holdingselskab, har 

Landmand Jensen mulighed for at opdele virksomheden, så henholdsvis markdriften og svineproduktionen 

udgør hver sit selskab. Der vil i dette tilfælde være tale om en grenspaltning, hvor en gren af en virksomhed, 

her enten markdriften eller svineproduktionen, overføres til et selskab for sig. Det er blot en betingelse, at 

alle aktiver og passiver vedrørende den udskilte gren overføres, og at den selvstændige bedrift kan fungere 

ved hjælp af egne midler, hvilket vil være opfyldt for såvel markdriften samt svineproduktionen, da disse i 

forvejen som udgangspunkt fungerer selvstændigt og ved hjælp af egne midler. 

                                                 
174 FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt. 
175 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, side 576 
176 FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. 
177 Jane Karlskov Bille, Omstrukturering – skatteregler i praksis, side 102 
178 FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. 
179 FUL § 15 a, stk. 7 
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Med ophævelse af grænsen for antal dyreenheder pr. produktionsenhed ved ændring af landbrugsloven den 

1. april 2010, blev der åbnet op for muligheden for at drive jordløse husdyrbrug, da der ikke længere er noget 

krav om antal dyreenheder på den enkelte gård. Ændringen har givet mulighed for at opdele 

landbrugsvirksomheder i selskaber, hvor det ene selskab står for produktionsdyrene, mens markdriften drives 

i et andet selskab.180 På trods af muligheden for at drive jordløse husdyrbrug i et særskilt selskab skal 

miljøkravene med hensyn til at kunne skaffe sig af med gylle og anden gødning fortsat overholdes.181  

 

At udskille markdriften og svineproduktionen i hvert sit selskab giver mulighed for, at Nikolaj kan vælge 

kun at overtage anparter i f.eks. svineproduktionen, som er den del af virksomheden, hvor han indtil nu har 

haft sin daglige gang. Han kan da vente med at overtage markdriften, eller Landmand Jensen kan i stedet 

overdrage markdriften til f.eks. en nær medarbejder.  

 

8.7 Tilførsel af aktiver 
Ved tilførsel af aktiver overfører et selskab den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et 

andet selskab, uden at det indskydende selskab bliver opløst. Som vederlag modtager det indskydende 

selskab kapitalandele i det modtagende selskab.182  

 

Det modtagende selskab bliver herefter datterselskab til det indskydende selskab se nedenstående figur 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180http://www.fvm.dk/Nyhedsvisning.aspx?ID=18480&PID=167196&NewsID=5998, d. 26. januar 2013 
181 http://www.jordbrug.dk/, d. 26. januar 2013 
182 FUL § 15 c, stk. 2 
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Figur 21 - Tilførsel af aktiver til nyt datterselskab, egen tilvirkning 
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Denne model er anvendelig i tilfælde, hvor det ønskes at oprette en holdingstruktur. Det oprindelige 

driftsselskab skyder aktiviteten ned i et nyt selskab, der nu bliver driftsselskabet, mens det oprindelige 

driftsselskab får karakter af holdingselskab.   

 

Tilførsel af aktiver kan også anvendes i situationer, hvor man ønsker at overføre en aktivitet til en anden part 

f.eks. i forbindelse med generationsskifte. En gren af en aktivitet kan da overføres fra et selskab til et andet  

eksisterende selskab, hvormed man får overført en aktivitet fra den ene part til den anden jf. nedenstående 

illustration figur 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som udgangspunkt er overdragelsen i forbindelse med tilførsel af aktiver skattepligtig, og den udløser 

almindelig afståelsesbeskatning i det indskydende selskab med tilførselen af aktiviteten til et andet selskab.  

 

Tilførsel af aktiver kan også vælges at gennemføres skattefrit med eller uden tilladelse fra SKAT efter 

reglerne i FUL § 15 c-d.  

 

8.7.1 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse fra SKAT 
Det er først og fremmest en betingelse, at de deltagende selskaber er omfattet af begrebet, selskab i en 

medlemsstat, hvilket udelukker transparente enheder fra at benytte reglerne.183 

 

Af definitionen om tilførsel af aktiver fremgår det, at der skal være tale om overdragelse af en samlet 

virksomhed eller en eller flere grene af en virksomhed. En gren af en virksomhed udgør en selvstændig 

                                                 
183 FUL § 15 c, stk. 1 
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Figur 22 - Tilførsel af aktiver til tredjemandsselskab, egen tilvirkning 



CBS – Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Louise Huge-Jakobsen 
   

Side 74 af 100 

aktivitet, der kan fungere ved hjælp af egne midler. Det betyder, at alle aktiver og passiver, der er tilknyttet 

enheden, skal overføres samlet.184 

 

Der skal ske fuldstændig vederlæggelse med kapitalandelene i det modtagende selskab, delvis kontant 

vederlæggelse er derved ikke en mulighed.185 

Kapitalandele i det modtagne selskab, som det indskydende selskab modtager i forbindelse med tilførslen, 

anses for anskaffet til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.186 

 

Tilførselsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagne selskabs regnskabsår iflg. 

FUL § 5, stk. 1.187  

 

8.7.2 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT 
Ved skattefri tilførsel af aktiver uden forudgående tilladelse skal de objektive betingelser, som er 

gennemgået i ovenstående afsnit, ligeledes være opfyldt. Derudover er der en række yderligere betingelser, 

der skal være opfyldt for at kunne gennemføre tilførselen uden forudgående tilladelse. 

 

Først og fremmest skal det såkaldte holdingkrav være opfyldt, hvor det indskydende selskab ikke må afstå 

modtagne kapitalandele i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Det er 

dog muligt at afstå kapitalandelene inden for 3 års perioden, såfremt dette sker i forbindelse med en skattefri 

omstrukturering af det indskydende eller modtagende selskab, såfremt der ikke sker vederlæggelse med 

andet end kapitalandele.188 Holdingkravet vedrørende tilførsel af aktiver vil blive videreført i sin restløbetid. 

Den efterfølgende skattefrie omstrukturering uden tilladelse vil ligeledes være betinget af at nyt holdingkrav.   

 

Derudover skal det modtagende selskab give SKAT meddelelse om, at der er foretaget en skattefri tilførsel af 

aktiver, senest samtidig med indsendelsen af selvangivelsen for det indkomstår for tilførslen er 

gennemført.189 

 

8.7.3 Tilførsel af aktiver - casevirksomheden 
Som alternativ til en aktieombytning kan Landmand Jensen i stedet etablere en koncernstruktur ved tilførsel 

af aktiver.  

