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1. INDLEDNING 

Døden kan indtræffe hurtigt og uventet. For virksomheder kan dette medføre problemstillinger der 

kan være fatale for deres fortsatte eksistens. 

 

Når virksomhedsejeren går bort, skal det fremtidige ejer- og ledelseskab af virksomheden besluttes. 

Der er mange faktorer der spiller ind på denne beslutning. Dels kan der være interesse konflikter 

inden for familien, som kan være af både økonomiske men også menneskelige karakter. Dels kan 

der være interessekonflikter mellem familiens ønsker og den reelle situation virksomheden står i, 

således at ønskerne fra familiens side, ikke er i selskabets bedste interesse og omvendt. 

 

Grundet en lang årrække med tilknytning til virksomheden og stort engagement i virksomheden, 

føler ejeren og deres efterkommere ofte, et stort tilhørsforhold til virksomheden. Dette forhold gør 

dem sårbare overfor, at neglicere faresignaler i virksomheden og bygger en form for optimisme op 

omkring virksomheden og dens fortsatte drift. Rådgiver bliver herigennem en vigtig 

sparringspartner, der skal hjælpe med en objektiv tilgang til sagen og som kan opstille scenarier ud 

fra den givne situation, som tager højde for faresignalerne, samt give mulighed for at agere herpå. 

  

For familien er det vigtigt, at der tages højde for alle aspekter. Hvis der ikke foreligger et 

testamente, foreligger der ikke en plan for, hvorledes ejerskabet skal fordeles. Dette kan i værste 

tilfælde splitte en familie, hvorfor rådgivere ofte vil spille en central rolle. Rådgiverens rolle er, at 

hjælpe familien med at få et overblik over de muligheder, der foreligger ved dødsfaldet. Dette 

medvirker til at danne et beslutningsgrundlag, som er udfærdiget på subjektive vurderinger. 

  

For rådgiveren er det vigtigt, at tage alle aspekter med i sine overvejelser. Et forkert valg, kan få 

store konsekvenser for familien, men i højere grad for virksomheden. Dette afspejles også i 

lovgivning, hvor rådgiver, kan gøres erstatningsansvarlig, skulle han ikke leve op til bonus pater 

rådgiveren. 

 

Denne kandidatafhandling, udarbejdes for at afdække problemstillingerne de efterladte står overfor i 

case-virksomheden, ved et uventet dødsfald hos virksomhedsejeren, samt et efterfølgende 

generationsskifte. Målet for afhandlingen er, at læseren får eksemplificeret generationsskiftet af 

virksomheden. Afhandlingen vil blive udarbejdet således, at der tages højde for både familien og 

virksomhedens ønsker og behov, gennem hele forløbet. 
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2. PROBLEMIDENTIFIKATION 

Som rådgiver er det vigtigt, at identificere, men også anerkende klientens forventninger og tage 

udgangspunkt herfra. Dybdegående samtaler med klienten, sammen med rådgivers erfaringer og 

instinkt, vil være værktøjer til afdækning af klientens forventninger. 

  

For rådgiveren er det vigtigt, at der foretages en systematisk analyse, for at man får det fulde 

overblik. Rådgiver skal være opmærksom på, at problemer kan komme fra forskellige kilder, 

nærmiljøet og omverdenen.  

 

Når rådgiver har dannet sig et overblik over situationen, kan problemet opdeles i subproblemer. 

Dette gøres for at sikre, at alle aspekter af problemet afdækkes. 

 

Det er vigtigt at der tænkes i alternative baner, således at rådgiver ikke låser sig fast på en måde at 

løse problemet på. Ved oplistning af alternativer, vil fordele og ulemper tydeliggøres og klienten 

kan selv deltage i beslutningsprocessen. 

 

Det er vigtigt at have for øje, at problemsituationer ikke er statiske, hvorfor der skal tages højde for, 

at problemet og forventningerne knyttet hertil, vil kunne ændre sig i forløbet. 

 

Ved et generationsskifte af en virksomhed, er det vigtigt at familiens forventninger afdækkes fra 

starten. For at imødekomme forventningerne, skal rådgiver foretage en gennemgribende analyse, 

som skal indeholde relevante overvejelser og munde ud i en planlægning af forløbet. Rådgiver skal 

ved planlægningen tage højde for, at et generationsskifte ikke kun er overdragelse af ejerskab, 

omstrukturering samt økonomiske aspekter, men i høj grad også en skatteplanlægning. Dette sigter 

på at sikre virksomheden det bedst mulige udgangspunkt, i forhold til den fremtidige drift.  

 

Ved et uventet dødsfald, vil planlægningen af et generationsskifte ofte ikke foreligge. Fordelingen 

af ejerskabet skal derfor afgøres af de efterlevende arvinger. Dette kan udmunde i en række 

problemstillinger, både af økonomiske men også menneskelig karakter.  

 

Det er ikke en nødvendighed, at generationsskiftet fuldbyrdes umiddelbart efter dødsfaldet. 

Overvejelserne af hvorledes ejerskabet af virksomheden efterfølgende skal fordeles er således i høj 

grad relevant samtidig med at værdien af selskabet kan ændre sig. 
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Værdiansættelsen af et selskab er ofte af stor betydning. Værdien ligges til grund for dels 

finansieringsbyrden, men også hvor meget der skal erlægges til staten. Vederlaget der modtages ved 

overdragelsen, vil ofte ligge til grund for den fremtidige levestandard hos overdrageren. 

 

Der foreligger flere modeller til brug for værdiansættelse af unoterede aktier, hvor der fra lovgivers 

side i visse tilfælde er givet mulighed for, selv at vælge metoden. Dette gør rådgivers rolle essentiel, 

da det ligger indenfor rådgiverens arbejdsområde, at foretage disse beregninger og hermed danne 

grundlag for valg af den for klienten mest optimale værdiansættelse. 

 

I forbindelse med et generationsskifte, vil det ofte være fordelagtigt, at benytte op til flere 

omstruktureringsmodeller, inden den endelige overdragelse. Omstruktureringer har ofte til mål, at 

søge situationer hvor problemet med hensyn til at lette finansieringsbyrden og betalingen til staten 

minimeres. Således vil det kræve nøje overvejelser fra rådgivers side, at beslutte hvilke modeller 

der vil være relevante i forhold til den givne problemstilling. 

 

Et generationsskifte vil ofte ikke kunne gennemføres indenfor en kort periode. Rådgivers rolle er 

derfor i høj grad også, løbende at tilpasse generationsskiftet til forandringer i omverdenen. Således 

vil der skulle tages højde for ændringer i f.eks. forventningerne samt de tilladte rammer fra 

skattemyndighederne og herigennem ændringer i det overordnede problem. 

 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i, at vi som rådgivere skal identificere og løse problemet for 

case-virksomheden Biler A/S. I den givne situation, står virksomheden overfor et generationsskifte 

uden, at der er foretaget den fornødne planlægning. Der skal derfor handles hurtigt, og samtidig 

planlægges hvorledes der tages højde for både familiens ønsker og virksomhedens behov. En 

rådgiver skal derfor komme med forslag til det mest optimale overdragelsesforløb, set fra familiens 

og virksomhedens ønsker og behov.  

 

Som rådgivere vil vi skulle trække på erfaringer og instinkter, til at afdække forventninger og 

herigennem identificere den egentlige problemstilling for familien og virksomheden. 
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2.1. Problemformulering 
• Hvorledes kan et generationsskifte gennemføres på Biler A/S, hvor der dels tages højde for 

enkens fremtidige økonomiske behov, men også familiens ønske om fortsat ejerskab af 

virksomheden og som samtidig sikrer virksomheden det bedst mulige udgangspunkt i forhold til den 

fremtidige drift? 

 

Vi vil forsøge at besvare ovenstående hovedspørgsmål, med følgende underspørgsmål: 

• Hvorledes kan ejerskab af selskabet overdrages ved mandens død? 

• Hvilke overvejelser skal der gøres indledningsvis, inden et generationsskifte af selskabet? 

• Hvilke metoder kan anvendes ved værdiansættelse af aktierne i virksomheden? 

• Hvilke omstruktureringsmodeller vil være relevant for Biler A/S / familien i forbindelse med 

forberedelsen til generationsskiftet? 

• Hvorledes vil den mest ideelle overgang af ejerskabet i Biler A/S udforme sig, hvor der tages 

højde for familiens ønsker, men også virksomhedens fortsatte drift? 

 

 

3. AFGRÆNSNING 

Da afhandlingen tager udgangspunkt i den givne case-virksomhed, vil teori irrelevant for case-

virksomheden kun blive gennemgået perifert. Teorien i afhandlingen vil derfor bære præg af den 

opstillede problematik.  

 

Eftersom selskabet ikke har udenlandske datterselskaber eller filialer, vil afhandlingen ikke berøre 

international lovgivning, men vil kun omhandle den nationale. Endvidere vil afhandlingen ikke 

gennemgå forældet national lovgivning, samt lovgivning vedtaget efter afslutningen på vores 

dataindsamling, som ikke er relevant for generationsskiftet. 

 

Ud fra virksomhedsbeskrivelsen afgrænser vi os fra, at gennemgå regler for beskatning af pension.  

 

Ved et dødsfald, skal alle aktiver gennemgås ved opgørelsen af avancer. Vi afgrænser os til kun at 

behandle familiens beholdning af unoterede aktier i Biler A/S. 

 

I gennemgang af dødsbobeskatning, vil vi ikke gennemgå teori om beskatning af afdødes indkomst, 

samt lovgivning som ikke vedrør overdragelse af virksomheden.  
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Da hovedopgaven tager udgangspunkt i den givne virksomhed og familie, afgrænser vi os teoretisk 

fra, at behandle lovgivning vedrørende dødsbobeskatning, som ikke er relevant for familiens 

situation. 

 

Opgaven er udarbejdet med hensigt på, at gøre læseren i stand til at forstå det skatteretslige i 

forbindelse med dødsfaldet i case-virksomheden og overdragelse af denne, hvorfor 

samfundsøkonomiske modeller ikke vil blive beskrevet i opgaven.  

 

Der findes et utal af forskellige modeller, til brug for værdiansættelse af virksomheder. Vi har valgt 

at koncentrere os om de fra skattemyndighederne udstukne cirkulærer, samt den mest anvendte 

alternative model. 

 

Til brug for analysen af virksomheden, vil der skulle foretages en gennemgribende analyse af 

virksomheden, vi har ikke valgt ikke at gå i dybden med analysemodeller hertil. 

 

Vi vil i afhandlingen behandle omstruktureringsmodeller, som vi har vurderet som værende 

relevante for case-virksomheden. Modellerne vil blive gennemgået enkeltvist, hvorfor kombi-

nationsmodeller ikke behandles teoretisk. 

 

Datterselskabet er ikke en væsentlig del af virksomhedens indtjening og vil kun perifert blive 

inddraget i opgaven.  

 

4. METODE  

Afhandlingen sigter på at gennemgå de relevante områder i forbindelse med et generationsskifte 

efter et dødsfald. 

 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en eksisterende virksomhed, hvor virksomhedens ejer er 

afgået ved døden. Dermed skal virksomheden generationsskiftes. 

Metode og analyse af problemstillingen for generationsskiftet tager udgangspunkt i gældende 

lovgivning, afgørelser og vejledninger. Herudover vil artikler være med til at underbygge 

afhandlingens konklusioner. 
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Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en families situation efter det pludselige dødsfald af 

virksomhedens ejer samt den daglige leder. Med baggrund i familiens situation vil 

dødsbobeskatningen kort blive gennemgået, hvorefter afhandlingen vil give en gennemgang af 

overvejelser der kan være relevante ved planlægningen af et generationsskifte.  

 

Værdiansættelsen af virksomheden kan opgøres på flere måder. Afhandlingen vil gennemgå 

udvalgte værdiansættelses cirkulære, for herefter at anvende dem på case-virksomheden. 

 

Udvalgte omstruktureringsmodeller vil blive gennemgået samt deres relevans for familiens 

situation.  Ydermere vil A/B aktiemodellen samt salg til 3. mand blive inddraget som muligheder 

familien kan overveje.  

 

Igennem hele afhandlingen vil case-virksomheden blive inddraget hvor dette findes relevant. 

Afsnittene benævnt som vurdering vil foretage en opsummering af det foregående kapitel i relation 

til case-virksomheden. 

 

Afhandlingen vil ende med en gennemgang af 3 mulige løsninger for familien, hvorefter vi vil 

komme med vores vurdering af disse. Løsningerne vil tage udgangspunkt i de foregående kapitler i 

afhandlingen.   
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Afhandlingens struktur kan illustreres som herunder: 
 

 
Figur 1: Metode – Egen tilvirkning. 

  

 

 

Indledning 

Virksomhedsbeskrivelse – Biler A/S 

Overdragelse ved død 

Værdiansættelse 

Omstruktureringsmodeller 

Omstrukturering og overdragelse af Biler 
A/S 

 

Konklusion 

Relevant lovgivning 

Indledende overvejelser 

Perspektivering 
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5. MÅLGRUPPE 

Afhandlingen er udformet således at målgruppen er klienten. Herudover henvender afhandlingen sig 

også til revisorer, advokater og andre rådgivere, hvor denne kan give et overblik over de 

problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med et generationsskifte. 

 

Sekundært er målgruppen studerende på handelshøjskoler, lærere og andre, der kunne have 

interesse inden for emnet Generationsskifte. 

 

For at kunne anvende afhandlingen bedst muligt, forudsættes det, at læseren har et grundlæggende 

kendskab til området. 

 
 

6. KILDEKRITIK 

Der anvendes kvalitative data i form af sekundære data, for at løse de under afsnit 2 opstillede 

problemstillinger.  

Sekundære data omfatter retskilder såsom lovgivning, lovbemærkninger, udvalgte domme, 

bindende svar og fortolkninger. Herudover inddrages også faglitteratur og artikler som vi finder 

relevant for vores problemstilling.  

 

Vi har afsluttet vores dataindsamling den 01.02 2011. 

 

Den offentlige myndighed har udarbejdet lovgivning og lovbemærkninger, hvilket medfører at disse 

er objektive og retsgyldig. Dommene er med til at sætte retspraksis, hvorfor denne også opfattes 

som valid. 

Bindende svar og fortolkninger er baseret på fortolkninger af lovgivningen, og er dermed i en vid 

udstrækning subjektiv. Herudover vil faglitteraturen samt artikler være påvirket af forfatterens 

synspunkt og dermed også være subjektiv.  

Vi er opmærksom på problematikken vedrørende subjektive holdninger, og vil derfor forholde os 

kritisk til alle dataene anvendt. Dette medfører at vi ikke vurderer eventuelle subjektive holdninger, 

som værende problematiske i forbindelse med løsningen af afhandlingens problemstillinger. 
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7. BESKRIVELSE AF BILER A/S OG INTERESSENTER 

7.1. Virksomhedsbeskrivelse 
Bilforretningen Biler A/S var ejet af Birthe og Anders Andersen 100 % inden dødsfaldet. 

Midt i år 2010 afgår Anders pludselig og ikke forudset ved døden. Han efterlader sig enken Birthe 

Andersen samt to børn. 

 

Anders har gennem en længere årrække nedtrappet sit engagement i Biler A/S og overladt den 

daglige drift primært til en ansat økonomidirektør, med assistance fra salgschefen. Anders har dog 

stadig haft den overordnede bestemmelse. Nedtrapningen var sket efter ønske fra enken om, at 

tilbringe mere tid sammen med sin mand. Anders har modtaget almindelig lønindkomst fra 

selskabet indtil sin død og har ingen anden indkomst. Enkens tilhørsforhold til selskabet har været 

minimal, men alle i selskabet kender hende. Birthe har ikke haft opgaver i forbindelse med driften 

af selskabet, med undtagelse af at hun er medlem af bestyrelsen. 

 

Nedenstående skema, viser nøgletal for virksomheden igennem de seneste 5 år.  

 
c 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 157.765     147.257     153.161     146.155     121.909     
Bruttoresultat 22.391       18.370       13.371       13.019       12.829       
Resultat af primær drift 7.495         5.681         4.036         2.879         4.138         
Resultat af datterselskab (1.583)        (1.423)        (1.379)        (1.521)        -             
Finansielle poster (3.401)        (3.759)        (3.989)        (1.419)        96              
Årets resultat 1.188         66              (1.424)        90              3.045         

Balance
Samlede aktiver 92.450       90.106       99.643       89.867       45.558       
Egenkapital 17.441       12.943       14.477       11.136       11.045       

Nøgletal
Overskudsgrad 4,8             3,9             2,6             2,0             3,4             
Afkastningsgrad 8,1             7,4             4,9             4,7             12,2           
Egenkapitalandel (Soliditet) 18,9           14,4           14,5           12,4           24,2           
Forrentning af egenkapitalen 16,5           3,7             (11,1)          0,8             22,3            

Tabel 1: Hoved- og nøgletal - egen tilvirkning på baggrund af aflagte årsrapporter for Biler A/S 
 

Selskabet har de seneste to år, udvist positive tal på bundlinjen, efter et par år med nedadgående tal. 

Nedgangen i resultatet skyldes primært et tilkøbt datterselskab, som har vist sig ikke at være 

rentabelt. Ledelsen er i proces med at nedlægge driften i datterselskabet, som var et strategisk 

opkøb, foretaget efter nøje overvejelser. Overvejelserne gik primært på, at det opkøbte selskab 
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havde rettighederne til salg af et bilmærke, som var i klar fremgang på markedet. Biler A/S ønskede 

at forhandle dette bilmærke, men grundet en kort afstand til det opkøbte selskab, var det ikke muligt 

at forhandle sig til rette med importørerne, hvorfor en overtagelse af konkurrenten blev løsningen. 

Begrundet i den korte afstand, ønsker ledelsen ikke at frasælge datterselskabet, da man ønsker at 

tiltrække deres kunder til den eksisterende butik, samtidig med at selskabet har opbygget et 

skattemæssigt underskud til fremførsel. Generelt viser Biler A/S en positiv fremgang på bundlinjen, 

ligesom fald i rentebærende gæld og debitorer, hvilket er flot i et marked som ellers har været 

nedadgående for bilforhandlere, set generelt efter finanskrisen. Virksomheden forhandler 3 

forskellige bilmærker, som fordeler sig over flere prissegmenter, fordelt over segmenterne billig til 

over middel. Mærkerne forhandles efter kontrakt med importørerne, hvor der foreligger 

underskrevet kontrakt på tilladelsen til at forhandle mærkerne. Kontrakternes restperiode er alle på 

omkring 2 år. Virksomheden nyder godt af en beliggenhed i en såkaldt ”bilby”, hvor der ud af 

selskabets 3 bilmærker er yderligere 7 mærker repræsenteret 

 

Selskabet har, med undtagelse af regnskabsåret 2008/09, formået at generere en stigning i 

omsætningen hvert år.  Dette har ikke været tilfældet i resultatet, som tydeligt bærer præg af 

opkøbet af datterselskabet i år 2006/07, hvor resultatet blev påvirket med en udgift på mio. kr. 2,9. 

Beløbet udgjorde dels negativ indregning af datterselskabs indre værdi, men også en stigende 

rentebyrde. Den stigende rentebyrde skyldes, fremmedfinansiering på købet af datterselskabet, samt 

opførsel af ny domicilejendom.  

 

Selskabet har for at imødegå den faldende overskudsgrad, gennemført rationaliseringsrunder, hvor 

kapacitetsomkostningerne er blevet tilpasset virksomhedens behov. Det har resulteret i en 

overskudsgrad der har været støt stigende siden år 2006/07. 

 

Det gælder for alle de viste nøgletal, med undtagelse af overskudsgraden, at virksomheden ikke har 

kunnet få indtjeningen tilbage til samme niveau, som før anskaffelsen af datterselskabet og 

opførelsen af domicilejendommen. Men tallene viser fremgang. 

 

Selskabet har, til trods for erhvervelsen af datterselskabet og opførslen af domicilejendommen, fået 

soliditeten op på et niveau der nærmer sig tiden før erhvervelserne. 
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Selskabets budgetter for de kommende år, viser en fremgang i salget på 15 % i år 2010/11 som 

falder til 7 % i de efterfølgende 4 år. Stigningen i omsætningen sammen med tilpasningen af 

kapacitetsomkostninger gør, at selskabets indtjening i de kommende år vil stige. 

 

Den nuværende struktur er, at der foreligger et driftsselskab med tilhørende datterselskab. I 

driftsselskabet ligger der endvidere en ejendom, denne fungerer som driftsselskabets 

domicilejendom. Ejendommen er nyopført og optaget til kostpris på mio. kr. 42, med en 

opskrivning på mio. kr. 6. Den senest offentliggjorte ejendomsvurdering lyder på mio. kr. 26,5. Den 

store forskel skal primært findes i, at ejendommen blev opført i slutningen af højkonjunkturen, 

mens den senest offentliggjorte ejendomsvurdering er fra da ejendomsmarkedet var knækket. 

Selskabet er velkonsolideret og har en større egenkapital. 

 

Selskabet er efter dødsfaldet, reelt blevet ledet primært af økonomidirektøren med assistance fra 

salgschefen. Disse nyder stor respekt blandt selskabets øvrige medarbejdere samt omverdenen og 

familien. Grundet familiens relationer, samt de øvrige medarbejderes anseelse til dem, ønsker 

familien at sikre disse to medarbejderes fortsatte engagement i virksomheden.  

 

Selskabets strategi for de kommende år er, at konsolidere sig og nedbringe den rentebærende gæld. 

Selskabet gældssatte sig i forbindelse med opkøbet af konkurrenten (nuværende datterselskab) samt 

ved opførelsen af domicilejendommen.  

 
7.2. Ægteskabets formue 
Ægteparret havde inden mandens død en nettoformue på mio. kr. 11,7. Af væsentlige aktiver skal 

nævnes privat ejendom på mio. kr. 6,3 samt sommerhus for mio. kr. 3,3.  Ejendommene er samlet 

behæftet med gæld for mio. kr. 5. Endvidere har de værdipapirer for mio. kr. 6,1. Samlet set er der 

aktiver for mio. kr. 16,7, mens gælden beløber sig til mio. kr. 5.  Videre har enken efter dødsfaldet 

en ikke ubetydelig pensionsopsparing.  

 

Ud over de nævnte aktiver, var ægteparret ene aktionær for selskabet Biler A/S der ved seneste 

udarbejdede årsrapport inden dødsfaldet, havde en egenkapital på mio. kr. 17,5. Aktierne var ikke et 

særeje hos hverken Birthe eller Anders. 
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Enken har ikke den faglige kunnen, til at videreføre selskabet som øverste ledende organ alene og 

det er derfor nødvendigt med assistance til den daglige drift og ledelse af selskabet. Enken er i 

starten af 60’erne, hvorfor der skal tænkes på generationsskifte af virksomheden til hendes børn. 

 

Birthe planligger at være involveret i selskabet i en periode på ca. 5 år. Grunden hertil er, at hun 

overfor sin afdøde mand, føler en forpligtigelse til, at sørge for virksomheden hendes mand 

grundlagde fortsatte eksistens. 

 

7.3. Forhold vedrørende børnene 
Datteren Christina på 33 år arbejder i bogholderiafdelingen mens sønnen Dennis på 36 år arbejder 

som mekanikker i værkstedet. Ingen af børnene har den faglige kunnen til at kunne overtage ledelse 

af selskabet. Dennis har tilkendegivet, at han ikke har intentioner om, at skulle inddrages i 

økonomien i selskabet, da tal ikke er hans stærke side. Således har Dennis fuld forståelse for, at han 

ikke vil blive inddraget i den daglige ledelse. Christina derimod er ikke afvisende overfor, at 

gennemgå oplæring, der på sigt kan være med til at gøre hende i stand til, at overtage den daglige 

ledelse af virksomheden. 

 

Datteren er gift og har et barn i ægteskabet. Datteren har dog overfor moderen, i en længere periode, 

tilkendegivet at ægteskabet ikke fungerer optimalt, hvorfor hun overvejer at lade sig skille fra 

manden. Datteren har sammen med sin mand aktiver for mio. kr. 4,1 mens gælden beløber sig til 

mio. kr. 2,5. Der foreligger ingen særejeaftaler mellem ægtefællerne. 

 

Sønnen Dennis er ikke gift og har ingen børn. Han har aktiver for mio. kr. 3 mens gælden er mio. 

kr. 1,9. 

 

7.4. Forhold vedrørende de to ledende medarbejdere 
Begge medarbejdere har altid følt sig godt behandlet i virksomheden og af familien. De har begge 

tætte relationer til familien og ses et par gange om året privat med familien. Begge personer har 

oparbejdet en privat formue, hvor de har råderum til at kunne engagere sig i selskabet økonomisk i 

et mindre omfang. Personerne er salgschefen Simon på 52 år og økonomidirektøren Jørgen som er 

47 år. Begge medarbejdere er lykkelig gift, uden børn. 
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Medarbejderne har tilkendegivet, at de vil kunne finansiere et engagement i selskabet, med en 

størrelse på kr. 125.000 til 140.000. Medarbejderne ønsker ikke at optage gæld i forbindelse med en 

eventuel indtræden i aktionærkredsen. 

 

8. OVERDRAGELSE VED DØD 

Ved et uventet dødsfald står familier i sorg og overblik er ofte manglende. Hvis afdøde efterlader 

sig en større formue eller aktiver der repræsenterer en større værdi, vil der endvidere ofte være 

behov for rådgivning, da de skatteretslige regler kan være komplicerede og uoverskuelige for den 

almindelige familie. 

 

8.1. Arveret - Hvem arver og hvad arver de 
Før det kan afgøres hvorledes arven skal videregives til afdødes efterlevende, er det relevant at 

kigge på, hvorledes lovgivningen indenfor arveret er sammensat. 

 

Arveloven blev revurderet med virkning pr. 1. januar 2008. Resultatet heraf, blev primært en 

styrkelse af afdødes ægtefælles stilling efter dødsfaldet, dette skete på bekostning af de øvrige 

arvinger. 

 

8.1.1. Tvangs- og friarv 
Det er muligt at arve ved legal arv, ved et testamente eller ved en kombination af de førnævnte.1 

 

Den legale arv er opdelt i arveklasser hvor ægtefæller og livsarvinger er de vigtigste. Legale 

arvinger udgøres af børn, samt børnebørn i tilfælde hvor barnebarnets forældre dør, før arvelader. 

Fra lovgivers side, er det bestemt at ægtefæller og børn skal arve, dette er gjort ved indførslen af 

tvangsarv. Heraf er det umuliggjort at gøre livsarvinger og ægtefæller arveløse, disse er altid sikret 

en hvis del af boet. Tvangsarven udgør 1/4 af arveloddet, dog kan dette begrænses til kr. 1.080.000 

pr. barn, jf. Arvelovens § 5. Friarven udgør således 3/4, som ved oprettelse af testamente kan 

fordeles efter afdødes ønsker. 

 

Hvis der ikke er oprettet testamente, som begrænser livsarvingernes ret til friarven, fordeles arven 

med 50 % til efterlevende ægtefælle, mens de resterende 50 % fordeles imellem livsarvinger. 
                                                 
1 Den nye arvelov, Kirsten Reimers-Lund/ Flemming Sorth, side 23 
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Efterlader arvelader kun ægtefælle arver denne alene, mens børnene arver hele formuen til deling, 

hvis afdøde ikke efterlader en efterlevende ægtefælle. 

 

8.1.2. Testamente 
Som nævnt ovenfor, er der fra lovgivers side givet mulighed for, at bestemme over 3/4 af den 

samlede arv. Således er der givet arvelader mulighed for, at bestemme dels hvem der skal arve, 

hvad de skal arve samt hvor meget de skal arve via et testamente. Testamenter giver endvidere 

mulighed for at tilføje betingelser samt vilkår til den testamenterede arv. 

 

Der er mulighed for at oprette følgende tre testamenter: 

• Notartestamente. 

• Vidnetestamente. 

• Nødtestamente. 

 
I de fleste tilfælde, vil det være notartestamente der er relevant. Hermed bliver det lovligt noteret, 

hvorledes en del, eller hele friarven skal fordeles. 

 

8.2. Opgørelse af bodel 
Hvis en afdød var i ægteskab da døden indtraf og der ikke forelå aftale om særeje, vil reglerne om 

skifte af fællesbo skulle kombineres med reglerne om dødsboskifte, jf. lovbekg. Nr. 725 af 23. 

oktober 1986, som senere er gennemgået ændringer.  

Efter lovreglerne skal der foretages en opgørelse af hver ægtefælles bodel, som skal indeholde alle 

fællesboets aktiver og passiver. Hvis opgørelsen hos en af ægtefællerne udviser et overskud, deles 

overskuddet ligeligt mellem de to ægtefæller. Overskuddet kan fremkomme ved opgørelsen af 

indtægter fra aktiver i bodelen, inden indgivelsen af selvangivelsen. Er der derimod tale om et 

negativt beløb hos en eller begge af ægtefællerne, fordeles dette ikke. Den del af boet som hver af 

ægtefællerne overtager, betegnes herefter som ægtefællens boslod. 

Den efterlevende ægtefælle beholder herefter råderetten over sin del af fællesejet, jf. DSL § 75, stk. 

1. Dog vil der som nævnt senere i afsnit 8.5.1. side 22 være begrænsninger for muligheden for 

udlodning herfra. 

Der skal udarbejdes en opgørelse over samtlige aktiver og passiver, jf. DSL § 76, stk. 1. Opgørelsen 

skal bruges til den skattemæssige behandling af boet, jf. DSKL § 4, stk. 3. 
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8.3. Opgørelse af dødsboers skattepligt 
Hovedreglen er, at alle dødsboer er selvstændige skattepligtige juridiske personer. I denne 

henseende er det irrelevant hvorvidt boet skiftes privat eller ved bobestyrer. 

 

Der er dog nogle undtagelser hertil, f.eks. hvis der ikke foreligger et skifteretligt bo i Danmark, vil 

der heller ikke foreligge et skatteretligt.  

En anden undtagelse er, hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle og denne overtager hele fællesboet 

efter reglerne om uskiftet bo, jf. DSL § 24 og arvelovens kap. 4. Ved overtagelse ved uskiftet bo, 

sker al beskatningen hos den efterlevende ægtefælle ved realisering. Uskiftet bo sidestilles med 

tilfælde hvor, ægtefællen er eneste legale arving og tilfælde hvor boets værdi er så lav, at der intet 

bliver tilbage til arvingerne, jf. DSL § 22 og § 34 samt DSKL § 58, stk. 1, nr. 1-4.  

 

For at et bo, kan komme i betragtning til at være skattefrit, skal boet være solvent og fuldt 

skattepligtig til Danmark. 

 

Hvis et dødsbo aktivmasse (bruttoaktiver) ikke overstiger kr. 2.595.100 samtidig med, at boets 

nettoformue ikke overstiger kr. 2.595.100 på skæringsdagen, er det fritaget fra beskatning, jf. DSKL 

§ 6. Skattefriheden forudsætter, at boopgørelsen afsluttes indenfor DSKL normale frist. Dette 

bevirker at hvis skifteretten udskyder skæringsdatoen for boopgørelsen, skal boet beskattes, jf. 

DSKL § 6. Ved opgørelsen af boets bruttoaktiver, er det tilladt at udeholde ejendomme som indgår 

under parcelhusreglen, jf. DSKL § 6, stk. 5. Således vil ejendomme der har tjent som bolig, ikke 

skulle medregnes til opgørelsen, ligesom sommerhuse der har været benyttet til private formål, ikke 

skal medregnes, jf. EBL § 8, stk. 1 og 2. 

 

At skattepligten afgøres ud fra boets værdier på skæringsdagen, medfører at boets 

skattepligtsforhold ikke kan afklares før boopgørelsen er udarbejdet. Dette medvirker til at boets 

beskatning på såvel indkomst som arveudlæg først fastsættes her. 

For aktiver der sælges af boet, er det nettoprovenuet ved salget med fradrag af pantegæld mv., som 

er afgørende for, hvorvidt boet er skattepligtigt eller ej. 

  

Skattefritagelsen bevirker, at der ikke skal opgøres en boindkomst og at der ikke skal betales 

boskat. Endvidere medfører skattefritagelsen, at der ikke kan succederes i afdødes skattemæssige 

stilling. Således kan udlægsmodtager ikke succedere i hverken anskaffelsessum eller 

anskaffelsestidspunkt.   
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Det kan således udledes, at der fra skattemyndighedernes side, er udfærdiget en række 

beløbsmæssige grænser, som afgør et dødsbos skattepligt. Overskrides grænserne, vil boet 

automatisk overgå til beskatning. 

 

Boet efter Anders Andersen overholder ikke de beløbsmæssige grænser for skattefritagne dødsboer. 
Bestemmelse af skattepligt Mio. kr.

Bruttoaktiver (34,2/2) 17,1
Heraf aktiver omfattet af parcelhusreglen -4,8
Bruttoaktiver 12,3

Nettoformue (29,2/2) 14,6  
Tabel 2: Beregning af dødsboets bruttoaktiver og nettoformue – Egen tilvirkning. 
 

Som det ses af ovenstående tabel, vil boet ikke være under de nævnte grænser, hvorfor boet er 

skattepligtig. 

 

8.4. Dødsboskifteloven 
For overdragelse af unoterede aktier er anvendelsesområdet dødsboskifteloven, da der er tale om et 

aktiv (virksomheden m.fl.) som skal skifte ejer. Lovgivningsmæssigt er der 5 muligheder for et 

skifte. Nedenstående vil kort gennemgå de forskellige muligheder. 

 

1)  Der er mulighed for at afslutte en bobehandling med boudlæg, hvis boets nettoaktiver ikke 

overstiger kr. 38.000. Skifte med boudlæg medfører, at boets nettoaktiver overdrages til afdødes 

nærmeste efterladte, jf. DSL kap. 12. Fra lovgivers side er det bestemt, at der ikke er noget bo 

skattemæssigt eller skiftemæssigt i disse tilfælde. 

2)  Et bo kan skiftes, hvorved boets aktiver skifter ejer. Et skifte kan foregå enten ved en af 

skifteretten udpeget bobestyrer eller ved et privat skifte, jf. DSL kap. 15 og 16. Hvis et skifte skal 

foregår ved privat skifte, kræves det at alle arvinger er enige. Det er endvidere et krav fra lovgivers 

side, at afdødes kreditorer skal have mulighed for at gøre krav på deres tilgodehavende. Dette sikres 

ved et proklama, som indrykkes i statstidende, hvori dødsfaldet meddeles. Kreditorer har herefter 8 

uger til at gøre krav på deres tilgodehavender, som efter fristens udløb vil bortfalde. Hvis denne 

metode vælges, skal der udarbejdes en åbningsstatus, som er en opgørelse over boets aktiver og 

passiver på dødsdagen. Opgørelsen skal indsendes til skifteretten. Der skal endvidere udarbejdes en 

opgørelse over alle boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter, hvor det angives hvorledes de 

fordeles mellem arvinger og eventuelle legatarer. For privat skiftede boer er der en begrænsning i 

form af, at den seneste skæringsdag der kan anvendes i boopgørelsen, er etårsdagen for dødsfaldet. 
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Overholdes denne frist ikke, overgår boet til en bobestyrer. Fristdagen for skifte med bobestyrer er 

toårsdagen for dødsfaldet, skifteretten kan bestemme at skæringsdagen udskydes, jf. DSL § 66, stk. 

2. 

3) Et bo kan skiftes ved forenklet privat skifte, jf. DSL § 34 og § 35. Betingelserne for privat skifte (punkt 2) skal være opfyldt. Endvidere kræves følgende betingelser opfyldt:

a. Der må der ikke skulle svares bo- eller tillægsboafgift. 

b. Boet må ikke være skattepligtigt.  

c. En eller flere af arvingerne må ikke være repræsenteret ved en værge.  

d. Der må i boet ikke være legatarer.  

e. For at undgå der skal svares boafgift, må bobeholdningen ikke overstige kr. 264.100. 

4) Bobehandlingen kan afsluttes uden skiftebehandling med udlæg af hele boet til efterlevende 

ægtefælle, jf. DSL § 22. Skiftet kan foregå uden skiftebehandling med udlæg, såfremt der efter 

udlægget ikke er noget tilbage i boet at udlodde til øvrige arvinger. Dette udspringer af 

arvelovens § 11 og § 23 i lov om ægteskabets retsvirkning. Disse bestemmelser foreskriver, at 

længstlevende i et ægteskab, altid kan overtage værdier i boet svarende til kr. 650.000 jf. 

arvelovens § 11, stk. 2-3. 

5) Et bo kan endvidere udleveres til uskiftet bo, jf. DSL kap 14 og arvelovens kap. 4. Et skifte efter 

disse regler, kan kun foretages til efterlevende ægtefælle. Hvis afdøde har særeje, skal dette 

skiftes og indgår således ikke i det uskiftede bo. Det uskiftede bo overgår således til 

længstlevende, uden at der sker beskatning. Arvinger kan efterfølgende kræve skiftet gennemført, 

mens den længstlevende stadig er i live, jf. DSL § 78. Herefter skal boet skiftes efter de 

ovenstående rammer. 