                                                 
184 FUL § 15 c, stk. 2 
185 FUL § 15 c, stk. 2 
186 FUL § 15 d, stk. 4 
187 FUL § 15 d, stk. 2 
188 FUL § 15 c, stk. 1 
189 FUL § 15 c, stk. 8 
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Som nævnt i afsnit 8.5 Aktieombytning er det ved en aktieombytning samtlige aktiver og passiver, der bliver 

skudt ind datterselskabet, eftersom det er kapitalandelene, der flyttes om på og ikke de enkelte aktiver og 

passiver. Ved tilførsel af aktiver er det aktiverne og passiverne, der placeres i datterselskabet, hvilket giver 

mulighed for at beholde nogle af aktiverne og passiverne i holdingselskabet f.eks. en ejendom, så længe 

kravet, om at tilførslen skal omfatte en gren af en virksomhed, er opfyldt.  

 

I stedet for at gennemføre en aktieombytning med efterfølgende spaltning af henholdsvis svineproduktionen 

og markdriften, kan Landmand Jensen i stedet fortage tilførsel af aktiver, hvor svineproduktionen eller 

markdriften flyttes direkte over i sit eget selskab, som ejes af det ovenstående holdingselskab. 

 

8.8 Delkonklusion – generationsskifte ved selskab 
I stedet for generationsskifte af en personligt ejet virksomhed er der mulighed for at lade denne omdanne til 

et selskab inden overdragelsen.  

Ved virksomhed i selskabsform er der hæftelsesbegrænsning, hvor ejeren kun hæfter med den indskudte 

kapital, i det omfang der ikke er stillet personlig kaution over for selskabets kreditorer.  

Der er dog ikke den store forskel på beskatningen af aktieindkomst i forhold til personlig indkomst. Kan man 

holde sig under grænsen for beskatning af aktieindkomst med den lave beskatning på 27 %, vil der dog være 

noget at spare i skat i forhold til at blive beskattet af personlig indkomst.  

 

Selskaber har ifølge årsregnskabsloven pligt til at aflægge årsrapport, hvor det er frivilligt for personligt 

ejede virksomheder. Finansieringsselskaber stiller dog ofte krav til at se et årsregnskab fra de personligt 

ejede virksomheder, for at virksomhederne får lov at opretholde deres engagement.  

Eneste mulighed for at hæve midler ud af selskabet er enten i form af løn eller udbytte, hvor man ved 

personligt ejet virksomhed kan hæve midler ud til sig selv ved personlig indkomst. Ligesom selskabets 

underskud kun kan modregnes i selskabets egne fremtidige overskud, er der ved personligt ejet virksomhed 

mulighed for at trække underskud i virksomheden fra i anden indkomst samme år samt overføre et resterende 

underskud til modregning i ægtefællens indkomst. 

 

Det er valgfrit for ejeren, hvorvidt han ønsker at foretage en skattefri eller skattepligtig virksomheds-

omdannelse. Det er nemmest at gennemføre en skattepligtig omdannelse, da der ikke er de samme krav, som 

skal være opfyldt, som ved en skattefri omdannelse. Det anbefales dog kun at gennemføre en skattepligtig 

omdannelse i situationer, hvor overdragelsen udløser ingen eller en lille skattebetaling. 

 

Fordelen ved den skattefri omdannelse er muligheden for at udskyde avancebeskatningen. I situationer, hvor 

avanceskatten er betydelig, vil det kunne få væsentlige konsekvenser for virksomheden og dens fremtidige 
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drift, hvis der skal hæves midler ud af selskabet for at kunne betale avanceskatten i forbindelse med 

omdannelsen.  

 

En skattepligtig omdannelse af Landmand Jensens landbrugsvirksomhed vil udløse en avanceskat på 19,3 

mio.kr., hvilket må siges at være af en så betydelig størrelse, at det vil være en fordel for Landmand Jensen 

at gennemføre en skattefri omdannelse og således udskyde beskatningen til anparterne afstås eller selskabet 

likvideres.  

 

Drives virksomhed i selskabsform er der mulighed for at udvide selskabsstrukturen til at omfatte 

holdingselskaber ved en aktieombytning eller tilførsel af aktiver. Ved at indskyde et holdingselskab er der 

mulighed for at udlodde skattefrit udbytte til moderselskabet. Overskydende likviditet flyttes derved fra 

driftsselskabet til holdingselskabet og begrænser således hæftelsen i driftsselskabet. Endvidere er der 

mulighed for ved spaltning at opdele virksomhedens forretningsområder i hvert sit selskab. 

 

Muligheden for at udskille forskellige forretningsområder i hvert sit selskab eller udskille kapitaltunge 

aktiver i eget selskab kan bidrage til at lette et generationsskifte, da erhververen dermed ikke er tvunget til at 

skulle finansiere købet af den samlede virksomhed. 

 

En skattefri omstrukturering kan gennemføres både med og uden forudgående tilladelse fra SKAT. 

Gennemføres omstruktureringen uden forudgående tilladelse fra SKAT, er det især vigtigt at være 

opmærksom på holdingkravet, hvor det ikke er muligt at afstå kapitalandelene i en periode på tre år fra 

ombytningstidspunktet uden, at en ellers skattefri omstrukturering bliver skattepligtig. Dette er relevant at 

have med i overvejelserne ved et foranstående generationsskifte. Planlægges generationsskiftet at blive 

gennemført inden for en treårig periode efter en skattefri omstrukturering, skal omstruktureringen 

gennemføres med tilladelse fra SKAT for at undgå holdingkravet.  

 

Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter inden for gaveafgiftskredsen skal ske efter 

værdiansættelsescirkulæret. Overdrages kapitalandelene umiddelbart efter virksomhedsomdannelsen, skal 

kapitalandelene ifølge værdiansættelsescirkulæret værdiansættes til kurs pari. 

 

Som det blev besluttet ved overdragelsen af den personligt ejede virksomhed, skal overdragelsen af selskabet 

til Nikolaj ligeledes gennemføres på en gang. Da det er planlagt, at selskabet skal overdrages umiddelbart 

efter virksomhedsomdannelsen, ansættes anparternes værdi dermed til kurs pari.  
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Nikolaj og Landmand Jensen er som tidligere nævnt omfattet af den gaveafgiftspligtige personkreds, hvorfor 

Nikolaj har mulighed for at overtage selskabets anparter med succession og dermed udskyde beskatningen til 

en senere afståelse uden succession.  

 

Ved overdragelse af hele anpartskapitalen får Landmand Jensen en skattepligtig avance på knapt 27 mio.kr., 

der skal beskattes som aktieindkomst svarende til 11,3 mio.kr. i skat, hvorefter Landmand Jensen vil have 

14,3 mio.kr. i rest til udbetaling. 

 

Overtager Nikolaj med succession, vil han efter nedslag i overdragelsessummen med den beregnede 

passivpost på 5,9 mio.kr. skulle betale Landmand Jensen 19,7 mio.kr. i overdragelsessum for anparterne. Det 

vil dermed være mest fordelagtigt for Landmand Jensen at overdrage med succession, da han vil få udbetalt 

19,7 mio.kr. mod 14,3 mio.kr. ved en skattepligtig overdragelse. 