  
 
8.5. Beskatning i boet ved afståelse af aktiver 
Et bo kan afstå aktiver til både ægtefælle, arvinger, legatarer eller andre. En beskatning af denne 

afståelse er ikke ens. Nedenfor vil beskatning ved afståelser til førnævnte blive gennemgået. 

 

8.5.1. Afståelse til ægtefælle, arvinger og legatarer 
Hvis et aktiv afstås fra et dødsbo til den efterlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer, er der tale 

om en udlodning. At modtageren erlægger fuldt eller delvis vederlag for aktivet, ændrer ikke ved, at 

der er tale om udlodning. Hvis efterlevende ægtefælle afstår aktiver til arvinger eller legatarer, som 

ikke er den efterlevendes særeje, vil dette tillige blive anset som udlodning. 

Ved udlodninger fra dødsboet, er udgangspunktet at det sidestilles med et salg, hvorfor der sker 

beskatning af kapitalgevinster og eventuelle tab vil give fradrag, jf. DSKL § 27. Jf. side 9.1. er der 
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mulighed for at undgå beskatning, ved at overdrage med succession, hvor modtageren indtræder i 

afdødes/boets skattemæssige stilling, jf. DSKL § 36, stk. 1. Hvis der succederes medregnes 

gevinsten ikke ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, jf. DSKL § 28. 

 

Gevinster ved udlodning af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 12, § 21, stk. 1 

eller § 22 skal som udgangspunkt medgå i bobeskatningsindkomsten. Undtagelserne hertil er, hvis 

der er tale om udlodning af aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består i 

udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende.  Disse undtagelser 

frafalder dog, hvis der er tale om at selskabet udøver næring ved køb og salg af værdipapirer, 

udøver finansieringsvirksomhed eller hvis ejerskabet hvorfra der udloddes, udgør mindre end 1 % 

af aktiekapitalen. 

Bedømmelsen om hvorvidt undtagelsen bortfalder, går på om hvorvidt selskabets indtægter 

genereres af de førnævnte aktiviteter. Grænsen er 75 %, såfremt indtægterne fra de nævnte 

aktiviteter overskrider denne, skal avancen medregnes til bobeskatningsindkomsten. For nærmere 

gennemgang af ovennævnte, se bilag 18.5. Beskatningen kan ikke finde sted, hvis udlodningen 

sker til den efterlevende ægtefælle. 

 

Hvis udlodningen sker som succession, skal der foreligge en skattepligtig gevinst, for at der 

kan succederes i et aktiv, jf. DSKL § 36, stk. 1, uddybes i afsnit 9.3. side 34 Når det skal 

opgøres om, hvorvidt der foreligger en gevinst, anvendes beløbet hvormed aktivet er anført i 

boopgørelsen, som afståelsessummen. 

 

Succession er en mulighed for alle fysiske personer, hjemhørende til Danmark. Overordnet gælder 

det, at man ikke kan succederer i aktiver, som overstiger ens arvelod. Dette vil som regel give 

problemer i forhold til unoterede aktier, som ofte har en ikke ubetydelige værdi og derfor vil overgå 

en modtagers arvelod. For at imødegå dette problem, er der fra lovgivers side, givet mulighed for at 

succedere selvom aktivets værdi overstiger arveloddet. Således gives der mulighed for succession 

ved hjælp af arvingekøb.  
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Det er muligt for følgende arvinger, at succederer i aktiver der overstiger arveloddet: 

• Afdødes ægtefælle jf. DSKL § 96, stk. 5. 

• Samlever jf. DSKL § 96, stk. 5. 

• Børn, børnebørn, søskende og deres børn og børnebørn, jf. DSKL § 37, stk. 1.  

  Adoptivbørn og stedbørn ligestilles med børn og børnebørn.  

 

For nære medarbejdere og tidligere ejere, er der tillige givet en lempelse fra skattemyndighedernes 

side, jf. ABL § 35 og § 35 A, samt KSL § 33 C, stk. 12 og 13. Således kan nære medarbejder i 

virksomheden også få overdraget ved succession. For definitionen af en nær medarbejder henvises 

til afsnit 9.3. side 35. 

 

Ved beregning af værdien på de aktiver der modtages, tages der højde for den gæld der følger 

aktivet, således tages der højde for passivposten i værdiansættelsen, jf. DSKL § 36, stk. 2. Det 

er boet, som foretager valget om hvorvidt der skal ske udlæg med succession eller med 

beskatning. Det er muligt at opdele et aktiv således, at der kun succederes i dele af aktivet, 

mens resten sker til beskatning. Dette gælder også hvis der kun er en der modtager aktivet, jf. § 

28, stk. 3. 

 

8.5.2. Afståelse til andre end ægtefælle, arvinger og legatarer 
Afståelser fra boet behandles på samme måde, som hvis afdøde var i levende live. For salg af 

aktier henvises der til afsnit 9.1. side 29. 

 
8.6. Boafgift 
Ved overdragelse til livsarvinger, skal der svares boafgift af de overdragende aktiver, fratrukket 

gæld. Der gives et bundfradrag på kr. 264.100. Et eventuelt resterende modtaget beløb, skal der 

svares 15 % i afgift på for nære slægtninge, mens ikke nære slægtninge vil skulle svare en 

tillægsboafgift på 25 %, jf. BAL § 1 og § 6. 

 

8.7. Succession ved dødsfald 
Ved et dødsfald er der fra lovgivnings side givet mulighed for, at aktiver kan overdrages med 

succession. Succession vil bevirke, at boet ikke anses for at have solgt aktivet til modtageren, 

således at de oprindelige anskaffelsessummer og tidspunkter videreføres til modtageren.  
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Det er et krav, at boet er skattepligtigt. Således kan der kun succederes i afdødes skattemæssige 

stilling, såfremt der er tale om en skattemæssig avance på opgørelsestidspunktet. Der kan således 

ikke succederes i et skattemæssigt tab, jf. DBSL § 28, stk. 2 

 

Det er som udgangspunkt op til dødsboet, hvorvidt der skal udloddes med succession eller ej. Som 

regel vil udlodninger ske med succession, hvis dette er muligt, da det ofte kan være en fornuftig 

løsning for alle parter. 

 

Emnet succession bliver behandlet yderligere i afsnit 9.3. side 34. 

 

8.8. Beskatning uden succession for modtageren 
I tilfælde hvor der ikke succederes, vil anskaffelsessummen for udlægsmodtageren være aktivets 

værdi i handel og vandel på udlodningstidspunktet, som ligger til grund for beregningen af avancen. 

Tidspunktet for anskaffelsen af det udloddede aktiv, vil være udlodningstidspunktet. 

Udlodningstidspunktet, er første dag efter boets skattepligt ophører, jf. DSKL § 35, stk. 1-2. 

 

Hvis aktivet er modtaget ved acontoudlæg, vil det være erhvervet på udlodningsdagen, da boets 

skattepligt vedrørende aktivet ophører på denne dag. Det er dog et krav fra lovgivers side, at boet 

indenfor en periode på 4 uger, meddeler skattemyndighederne om acontoudlægget, jf. DSKL § 5, 

stk. 2, eller indenfor 4 måneder efter datoen for boets udlevering til skifteretten. Hvis skifteretten 

har tilladt en forlængelse af opgørelsen af hele eller dele af boet, en såkaldt tillægsperiode, vil 

skæringsdagen for tillægsperioden, være den afgørende periode, jf. DSKL § 5, stk. 4. Hvis 

udlodningen er sket ved acontoudlæg, skal værdien på udlodningstidspunktet angives i meddelelsen 

der sendes til skattemyndighederne nævnt ovenfor, jf. DSKL § 5, stk. 2, nr. 4. Overskrides fristen 

vil acontoudlodningen ikke være gyldig. 

 

I modsætning til succession medfører erhvervelse uden succession ikke, at man overtager 

anskaffelseshensigt, således eventuelle erhvervede aktiver der var indbefattet i næringsbegrebet, 

ikke medfører næringsstatus hos den nye ejer. 

 

8.9. Værdiansættelse af aktiver 
Værdiansættelsen af aktivers værdi, er af stor betydning for både boopgørelser og beskatningen hos 

boet, men også i relation til udlægsmodtagerne. 

 



 26 

Som nævnt under afsnittet 8.3. på side 19 er der grænser for hvor stor en værdi, boet må have for at 

det kan fritages fra beskatning. Således er værdiansættelsen af stor betydning for mange dødsboer, i 

relation til muligheden for at mindske beskatningen. 

 

Som beskrevet i afsnit 8.3. side 19 vil et bo være skattepligtigt ved et salg af et aktiv, som ville 

medføre beskatning, hvis personen stadig var i live. For beskatning ved afståelser er det af stor 

betydning, hvilken værdi aktivet anses som afstået til, med hensyn til den avance/tab der 

konstateres. Endvidere har værdiansættelsen betydning for personen der overtager aktivet, da 

værdien vil være personens anskaffelsessum, når der ikke er tale om overtagelse ved succession. 

Således udgør værdiansættelsen også grundlaget for beregning af boafgifter. 

 

Endeligt vil værdiansættelsen tillige have indvirkning på, den indbyrdes fordeling af den afdødes 

formue mellem arvingerne. 

 

8.9.1. Lovgivning 
Reglerne for værdiansættelse i dødsboer findes i BAL § 12. Der henvises hertil i DSKL § 84. Ifølge 

loven, skal aktiver opgøres til deres handelsværdi på boopgørelsens fastsatte opgørelsesdag. For 

aktiver udloddet før denne dag, vil opgørelsesdagen være dagen for udlodningen. 

 

For værdiansættelse af unoterede aktier ved handel mellem interesseforbundne parter, ved 

dødsbobeskatning og ved beregning af bo- og gaveafgift gælder det, at de som udgangspunkt skal 

værdiansættes til handelsværdien. For unoterede aktier, ligger dog den problemstilling, at 

handelsværdien ofte er ukendt. Derfor er der udviklet forskellige praksis med hensyn til fastsættelse 

af værdien af de unoterede aktier. Derfor vil der ved værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboer, 

være samme problematik som ved overdragelse indenfor den gaveafgiftspligtige kreds i levende 

live. For gennemgang af værdiansættelse og problematikken hermed, henvises til afsnit 11 side 53. 

 

8.9.2. Skattekursen  
Da der er tale om overdragelse indenfor den gaveafgiftspligtige kreds, vil værdiansættelsen ske ud 

fra skattekursen.2 Jf. bilag 18.8. Beregningen viser en negativ skattekurs, men da det ikke er muligt 

at overdrage noget uden værdi, sættes kursen til 5, svarende til en værdi på t.kr. 107. 

 

                                                 
2 Depechen nr. 10, 12. maj 2010, Nyhedsbrev fra BDO 
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8.9.3. Overdragelse uden for gavekredsen 
Ved overdragelse af aktier uden for gaveafgiftskredsen vil der ikke være tale om sammenfaldende 

interesser, hvorfor det er mindre kompliceret at fastsætte handelsværdien end ved overdragelse 

inden for gaveafgiftskredsen. Ved unoterede aktier benyttes cirkulære 2000-9, som en hjælp til 

fastsættelse af handelsværdien,3 eller ved brug af hjælpereglen fra Skat.4 

 

For nærmere gennemgang af cirkulærer og værdiansættelsesmodeller, henvises til afsnit 11 side 53. 

 

8.10. Overdragelse af Biler A/S efter dødsfaldet af Anders 
Det kan udledes, at der ikke foreligger testamente efter dødsfaldet af Anders, endvidere foreligger 

der ikke særeje, i henhold til en ægtepagt. Dette medfører at hele arven tilfalder livsarvingerne i 

form af børnene og den efterlevende ægtefælle. 

 

Ved et skifte vil livsarvingerne i form af børnene, modtage halvdelen af afdødes bodel, mens den 

resterende del overgår til ægtefællen. Dette medfører at der skal betales skat af opståede avancer i 

boet, mens livsarvingerne vil skulle svare boafgift på de modtagne aktiver, som overstiger grænsen 

på 264.100.  

 

Aktierne i Biler A/S indgår i ægteskabets fælles formue, da der som nævnt ikke er særeje. Det er 

muligt at fordele boet så Biler A/S bliver skiftet til livsarvingerne, hvorimod Birthe modtager et 

andet aktiv med tilsvarende værdi.  

 

Som udgangspunkt er dødsboet skattepligtig, da det overstiger beløbsgrænsen på de 2.595.100. 

Skattepligten kan dog undgås, hvis det besluttes at en efterlevende ægtefælle skal sidde i uskiftet 

bo. 

 

Boet overstiger de i afsnit 8.3. nævnte beløbsgrænser. Således vil boet kunne behandles enten ved et 

almindeligt skifte, eller ved uskiftet bo. Øvrige 3 metoder nævnt i afsnit 8.7. vil derfor ikke kunne 

benyttes. 

 

                                                 
3 Generationsskifte omstrukturering, Michael Serup, s. 251 
4 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2010-2. 
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Det vil altid være en fordel, at overdragelsen sker med en lavest mulig betaling til staten. Når der 

skal kigges på dette, er det vigtigt ikke kun at optimere i forhold til den nære fremtid, men også at 

have for øje, at man kan udforme overdragelsen til på sigt, at være til laveste betaling.  

 

Ægteskabets nettoaktiver udgør mio. kr. 29,2 (inkl. aktierne i Biler A/S). Nedenstående tabel viser 

fordelingen af ægteskabets nettoformue. 

 
 
Efter fordelingen, er det muligt at beregne hvor meget familien skal betale til staten, hvis boet skulle 

skiftes. I nedenstående tabel beregnes afgiften der skal betales til staten, ved et skifte af dødsboet 

efter Anders. 
Fordeling af nettoaktiver Mio. kr.
Samlet nettoaktiver 29,2

Birthes bodel 50 % 14,6
Anders' bodel 50 % 14,6

Birthes arvelod 50 % 7,3
Christinas arvelod 25 % 3,7
Dennis' arvelod 25 % 3,7

Afgift på Birthes arvelod Mio. kr. Afgift på hver af børnenes arvelod Mio. kr.

Arvelod 7,3 Samlet arvelod for børnene 7,3
Bundfradrag kr. 264.100 -0,3

Afgiftsgrundlag samlet 7,3 Afgiftsgrundlag samlet 7,0

Afgift på ægtefælles arv 0 % 0,0 Samlet boafgift 15 % -1,1

Rest arv 7,3 Rest arv til fordeling 6,0  
Tabel 3: Beregning af afgift – Egen tilvirkning. 
 
Det ses ud fra ovenstående tabel, at Birthe vil arve værdier for mio. kr. 7,3, samt at hun ikke skal 

svare afgift på arven til staten. For børnene vil deres samlede betaling til staten påløbe mio. kr. 1,1. 

Således vil Christina og Dennis hver skulle ”finansiere” en betaling på mio. kr. 0,5, således at de 

hver arver værdier for mio. kr. 3. 

 

Værdiansættelsen af selskabet, vil kunne foretages ud fra skattekursen, da der er tale om 

overdragelse indenfor den gaveafgiftspligtige kreds. Jf. afsnit 11, kan det udledes at selskabets 

værdi efter beregningen af skattekursen er negativ. Dette taler for en overdragelse i forbindelse med 

dødsfaldet og hermed at skifte boet. Imod at skifte boet er, at dette vil medføre at alle boets aktiver 
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skal skiftes, hvilket betyder såvel ejendommen som alle aktierne. Dette vil derfor medføre 

avancebeskatning på alle boets skattepligtige aktiver, samt boafgift for børnene. 

 

Vores anbefaling er derfor, at enken bør vælge at sidde i uskiftet bo, da dette ikke vil medføre 

avancebeskatning eller boafgift. Når vi anbefaler dette, til trods for at skattekursen giver en 

fordelagtig overdragelsespris, begrundes det i at skattekursen alt andet lige, ikke vil ændre sig så 

dramatisk inden en efterfølgende overdragelse fra moderen. Således vil kursen beregnet efter 

skattekursen alt andet lige være negativ, ved en umiddelbar efterfølgende overdragelse. 

 

På den måde vil Birthe kunne sidde i uskiftet bo, samtidig med at børnene ved en senere 

omstrukturering, alt andet lige vil kunne erhverve en ejerandel til skattekursen, uden at skulle betale 

boafgift.  

 

9. RELEVANT LOVGIVNING 

Det er muligt at overdrage aktiver, aktier og anparter (herefter omtalt under betegnelsen aktier, i 

dette afsnit) på flere måder. Hvis det er et skattepligtig salg til 3. mand vil overdrageren skulle 

beskattes af avancen han opnår ved salget. Hvis overdragelsen sker til personer indenfor den 

gaveafgiftspligtige kreds, kan overdragelsen både ske mod vederlag eller ved gave. Beregningen af 

betalingen til staten er forskellig i de nævnte tilfælde. 

 

For mange virksomheder er netop den skat der ligger på aktierne, et ganske betragteligt problem i 

forhold til finansieringen af et generationsskifte. For at muliggøre generationsskifte for mindre 

virksomheder, har skattemyndighederne derfor, muliggjort det skattemæssigt at succedere i aktier. 

 

Ved oprettelse af medarbejderselskaber, skal der tages hensyn til de særlige skatteregler, som ligger 

på området. For de to ledende medarbejdere i Biler A/S, vil reglerne ikke være relevante, hvorfor 

der henvises til bilag 18.5.1. for en nærmere gennemgang af reglerne. 
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9.1. Aktieavancebeskatningsloven 

Aktieavancebeskatningsloven finder bl.a. anvendelse ved gevinst eller tab ved afståelser af aktier 

eller anparter, jf. ABL § 1, stk. 1 og 2. Ved begrebet afståelse forstås salg, bytte, bortfald og andre 

former for afhændelse, jf. ABL § 30. Konkurs sidestilles ligeledes med en afståelse. 

 

9.1.1 Beskatning af en person 
En person beskattes af en gevinst efter ABL § 12 og får fradrag for et tab efter § 13 eller 13 a. En 

gevinst medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 12 samt PSL § 4 a, stk. 

1 nr. 4. Dette gør sig gældende uanset ejertid, aktiebeholdningens størrelse samt om de er optaget til 

handel på et reguleret marked. 

 

Ved opgørelsen af avance eller tab på aktier, fratrækkes salgssummen fra anskaffelsessummen. For 

hovedaktionæraktier beregnes der et ejertidsnedslag for aktiernes værdi. Ejertidsnedslaget reducerer 

den skattepligtige fortjeneste med et nedslag på 1 % pr. år, hvor den skattepligtige har ejet de 

pågældende aktier forud for indkomståret 1998, dog maks. 25 %, jf. ABL § 47, stk. 1. Ved 

overdragelse ved succession i levende live vil ejertidsnedslaget blive beregnet i forhold til den 

oprindelige anskaffelsessum, mens succession ved død medfører, at der vil blive foretaget 

beregning ud fra den værdi, aktivet er optaget til i boopgørelsen, jf. DSKL § 36, stk. 3. 

 

Fradrag vedrørende et tab opgøres efter ABL § 13, såfremt det er aktier der ikke er optaget til 

handel på et reguleret marked. § 13 siger, at tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Tab kan fradrages i aktieindkomsten. Bliver denne negativ, beregnes der en negativ skat 

af aktieindkomsten, som herefter modregnes i den skattepligtiges slutskat, jf. PSL § 8 A, stk. 5. 

Såfremt den negative skat ikke kan indeholdes i slutskatten, overføres denne til modregning i en 

eventuel ægtefælles slutskat, jf. PSL § 8 A, stk. 6. Det er dog et krav, at ægtefællerne er 

sammenlevende ved indkomstårets udgang. Såfremt den negative skat heller ikke kan modregnes i 

ægtefællens slutskat, fremføres denne til den skattepligtige eller dennes ægtefælles slutskat i de 

efterfølgende år, jf. PSL § 8 A, stk. 5. 

 

Såfremt aktierne på et tidspunkt, mens den skattepligtige har ejet dem, har været optaget til handel 

på et reguleret marked, finder reglerne i ABL § 13, stk. 2 anvendelse, hvilket medfører at det 

beskattes efter ABL § 13 A. 
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Som nævnt finder ABL § 13 A, anvendelse på aktier optaget til handel på et reguleret marked. 

 

Personer kan modregne tab ved afståelse af aktier efter § 13 A, i aktieudbytter, gevinst og 

afståelsessummer omfattet af LL § 16 B. Fra 1. januar 2010 eller senere er et krav hertil dog, at 

skattemyndighederne får besked om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det 

indkomstår aktierne er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 14. Skattemyndighederne skal 

have besked om identiteten af aktierne, antallet, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. 

Fremgår aktierne anskaffet før 1. januar 2010 i de oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. 

december, som skattemyndigheder får besked om efter skattekontrolloven, anses betingelsen 

ligeledes for opfyldt. Er aktierne ikke omfattet af skattekontrolloven, skal den skattepligtige selv 

indberette det til skattemyndighederne, for at betingelsen anses for opfyldt.  

 

Modregningen kan kun ske i udbytter, gevinst og afståelsessummer der vedrører aktier optaget til 

handel på et reguleret marked, der er aktieindkomst efter PSL § 4 A. Modregning i udbytter, 

gevinster og afståelsessummer skal være skattepligtige efter ABL § 12, samt i udbytter omfattet af 

ABL § 445. 

 

Som ved tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked, overføres et ikke anvendt tab 

til ægtefællen, jf. ABL § 13 A, stk. 3. Ovenstående regel om hvilke udbytter, gevinster og 

afståelsessummer der kan modregnes i, er stadig gældende, jf. LL § 16 B. Endvidere skal 

ægtefællerne være sammenlevende ved indkomstårets udgang, jf. KSL § 4. overstiger tabet både 

den skattepligtige og dennes ægtefælles nettoavancer, bliver den resterende del fremført til senere 

indkomstår, jf. ABL § 13 A, stk. 2.  

 

Udbytte beskattes som hovedregel som aktieindkomst, jf. PSL § 4 A, stk. 1. Udbytterne anses for 

udloddet efter et FIFO-princip. Udbytte op til 48.300 for enlige og 96.6006 for samlevende 

ægtefæller ved udgangen af 2010, beskattes med 28 %. Udbytter over dette grundbeløb beskattes 

med 42 %. 

 

Såfremt den skattepligtige person udøver næring ved køb og salg af aktier, beskattes udbytte som 

personlig indkomst, jf. PSL § 4, stk. 3. 

 

                                                 
5 Overgangsregel om skattefritagelse for visse børsnoterede aktier 
6 2010-niveau 
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Skattepligtigt aktieudbytte omfattet af LL § 16 A, stk. 1-8, beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 

4, stk. 1 nr. 4. Disse regler er ikke relevante i vores case-virksomhed, og vil derfor ikke blive 

nærmere gennemgået.  

 

9.1.2 Beskatning af et selskab 
Før indkomståret 2010, var der forskel på om et selskab afstod aktier der var ejet over eller under 3 

år. Fra indkomståret er denne regel dog ikke længere gældende. Selskaber, som ved overgangen til 

indkomståret 2010 ejer porteføljeaktier, skal som anskaffelsessum, anvende handelsværdien ved 

begyndelsen af indkomståret 2010. 

 

Overstiger aktiernes samlede anskaffelsessummer handelsværdien på aktierne ved begyndelsen af 

indkomståret 2010, skal selskabet opgøre et nettokurstab. Nettokurstabet kan modregnes i gevinster 

i indkomståret 2010 eller senere7. 

 

Efter den nye lov er trådt i kraft, medregnes gevinster eller tab på datterselskabsaktier og 

koncernselskabsaktier ikke længere til den skattepligtige indkomst, med mindre dette er 

næringsaktier, jf. ABL § 4 A og B samt § 8. 

Datterselskabsaktier er aktier hvor holdingselskabet ejer minimum 10 % af selskabskapitalen, jf. 

ABL § 4 A, stk. 1. 

Ifølge ABL § 4 A, stk. 3 anses datterselskabsaktier for ejet direkte af moderselskabets 

selskabsaktionærer omfattet af SEL § 1 eller § 2, stk, 1, litra a, i tilfælde, hvor: 

1. Moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og 

koncernselskabsaktier, jf. § 4 B, 

2. Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, og 

3. Mere end 50 %. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber 

omfattet af SEL § 1 eller § 2, stk. 1 litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefri 

ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og 

4. Aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet. 

 

                                                 
7 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1880695 
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Vi gør opmærksom på, at der ved en foretaget omstrukturering, vil være udbyttebegrænsning i 

henhold til SEL § 184 i en efterfølgende periode på 12 måneder.  

 

Koncernselskabsaktier er aktier, hvor ejeren og det selskab der ejes aktier i, er sambeskattet efter 

SSL § 31 eller kan sambeskattes efter SSL § 31 A.  

 

Skatteministeriet har i SKM2010.203.DEP taget stilling til en lang række spørgsmål vedrørende 

reglerne om datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. ABL §§ 4 A og 4 B. 

 

Selskabers gevinster på porteføljeaktier, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 

jf. ABL § 9, stk. 1. Tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt selskabet 

anvender lagerprincippet jf. ABL § 9, stk. 2. Som nævnt er dette uanset ejertid efter de nye regler. 

 

Anvender selskabet realisationsprincippet8, gælder det at tab kun kan fradrages i gevinster på 

realisationsbeskattede porteføljeaktier, jr. ABL § 9, stk. 3. Udnyttes tabet ikke i indkomståret, kan 

dette fremføres til senere indkomstår, jf. ABL § 9, stk. 4. 

 

Såfremt et selskab ejer over 10 % af aktierne i det udbyttegivende selskab, er udbyttet skattefrit.  

 

9.2. Gaveafgift 

Et vederlag for aktieoverdragelse kan bestå af kontant vederlag, såvel som ved en gaveoverdragelse, 

eller ved kombination af de to.  

 

En gave vil blive beskattet alt afhængigt af, hvem der modtager gaven. 

 

Børn, børnebørn, stedbørn og samlevende efter boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d, skal betale 

gaveafgift efter reglerne i boafgiftslovens § 5. Gaveafgiften udgør 15 % af den del der overstiger 

grundbeløbet på 58.700 (2010-niveau).  

Søskende og søskendes børn er ikke omfattet af ovenstående bestemmelse og en gave vil her skulle 

medregnes til den personlige indkomst. 

                                                 
8 Som udgangspunkt skal selskaber anvende lagerprincippet, men denne kan vælges ved portføljeaktier der ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, jf. ABL § 23, stk. 6. Det er dog et krav 
at aktierne ikke tidligere har anvendt lagerprincippet på disse aktier, samt at dette gælder samtlige aktier der ikke er 
optaget til handel på et reguleret marked. 
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For ægtefæller gælder bestemmelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 3 som foreskriver at gaver er 

afgiftsfrie. Her er det vigtigt, at der udarbejdes den nødvendige dokumentation. Et eksempel herpå 

kan være en ægtepagt. Hvis gaven er af en ikke ubetydelig værdi, set i forhold til giverens kår, vil 

den skulle tinglyses, da dette ikke er en sædvanlig gave. Tinglysningen sikrer gavemodtager særeje, 

hvorfor gavegivers kreditorer ikke kan kræve gaven inddraget.  

 

En overdragelse med succession mellem den nære familiekreds, hvor der tages højde for den latente 

skat ved værdiansættelsen, vil traditionelt set blive betragtet som en gave til erhververen.9 Dog er 

der efter bestemmelserne i kildeskattelovens § 33 D mulighed for at beregne en passiv post, til 

udligning af eventuelle latente skatteforpligtigelse vedrørende aktierne der overdrages. Såfremt 

erhververen skal betale en gaveafgift i forbindelse med overdragelsen, kan passivposten fratrækkes 

i denne. Det er med andre ord et krav, at erhververen modtager en gave i forbindelse med 

overdragelsen, hvis der skal ske fradrag af passivposten.  For beregning af passivpost, se afsnit 9.3. 

side 36. 

 

9.3. Succession 

Reglerne for succession af et selskab findes i ABL § 34. stk. 2 som siger:  

 

”Gevinst ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen. Det gælder, uanset hvornår 

erhververen afstår aktierne. Ved opgørelsen af erhververens gevinst eller tab ved afståelse 

af aktierne behandles aktierne som anskaffet for den anskaffelsessum og på det tidspunkt, 

som de blev anskaffet til af overdrageren.” 

 

Overordnet er det ikke muligt at succedere, såfremt der konstateres et tab. Der skal med andre ord 

være en avance ved afståelsen, jf. ABL § 34, stk. 4. 

 

Der er nogle betingelser der skal være opfyldt for at successionsreglerne kan finde anvendelse, jf. § 

34, stk. 1.  
 

                                                 
9 Genrationsskifte, Omstrukturering, Michael Serup, s. 341 
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1.  Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn 

eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder 

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

med naturligt slægtskabsforhold. 

2.  Den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 pct. af aktie eller anpartskapitalen. 

3.  Der er tale om aktier i et selskab m.v., hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af 

udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign., jf. stk. 6. 

Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, 

frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne 

forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom. 

4.  Aktierne er ikke omfattet af § 19 (aktier udstedt af en investeringsforening). 

 

Punkt 3 nævner selskaber der i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af 

kontanter, værdipapir el.lign. For at dette sker i overvejende grad skal mindst 75 % af selskabets 

indtægter (regnskabsmæssige nettoomsætning + summen af øvrige regnskabsførte indtægter) de 

forrige 3 år i gennemsnit stamme fra denne form for aktivitet. Derudover skal handelsværdien af 

selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgøre 75 % af 

handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Dette opgøres på overdragelsestidspunktet eller 

opgjort over et gennemsnit af de sidste 3 regnskabsår. Ved opgørelserne skal der tages højde for 

datterselskabsaktier.  

 

Der har siden 2002 været mulighed for, at overdrage ved succession til en særlig kreds af 

medarbejdere, jf. ABL § 35. Dette blev indført, ud fra den forudsætning, at det ikke nødvendigvis er 

familiekredsen der bedst kan lede et selskab videre.  

Der opstilles følgende krav i § 35:  

 

” når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer 

svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i det selskab m.v., der har 

udstedt aktierne. Overdragelse af aktier efter § 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, kan også ske, 

når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer 

svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i et eller flere selskaber, der er 

koncernforbundne, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, med det selskab, der har udstedt 

aktierne” 
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Herudover er punkt 2-4 i ABL § 34, stk. 1, listet på foregående side også gældende ved 

medarbejdersuccession, se bilag 18.5.1. Endvidere skal erhververen være skattepligtig til Danmark 

og skattemyndighederne skal have meddelelse om overdragelsen senest ved indsendelse af 

selvangivelsen. 

 

Som udgangspunkt er overdrageren og modtagende medarbejder uafhængige parter, dermed er den 

aftalte overdragelsespris, alt andet lige, det samme som handelsværdien. Om der skal tages højde 

for den latente skat, skal aftales indbyrdes mellem overdrageren og erhververen. Dette betyder at 

fordelen ved successionen kan tilfalde enten erhververen, overdrageren eller begge. Baggrunden for 

dette er, at en erhverver ikke vil påtage sig en anden persons forpligtelser, uden at blive 

kompenseret for dette. 

 

Måden hvorpå der tages højde for den latente skat, er ved at der beregnes en passivpost, som fragår 

anskaffelsessummens værdi. Passivposten beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige 

fortjeneste, der ville være realiseret hvis aktivet blev solgt på udlodningstidspunktet, jf. BAL § 13 

A, stk. 2, eller på overdragelsestidspunktet jf. KSL § 33 D, stk. 2. Passivposten på unoterede aktier 

beregnes som 22 % af de skattepligtige avancer, der ville være realiseret, hvis aktierne var blevet 

solgt uden succession, jf. BAL § 13 A, stk. 3 og KSL § 33 D, stk. 3. Skattemyndighederne 

kontrollerer beregningen og har muligheden for at korrigere denne. Såfremt skattemyndighederne 

foretager en korrektion, er denne bindende for erhververen og overdrageren. Der er dog mulighed 

for at klage over afgørelsen efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Det er muligt i aftalen, at sikre 

sig mod skattemyndighedernes korrektioner, ved i aftalen at indføre bestemmelse om, at parterne 

kan træde tilbage fra overdragelsen, ved korrektioner fra skattemyndighedernes side. 

 

For dødsboer skal passivposten fratrækkes i bomassen, både ved opgørelse af boets samlede 

størrelse og ved arveudlæg af de enkelte aktiver. Udlægsmodtageren vil herefter være anset, for at 

have modtaget aktivet til handelsværdien nedsat med passivpostens værdi. Denne værdi bruges 

både til brug for beregning af boafgiften, samt det indbyrdes delingsforhold mellem arvingerne. I 

tilfælde hvor der er tale om delvis succession, vil der blive beregnet passivpost, for den del der 

succederes i. Ved overdragelse i levende live, fradrages passivposten ved beregning af gaveafgiften, 

i lighed med beregningen af boafgiften.  

 

Passivposter kan udelades eller nedsættes. Skal en passivpost udelades eller nedsættes, skal 

arvinger, ægtefælle samt udlægsmodtager, være enige herom, jf. BAL § 13 A, stk. 6. Dette vil 
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medføre beregningsgrundlaget for boafgiften vil stige i takt med nedsættelsen. Tilsvarende vil ske 

ved overdragelse i levende live, hvor beregningsgrundlaget for gaveafgiften, vil stige i takt med 

passivposten nedbringes. 

 

Det er dog muligt at udskyde skatten, så den erhvervende aktionær succedere i aktiernes latente skat 

og dermed indtræder i den skattemæssige forpligtelse, der hviler på selskabets aktier. Den latente 

skat skal betales, når den erhvervende aktionær afstår aktierne, selskabet likvideres eller går 

konkurs. Formålet med succession er, at gøre det lettere at overdrage et selskab til familiekredsen 

eller medarbejdere, uden at skattemæssige forhold forhindrer det.  

 

Af fordele for erhververen kan nævnes, at han ikke skal bruge unødig likviditet i forbindelse med 

overdragelsen. Af ulemper for erhververen kan nævnes, at han overtager samtlige af forpligtelser i 

selskabet. 

 

Det er ikke muligt at overdrage aktier fra et barn til forældrene efter reglerne i § 34. Derimod er der 

i § 35 A, indsat bestemmelse herom, således det er muligt at overdrage med succession til tidligere 

ejere. Betingelsen for dette er, at det gennemføres senest 5 år efter den første overdragelse. 

Overdragelsen skal ske til den tidligere ejer og det er endvidere en betingelse, at den første 

overdragelse også skete med succession. Denne regel gælder også ved en tidligere ejers erhvervelse 

af aktier fra et dødsbo.  

 

Denne bestemmelse gør, at hvis et generationsskifte af et selskab ikke går som forventet, kan man 

overdrage virksomheden tilbage til den tidligere ejer. Dette kan især være hensigtsmæssigt ved 

sygdom og dødsfald. 

Værdiansættelsen af aktierne skal ske til handelsværdien, hvilken opgøres forskelligt alt efter hvem 

der overdrages til. Der er udstedt cirkulærer til brug ved fastsættelse af handelsværdien. Vi 

gennemgår 3 værdicirkulærer med tilknytning hertil i afsnit 11. 

 

9.3.1. Skattemæssige konsekvenser ved succession 
Afstås aktier uden succession, er overdrageren skattepligtig efter de normale regler om 

aktieindkomst, jf. personskattelovens § 8 A. Sker overdragelsen med succession, vil overdrageren 

ikke blive skattepligtig af afståelsen. Såfremt aktierne er anskaffet på forskellige tidspunkter, til 
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forskellige anskaffelsessummer og der ikke overdrages hele aktieposten, gælder de normale regler i 

ABL 26, stk. 6, om fordelingen af anskaffelsessummen. 

 

Erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, hvor han anses for at have anskaffet 

aktierne på samme tidspunkt, til samme anskaffelsessum og med samme formål som overdrageren. 

Dette er tidsubegrænset, og det er derfor ikke muligt at ændre på et senere tidspunkt uden at udløse 

beskatning. 

 

Såfremt erhververen har tab fra anden aktieindkomst, jf. ABL §§ 13 og 14, vil dette ikke kunne 

fratrækkes i et eventuelt senere fremkommet overskud, ved afhændelse af aktierne, jf. § 34, stk. 4.  

  

For at aktierne kan overdrages ved succession, skal skattemyndighederne meddeles herom senest 

ved indlevering af overdragerens selvangivelse, jf. ABL § 34, stk. 4. Såfremt dette ikke sker, vil 

overdragelsen blive anset for skattepligtig. 

 
9.4. Vurdering 
I tilfælde hvor værdiansættelserne giver høje værdier, vil succession være en mulighed der bør 

overvejes. Succession vil medføre en mindre anskaffelsessum for modtagerne, hvilket vil lempe 

deres finansieringskrav.  

 

For Biler A/S vil succession ikke være en fornuftig del af overdragelsen. Da selskabet ved en 

beregning efter cirkulæret fra 1982, fremkommer med et tab for Birthe, vil det ikke være muligt at 

succedere her. Det samme gør sig gældende for beregning efter cirkulærerne fra 2000. Ved 

beregning efter Discounted Cash Flow modellen, vil der fremkomme en avance på aktierne hos 

Birthe, hvorfor der vil være adgang til at benytte successionsbestemmelserne. For værdiansættelse 

af aktierne, henvises til afsnit 11.  