 

Nikolaj opnår nedslag i handelsprisen med den beregnede passivpost, derimod overtager han en latent 

skattebyrde på 11,3 mio.kr., som Landmand Jensen frigøres for ved overdragelsen med succession. Antages 

det, at Nikolaj beholder anparterne i 25 år udgør nutidsværdien af den latente skattebyrde 3,3 mio.kr. 

Overdragelsessummen efter nedslag med passivposten tillagt nutidsværdien af den latente skattebyrde udgør 

23 mio.kr., hvilket er 2,6 mio.kr. lavere end overdragelsessummen på 25,6 mio.kr. ved en skattepligtig 

overdragelse. Det vil derfor være mest fordelagtigt for Nikolaj at overtage anparterne i selskabet med 

succession. 
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Del 9 – Konklusion 
Et vellykket generationsskifte kræver god tid og planlægning. Det er en fordel, at ejeren har tilstrækkelig tid 

til planlægning af generationsskiftet herunder den personlige afklaring samt finde den rette til at overtage og 

drive virksomheden videre og ikke mindst at optimere virksomhedens struktur, da det kan have afgørende 

betydning for, hvorvidt næste generation kan finansiere overtagelsen.    

 

Et vigtigt spørgsmål er, hvem der skal overtage virksomheden. Det er væsentligt for virksomhedens 

fremtidige drift at finde en person med de rette kvalifikationer til at overtage og drive virksomhed videre. 

 

For at give overdrageren et overblik over det rådighedsbeløb der vil være til stede efter generationsskiftet, 

skal der foretages en værdiansættelse af virksomheden for at kunne opgøre en eventuel avance eller tab ved 

overdragelsen.  

 

Som udgangspunkt skal værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver ske på markedsmæssige 

vilkår. Ved overdragelse inden for familiekredsen er der mulighed for at anvende værdiansættelsescirkulæret 

til værdiansættelse af virksomhedens aktiver. Fordelen ved at anvende værdiansættelsescirkulæret er, at 

myndighederne ikke har mulighed for efterfølgende at korrigere værdiansættelsen, også selvom værdien er 

lavere end den reelle handelsværdi, såfremt denne ligger inden for cirkulærets rammer. 

 

Ved generationsskifte inden for familien er der mulighed for at overdrage den personligt ejede virksomhed 

med succession. Ved overdragelse med succession indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige 

stilling, hvilket kan lette finansieringen ved overtagelsen af virksomheden. Den udskudte skat kommer først 

til betaling, når erhververen afstår aktiverne uden succession. Overdrageren frigøres hermed af 

avanceskatten. 

 

Fordelen ved at anvende successionsreglerne er muligheden for at adskille overdragelses- og beskatnings-

tidspunktet. Den opnåede skatteudskydelse kan komme virksomheden til gavn ved ikke at skulle trække 

likviditet ud af virksomheden for betaling af avanceskatten. 

 

Hvorvidt det er en fordel at anvende successionsreglerne i forbindelse med et generationsskifte afhænger af 

den konkrete virksomhed. Ud fra forventningerne til fremtiden er det derfor nødvendigt at foretage 

individuelle beregninger for den konkrete virksomhed.   
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I stedet for generationsskifte af den personligt ejede virksomhed er der mulighed for at omdanne denne til 

selskabsform ved at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. 

 

Det er valgfrit for ejeren, hvorvidt det skal være en skattefri eller skattepligtig omdannelse. En skattepligtig 

virksomhedsomdannelse anbefales i tilfælde, hvor overdragelsen udløser ingen eller en lille skattebetaling.  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse videreføres virksomheden uændret. Avanceskatten ved 

omdannelsen udskydes indtil ejeren sælger kapitalandelene, eller selskabet sælger de overtagne aktiver.  

 

Ved virksomhed i selskabsform hæfter ejeren som udgangspunkt kun med den indskudte kapital modsat en 

personligt ejet virksomhed, hvor der hæftes med hele den personlige formue for virksomhedens forpligtelser. 

I tilfælde hvor ejeren har stillet kaution over for selskabets kreditorer, forsvinder risikobegrænsningen ved at 

drive virksomhed i selskabsform.  

 

Anvendes selskabets aktiver til privat brug, vil ejeren blive beskattet heraf. Nikolaj vil ved drift i 

selskabsform dermed blive beskattet af værdien af fri bolig. 

 

Ved virksomhed i selskabsform er der ikke mulighed for i perioder med underskud at fratrække dette i den 

personlige indkomst, som ved en personligt ejet virksomhed. Endvidere er der med den såkaldte 

underskudsbegrænsning for selskaber kun mulighed for fuldt fradrag af årets underskud på op til 7,5 mio.kr.  

 

Overdragelse af selskabets kapitalandele kan ligeledes ske med succession og minder en del om succession 

af personligt ejet virksomhed.  

Der kan dog ikke ske overdragelse med succession, hvis selskabets aktivitet primært anses for værende 

passiv investeringsvirksomhed, hvilket ofte er kendetegnende for holdingselskaber. 

 

Ved drift af virksomhed i selskabsform er der mulighed for omstrukturering herunder opdeling af aktiviteter i 

særskilte selskaber samt mulighed for at indskyde et holdingselskab og derigennem adskille værdierne fra 

den primære drift. 

Omstruktureringen kan foretages skattepligtigt eller skattefrit. Den skattefri omstrukturering kan 

gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT.  

 

Gennemføres den skattefri omstrukturering uden forudgående tilladelse fra SKAT, skal man særligt være 

opmærksom på det såkaldte holdingkrav. Ved holdingkravet må det erhvervende selskab ikke afstå 

kapitalandelene i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Holdingkravet er 
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indført for at forhindre, at den skattefri omstrukturering har skatteundgåelse eller skatteudskydelse som 

formål. Ved at søge om tilladelse hos SKAT kan holdingkravet undgås.  

 

Ved en aktieombytning ombyttes kapitalandelene i driftsselskabet med kapitalandele i et holdingselskab, der 

efterfølgende bliver kapitalejer i driftsselskabet.  

I forlængelse af en aktieombytning kan der ved en spaltning ske opdeling af virksomhedens forskellige 

forretningsområder i hvert sit selskab. I forhold til casevirksomheden kunne det være aktuelt at opdele 

henholdsvis markdriften og svineproduktionen i hvert sit selskab.  

 

Tilførsel af aktiver kan ligesom ved aktieombytning anvendes ved etablering af en holdingstruktur. Modsat 

ved aktieombytning skydes aktiviteten ned i et nyt selskab, der bliver driftsselskabet, hvor det oprindelige 

selskab får karakter af holdingselskab. Dette giver mulighed for at beholde en del af en aktivitet i 

holdingselskabet. Endvidere kan tilførsel af aktiver anvendes alternativt til spaltning i tilfælde, hvor man 

ønsker at overføre en aktivitet til en anden part i forbindelse med et generationsskifte.  