 

Vi mener dog, at succession ikke vil være fordelagtig, i forbindelse med en eventuel overdragelse til 

medarbejderne og børnene. Dette begrundes i at overdragelsen, ikke vil være ideel, ved 

værdiansættelse beregnet ud fra Discounted Cash Flow modellen, da finansieringsbyrden vil være 

stor. 
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10. INDLEDENDE OVERVEJELSER 

Ordet generationsskifte, dækker over at ejerskabet af et aktiv skifter hænder, indenfor en 

personkreds der har familiebånd.10 Dette kan ske ved en simpel overdragelse i form af et salg eller 

gave, men også ved overdragelse ved succession. I sig selv lyder valget mellem disse to simple, 

men i realiteten giver lovgivning, som den ser ud i dag, flere muligheder for gennemførslen af et 

generationsskifte. Det er derfor vigtigt, at forventningerne fra familiens side afdækkes. For at 

forventningerne afdækkes, må den faktiske situation for både familien, virksomheden, men også 

medarbejderne afdækkes. Herigennem vil der kunne ske en forventningsafstemning, til de faktiske 

forhold. Herefter vil den egentlige planlægning kunne gennemføres i god tid, således mulige 

scenarier kan gennemtænkes og den mest optimale løsning kan vælges. 

 

10.1. Relevante hensyn 
I case-virksomheden har familien ikke inden Anders’ dødsfald, overvejet et generationsskifte og er 

dermed heller ikke gået i gang med planlægningen heraf. Da Birthe vælger at sidde i uskiftet bo, 

giver det hende muligheden for at planlægge en eventuel overgang til børnene.  

 

Ved et generationsskifte, skal motiverne bag generationsskiftet afdækkes, således der kan tages 

hensyn til de ønsker og behov der måtte være i forbindelse med skiftet, dette gøres blandt andet 

igennem en analyse af virksomheden og dennes omverden. 

 

10.1.1. Virksomhedsanalyse  
En indledende øvelse der skal gøres, før et generationsskifte kan gennemføres er, at der foretages en 

virksomhedsanalyse. Analysen skal være med til at klarligge den vej virksomheden kan tage ved et 

generationsskifte. Således vil analysen være med til at identificere om dels virksomheden har en 

fremtid, men også om fremtiden er afhængig af enkeltstående personer eller afhængig af fremmed 

kapital. 

 

En central rolle i et generationsskifte er ledelsens rolle, både den nuværende og den fremtidige. For 

Biler A/S gælder det, at den tidligere ledelse i form af Anders i høj grad havde personsammenfald 

med ejeren. Således har han været den centrale person i virksomheden og stod som en stærk person 

i forhold til medarbejderne. Dette faktum er vigtigt i forhold til generationsskiftet også selvom 

                                                 
10 Generationsskifte – Omstrukturering, Michael Serup, side 29. 
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Anders er gået bort ved døden. Før den nye ledelse vælges skal den vurderes, følgende forhold 

vedrørende den nye ledelse skal overvejes: 

 

• Har den nye ejer de kompetencer, der skal til for at lede virksomheden?  

• Hvordan reagerer omverdenen på den nye ledelse?  

• Hvorledes modtages den nye ledelse hos medarbejderne? 

 

Respekten for Anders vil være meget svær at videreføre til både Birthe og børnene, da disse i langt 

fra samme grad er personificeret som ejeren og lederen af virksomheden. Selskabet bliver efter 

dødsfaldet som nævnt i afsnit 7.1. reelt ledet af økonomidirektøren. Ved en analyse af 

virksomheden, med tilhørende interviews af de to nøglemedarbejdere, samt enkelte udvalgte øvrige 

medarbejdere, vil det være muligt at afdække hvorledes medarbejderne er stillet overfor en ledelse 

bestående af familien og om deres professionelle bedømmelse af familiens egnethed til at løfte den 

ledelsesmæssige opgave. Det er vigtigt at få skabt et tillidsbånd mellem alle parter, således at 

deltagerne tør åbne sig og komme med deres ærlige mening, for at analysen ikke er fejlagtig 

grundet urigtige forudsætninger. 

 

En analyse i Biler A/S resulterede i, at det kan konkluderes, at familien ikke har kompetencer eller 

medarbejderens tiltro til, at de kan varetage den daglige ledelse i selskabet. Det skal derfor besluttes 

hvorledes ledelsen af selskabet skal fordeles og varetages. Det er vigtigt at hele familien inddrages i 

denne proces, således at børnene har reel indflydelse og ikke føler sig overset i processen. Tiltroen 

fra medarbejderne ligger primært på økonomidirektøren, som også varetager den daglige ledelse 

efter dødsfaldet. Medarbejderen havde gennem en længere årrække fået overdraget mere og mere 

ledelsesmæssigt ansvar fra Anders, efter hans begyndende tilbagetrækning for at tilbringe mere tid 

med Birthe. Således efterlader Anders ikke et stort ledelsesmæssigt tomrum og det virker meget 

naturligt, at det er økonomidirektøren, som overtager det ledelsesmæssige ansvar. Da Anders reelt 

har tilkendegivet, at han ikke føler børnene er parate, til at overtage ledelsen. Igen her er det vigtigt 

at hele familien inddrages i disse overvejelser og har forståelse herfor. 

 

I overvejelserne skal det indgå, om der er en realistisk chance for, at et familiemedlem vil kunne 

udvikle evnerne til at varetage den daglige ledelse, men også om hvorvidt denne person vil blive 

accepteret af medarbejderne. Ud fra familiens uddannelsesmæssige baggrund, er der ikke et oplagt 

valg. Men datterens daglige gang ligger i bogholderiet og hun har mulighed for at følge selskabets 

ledelse i form af økonomidirektøren på nærmeste hold, hvorfor hun en gang i fremtiden, vil være et 
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emne til at overtage den daglige ledelse. Forudsat at hun via de erfaringer, hun vil få gennem 

oplæringen, vil få medarbejdernes opbakning og specielt økonomidirektørens. En anden 

forudsætning for, at datteren vil kunne overtage den daglige ledelse er, at der er enighed herom i 

familien. Det er vigtigt at sønnen ikke føler sig overset. Men da han ikke selv har ledelsesmæssige 

ambitioner, vil det være op til datteren, hvorvidt hun med tiden ønsker at overtage ledelsen i 

selskabet. 

 

Da specielt økonomidirektøren er af stor betydning for virksomhedens fortsatte drift, mener vi at 

der skal laves en back up plan, i tilfælde af en eller begge nøglemedarbejdere vælger at forlade 

virksomheden. Således er det vigtigt, at familien får sikret sig, at virksomheden kan køre videre, 

selvom primært økonomidirektøren vælger at forlade virksomheden. Dette kan være meget svært, 

men der må tages overvejelser om, hvorvidt en udefrakommende leder, vil kunne indgå i 

virksomheden. Vores anbefaling er at der sættes mange kræfter ind på, at beholde 

økonomidirektøren grundet hans respekt og vel anseelse hos medarbejderne, sammen med at han 

har vist evnerne der kræves, til at lede virksomheden. 

 

Virksomheden bygger på et grundliggende værdigrundlag. Ved overgangen til økonomidirektøren 

som daglig leder, kan der komme konflikter mellem den nye ledelse og det eksisterende 

værdigrundlag. Ofte vil en ny ledelse, gerne sætte sit præg på virksomheden og det er derfor vigtigt 

at få afstemt værdigrundlag, strategier og mål, så alle trækker i samme retning. Har ledelsen planer 

om at ekspandere, opkøbe konkurrenter, eller vil de forsøge at indlemme et nyt bilmærke i 

virksomheden, skal dette drøftes, da det har indflydelse på generationsskiftet. Vi kan således 

konkludere, at den nye ledelse i form af Jørgen, ikke vil ændre ved hverken virksomhedens vision 

eller mission. 

 

Ud fra virksomhedsbeskrivelsen, ligger det ikke lige for, at Biler A/S skal ekspandere, selskabet har 

netop nedlukket driften i et datterselskab og føler sig godt dækket ind, med eksisterende bilmærker. 

Udgangspunktet er derfor, at der ikke vil blive foretaget investeringer i form af udvidelse af driften, 

men selskabet vil løbende blive styrket i forhold til opkøb af konkurrenter, grundet 

fremtidsudsigterne, så muligheden kan ikke udelukkes. 

 

Analysen vil tillige skulle kigge på den økonomiske situation for virksomheden, samt branchen den 

befinder sig i. Hertil bruges adskillige samfundsøkonomiske modeller, som jf. afgrænsningen ikke 

behandles i opgaven. For virksomhedens økonomiske situation, er nedenstående analyse udarbejdet. 
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10.1.1.1. Selskabets økonomiske situation 

Bilbranchen har i kølvandet på den økonomiske krise, der præger den danske økonomi, haft nogle 

svære år, der har budt på mange udfordringer. Branchens udvikling følger konjunkturerne, hvor der 

i år med højkonjunktur har været flotte salgsår, mens der i år med lavkonjunktur, har været vigende 

tal. Således har salget af biler været vigende i de seneste år og har medført, at mange forhandlere er 

presset, dels fra långivere som kræver større sikkerhed, men forhandlere har også fundet det svært 

at leve op til de garantier som kræves fra skattemyndighederne og importørerne. 

 

Generelt set har året 2009/10 vist en stigning i salget af antal biler, dog er stigningen primært i de 

mindre modeller, hvor avancen ikke er tilsvarende ved salget af de større biler.11 

 

Kigger man på branchen generelt, har man ikke fået tilpasset kapacitetsomkostningerne, til den 

lavere aktivitet branchen udviser. Derfor er der i lighed med tidligere år negative tal på bundlinjen, 

hvis man kigger over en bred kam på branchen. De negative tal på bundlinjerne, tydeliggøres 

endvidere i tal fra en analyse af bilbranchen, hvor analysen viser en stigning på 300 % i antallet af 

lukningstruede bilforhandlere, set i forhold til 2008/09.12 Samme rapport viser endvidere at 

branchen har store problemer med, at give afkast på den investerede kapital (ROIC), for segmentet 

med 10-50 ansatte som Biler A/S hører under, ligger gennemsnittet i år 2009/10 på ca. 2 %, mens 

Biler A/S kan fremvise 8 %.  Kigger man på egenkapitalens forrentning, så ligger den for segmentet 

med 10-50 ansatte på – 1 %, mens den i gode år har ligget på ca. 20 %, Biler A/S har i 

regnskabsåret en forrentning af egenkapitalen på 16,5 %. 

 

Det kan således konkluderes, at Biler A/S klarer sig markant bedre end branchen generelt. Lukker 

man datterselskabet ned, vil dette resultere i en væsentlig styrkelse finansielt, da datterselskabet fra 

dag et, har givet årlige tab på mellem mio. kr. 1-2. 

 

Således klarer Biler A/S sig bedre end gennemsnittet af forhandlere og vil derfor kunne tiltrække 

opmærksomhed fra udefrakommende investorer. Derfor skal familien gøres opmærksomme på, at 

selskabet sandsynligvis vil kunne sælges for en ikke ubetydelig sum penge til en tredjemand. Dette 

faktum skal være med i familiens overvejelser, om hvorvidt de har evnerne til at føre selskabet 

videre. Selskabet viser på nuværende tidspunkt stigende indtægter og har fornuftige 

fremtidsudsigter, hvilket vil afspejle beløbet selskabet ville indbringe ved et salg til 3. mand. 

                                                 
11 Publikation fra Deloitte: Salget stiger – Økonomien viger. Analyse af bilforhandlernes økonomi. 
12 Publikation fra Deloitte: Salget stiger – Økonomien viger. Analyse af bilforhandlernes økonomi. 
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Set i forhold til det eksterne miljø, vil overdragelsen af den fulde daglige ledelse til 

økonomidirektøren være en styrkelse i forhold til nuværende långivere og samarbejdspartnere. 

Disse har igennem længere tid haft kontakt til Jørgen, og hans fortsatte engagement vil medvirke til, 

at det eksterne miljø vil have tiltro til, at virksomheden vil fortsætte i den positive retning. 

 

Kigges der på fremtiden, så viser selskabets budget, som også ligger til grund for beregningen af 

Discounted Cash Flow i afsnit 11, at selskabet forventer en kontinuerlig positiv udvikling, som 

forstærkes af opsvinget af bilsalget. Selskabet står godt på markedet for mindre biler og væksten for 

år 2010/11 forventes at være 15 % mod 7,5 % i år 2009/10. Fordoblingen i væksten begrundes 

primært i stigningen i salget af biler, som generelt forventes at stige for hele år 2010 med 40 % set i 

forhold til å 2009.13 Efterfølgende forventes en mere moderat vækst på 10 % i år 2011/12, for 

herefter at ligge på 7 % de efterfølgende 3 år. Denne stigning sammen med kapacitetstilpasningen 

gør, at virksomheden har vækstpotentiale via organisk vækst. Ses der på pengestrømmene, så viser 

de for regnskabsåret 2009/2010, at året har haft en positiv ændring i likviderne med mio. kr. 1. Går 

man videre ned i pengestrømmene for år 2009/2010, ses det at investeringer i driftsmidler m.v. har 

haft en negativ likviditetsmæssig effekt på mio. kr. 12, hvilket er en engangsinvestering, som ikke 

forventes i samme niveau de kommende år. Det kan derfor udledes, at selskabet må forventes at 

have et positivt likviditetsmæssigt flow, som vil være med til at nedbringe gælden og muliggøre 

investeringer. Pengestrømsopgørelsen findes i bilag 18.10. 

 

Det skal derfor medgå i overvejelserne om, hvorledes generationsskiftet skal foregå, at selskabet i 

henhold til budgetter og forventninger vil stige i værdi. 

 

For selskabet, er det vigtigste at der holdes fast i den positive udvikling. Man har igennem flere år 

tilpasset virksomheden til omverdenen og har herigennem tilpasset kapacitetsomkostningerne, 

samtidig med man har stort fokus på at mindske pengebindingerne. 

 

Fastholder selskabet sit fokus, vil selskabet i de kommende år, alt andet lige, fortsat fremvise tal, 

der er væsentlig bedre end konkurrenternes og fremvise en flot indtjening. Selskabet står med en 

næsten ny og flot domicilejendom, hvorfor der ikke foreligger en større investering hertil. 

 

                                                 
13 Publikation fra Deloitte: Salget stiger – Økonomien viger. Analyse af bilforhandlernes økonomi. 
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10.1.2. Strukturelle overvejelser 
Som strukturen er efter Anders’ dødsfald, står Birthe som ene aktionær. Således vil den hurtige 

løsning være, at der sker en overdragelse af aktieposter til børnene og et salg af en mindre andel til 

medarbejderne, med et alternativ hertil, som er et salg til en 3. mand. Denne løsning kommer dog i 

konflikt med familiens ønske, om minimal beskatning, da dels salget til medarbejderne, men også et 

eventuelt senere salg, vil udløse avancebeskatning hos aktionærerne. 

 

Vi kan som rådgivere se fordele i en holdingstruktur, hvor hver ejerandel er placeret i et 

holdingselskab, således at dels udbytter kan disponeres i selskabet til lav beskatning, samt et 

eventuelt senere salg, vil være skattefrit jf.  ABL § 8. Endvidere vil en slankning af selskabet gøre, 

at en ekstern købers pris, vil blive lavere. Hvis der ikke er etableret en holdingstruktur, vil denne 

udlodning medføre, at Birthe vil blive beskattet af de modtagne udbytter. 

 

Af andre muligheder, ser vi at ejendommen kan skilles ud i et selskab, hvor familien er ene 

aktionær/anpartshaver i. Dette valg skal ses i lyset af, at medarbejderne med rette kan ses som en 

væsentlig faktor, i den primære drift af virksomheden. Familien kan med rette godtgøre at 

ejendommen ikke er en del af den daglige drift, hvorfor det vil være fordelagtigt at udtage denne. 

Begrundelsen herfor er, at den er opført for kapital, som medarbejderne ikke har været ejer af, 

ligesom de ikke har været med til at generere hele kapitalen. 

 

10.1.3. Overvejelser vedrørende familien 
Ved generationsskifte i levende live, vil hensynet til virksomhedsstifteren ofte være væsentlige. 

Stifteren har ofte et stort tilhørsforhold til virksomheden, ligesom en stor del af den private formue 

står og er opbygget i virksomheden. Denne side af overvejelserne er ikke relevant vedrørende Biler 

A/S. Således har ejerskabet allerede skiftet hænder efter dødsfaldet, hvorfor enken ikke har det 

samme tilhørsforhold til virksomheden, om end der stadig er stærke følelser. Endvidere står enken 

med en ikke ubetydelig formue foruden aktierne i Biler A/S. 

 

Familien har ytret ønske om, at så vidt muligt at beholde ejerskabet af virksomheden/selskabet. 

Derfor må der i nogen grad ligges vægt på, at selskabet skal bibeholdes på familiens hænder og at et 

provenu til enken ikke er af største vigtighed, så længe levestandarden kan fastholdes. Familiens 

ønsker ligger op til, at der skal være en ejerstruktur, hvor familien beholder det overordnede 
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ejerskab af selskabet. Birthe kan se sig selv som engageret i virksomheden, i en årrække på omkring 

5 år, men ønsker allerede nu at inddrage børnene i bestyrelsesarbejdet. 

 

For sønnens vedkommende, skal der tages hensyn til, at selvom han har flere aktiver end passiver i 

sin private økonomi, vil det sandsynligvis ikke være muligt for ham, fra sin private formue at samle 

kapital til at købe en større aktiepost i selskabet. 

 

Denne problemstilling gælder tillige for datteren, som tilmed har den udfordring, at hun muligvis 

står overfor en snarlig skilsmisse. Skilsmissen gør, at der fra moderen er fremsat en betingelse for 

overdragelse til datteren, at der for aktierne indsættes skilsmissesæreje. Herefter vil aktierne være 

sikret familiens ejerskab efter en eventuel skilsmisse. 

 

Da virksomheden er inde i en positiv udvikling, endda i et presset marked, vil værdien af 

virksomheden alt andet lige stige. Dette er under den forudsætning, at der ikke vil komme en 

nedgang i indtjeningen. Dette er vigtigt at have for øje, da en udskydelse af det endelige 

generationsskifte, vil medføre en mulighed for stigning i virksomhedsværdien og hermed også 

værdien der overdrages. 