 

Ved en virksomhedsomdannelse af casevirksomheden vil det være mest optimalt at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse, da en skattepligtig omdannelse vil resultere i en betydelig avancebeskatning. 

Efterfølgende kan skabes en holdingkonstruktion ved en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT 

for at undgå holdingkravet. Ved en holdingkonstruktion er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis 

Landmand Jensen kun overdrager driftsselskabet til Nikolaj, efterlades han med et holdingselskab, der ikke 

efterfølgende vil kunne overdrages med succession, da der ikke er nogen drift i selskabet, men udelukkende 

består af passiv kapitalanbringelse. Landmand Jensen vil endvidere blive beskattet af aktieindkomst, når der 

efterfølgende hæves udbytte ud af holdingselskabet, eller når holdingselskabet likvideres. Det anbefales 

derfor ved en holdingkonstruktion, at både holdingselskabet og driftsselskabet overdrages til Nikolaj. 

Alternativt skal Landmand Jensen undlade at oprette et holdingselskab og blot generationsskifte 

driftsselskabet.   

 

Ved det foranstående generationsskifte af casevirksomheden vil det være mest fordelagtigt for både 

Landmand Jensen og Nikolaj at gennemføre generationsskifte af landbrugsvirksomheden med succession. 

Dette gælder både ved overdragelse af den personligt ejede virksomhed og i selskabsform, da en skattepligtig 

overdragelse vil udløse en betydelig avanceskat til betaling.  

 

Overdragelsessummen ved den personligt ejede virksomhed efter nedslag med passivpost udgør 23,4 mio.kr. 

mod 19,7 mio.kr. ved overtagelse af anparterne med succession. Den lavere overdragelsessum på anparterne 

skyldes, at der både sker nedslag for udskudt skat i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse 
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samt yderligere nedslag med passivpost på 22 % ved overdragelse af anparterne til Nikolaj med succession. 

Den kontante betaling vil dermed være 3,7 mio.kr. mindre for Nikolaj ved overtagelse af selskabets anparter 

frem for den personligt ejede virksomhed. 

 

Drives virksomheden i selskabsform, har Nikolaj kun mulighed for at hæve midler ud til privatforbrug via 

løn eller udbytte, hvor han ved virksomhed i personligt regi frit kan hæve likviditet ud til privat forbrug. Der 

er dog ikke nogen væsentlig forskel på beskatningen mellem de to virksomhedsformer ved udlodning af 

aktieudbytte over grænsen med den lave beskatning på 27 %.  

 

Det vil for Nikolaj være mest fordelagtigt at overtage landbrugsvirksomheden i selskabsform ved 

generationsskifte af anparterne med succession og dermed spare 3,7 mio.kr. i overdragelsessum. Nikolaj vil 

blive beskattet af værdien af fri bolig, dog har han mulighed for at udlodde knapt 100 t.kr. årligt til den lave 

beskatning af aktieindkomst på 27 %. Ved drift af landbrugsvirksomheden i selskabsform vil Nikolaj dog 

ikke have mulighed for at få fradrag for underskud i den personlige indkomst, da dette først vil kunne 

modregnes i selskabets fremtidige overskud. Endeligt vil det være nemmere for Nikolaj at optage en ny 

medejer ved drift i selskabsform.     

 

Det anbefales, at Landmand Jensen skal lade sin personligt ejede landbrugsvirksomhed omdanne til et 

selskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvorefter selskabets anparter overdrages til Nikolaj med 

succession. 
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Bilag 
 

Bilag 1 – Gennemsnitlig pris pr. hektar, for landbrug i Danmark ved almindelig fri handel 
 
 
 

 
Kilde: Statistikbanken, EJEN 88: Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år). 
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Bilag 2 – Regnskabs- og skattemæssige værdier 
 
Balance pr. 31.12.2012 
Aktiver t.kr   Passiver t.kr 
Betalingsrettigheder 980 Egenkapital 49.440 
Immaterielle anlægsaktiver i alt 980 

Hensættelser til udskudt skat 7.540 
Grunde og bygninger 115.000 
Produktionsanlæg, driftsmateriel og 
inventar 16.000 Realkreditinstitutter 53.400 
Besætning 8.500 Pengeinstitutter 28.800 
Materielle anlægsaktiver i alt  139.500 Langfristede gældsforpligtigelser i alt 92.200 

Fremstillede varer til videresalg 2.550 Pengeinstitutter 2.290 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 200 

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 360 

Værdipapirer 2.500 Anden gæld 3.900 
Aktiver i alt 145.730   Passiver 145.730 
 
Opsparet overskud i Virksomhedsordningen pr. 31.december 2012 

ekskl. virk.skat 
t.kr. 

inkl. virk.skat 
t.kr. 

Opsparet overskud 34 % 250 379 
Opsparet overskud 32 % 360 529 
Opsparet overskud 30 % 580 829 
Opsparet overskud 28 % 500 694 
Opsparet overskud 25 % 800 1.067 
Opsparet overskud i alt 2.490 3.498 

 
 
Indskudskonto pr. 31. december 2012 0 kr. 
 
 
Skattemæssige værdier pr. 31. december 2012 
Aktiver t.kr 
Betalingsrettigheder 980 
Grunde og bygninger, afskrevet med 4% p.a. 82.000 
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 12.020 
Besætning 8.500 
Fremstillede varer til videresalg 2.550 
Tilgodehavender 200 

Aktiver i alt 106.250 
Fortsættes næste side 
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Bilag 2 – Regnskabs- og skattemæssige værdier – fortsat 
 
Handelsværdier lagt til grund t.kr. 
Betalingsrettigheder 980 
Grunde og bygninger, afskrevet med 4% p.a. 97.750 
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 12.520 
Besætning 8.500 
Fremstillede varer til videresalg 2.550 
Tilgodehavender 200 
Handelsværdi i alt 122.500 
 
 
Opgørelse af overtaget gæld t.kr. 
Realkredit 53.400 
Pengeinstitutter 31.090 
Leverandører 360 
Anden gæld 3.900 
Overtaget gæld i alt 88.750 
 
 
Udskudt skat 19.251.707 kr. til kurs 100 19.251.707 
 
 
 
 
 

Passivpost af opsparet overskud  
i t.kr. 

Passiverings 
procent   

Opsparet 
overskud   

Passiv-
post 

Opsparet overskud 1992-1998 12,00% 379 45 
Opsparet overskud 1999-2000 13,50% 529 71 
Opsparet overskud 2001-2004 15,00% 829 124 
Opsparet overskud 2005-2006 16,50% 694 115 
Opsparet overskud 2007 - 18,75% 1.067 200 
I alt     3.498   556 
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Bilag 3 – Ejendomsavanceopgørelse 
 
Handelsværdi (salgspris) 
Ejendomsværdi iflg. seneste offentliggjorte ejendomsvurdering udgør i alt 115.000 t. kr.   
Den samlede ejendomsværdi fordeles således: 

Off.vurd. Off. Vurd. -15% 
Driftsbygninger 15.000.000 kr. 12.750.000 kr. 
Jord 97.500.000 kr. 82.875.000 kr. 
Stuehusværdi 2.500.000 kr. 2.125.000 kr. 