 

10.1.4. Overvejelser vedrørende medarbejderne 
For størstedelen af medarbejderne, er det ikke en mulighed at investere i aktier i selskabet, med 

mindre der er tale om en meget ubetydelig investering. For salgschefen og økonomidirektøren, er 

situationen anderledes, de har opbygget en privat formue, som gør dem i stand til, at investere i 

selskabets aktier, om end ikke i fuldt ejerskab. 

 

Når der skal kigges på størrelsen af den aktiepost, som medarbejderne skal købe, er der flere 

faktorer der skal tages højde for. Dels skal familien ikke føle, at de har overdraget væsentlige 

bestemmelsesbeføjelser til dem, men medarbejderne skal samtidig føle, at de optages som ejere og 

for en investering der udgør en værdi. Samtidig skal det også sikres, at medarbejderne har den 

fornødne kapital, til at kunne investere i aktierne. 

 

Det er vigtigt at man ikke viser overfor virksomhedens samlede medarbejdere, at dette kun er for de 

øverste i hierarkiet. Aktierne skal derfor tilbydes til de to ledende medarbejdere. Dette vil kunne 

medføre dårlig arbejdsmoral og konflikter internt ved jalousi. Samtidig er det dog ikke ønskeligt, at 
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mange af medarbejderne inddrages i ejerskabet, da det enten vil komme i konflikt med familiens 

ønske om at bevare en stor ejerandel, eller vil udvande de to ledende medarbejderes andel. 

 

Det kan altid være en fordel at der nedskrives en aftale for, hvad der skal ske i forbindelse med 

generationsskiftet, hvornår og hvordan. Dette vil sikre at familien hele tiden kan følge med i 

processen og vil sikre, at der hele tiden er et skriftligt grundlag, for de tiltag der iværksættes.  

 

Når den endelige overdragelse til medarbejderne er sket, vil de have reel indflydelse på de 

strategiske beslutninger der skal tages for driftsselskabet, da der med aktierne følger stemmeret. 

 

Begge medarbejdere har tilkendegivet, at de ønsker at få udloddet kapital fra driftsselskabet, ud i 

privatøkonomien, til at forsøde livet, samt afbetale på gæld. 

 

For at undgå fortsættende konflikter imellem ejerne, samt for at tage hensyn til private forhold, er 

det vigtigt der indsættes omsætningsbegrænsninger på aktierne, ligesom der oprettes tilbagekøbs-

klausuler. 

 

10.1.5. Efter generationsskiftet 
Ved et generationsskifte er der adskillige hensyn der skal tages. Først og fremmest skal det afklares, 

hvorledes indehaveren af den afhændede virksomhed ønsker at leve efter et generationsskifte. 

Ligeledes skal det afklares hvordan køberen af virksomheden kan finansiere købet, samt hvordan vil 

virksomheden klare sig efter generationsskiftet. Derfor er det vigtigt, inden et generationsskifte 

gennemføres, at vurdere, hvordan situationen efter et generationsskifte ser ud for alle 3 parter: 

køber, sælger og virksomheden. 

 

Den nuværende ejer skal gøre sig overvejelser over hvilke forventninger, der stilles til fremtidig 

levestandard. Herigennem skal det afklares, hvilket provenu, den nuværende ejer ønsker at få ud af 

et eventuelt generationsskifte. Har man en forventning om, at få et stort provenu ved salget af 

virksomheden, stiller det andre krav til optimeringen af generationsskiftet end ved et 

generationsskifte til familie, hvor det gælder om at få så lille en salgssum som muligt, grundet den 

tidligere indehaver har penge nok til at opretholde en tilfredsstillende fremtidig levestandard. 
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For Birthe gælder det, at hun har de økonomiske midler uden et salg af Biler A/S, til at kunne 

oprethold en levestandard, der tilfredsstiller hende. Hun har endvidere tilkendegivet, at hun kan se 

sig selv, som engageret i virksomheden i en årrække på ca. 5 år, hvorfor et generationsskifte skal 

være fuldbyrdet indenfor denne periode. 

 

10.2. Generationsskifteproces 
Et generationsskifte er ofte en længerevarende proces. Oftest vil et generationsskifte forberedes 

over en årrække på ca. 5 år. Der er mange faser man skal igennem for at få den bedste overgang til 

den nye ejer, herunder en masse overvejelser om hvad der tjener den nye samt tidligere ejer bedst. 

Dette er noget som løbende skal revurderes, da forudsætninger kan ændre sig. 

 

Som beskrevet i foregående afsnit, skal virksomhedens forretningsmæssige status klarlægges. Dette 

gøres ved at lave en analyse af virksomheden. Til brug for dette findes mange modeller. Analysen 

vil blandt andet, analyserer virksomhedens interne ressourcer, selskabets eksterne miljø samt 

identificere virksomheden vision og mission. Herudover skal det overvejes, hvordan 

ledelsesstrukturen skal være i overgangsfasen og efterfølgende. Det er vigtigt at klarlægge hvornår 

den nye ejer overtager den daglige ledelse og om det er nødvendig med en overgangsfase, hvor 

begge parter leder selskabet i fællesskab. Ved delt lederskab skal det klarlægges hvilke beføjelser 

den gamle og nye ejer har, imens begge parter er en del af selskabet, da der ellers kan opstå splid i 

mellem parterne. 

 

Mange virksomhedsejere har brugt mange ressourcer på at bygge virksomheden op, og føler 

herigennem et stort tilhørsforhold samt stolthed for deres virksomhed. Grundet dette ses det ofte at 

ejeren ønsker et familiemedlem skal overtage virksomheden og drive denne videre efterfølgende. 

Muligheden for dette skal drøftes og familiemedlemmets kompetencer og økonomiske situation skal 

gennemgås, for at se om dette er realistisk.  

 

Såfremt det ikke er muligt at overdrage selskabet indenfor familiekredsen, skal det klarlægges om 

det er ansatte, konkurrenter eller en 3. person der skal overtage virksomheden. Virksomhedsejeren 

kan have særlige krav til at virksomheden ikke må nedlukkes efter overdragelsen eller visse 

ændringer ikke må foretages, såsom fyring af ansatte. Dette vil der skulle tages hensyn til. 

 

Når ovenstående punkter er afklaret skal der fortages en værdiansættelse af virksomheden. Der er 

flere metoder til at værdiansætte en virksomhed afhængig af hvem der overdrages til, jf. afsnit 11. 
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Det skal påpeges at værdiansættelsen kun er vejledende, og det er op til den tidligere ejer og den 

nye ejer at forhandle sig frem til en pris som begge er tilfredse med. 

 

Den nye virksomhedsejer skal herefter overveje finansieringen af købet, og om det vil være 

nødvendigt at finansiere med fremmedkapital. Der vil være risiko forbundet med at overtage et 

selskab, og dette vil skulle overvejes. Oftest vil en bank eller ekstern investorer have sikkerhed i 

den nye ejers personlige formue. 

 

Ofte vil det være nødvendig med nogle omstruktureringer, for at få den optimale 

virksomhedsstruktur til et generationsskifte. Den nye virksomhedsstruktur vil afhænge af hvilke 

personer der skal overtage virksomheden, og om de skal overtage alle aktiver i virksomheden. 

 

Det er essentielt at drøfte den aftalte proces igennem og få alles godkendelse, for at sikre mindst 

mulige problemstillinger i fremtiden. På denne måde sikres det, at alle parter er indforstået med 

aftalen og tidsrammen for generationsskiftet. Ydermere vil parterne vide præcis hvornår overgangen 

vil ske. Herefter skal den udarbejdede plan føres ud i livet, en fase af gangen. Her er det vigtigt at 

revurdere planen løbende, så den kan tilpasses til eventuelle ændringer internt og eksternt. Efter 

generationsskiftet er sket, er det rådgivers rolle at følge op på om alle handlinger blev foretaget i 

overensstemmelse med aftalen.  

 
10.3. Generationsskifte – hvornår er det for sent? 
I mange mindre virksomheder er drivkraften for virksomhedens succes ejeren. Det er ejeren der 

sidder med viden samt ambitionerne for virksomheden. Herudover forbinder mange kunder og 

leverandører en mindre virksomhed med ejeren. Såfremt et generationsskifte ikke forberedes i tide, 

kan disse faktorer være medvirkende til at virksomheden ikke kan overleve et ejerskifte. 

En måde at forberede et generationsskifte på er ved langsomt at indbringe den nye ejer i den daglige 

drift. På denne måde vil den nye ejer blive præsenteret for kunder, leverandører samt medarbejdere, 

på en måde hvor det vil virke som om den nye ejer og leder står inde for den nye.  Såfremt et 

generationsskifte ikke er ordentlig planlagt eller ejeren pludselig afgår ved døden, vil denne 

overgang til den nye ejer muligvis ikke være mulig. Dette kan få fatale følger for virksomheden. Et 

eksempel herpå er, da der i starten af 2010 var et lille fly der styrtede ned i Sæby. Ombord var Niels 

Birch Nielsen, frontperson for Nybyg-koncernen, med en del af sin familie. Niels omkom ved 
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styrtet, og som konsekvens gik hovedparten af Nybyg-koncernen i betalingsstandsning. Om 

koncernen ville have overlevet såfremt Niels stadig var i live, er naturligvis uvist14.  

 

Banken vil ofte have en væsentlig rolle i virksomhedens fortsatte drift, da der ofte vil ligge nogle 

kreditaftaler der medfører, at selskabet har likvider til at fortsætte. Såfremt et generationsskifte ikke 

bliver planlagt eller ved en ejers pludselig død, vil banken muligvis stille sig kritisk overfor, om den 

nye ejer vil have den fornødne faglige kunnen til at kunne drive virksomheden videre. Såfremt de 

ikke mener dette er tilfældet, vil banken muligvis lukke for kreditterne, hvilket selv for en 

virksomhed med sund økonomi vil være kritisk. En virksomhed der ved den tidligere ejer havde en 

sund økonomi, kan komme i økonomiske vanskeligheder ved at banken siger stop.   

 

For Biler A/S er Anders død, og hovedpersonen for selskabet er dermed væk. Anders var dog i gang 

med at overdrage en del af ledelsen til økonomidirektøren, hvorfor det er vigtig for familien at 

forsøge at beholde Jørgens engagement i virksomheden, dette vil en ejerandel sikre. Jørgen vil have 

de nødvendige kompetencer og kontakter til omverdenen til at kunne køre selskabet videre. 

Herudover vil det med stor sandsynlighed også påvirke bankens beslutning vedrørende 

kreditaftalerne.  

 
 
10.4. Finansiering 
Ved overdragelse af et selskab med eller uden succession, skal der betales en købssum. 

Købesummen vil ofte være af en ikke ubetydelig sum, som vil kræve fremmedfinansiering fra 

købers side. 

 

Igennem årene er der sat mere og mere fokus på finansieringen af selskaber, da disse er vokset i 

størrelse og værdi. Herudover har skattesystemet ændret sig, således at køber ofte skal finansiere 

betydelige summer i forhold til, at køber ofte selv er lønmodtager. 

 

Såfremt sælger skal pensioneres efter salget, skal han ofte opnå en relativ høj pris, da han muligvis 

skal kunne leve af vederlaget efter salget suppleret med en pensionsopsparing. En af måderne en 

sælger kan opnå en høj pris på er, at sælge til en konkurrent eller andet selskab, der kan have en 

strategisk interesse i selskabet.  

 

                                                 
14 http://www.bt.dk/danmark/birch-nielsen-selskaber-i-betalingsstandsning 
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Historisk set har nogle virksomhedsejere været mere interesseret i, at overdrage virksomheden til 

næste generation i familien. I praksis sker dette mindre nu end tidligere15.  

 

En af måderne køber kan fremskaffe yderligere kapital er, ved at se på mulighederne for yderligere 

at belåne selskabets aktiver. Dette kan medføre at virksomheden skal generere et større cash flow 

end da sælgeren ejede selskabet, da det vil forøge behovet for likviditet i selskabet til at afbetale 

lånet samt renter. For at selskabet kan tjene yderligere penge, vil der ofte være behov for nye 

investeringer. Dette vil ydermere kunne skabe et likviditetsbehov, som køber skal indregne ved 

vurderingen af en købssum for selskabet. 

 

Såfremt køberen har et likviditetsproblem, kan en ide være at nedbringe de frie reserver og dermed 

også prisen for virksomheden. Dette gøres ved at udlodde kapital. Såfremt dette gøres op til 

holdingselskabet, og dette ejer over 10 % af selskabskapitalen, gøres det skattefrit. Ydermere kan 

aktierne sælges tilbage til det udstedende selskab, og herigennem nedbringe ejerandelen via 

likviditet fra selskabet. Desuden er det muligt at anvende A/B- Aktiemodellen, se afsnit 12.5. 

 

Til brug for finansieringen af købet, kan køberen optage lån til brug for betalingen af en del af 

købssummen. Normalt sker dette ved hjælpe af et pengeinstitut. Eksterne långiver, som for 

eksempel pengeinstitutter, vil ofte kræve sikkerhed for lånet, hvilket ofte vil være i form af aktier 

og/eller andre aktiver ejet personligt. Der er dog også andre måder at låne på. De fleste eksterne 

investorer vil dog have et minimums beløb de investerer i et selskab, samt andre krav til for 

eksempel formalia, dokumentation og due diligence. Dette vil et salg af et forholdsvis mindre 

selskab ikke kunne bære. Herudover vil investorer som regel også have medindflydelse, hvilket 

køberen ofte ikke vil være interesseret i, da denne vil have en plan med hvad der skal ske i selskabet 

efter købet. 

 

En anden type lån er mezzanin kapital som sidestilles med egenkapital, men oftest uden indflydelse 

på selskabet.  Det skal dog nævnes at man som minimum betaler en markedsrente med et tillæg af 

en betydelig overrente såfremt selskabet klarer sig godt. 

 

Ydermere kan det nævnes, at såfremt sælger ikke skal bruge likviditeten eller dele heraf på 

nuværende tidspunkt, kan der udstedes et gældsbrev til sælgeren på en del af købssummen. Igen vil 

                                                 
15 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering, Jens Møller m.fl., s. 23 
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der her skulle stilles sikkerhed i forbindelse med lånet, da der er en risiko forbundet hermed for 

sælgeren. 

 

Likviditetsbehovet vil naturligt være mindre, såfremt selskabet overdrages med succession, da der 

ikke er behov for at finansiere skatten, jf. afsnit 9.3. 

 

Såfremt sælgeren ikke kan sælge selskabet til den pris han ønsker, grundet manglende likviditet hos 

køber, kan sælger enten nedsætte prisen, beholde en aktiepost i en årrække til køber har likviditeten 

til at købe denne eller afstå fra salget.  

 

Dette vil hverken være fordelagtig for køber eller sælger og er derfor værd at overveje i forbindelse 

med salget, da dette ellers kan risikere at påvirke salget eller prisen. 

 

Køber vil ved køb af virksomheden via fremmedfinansiering, have med i sine overvejelser, at der 

ved denne finansiering følger renter og afdrag i et ofte betydeligt omfang, som skal kunne 

finansieres af selskabets indtjening. Ofte vil køber stifte et holdingselskab, hvori finansieringen er 

lånt. Fordelen ved holdingstrukturen, er at der ved ejerandele over 10 % kan udloddes udbytter 

skattefrit til holding til brug for betaling af renter og afdrag. Dette medfører at renter og afdrag kan 

betales af ubeskattede midler. 

 

Såfremt Birthe låner penge til sine børn i forbindelse med generationsskiftet, skal det følge 

lovgivningen på området. 

 

Lånet bliver som udgangspunkt behandlet efter de almindelige skatteregler, hvilket medfører at 

Birthe skal beskattes af renteindtægterne, og børnene får fradrag for deres renteudgifter. Er renten 

over mindsterenten (2 % - 2010 niveau) om året, vil Birthe ikke blive beskattet af en eventuel 

kursgevinst, tilsvarende kan børnene heller ikke trække et kurstab fra. 

 

Såfremt lånet bliver ydet rentefrit, vil der ikke være renter der skal beskattes. I stedet vil Birthe 

skulle beskattes af en eventuel kursgevinst ved indfrielse eller overdragelse af lånet. Såfremt lånet 

er på anfordring, vil lånet typisk være skattefrit, både vedrørende renter samt kursgevinster16.  

 

                                                 
16 http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/skattenidanmarki2006/afsnit3familieaegtefaellerogboern/ 
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Såfremt Birthe yder børnene et lån, vil denne kunne nedbringes hvert år, ved at Birthe giver børnene 

en gave hvert år svarende til beløbet man kan give sine børn skattefrit (kr. 58.700 – 2010 niveau).  

 

10.4.1. Finansiering af Biler A/S 
Børnene vil kunne få overdraget en aktiepost til skattekursen, hvilket medfører at børnenes 

finansieringskrav bliver minimal, jf. afsnit 11.  

 

Medarbejderne har som beskrevet i afsnit 7.4. t.kr. 140 at investere for. Hvor stor en aktiepost de 

kan købe for disse penge afhænger af værdiansættelsen, jf. afsnit 11, men også i høj grad den aftale 

medarbejderne forhandler sig til med Birthe. Såfremt de skal finansiere et yderligere beløb end de 

t.kr. 140, vil en mulighed være et banklån. Her vil de oftest skulle stille personlig kaution, og 

banken vil tage pant i aktierne. Banken vil som udgangspunkt se på værdien af selskabet, for at se 

om dette er en investering der har en værdi i forhold til sikkerheden. Biler A/S har de seneste år haft 

et overskud, med undtagelse af 2007/08. Egenkapitalen har i de sidste 5 år været over 11 mio. 

Derudover er der udarbejdet budgetter, der viser et forventet overskud i de kommende år, jf. afsnit 

10.1.1.1. 

 

Disse faktorer gør, at medarbejderne højst sandsynlig vil kunne optage et lån, selvfølgelig under 

hensyntagen til deres privatøkonomi. 

 

En anden mulighed er, at medarbejderne overtager aktier ved A/ B aktiemodellen, som gør at 

finansieringsbehovet ikke umiddelbart er så stort som ved en normal overdragelse. 

 

Såfremt selskabet kan overdrages uden at slanke Biler A/S, vil det ikke være nødvendig at låne 

yderligere kapital til finansiering af den daglige drift, da virksomheden er likvidt, jf. afsnit 10.1.1.1. 

 

10.5. Anbefalet overdragelsesforløb 
Såfremt familien ønsker at bibeholde et overordnet ejerskab af virksomheden, er vores anbefaling, 

at der for familien oprettes en holdingstruktur, således at udbytter fra driftsselskabet, kan disponeres 

efter behov. Dette gør at udbytterne ligger i holdingselskaber til en lav beskatning og små 

udlodninger til privaten vil give en besparelse, i den betalte skat set i forhold til en større udlodning, 

jf. afsnit 9.1. 
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Vores anbefaling er, at alle medarbejdere skal have tilbuddet om, at få en ejerandel, således at det 

bliver en generel ordning. Dog er det ved et afholdt medarbejdermøde, blevet konstateret, at der 

ikke er andre medarbejdere, end de to ledende, som har økonomi eller ønske om, at investere kapital 

i størrelsesordenen t.kr. 125 – 140. 

 

Det skal vurderes hvor stor en aktiepost de ledende medarbejdere skal kunne erhverve. Her skal der 

tages højde for både familien samt medarbejderne som beskrevet herover. Vi mener at en aktiepost 

på 5 % til hver af medarbejderne er en tilstrækkelig post til, at medarbejderne føler sig som 

medejere. Dette vil endvidere give incitament til at forberede virksomhedens indtjening. Familien 

derimod vil stadig have 90 % af aktierne, og dermed et betydeligt flertal. Herudover vil familien 

med tilbagekøbsklausulen altid kunne generhverve aktierne såfremt der opstår uenigheder. 

 

Grundet de manglende ledelsesmæssige kompetencer, skal det fra familiens side overvejes, om 

hvorvidt et salg til 3. mand vil være den bedste løsning. 

 

11. VÆRDIANSÆTTELSE 

Når der overdrages aktiver af værdi, skal der altid ske en værdiansættelse heraf. Hertil findes der en 

række forskellige metoder. Metoderne afhænger i høj grad af, om hvorvidt der er tale om 

overdragelse mellem interesseforbundne parter eller om overdragelse til 3. mand. 

 

Unoterede aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal værdiansættes til 

handelsværdien.17 Problemet hertil er, at handelsværdien for aktier der ikke er optaget til handel på 

et reguleret marked, ofte ikke kendes, da aktierne sjældent omsættes. 

 

Ved handel mellem uafhængige parter formodes det fra skattemyndighedernes side, at handlen som 

udgangspunkt er prisfastsat til markedsvilkårene. Denne formodning bygger på, at køber har et 

ønske om den lavest mulige pris, mens sælger har et ønske om den højest mulige pris. Dette vil alt 

andet lige resultere i en prisfastsættelse der afspejler markedsprisen. 

 

                                                 
17 Dsd Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2010-2 - S.G.2.4.6.2 Aktier, der ikke er optaget til handel på et 
reguleret marked 
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Ved handel mellem interesseforbundne parter vil der typisk ikke være en modstridende interesse 

mellem køber og sælger, hvorfor prisfastsættelsen ofte ikke vil være objektiv. Prisen vil formentlig i 

stedet være kendetegnet ved, at enten køber eller sælger tilgodeses ved handlen, hvilket ofte vil 

være på bekostning af skattemyndighederne. 

 

Hvis overdragelsen er indenfor gaveafgiftskredsen, skal handlen stadig foregå i handel og vandel, 

hvilket betyder til markedspris, jf. TS-cirk. Nr. 185 af 17. november 1982. At værdiansætte til 

markedsprisen ved handel mellem to interesseforbundne parter, kan som tidligere nævnt være svært.  

 

For at imødegå problemstillingen omkring værdiansættelsen af unoterede aktier, har 

skattemyndighederne derfor udarbejdet vejledninger til brug for værdiansættelse af aktier der ikke 

er optaget til handel på et reguleret marked. Igennem årene er det blevet til 3 forskellige 

vejledninger: 

 

• TS-Cirkulære 2009-9 - Hjælpereglen 

• TS-Cirkulære 2000-9 (unoterede aktier) og 2000-10 (goodwill) 

• TS-Cirkulære 185 af 17. november 1982 - Formueskattekursen 

 

Der findes en række modeller der kan bruges til værdiansættelse efter hjælpereglen. Vi har valgt at 

koncentrere os om den mest anvendte Discounted Cash Flow modellen. 

 

11.1. Cirkulære 2009-9 - Hjælpereglen 
Tidligere fastsat lovgivning har i høj grad, lagt vægt på den historiske værdtilvækst i selskaberne, 

hvilket alt andet lige ikke har afspejlet den værdi, selskabet ville have hvis det var optaget på et 

reguleret marked. På baggrund af dette faktum, har skattemyndighederne udarbejdet en vejledende 

hjælperegel til brug for beregning af værdien.  

 

Den nye vejledning fra skattemyndighederne, blev offentliggjort i august 2009 og ligger op til et 

opgør med de kapitalbaserede og relative værdiansættelsesmodeller, som baserer sig på historisk 

data. Dette medfører en værdi, som afspejles i en vækst og et afkast, der er målt historisk og ikke på 

den fremtidige indtjening.  
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Myndighederne ønsker at værdiansættelserne, så vidt muligt skal afspejle den handelsværdi, en 3. 

mand ville betale, hvor der i stedet for historisk data, ligges vægt på den fremtidige indtjening. 

 

Myndighederne informerer i vejledningen, blandt andet om formålet for udarbejdelsen af 

vejledningen. Et af formålene er følgende: 

 

”Det er hensigten, at der ved vejledningen sikres en større ensartethed i forbindelse med 

værdiansættelse, således at SKAT/Skatterådet træffer ensartede afgørelser. 

Det er endvidere hensigten, at virksomhederne og deres rådgivere kan få en forventning 

om, hvilke værdiansættelsesmetoder skattemyndighederne kan anerkende.” 

Af ovenstående skal der ligges mærke til, at skattemyndighederne ønsker det skal fremstå klart, 

hvilke modeller skattemyndighederne vil anerkende. Dette synspunkt ses også i følgende udtalelse 

angående cirkulæret fra 2000: 

 

”SKAT mener derfor, at cirkulæret som oftest kun vil være anvendelig i relation til 

håndværkervirksomheder eller andre mindre erhvervsdrivende virksomheder med et 

relativt stabilt indtjeningsniveau og meget begrænsede immaterielle aktiver. Hvorimod 

beregningsmodellen i goodwillcirkulæret ofte ikke vil afspejle den reelle markedsværdi på 

større virksomheder.”18 

 

Myndighederne har endnu ikke udstukket retningslinjer for, hvornår vejledningen fra år 2009 skal 

bruges og hvornår cirkulæret fra år 2000 skal bruges, ligesom der endnu ikke er kommet afgørelser 

fra domstole til brug i praksis. 

 

I vejledningen beskrives følgende tre metoder til værdiansættelse af virksomheder: 

• Værdiansættelse baseret på markedsmetoden. 

• Værdiansættelse baseret på omkostninger. 

• Værdiansættelse baseret på fremtidig indkomst. 

 

Ved værdiansættelse baseret på markedsmetoden, vil værdiansættelsen tage udgangspunkt i 

sammenlignelige transaktioner. Således vil der skulle sammenlignes med et salg af en lignende 

                                                 
18 REVIFAXEN, Nyhedsbrev om skatter og afgifter, Nummer 846 af 28/9-2009. 
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virksomhed. Dette kræver at prisen for de sammenlignelige transaktioner er tilgængelig. For Biler 

A/S er der ikke tilgængelig information/data, til at denne metode kan anvendes. 

 

Værdiansættelse baseret på omkostninger, tager udgangspunkt i de omkostninger, der er afholdt for 

at frembringe virksomheden, eller de omkostninger der skulle afholdes for at etablere denne. Vores 

vurdering er, at denne metode ikke er anvendelig til værdiansættelse af virksomheder, men kun kan 

bruges på aktiver. 

 

Ved værdiansættelse baseret på fremtidig indkomst, tages der udgangspunkt i den indtjening, 

virksomheden i fremtiden vil generere. En såkaldt nutidsværdi af de fremtidige frie pengestrømme, 

som er genereret af virksomheden, skal beregnes. 

 

Et af hovedelementerne i værdiansættelse efter fremtidig indkomst, er selskabets budgetter, som 

afgør hvornår pengestrømmene tilgår virksomheden. Et andet hovedelement er, den risiko der ligger 

sig på pengestrømmene. Der vil alt andet lige altid være en risiko for, at de forventede 

pengestrømme ikke stemmer overnes, med de senere faktiske modtagne. Risikoen for 

pengestrømmene er mindre, vil således medgå i beregningen og herigennem nedbringe den 

beregnede værdi. 

 

Værdiansættelse baseret på fremtidig indkomst, vil ofte blive foretaget ved brug af modellen 

”Discounted Cash Flow” nedenstående er en kort gennemgang af modellen, med tilhørende 

beregninger. Øvrige modeller vil ikke blive behandlet i opgaven. 

 

11.1.1. Discounted Cash Flow modellen 
Discounted Cash Flow er en model, hvor der tages udgangspunkt i fremtidigt afkast, virksomheden 

kan generere. Dette gøres ved, at der udarbejdes budgetter for en given periode over det frie cash 

flow. Dernæst fremskriver det fremtidige afkast til at beregne en terminalværdi med. Budgetårene 

og terminalværdien skal herefter tilbagediskonteres med en kapitaliseringsfaktor til nutidsværdi, 

således at man, ved at fratrække virksomhedens rentebærende gæld og tillægge rentebærende 

likvider, finder frem til virksomhedens egenkapital.  

 

Denne model er den teoretisk korrekte model til værdiansættelse. Der er dog stor usikkerhed knyttet 

til budgetterne og terminalværdien, ligesom det kan være vanskeligt at fastsætte en korrekt 
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kapitaliseringsfaktor. Modellen bruges som udgangspunkt kun ved større virksomheders 

værdiansættelse, da det er en meget ressourcekrævende model. 

  

Terminalperiode
EBIT 14.904
Skat EBIT -3.726
EBIT efter skat 11.178
Ændring arbejdskapital 3.345
Fri pengestrøm terminal periode 14.523

Værdiansættelse
Nutidsværdi Budgetperiode 56.370
Nutidsværdi terminal periode 18.163
Enterprise value 74.532
Markedsværdi af rentebærende gæld -23.381
Egenkapitalens værdi 51.151  

Tabel 4, værdiansættelse ved brug af DCF-model – Egen tilvirkning.19 

 

Modellen som baserer sig på de fremtidige pengestrømme, giver en værdi for virksomheden på t.kr. 

51.151. Det er vigtigt at have for øje, at modellen ikke giver den eksakte værdi som en 3. mand ville 

give. Beregningen er således kun et estimat over den værdi, det menes virksomheden har ved et salg 

til handelsværdien. Nedenstående er en kort gennemgang af hvilke områder en ekstern køber vil se 

på, i forbindelse med sin analyse af virksomheden (ikke udtømmende). 

 

11.1.1.1. Overvejelser ved salg til en ekstern køber 

En analyse af virksomhedens salgsbarhed, vil kunne afdække styrker samt svagheder ved 

virksomheden. Dette vil belyse hvilke områder der kan forbedres, inden en ekstern køber bringes på 

banen, for herved at øge salgsprovenuet. Analysen vil hjælpe til at afdække forhold omkring 

risikoen, som direkte afspejles i Discounted Cash Flow modellen Nedenstående gives en kort 

gennemgang af den proces virksomheden kan gennemgå, for at identificere dens salgsbarhed. 

 

Analyse af virksomheden: 

En ekstern køber, vil alt andet lige ikke give penge for en virksomhed, som er på vej til at lukke. 

Derfor skal der indledningsvis kigges på virksomhedens livscyklus, for at identificere hvilken fase 

virksomheden befinder sig i. 

 
                                                 
19 Se bilag 18.9. for komplet beregning. 
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For Biler A/S gælder det, at de reelt har en række produkter, som befinder sig forskellige steder i 

deres livscyklus. Ud fra markedsanalysen i afsnit 10.1.1, kan det udledes at de mindre 

benzinkonsumerende biler er i en vækstfase, i dette segment er Biler A/S godt repræsenteret, mens 

de er mindre repræsenteret i biler jo tættere på luksussegmentet man kommer. 

 

Det skal nævnes at Biler A/S ikke selv har bestemmende indflydelse på de produkter der lanceres, 

men er underkastet bilproducenternes produktioner. Vi ser dog med en hvis optimisme på området, i 

og med at Biler A/S forhandler 3 forskellige mærker, hvorfor vi mener der er overvejende 

sandsynlighed for, at Biler A/S hele tiden vil have produkter der befinder sig i de forskellige faser af 

deres livscyklus. Ud over salget af biler, har Biler A/S et velfungerende værksted, som befinder sig 

i modningsfasen og efter vores mening er en Cash Cow, grundet stor mark up procent. 

 

Som ekstern køber, vil der ofte blive analyseret grundigt på, om hvorvidt selskabets ejer og ledere 

kan fraskilles virksomheden, uden dette vil medføre tab heraf. I afsnit 10.1.1. kommer vi ind på, at 

selskabets kunder ikke er loyale overfor Anders, men kommer dog ind på problematikken der er, 

omkring at familien ikke kan varetage den daglige ledelse. Ledelsesproblematikken er dog ikke nær 

så vigtig, når der er tale om salg til eksterne parter. Grundet investeringens størrelse, vil en ny ejer 

ofte have egne ideer og egne ambitioner om hvorledes virksomheden skal drives. Således er det 

vores vurdering, at en ekstern køber, med stor sandsynlighed vil være en konkurrent, eller en 

ekstern part der kender branchen. De ledende medarbejdere vil af denne grund, ikke være af samme 

betydning for de kommende ejere end de er for familien. 

 

En SWOT analyse kan herefter hjælpe med at belyse virksomheden, dog er dette fravalgt i denne 

afhandling. 

 

Konkurrencesituationen for Biler A/S er hård. Bilforhandlere har igennem hele finanskrisen været 

pressede på vigende salg og herigennem også deres økonomi. Dette har medført udpræget 

konkurrence mellem forhandlere, som er mere tilbøjelige til at afgive rabatter i forhold til tidligere, 

for at få salget frem for konkurrenten. Virksomheden står dog stærkt, i og med de har eksisteret i en 

længere årrække, samt har et velfungerende værksted, der medvirker til at holde indtjeningen. 

 

Selskabets leverandører havde ikke ved dødsfaldet en præference overfor, at handle med Anders, 

disse havde i længere tid allerede haft den daglige kontakt med Jørgen. Vi mener ikke, at en evt. ny 

kontakt til forhandlerne, vil medføre væsentlige tab for virksomheden. Ligesom bilforhandlerne, er 
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importørerne pressede grundet det vigende salg, hvorfor de er interesserede i at få så mange som 

muligt af deres biler ud på markedet. Dog skal det nævnes, at kontrakter indenfor bilbranchen 

typisk løber over to år, hvorfor leverandøren har mulighed for, at ophæve samarbejdet uden 

kompensation for goodwill mv. 

 

For en ekstern køber, vil det første der kigges på ikke være ovenstående, men i stedet rentabiliteten. 

Sammenlignet med konkurrenterne på markedet, klarer Biler A/S sig væsentligt bedre på alle 

nøgletal, jf. afsnit 7.1. Endvidere peger budgetterne på at udviklingen vil fortsætte, grundet 

tilpasningen i omkostninger som virksomheden har gennemgået. 

 

Endvidere vil en køber se på hvilke krav der er, til investeringer i virksomheden. Ser man på Biler 

A/S, så har de en ny flot domicilejendom, som ikke vil kræve væsentlige investeringer i den 

nærmeste fremtid, endvidere er store dele af inventaret blevet udskiftet i år 2009/10. Således vil der 

ikke i den nærme fremtid være behov for større investeringer i virksomheden. 

 

I det nuværende marked, som først er ved at genvinde tidligere tiders salg, vil en ekstern køber være 

mere forsigtig vedrørende sin investering, da der kan være tilbagefald i økonomien og hermed 

bilsalget. Hvis Birthe vælger at se tiden lidt an, vil dette kunne øge provenuet ved et salg, da dels 

selskabets budgetter ser positivt på fremtiden, men en kontinuerlig fremgang i bilmarkedet vil tillige 

mindske købers skepsis overfor branchen. 

 

Der vil altid være plads til forbedringer i virksomheder, men for Biler A/S, er det vores vurdering, 

at de har haft held til at tilpasse virksomheden omverdenen og herigennem tillige været særdeles 

gode til, at salgsmodne virksomheden. 

 

Analysen af Biler A/S indgår i Discounted Cash Flow modellen, og afspejler sig i den beregnede 

WACC.  

 

Da kontrakterne med leverandørerne er af en relativ kort periode, maks. 2 år, vil dette være med til 

at nedbringe den opnåelige handelsværdi for selskabet. Dette begrundes med, at en væsentlig del af 

selskabets indtjening vil forsvinde ved ophør af samarbejde med leverandører. Dog er 

virksomhedens beliggenhed med til at mindske denne fare, da leverandørerne ellers med stor 

sandsynlighed vil miste beliggenheden i ”bilbyen”, samtidig med at de vil miste en velkørende og 

rentabel forhandler. Grundet Biler A/S’ økonomiske udvikling og succes på markedet, vil det være 
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til leverandørens fordel, at fortsætte samarbejdet. Ovenstående analyse munder ud i en vurderet 

markedsrisikoen på 18 %.  

 

11.2. Cirkulære 2000-9 og 2000-10 
Indtil udsendelsen af Værdiansættelsesvejledningen har skattemyndighederne kun vejledt om 

generelle principper for værdiansættelse af unoterede aktier/anparter og goodwill i TSS-cirkulære 

2000-9 (unoterede aktier) og 2000-10 (goodwill). Principperne i disse cirkulærer er forholdsvis 

simple og skematiske. Baggrunden for den nye vejledning fra SKAT, ligger i at værdiansættelsen i 

cirkulæret fra år 2000 baseres på historiske tal. Derfor vil den fremkomne værdi af goodwill, alt 

andet lige, ikke modsvare den reelle merværdi selskabet vil kunne generere ved den fremtidige drift. 

 

Udgangspunktet er en substansbetragtning, hvor aktiernes værdi beregnes som summen af 

værdierne af de enkelte aktiver fratrukket gældsposterne i selskabet. Denne værdi tillægges herefter 

værdien af goodwill. Opgørelsen foretages på grundlag af selskabets indre værdi jf. det senest 

aflagte årsregnskab. Dette gøres ved at følgende poster i regnskabet korrigeres: 

 

• Fast ejendom skal reguleres i forhold til den seneste ejendomsvurdering, ombygningsudgifter 

vil dog blive tillagt i det omfang de ikke indgår i vurderingen. Udenlandske ejendomme 

medtages til den bogførte værdi. 

• Associerede selskaber skal medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, når værdien på 

disse ikke er optaget til handel på et reguleret marked altså er unoterede selskaber. 