115.000.000 kr. 97.750.000 kr. 
 
Anskaffelsessum 1977 
Landmand Jensens kontante anskaffelsessum 
Driftsbygninger 5.000.000 kr. 
Jord 14.400.000 kr. 
Stuehusværdi 600.000 kr. 

20.000.000 kr. 
 
 
Ejendomsværdi 1. januar 1993 Ejendomsværdi 1. januar 1996 
Driftsbygninger 6.500.000 kr. Driftsbygninger 7.500.000 kr. 
Jord 18.300.000 kr. Jord 19.500.000 kr. 
Stuehusværdi 800.000 kr. Stuehusværdi 900.000 kr. 

25.600.000 kr. 27.900.000 kr. 
 
 
Der er foretaget en ejendomsavanceberegning ved overdragelse af Landmand Jensens landbrugsvirksomhed 

til sønnen Nikolaj. Beregningen er foretaget efter følgende metoder: 

1. Beregning af avance med udgangspunkt i kontant anskaffelsessum. 

2. Beregning af avance med udgangspunkt i opgørelse af kontant anskaffelsessum; ejendomsværdien 

pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af 

forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 (halvdelsreglen). 

 

Der er ikke udarbejdet eksempler efter følgende opgørelsesmetoder: 

1. Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 %. 

2. § 4B vurdering, hvis en sådan er foretaget. 

 
 
 

Fortsættes næste side
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Bilag 3 – Ejendomsavanceopgørelse – fortsat 
 

Kontant 
anskaffelsessum  

i kr. 

Ejendomsværdi 
01.01.93 + 
tillæg i kr. 

Kontant afståelsessum  97.750.000 97.750.000 
- Fradrag for ejerboligværdi -2.125.000 -2.125.000 
Kontant afståelsessum ekskl. bolig 95.625.000 95.625.000 

Kontant anskaffelsessum - 1977 20.000.000 
Pristalsregulering, jf. EBL § 4 a (140 %) 28.000.000 
Ejendomsvurdering 01.01.93 25.600.000 
Tillæg, 10 % af ejendomsvurderingen 01.01.93 2.560.000 
Tillæg, 50 % af stigningen i ejd.vurderingen fra 
01.01.93 + 10 % til 01.01.96  580.000 
- Fradrag for ejerboligværdi -600.000 -800.000 

47.400.000 27.940.000 
Pristalsregulering af anskaffelsessum (§5a) 24.766.500 (1) 14.598.650 
Tillæg efter § 5 A, stk. 2 - 10.000 kr. pr. år, pristalsreguleret 244.240 (2) 244.240 
Tillæg efter § 5, stk. 2, forbedringer udover 10.000 kr., pristalsreg.  490.000 (3) 490.000 
Nedrivningsfradrag efter § 5, stk. 4, nr. 2 0 0 
Reguleret anskaffelsessum 72.900.740 43.272.890 
Ej genvundne afskrivninger - 3.750.000 - 3.750.000 
Reguleret anskaffelsessum efter reduktion af ej genv.afskr.  69.150.740  39.522.890 
     
Ejendomsavance til beskatning 26.474.260 56.102.110 
 

I ovenstående beregning konstateres den laveste ejendomsavance til beskatning ved anvendelse af den 

kontante anskaffelsessum, med en beregnet ejendomsavance på i alt 26.474.260 kr., hvorfor denne benyttes 

til beregning af Landmand Jensens avanceskat. 

 

(1) Anskaffelsessummen er pristalsreguleret i henhold til EBL § 5 a (47.400.000 kr. x 182,7/ 120,0) – 
47.400.000 = 24.766.500 kr. 

(2) 10.000 kr. fast tillæg jf. EBL § 5, stk. 1, for perioden 1993 – 2012 inkl. begge år, dvs. i alt 20 år. Er 
pristalsreguleret i henhold til EBL § 5a, stk. 2.  

(3) I 2010 er der foretaget forbedringer udover 10.000 kr. for i alt 490.000 kr. (500.000 kr. – 10.000 kr.) 
Beløbet er pristalsreguleret i henhold til EBL § 5 a, stk. 3 (490.000 kr. x 182,7 / 182,7) = 490.000 kr.  
De 500.000 kr. vedrører vedligeholdelse af svinestalden i 2010, og ikke en forbedring af stalden i 
forhold til dennes oprindelige stand, jf. UfR 1958.1173 HD.  
Da ejendommen er erhvervet før 19. maj 1993, kan kun medtages vedligeholdelsesudgifter afholdt 
den 19. maj 1993 eller senere, jf. EBL § 5, stk. 2.   
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Bilag 4 – Genvundne afskrivninger 
 
Genvundne afskrivninger           

I kr. 
 Ansk. sum  

 Straks-
fradrag   Afskr. grl.   Afskr.  

 Nedskreven 
værdi  

Ansk. sum - 1977 5.000.000 5.000.000 3.849.903 1.150.097 
Ombygning/forbedring - 1990 1.000.000 1.000.000 625.239 374.761 
Nybygning, stald - 2000 2.500.000 2.500.000 1.090.768 1.409.232 
Ombygning/forbedring - 2010 500.000 500.000 76.063 423.937 
      0   0 

 I alt  9.000.000 0 9.000.000 5.641.973 3.358.027 

Salgssum 12.750.000 
Nedskreven værdi         3.358.027 

Avance/tabsfradrag         9.391.973 

 Genv. afskr.  (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 5.641.973 
 Ej genv. afskr.  3.750.000  
Tabsfradrag 0  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes næste side 
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Bilag 4 – Genvundne afskrivninger – fortsat 
 
Afskrivning driftsbygninger 1977 – 2012, i kr. 
 
Afskrivningssats 4% p.a. 

Anskaf.sum 
Anskaf.sum 

ultimo 
Saldoværdi 

primo 
Afskrivning 

primo 
Årets 

afskriv. 
Akk. 

Afskriv. 
Saldoværdi 

ultimo År  Tilgang 
1977 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 200.000 200.000 4.800.000 
1978 5.000.000 4.800.000 200.000 192.000 392.000 4.608.000 
1979 5.000.000 4.608.000 392.000 184.320 576.320 4.423.680 
1980 5.000.000 4.423.680 576.320 176.947 753.267 4.246.733 
1981 5.000.000 4.246.733 753.267 169.869 923.137 4.076.863 
1982 5.000.000 4.076.863 923.137 163.075 1.086.211 3.913.789 
1983 5.000.000 3.913.789 1.086.211 156.552 1.242.763 3.757.237 
1984 5.000.000 3.757.237 1.242.763 150.289 1.393.052 3.606.948 
1985 5.000.000 3.606.948 1.393.052 144.278 1.537.330 3.462.670 
1986 5.000.000 3.462.670 1.537.330 138.507 1.675.837 3.324.163 
1987 5.000.000 3.324.163 1.675.837 132.967 1.808.803 3.191.197 
1988 5.000.000 3.191.197 1.808.803 127.648 1.936.451 3.063.549 
1989 5.000.000 3.063.549 1.936.451 122.542 2.058.993 2.941.007 
1990 1.000.000 6.000.000 4.941.007 2.058.993 197.640 2.256.633 3.743.367 
1991 6.000.000 3.743.367 2.256.633 149.735 2.406.368 3.593.632 
1992 6.000.000 3.593.632 2.406.368 143.745 2.550.113 3.449.887 
1993 6.000.000 3.449.887 2.550.113 137.995 2.688.109 3.311.891 
1994 6.000.000 3.311.891 2.688.109 132.476 2.820.584 3.179.416 
1995 6.000.000 3.179.416 2.820.584 127.177 2.947.761 3.052.239 
1996 6.000.000 3.052.239 2.947.761 122.090 3.069.851 2.930.149 
1997 6.000.000 2.930.149 3.069.851 117.206 3.187.057 2.812.943 
1998 6.000.000 2.812.943 3.187.057 112.518 3.299.574 2.700.426 
1999 6.000.000 2.700.426 3.299.574 108.017 3.407.591 2.592.409 
2000 2.500.000 8.500.000 7.592.409 3.407.591 303.696 3.711.288 4.788.712 
2001 8.500.000 4.788.712 3.711.288 191.548 3.902.836 4.597.164 
2002 8.500.000 4.597.164 3.902.836 183.887 4.086.723 4.413.277 
2003 8.500.000 4.413.277 4.086.723 176.531 4.263.254 4.236.746 
2004 8.500.000 4.236.746 4.263.254 169.470 4.432.724 4.067.276 
2005 8.500.000 4.067.276 4.432.724 162.691 4.595.415 3.904.585 
2006 8.500.000 3.904.585 4.595.415 156.183 4.751.598 3.748.402 
2007 8.500.000 3.748.402 4.751.598 149.936 4.901.534 3.598.466 
2008 8.500.000 3.598.466 4.901.534 143.939 5.045.473 3.454.527 
2009 8.500.000 3.454.527 5.045.473 138.181 5.183.654 3.316.346 
2010 500.000 9.000.000 4.316.346 5.183.654 172.654 5.356.308 3.643.692 
2011 9.000.000 3.643.692 5.356.308 145.748 5.502.055 3.497.945 
2012 9.000.000 3.497.945 5.502.055 139.918 5.641.973 3.358.027 
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Bilag 5 – Nutidsværdi af driftsmiddelafskrivningerne 
 

Driftsmidlerne: 

Handelspris 12.520.000 kr. 
Skattemæssig værdi 31/12-12 12.020.000 kr. 
Forskel afskrivningsgrundlag 500.000 kr. 

Afskrivning 25% 
Skatteværdi 56,1% 
              

År 
Afskrivning  

i kr. 
Skatteværdi 

i kr. Faktor 5% 
Nutidsværdi 

i kr. 
1 125.000 70.125 0,952380952 66.786 
2 93.750 52.594 0,907029478 47.704 
3 70.313 39.445 0,863837599 34.074 
4 52.734 29.584 0,822702475 24.339 
5 39.551 22.188 0,783526166 17.385 
6 29.663 16.641 0,746215397 12.418 
7 22.247 12.481 0,71068133 8.870 
8 16.685 9.361 0,676839362 6.336 
9 12.514 7.020 0,644608916 4.525 

10 9.386 5.265 0,613913254 3.232 
471.843 264.704 225.669 
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Bilag 6 – Nutidsværdi af driftsbygningsafskrivningerne 
 
Driftsbygningerne: 
 
Handelspris 12.750.000 kr. 
Skattemæssig værdi 31/12-12 3.358.027 kr. 
Forskel afskrivningsgrundlag 9.391.973 kr. 

Afskrivning 4% 
Skatteværdi 56,1% 

År 
Afskrivning 

i kr. 
Skatteværdi 

i kr. Faktor 5% 
Nutidsværdi 

i kr. 
1 375.679 210.756 0,952380952 200.720 
2 360.652 202.326 0,907029478 183.515 
3 346.226 194.233 0,863837599 167.785 
4 332.377 186.463 0,822702475 153.404 
5 319.082 179.005 0,783526166 140.255 
6 306.318 171.845 0,746215397 128.233 
7 294.066 164.971 0,71068133 117.242 
8 282.303 158.372 0,676839362 107.192 
9 271.011 152.037 0,644608916 98.004 

10 260.170 145.956 0,613913254 89.604 
11 249.764 140.117 0,584679289 81.924 
12 239.773 134.513 0,556837418 74.902 
13 230.182 129.132 0,530321351 68.482 
14 220.975 123.967 0,505067953 62.612 
15 212.136 119.008 0,481017098 57.245 
16 203.650 114.248 0,458111522 52.338 
17 195.504 109.678 0,436296688 47.852 
18 187.684 105.291 0,415520655 43.751 
19 180.177 101.079 0,395733957 40.000 
20 172.970 97.036 0,376889483 36.572 

5.240.698 2.940.032 1.951.632 
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Bilag 7 – Nutidsværdi af den latente skattebyrde 
 
Skat til betaling  19.251.707 kr. 

År 
Skat til 
betaling i kr. Faktor 5% 

Nutidsværdi 
i kr. 

1 19.251.707 0,952380952 18.334.959 
2 19.251.707 0,907029478 17.461.866 
3 19.251.707 0,863837599 16.630.348 
4 19.251.707 0,822702475 15.838.427 
5 19.251.707 0,783526166 15.084.216 
6 19.251.707 0,746215397 14.365.920 
7 19.251.707 0,71068133 13.681.829 
8 19.251.707 0,676839362 13.030.313 
9 19.251.707 0,644608916 12.409.822 

10 19.251.707 0,613913254 11.818.878 
11 19.251.707 0,584679289 11.256.074 
12 19.251.707 0,556837418 10.720.071 
13 19.251.707 0,530321351 10.209.591 
14 19.251.707 0,505067953 9.723.420 
15 19.251.707 0,481017098 9.260.400 
16 19.251.707 0,458111522 8.819.429 
17 19.251.707 0,436296688 8.399.456 
18 19.251.707 0,415520655 7.999.482 
19 19.251.707 0,395733957 7.618.554 
20 19.251.707 0,376889483 7.255.766 
21 19.251.707 0,358942365 6.910.253 
22 19.251.707 0,341849871 6.581.194 
23 19.251.707 0,325571306 6.267.803 
24 19.251.707 0,31006791 5.969.337 
25 19.251.707 0,295302772 5.685.082 

I kr. 
Ejendom 14.852.060 0,295302772 4.385.854 
Driftsmidler 280.500 0,295302772 82.832 
Genvundne afskrivninger 3.165.147 0,295302772 934.677 
Opsparet overskud 954.000 0,295302772 281.719 

19.251.707 5.685.082 
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Bilag 8 – Skattepligtig virksomhedsomdannelse - åbningsbalance  
 

Åbningsbalance - skattepligtig omdannelse 
Aktiver   
Betalingsrettigheder 980.000 kr. 
Grunde og bygninger 97.750.000 kr. 
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 12.520.000 kr. 
Besætning 8.500.000 kr. 
Fremstillede varer til videresalg 2.550.000 kr. 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200.000 kr. 
I alt 122.500.000 kr. 
    
Passiver   
Realkreditinstitutter 53.400.000 kr. 
Pengeinstitutter i alt 31.090.000 kr. 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 360.000 kr. 
Anden gæld 3.900.000 kr. 
Gæld til selskabsdeltager 19.251.707 kr. 
Gæld i alt 108.001.707 kr. 
    
Egenkapital (heraf bundet 125.000 kr.) 14.498.293 kr. 
I alt   122.500.000 kr. 
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Bilag 9 – Skattefri virksomhedsomdannelse – åbningsbalance 
 

Åbningsbalance – skattefri omdannelse 
  Handelsværdi Avance Skattemæssig værdi 
Aktiver   
Betalingsrettigheder 980.000 kr. 0 kr. 980.000 kr. 
Grunde og bygninger 97.750.000 kr. 32.116.234 kr. 65.633.766 kr. 
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 12.520.000 kr. 500.000 kr. 12.020.000 kr. 
Besætning 8.500.000 kr. 0 kr. 8.500.000 kr. 
Fremstillede varer til videresalg 2.550.000 kr. 0 kr. 2.550.000 kr. 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200.000 kr. 0 kr. 200.000 kr. 
I alt 122.500.000 kr. 32.616.234 kr. 89.883.766 kr. 
    
Passiver   
Anpartskapital 125.000 kr. 0 kr. 0 kr. 
Frie reserver/overkurs 25.470.942 kr. 0 kr. 0 kr. 
Egenkapital i alt 25.595.942 kr. 0 kr. 0 kr. 
    
Realkreditinstitutter 53.400.000 kr. 0 kr. 53.400.000 kr. 
Pengeinstitutter i alt 31.090.000 kr. 0 kr. 31.090.000 kr. 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 360.000 kr. 0 kr. 360.000 kr. 
Anden gæld 3.900.000 kr. 0 kr. 3.900.000 kr. 
Udskudt skat af avancer, 25 % 8.154.059 kr. 0 kr. 0 kr. 
I alt   122.500.000 kr.   0 kr.   88.750.000 kr. 
                    
Skattemæssig anskaffelsessum, før modregning af opsparet overskud 1.133.766 kr. 
- Opsparet overskud             2.490.000  kr. 
Anparternes skattemæssige anskaffelsessum                        -1.356.234  kr. 
 
Stiftelseskurs: 25.595.942 kr./ 125.000 kr. x 100  = 20.476,75 
 

Udskudt skat ved omdannelsen 
Avancer Udskudt skat (25 %) 

Ejendom 26.474.260 kr.             6.618.565  kr. 
Driftsmidler 500.000 kr.                125.000  kr. 
Genvundne afskrivninger 5.641.974 kr.             1.410.494  kr. 
I alt 32.616.234 kr.            8.154.059  kr. 
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Bilag 10 – Nutidsværdi af den latente skattebyrde på anparterne 
 
Skat til 
betaling  11.305.424 kr. 

År 
Skat til 
betaling i kr. Faktor 5% 

Nutidsværdi 
i kr. 

1 11.305.424 0,952380952 10.767.070 
2 11.305.424 0,907029478 10.254.353 
3 11.305.424 0,863837599 9.766.050 
4 11.305.424 0,822702475 9.301.000 
5 11.305.424 0,783526166 8.858.096 
6 11.305.424 0,746215397 8.436.281 
7 11.305.424 0,71068133 8.034.554 
8 11.305.424 0,676839362 7.651.956 
9 11.305.424 0,644608916 7.287.577 

10 11.305.424 0,613913254 6.940.550 
11 11.305.424 0,584679289 6.610.047 
12 11.305.424 0,556837418 6.295.283 
13 11.305.424 0,530321351 5.995.508 
14 11.305.424 0,505067953 5.710.007 
15 11.305.424 0,481017098 5.438.102 
16 11.305.424 0,458111522 5.179.145 
17 11.305.424 0,436296688 4.932.519 
18 11.305.424 0,415520655 4.697.637 
19 11.305.424 0,395733957 4.473.940 
20 11.305.424 0,376889483 4.260.895 
21 11.305.424 0,358942365 4.057.996 
22 11.305.424 0,341849871 3.864.758 
23 11.305.424 0,325571306 3.680.722 
24 11.305.424 0,31006791 3.505.449 
25 11.305.424 0,295302772 3.338.523 
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Bilag 11 – Nutidsværdi af udskudt skat i selskabet  
 
Skat til 
betaling  8.154.059 kr. 

År 
Skat til 
betaling i kr. Faktor 5% 

Nutidsværdi 
i kr. 

1 8.154.059 0,952380952 7.765.770 
2 8.154.059 0,907029478 7.395.972 
3 8.154.059 0,863837599 7.043.783 
4 8.154.059 0,822702475 6.708.365 
5 8.154.059 0,783526166 6.388.919 
6 8.154.059 0,746215397 6.084.684 
7 8.154.059 0,71068133 5.794.937 
8 8.154.059 0,676839362 5.518.988 
9 8.154.059 0,644608916 5.256.179 

10 8.154.059 0,613913254 5.005.885 
11 8.154.059 0,584679289 4.767.509 
12 8.154.059 0,556837418 4.540.485 
13 8.154.059 0,530321351 4.324.272 
14 8.154.059 0,505067953 4.118.354 
15 8.154.059 0,481017098 3.922.242 
16 8.154.059 0,458111522 3.735.468 
17 8.154.059 0,436296688 3.557.589 
18 8.154.059 0,415520655 3.388.180 
19 8.154.059 0,395733957 3.226.838 
20 8.154.059 0,376889483 3.073.179 
21 8.154.059 0,358942365 2.926.837 
22 8.154.059 0,341849871 2.787.464 
23 8.154.059 0,325571306 2.654.728 
24 8.154.059 0,31006791 2.528.312 
25 8.154.059 0,295302772 2.407.916 
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Bilag 12 – Selskaber og landbrugsloven 
 

Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Landbrugsloven m.v. > Selskaber og landbrugsloven  

   
Oprettet: 31-08-2010  

Selskaber og landbrugsloven 
Den 1. april 2010 trådte en række ændringer af landbrugsloven i kraft. En række personlige 
betingelser for at kunne erhverve en landbrugsejendom er blevet ophævet, således at der kun er få 
betingelser tilbage.  

De væsentligste ændringer er: 

• Ophævelse af uddannelseskrav  
• Ophævelse af krav om egen drift  
• Ophævelse af afstandskrav  
• Ophævelse af max. grænser for, hvor meget man må eje  
• Ændring af bopælspligten så denne altid kan opfyldes via en lejer  
• Ændring af regler for selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme  

Hertil kommer, at bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav samme dato blev ophævet, således at 
landbrugsloven ikke længere regulerer husdyrproduktion, bortset fra, at der i den ændrede lov er skabt 
mulighed for at fastsætte et uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for en husdyrproduktion. 

I det følgende skal de ændrede regler for selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme behandles. Det er 
i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at ophævelsen af en række af de personlige 
erhvervelsesbetingelser har stor betydning for rækkevidden af bestemmelsen om selskabers erhvervelse, da 
de personlige betingelser også efter de nye regler har betydning for, hvem der kan være den såkaldte 
”landmand i selskabet”. 

Reglerne før 1. april 2010  
Landbrugslovens bestemmelser om selskabserhvervelse før 1. april 2010, indeholdt en række betingelser til 
selskabsdeltagerne, der havde den konsekvens, at deltagerkredsen i sådanne selskaber var temmelig 
begrænset. 

Loven stillede krav om, at én af deltagerne (landmanden i selskabet) skulle eje en andel af selskabskapitalen 
på mindst 10 %, og at der til den pågældendes selskabsandel var knyttet så mange stemmer, at denne 
havde stemmeflertallet i selskabet. Yderligere skulle den pågældende ”landmand” enten være den hidtidige 
lovlige ejer af den ejendom, der skulle erhverves af selskabet, eller opfylde de personlige 
erhvervelsesbetingelser, herunder kravene til bopæl, uddannelse, egen drift, afstand og max. antal 
ejendomme/areal. 

”Landmanden” skulle med andre ord være den centrale person i selskabet, hvilket yderligere blev 
understreget af en række bestemmelser, der skulle sikre ”landmanden” den reelle bestemmende indflydelse 
i selskabet. 

Øvrige deltagere i selskaber var begrænset til familierelaterede personer til ”landmanden”, og disse var 
endvidere begrænset af de max. grænser, der var gældende for antal ejendomme/areal. Dog var der en 
særregel, der gav pensionskasser og livsforsikringsselskaber mulighed for at erhverve selskabsandele, men 
denne mulighed er så vidt vides ikke blevet udnyttet. 

Alt i alt indebar de mange betingelser til både ”landmanden” og de øvrige selskabsdeltagere, at kun et 
beskedent antal landbrugsejendomme ejes i selskabsregi. 
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Reglerne efter 1. april 2010 
Med ændringerne af landbrugsloven er der sket en vidtgående ændring af reglerne for selskabers 
erhvervelse af landbrugsejendomme. Loven indeholder stadig en række betingelser for selskabers 
erhvervelse, men på centrale punkter er der sket ændringer, der har stor betydning. 

Der stilles stadig krav om, at der blandt selskabsdeltagerne er en fysisk person (landmanden i selskabet), 
som enten hidtil har været ejer af den ejendom, selskabet skal erhverve, eller som opfylder de personlige 
erhvervelsesbetingelser, men da antallet af personlige erhvervelsesbetingelser er blevet væsentligt færre, er 
kravene til ”landmanden” også blevet reduceret betragteligt. ”Landmanden” skal således ikke efter de nye 
regler opfylde krav til uddannelse, afstand og max. grænser, og kravet om, at landmanden skal varetage den 
daglige drift af ejendommen på vegne selskabet (krav om egen drift), gælder kun hvis selskabet ejer 30 ha 
eller mere, og ejendommen ikke er bortforpagtet. 

Der stilles endvidere fortsat krav om, at ”landmanden” via sin andel af selskabskapitalen har bestemmende 
indflydelse i selskabet, men det er ikke som hidtil et krav, at landmanden skal eje mindst 10 % af kapitalen, 
og der stilles ikke krav om, at den bestemmende indflydelse skal være i form af ejerskab af mindst halvdelen 
af stemmerettighederne. Bestemmende indflydelse kan også være skabt via aftaler mellem 
selskabsdeltagere, eller via vedtægtsbestemte beføjelser til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i 
selskabet. 

Med hensyn til de øvrige selskabsdeltagere stiller loven ikke krav til disse. De hidtidige begrænsninger er 
således ophævet, hvorfor andre juridiske eller fysiske personer, end familierelaterede fysiske personer, 
pensionskasser eller livsforsikringsselskaber, kan blive selskabsdeltager i et selskab, der ejer én eller flere 
landbrugsejendomme. 

Konsekvenser af de ændrede regler 
Den ændrede bestemmelse i landbrugsloven om selskabers erhvervelse sammenholdt med ændringerne for 
personligt erhvervelse bevirker følgende: 

• Langt flere end hidtil kan være ”landmand” i et selskab, i og med at de personlige betingelser til 
denne, herunder krav om uddannelse, egen drift, afstand mv., er ophævet eller ændret  

• Det er stadig en betingelse, at ”landmanden” er en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i 
selskabet, og ønsker ”landmanden” at etablere ejerskab via et holdingselskab, er det fortsat et krav, 
at ”landmanden” ejer anparterne/aktierne i dette holdingselskab 100 %.  

• Der vil være krav om, at ”landmanden” på vegne selskabet varetager den daglige drift, hvis dette 
ejer mindst 30 ha og ikke har bortforpagtet ejendommen/ejendommene  

• Der stilles ikke krav til øvrige selskabsdeltagere. Disse kan således både være fysiske og juridiske 
personer, og der er i modsætning til tidligere mulighed for, at selskabsandelene ejes i en 
holdingkonstruktion med flere led af selskaber  

• Det er muligt for eksterne investorer at eje selskabsandele, når blot én fysisk person opfylder 
betingelserne til ”landmanden” i selskabet. Det kan eksempelvis være virksomheder uden tilknytning 
til landbruget, pengeinstitutter, kapitalfonde og udenlandske personer/selskaber.  

• Det vil som hidtil være muligt at etablere husdyrproduktion i selskabsform, og som hidtil stilles der 
ikke særlige krav til en fysisk person – ”landmanden”. Til gengæld vil der kunne stilles et 
uddannelseskrav, til den fysiske person, der har ansvaret for driften. Denne fysiske person behøver 
ikke at være selskabsdeltager.  

• I modsætning til tidligere forhindrer landbrugsloven ikke, at husdyrproduktion etableres på 
ejendomme uden beboelsesbygning (bygningsløse ejendomme) eller på ejendomme med et 
jordtilliggende på mindre end 2 ha (jordløse ejendomme). Hvorvidt en sådan etablering er muligt, vil 
skulle afgøres efter gældende miljøregler og planloven.  
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