• Udskudt skat reguleres under hensyntagen til ovenstående korrektioner 

• Goodwill reguleres efter cirkulære TSS 2000-10 

• Ved egne aktier skal disse ikke medtages i beregningen af den indre værdi, da man i det 

tilfælde ville optage værdien dobbelt.  

 

11.2.1. Udskudt skat 
Hvis ovennævnte korrektioner har effekt på den i årsrapporten optaget/udgiftsførte udskudte skat, 

skal denne korrigeres i henhold til de nye værdier. Negativ udskudt skat indregnes til en kurs, der er 

under pari. 
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11.2.2. Beregning af goodwill 
Ved værdiansættelsen af goodwill, bør uafhængiges aftaler, udgøre grundlaget for fastsættelsen af 

værdien, da denne alt andet lige vil afspejle handelsværdien. Ved overdragelse mellem 

interesseforbundne parter, er dette dog et problem, da der ofte hverken er kutymer eller lignende 

transaktioner, man kan sammenligne med. Det skal nævnes at en sagkyndiges skøn, kan ligges til 

grund for værdien.  

 

For at imødegå problematikken, hvor goodwill ikke kan fastsættes ud fra ovenstående, har 

skattemyndighederne udarbejdet en vejledning til beregningen. Vejledningen fremgår af TSS-

cirkulære 2000-10. Vejledningen tager udgangspunkt i regnskabsdata fra de seneste 3 regnskabsår. 

Resultaterne i regnskabsårene vægtes forholdsmæssigt, hvor det seneste år vægtes højest, da 

udviklingen er et udtryk for virksomhedens værdi. Herefter skal der korrigeres for en eventuel 

udviklingstendens. Der forefindes en udviklingstendens hvis tallene de seneste 3 år har været 

stigende eller faldende. 

 

Herefter multipliceres aktiverne med kapitalafkastsatsen plus 3 %, således bliver der korrigeret for 

aktivernes forrentning. Det herefter fremkommende beløb, kapitaliseres med den beregnede 

kapitaliseringsfaktor. For beregning af kapitaliseringsfaktor se bilag 18.7. 

 

Som det fremgår af nedenstående beregningsmodel, kan det være meget afgørende for værdien af 

beregnet goodwill, om overdragelsen finder sted i et år med flotte resultater eller ej. Denne 

planlægningsdel er ofte central i et generationsskifte, idet familien herved har en mulighed for at 

vælge det optimale tidspunkt for overdragelse.  
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Forrentning 3 år, kapitaliseringsfaktor ved 12%........ 1,26        (3.712.668)  

Forrentning 5 år, kapitaliseringsfaktor ved 12% ....... 1,96        (5.783.835)  

Forrentning 7 år, kapitaliseringsfaktor ved 12%........ 2,57        (7.577.690)  

Beregning af indre værdi - cirkulære 2000-9

Egenkapital regnskab 17.440.994   
Foreslået udbytte for regnskabsåret (1.000.000)   
Bygninger, regnskab (47.312.124) 
Ejendomsværdi 26.500.000   
Goodwill -               
Udskudt skat 5.203.031     
Korrigeret indre værdi 831.901        

Tabel 5: Beregning ud fra cirkulærer fra år 2000 - Egen tilvirkning.20 
 

Som nævnt i afsnit 11. er skattemyndighederne begyndt at bevæge sig væk fra kapitalbaserede 

modeller. Dette bevirker at skattemyndighederne, muligvis vil have øget fokus på værdiansættelse 

af goodwill. Således indeholder cirkulæret en bestemmelse, hvor den beregnede værdi af goodwill 

skal underkastes en prøvelse af, hvorvidt den beregnede værdi afspejler handelsværdien. 

Nedenstående liste er fra TSS-cirkulære 2000-10, men er ikke udtømmende: 

• Velbegrundede forventninger til fremtiden, evt. baseret på indgåede aftaler om fremtidige 

ydelser.  

• Udviklingen fra afslutningen af sidste regnskabsperiode til tidspunktet for overdragelsen.  

• Situationer, hvor indehaver(e) eller medarbejdere med afgørende indflydelse på virksomhedens 

indtjening ikke følger med virksomheden.  

• I tilfælde, hvor virksomhedens indtjening udelukkende eller i det væsentlige er baseret på én 

eller ganske få meget store kunder, vil beregningsmodellen være mindre anvendelig. Der bør 

således ske et nedslag som udtryk for den usikkerhed, der er forbundet hermed.  

• Hvis virksomhedens indtjening i de foregående år har været påvirket af store engangsindtægter 

eller udgifter herunder f.eks. betydelige forsknings og udviklingsudgifter, ekstraordinært store 

debitortab eller ekstraordinært store finansielle indtægter eller udgifter.21 

Myndighederne har mulighed for at korrigere værdien, hvis de ikke anser den for at svare til 

handelsværdien. 

 

                                                 
20 Se bilag 18.7. for beregning af goodwill. 
21 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse – Vejledning fra SKAT.  
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11.3. Cirkulære 185 af 17. november 1982 
Hvis overdragelsen finder sted indenfor den gaveafgiftspligtige kreds, skal handlen stadig foregå i 

handel og vandel, hvilket betyder til markedspris, jf. TS-cirk. Nr. 185 af 17. november 1982. At 

værdiansætte til markedsprisen ved handel mellem to interesseforbundne parter, kan være svært. 

Dette skyldes at begge parter alt andet lige vil være interesseret i en så lav beskatning som muligt 

og herigennem en så lav pris som muligt. 

 

Værdiansættelse efter skattekursen sker ud fra TS-cirk. Nr. 185 af 17. november 1982. Cirkulæret 

bliver som nævnt ovenfor brugt til værdiansættelse i tilfælde hvor overdragelsen sker indenfor den 

gaveafgiftspligtige kreds. Cirkulæret finder dog også anvendelse ved værdiansættelse af unoterede 

aktier i dødsboer. 

 

Ved værdiansættelse efter skattekursen tages der udgangspunkt i 3 elementer: 

• Indtjeningsevne 

• Deklareret udbytte 

• Aktiernes indre værdi 

 

Skatterådet udsender hvert år nye faktorer til beregning af disse elementers værdi. 

Skattekursen beregnes på grundlag af selskabets seneste årsregnskab. Kursen beregnes ved at tage 

den skattepligtige indkomst for de seneste 3 år fratrukket skatten. Resultatet bliver sat i forhold til 

selskabskapitalen, hvoraf overskudsprocenten fremkommer. Gennemsnittet af overskudsprocenten 

giver indtjeningsevnen. Udbytte vil normalt også indgå i beregningen, men da der er tale om et 

hovedaktionærselskab, er udbytte ikke et udtryk for virksomhedens indtjening, men nærmere et 

udtryk for hovedaktionærens skattetænkning eller likviditetsbehov, hvorfor det ikke indgår i 

beregningen. Ved aktiernes indre værdi forstås selskabets samlede formue i procent af 

selskabskapitalen.   

 

Ved den almindelige beregningsregel, beregnes værdien af aktierne som gennemsnittet af 

indtjeningsevnen kapitaliseret med 9,5, udbytteprocenten kapitaliseret med 54 og 80 % af den indre 

værdi. Ved hovedaktionærselskaber beregnes værdien som et gennemsnit af indtjeningsevnen 

kapitaliseret med 9,5 og 80 % af den indre værdi. I tilfælde, hvor den beregnede skattekurs, efter 

ovenstående regler, overstiger den fulde indre værdi, og indtjeningsevnen er større end 10 %, skal 

der foretages en ny beregning, også kaldet den modificeret regel. I tilfælde af, at den beregnede 
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skattekurs overstiger den indre værdi, skal der foretages en ny beregning efter den modificerede 

regel. Den modificerede regel indebærer at indtjeningsevnen kapitaliseres med 8,5 for de første 10 

% og 4,25 for de sidste 90 %. Såfremt den beregnede kurs fortsat overstiger den indre værdi, 

anvendes denne, men i tilfælde af at den ligger under indre værdi, skal den oprindelige værdi 

anvendes. 

 

For dødsboer vil selve værdiansættelsen blive foretaget af boet og når den er opgjort, er værdien 

bindende for alle arvingerne jf. BAL § 12, stk. 1. Hvis værdiansættelsen ikke er baseret på en 

vurdering foretaget af en sagkyndig, kan skattemyndighederne ændre værdiansættelsen eller 

anmode skifteretten om, at få foretaget en ny vurdering af en sagkyndig, jf. DSKL § 93. 

Ønsker skattemyndighederne at ændre værdiansættelsen uden en sagkyndig vurdering, skal boet og 

skifteretten have besked herom, seneste 3 måneder efter boopgørelsen er modtaget, jf. BAL § 12, 

stk. 2. Er boet ikke enige i den fastsatte værdiansættelse af skattemyndighederne, kan boet gøre 

indsigelse imod værdiansættelsen. Indsigelsen skal overbringes til skattemyndighederne, indenfor 4 

uger efter modtagelse af ændringen. Indsigelsen sker ved at man anmoder skifteretten om, at 

udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter DSKL § 93. Der skal foreligge 

en skriftlig begrundelse ved indsigelsen. 

Har skattemyndighederne eller boet indsigelser mod en vurdering, kan der anmodes om 

omvurdering efter DSKL § 94. Der skal i denne forbindelse gives meddelelse til modparten herom 

indenfor 4 uger efter, at meddelelsen om resultatet af vurderingen foreligger. 

 

Ved beregning af skattekursen fremkommer en kurs på kr. -175.22 Da der skal overdrages en værdi, 

fastlægges kursen på 5, hvilket giver en værdi på t.kr. 107. Den negative kurs, fremkommer da der 

er foretaget en opskrivning på ejendommen, samtidig med den offentlige ejendomsvurdering er 

faldet. Således har selskabet rent teknisk, en negativ skattemæssig egenkapital. 

 

Der har været mange meninger blandt fagfolk om, hvornår skattekursen kan benyttes. Således har 

flere fagkyndige fremsat holdninger der går i retning af, at man kun kan benytte skattekursen, hvis 

der foreligger et gaveelement, mens andre tager det standpunkt, at metoden kan benyttes så længe 

der er tale om overdragelse indenfor den gaveafgiftspligtige kreds. 

 

                                                 
22 Se bilag 18.8. for beregning. 
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Vi vil til hver en tid foreslå, at der ansøges om bindende svar fra ligningsmyndighederne, ved valg 

af skattekursen. Men vi er stadig af den overbevisning, at skattekursen kan benyttes indenfor den 

gaveafgiftspligtige kreds, uden der foreligger et gaveelement. Dette begrunder vi i sagen 

SKM2004.104.LR, som var et bindende forhåndsbesked, angående en mors salg af en aktiepost til 

sønnen, uden der forelå gaveelement i overdragelsen, ligningsrådet kom med følgende bindende 

svar til sagen: 

 

"Der skal ved værdiansættelse af aktier i familieselskaber, hvor en normal handelsværdi i 

almindelighed ikke lader sig påvise, ikke alene lægges vægt på den kurs, hvortil der er 

handlet mellem slægtninge indbyrdes. Der må også som vejledning indgå 

formueskattekursen som udtryk for aktiernes reelle værdi, idet kursen udregnes efter de af 

Ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen, jf. CIR 1982 nr. 

185. 

Ansøger har således et retskrav på i nærværende tilfælde at kunne anvende 

formueskattekursen, idet der er tale om overdragelse i en gaveafgiftspligtig kreds, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1." 

 

Således har vi den klare overbevisning, at ved overdragelse til børnene, vil skattekursen kunne 

benyttes, uden der foreligger et gaveelement. 

 
11.4. Bindende svar 
Man kan få et bindende svar fra skattemyndighederne om en given disposition såsom 

værdiansættelse, samt hvilke konsekvenser det vil få i forhold til skatter og afgifter, jf. SFL § 21. 

Man kan vælge at spørge til fremtidige eller allerede gennemførte dispositioner. På den måde kan 

man, inden en transaktion gennemføres, sikre sig, at den ikke får uhensigtsmæssige konsekvenser. 

For et bindende svar skal der betales et gebyr på 300 kr. pr. disposition. Et bindende svar fra 

skattemyndighederne er gældende i fem år fra svartidspunktet, med mindre andet er anført. Hvis der 

efterfølgende sker lovændringer, som betyder, at svaret ændres, er svaret dog ikke længere 

bindende. Det er kun personer og virksomheder, der er adresseret på det bindende svar, som vinder 

ret på svaret.23 

  

                                                 
23 Skatteforvaltningsloven kapitel 8 
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En anden måde at få godkendt en værdiansættelse på, er ved en gaveanmeldelse. Hvis man i 

forbindelse med værdiansættelsen indgiver en gaveanmeldelse, skal skattemyndighederne fremsige 

indsigelser mod værdiansættelsen inden tre måneder. Sker dette ikke, er det at betragte som en 

godkendelse af den samlede værdiansættelse jf. BGL § 27 stk. 2.24 

 

11.5. Vurdering af værdiansættelsesmodeller 

Det har i en lang årrække været de kapitalværdibaserede modeller, der har været anvendt til 

værdiansættelse af virksomheder, ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

 

Denne praksis forsøger skattemyndighederne med vejledningen fra år 2009 at gøre op med. Med 

udgivelsen af vejledningen i år 2009, sigter skattemyndighederne mod, at de værdier der overdrages 

til imellem interesseforbundne parter, i højere grad afspejler den egentlige handelsværdi. 

 

Ved overdragelse indenfor den gaveafgiftspligtige kreds, vil cirkulæret fra år 1982 altid kunne 

anvendes og værdien efter denne metode, vil ofte være den laveste. At denne metode altid kan 

anvende, udelukker ikke at andre værdiansættelsesmetoder kan benyttes. 

 

Ved overdragelse til andre interesseforbundne parter, end personer i den gaveafgiftspligtige kreds, 

kan cirkulæret fra 1982 ikke anvendes. I stedet skal værdien beregnes ud fra cirkulæret fra år 2000 

eller ved brug af metoder i vejledningen fra år 2009. Ved beregning efter cirkulæret fra år 2000, 

tages der udgangspunkt i historisk data, hvorfor beregningen ikke tager højde for forventninger til 

fremtiden. For virksomheder i vækst, vil dette ofte resulterer i en markant lavere værdi ved 

benyttelse af cirkulæret fra år 2000 end ved benyttelse af modeller fra vejledningen fra år 2009. 

Dette gælder tillige for cirkulæret fra 1982. 

 

Myndighederne har ikke opsat egentlige begrænsninger for brugen af cirkulæret fra år 2000, men 

der er i vejledningen fra år 2009 lagt op til, at disse metoder vil være skattemyndighedernes 

foretrukne. Af denne grund er det vores vurdering, at der ved værdiansættelse efter cirkulæret fra år 

2000, indhentes bindende svar fra skattemyndighederne. Således at der foreligger en godkendelse af 

den beregnede værdi for virksomheden.  

 

                                                 
24 BGL kapitel 6 
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Det er set at skattemyndighederne går ind, og korrigerer den fastsatte værdi. Derfor vil det være 

bedst for alle parter, at der i aftalen indsættes bestemmelser om, at alle parter har ret, til at kunne 

træde tilbage fra overdragelsen, i tilfælde hvor skattemyndighederne korrigerer værdiansættelsen. 

 

Beregninger for Biler A/S, ud fra de enkelte modeller, vil blive dybere behandlet i afsnit 12. 

 

12. OMSTRUKTURERINGSMODELLER 

Det er vigtigt at have for øje, at en omstrukturering ikke i sig selv er et generationsskifte, men kan 

være med til at bane vejen for det meste optimale skifte, både for virksomheden, men også for 

overdrageren og modtageren. Således bruges omstrukturering ikke kun til, at sikrer overdragelsen 

sker på bedst mulige vilkår for ejeren, men kan også være med til at skabe en struktur, der også i 

fremtiden vil være optimal for virksomheden og dens ejere.  

 

Vi har i afhandlingen valgt at koncentrere os om nedenstående modeller: 

 

• Skattepligtigt salg af aktier. 

• Aktieombytning 

• Fusion 

• Tilførsel af aktiver 

• A/B - Aktiemodellen 

• Spaltning 

 

Teori og lovgivning for modellen vil blive beskrevet, hvorefter en analyse og beregning vil blive 

foretaget i forhold til Biler A/S og familien.  

 

De fleste af de oplistede modeller er tostrengede modeller, hvor man enten kan søge om tilladelse 

for at opnå en skattefritagelse, eller opfylde de oplistede betingelser for at kunne omstrukturere 

uden tilladelse mens det stadig er skattefrit. 

 

En af betingelserne for at opnå tilladelse er, at omstruktureringen er forretningsmæssigt begrundet. 

For at være forretningsmæssig begrundet, skal man give skattemyndighederne en begrundelse der 

viser at dispositionen ikke er begrundet i skatteunddragelse. 
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Nedenfor oplistes en række subjektive forhold der kan give tilladelse til en skattefri omstrukturering 

– listen er ikke udtømmende25:  

•  Generationsskifte – såfremt det er med henblik på virksomhedens selvstændige videreførelse. 

Herunder er det vigtigt at det beskrives detaljeret hvorfor en omstrukturering er nødvendig. 

• Hæftelsesbegrænsning – denne begrundelse er ofte givet sammen med andre, og det er derfor 

svært at sige om tilladelsen er givet på baggrund af dette. Hæftelsesbegrænsning er ofte i 

forbindelse med at separere opsparret overskud eller adskillelse af en aktivitet fra 

driftsselskabet. 

• Omstrukturering – dette er som hovedregel en forretningsmæssig begrundet disposition. Dog 

er der særtilfælde hvor dette ikke gælder, for eksempel hvis der indenfor en kortere årrække 

er foretaget to modsatrettede omstruktureringer for dermed at omgå flertalskrævet, jf. Tfs 

1997 569 LR. 

• Rationalisering – her vil det være nødvendig at begrunde det med bl.a. konkrete driftsmæssige 

planer elle andre planlagte ændringer af koncernstrukturen 

• Uenighed mellem aktionærerne – her stilles ofte strenge krav til dokumentationen 

• Skilsmisse eller separation hos en aktionær  

• Spaltning med henblik på videresalg – såfremt det efter en samlet vurdering ikke anses 

motiveret af skatteundgåelse eller udnyttelse, jf. Tfs 1998, 160 LR  

 

Såfremt man ikke opfylder betingelsen med at dispositionen skal være forretningsmæssig 

begrundet, vil man kunne foretage omstruktureringen uden tilladelse, så længe man opfylder de 

specifikke krav.  

 

Vedrørende anmeldelsespligt, for de enkelte modeller, henvises til bilag 18.6. 

 

12.1. Skattepligtigt salg af aktier 
Som tidligere nævnt, skal aktierne skifte hænder før der er tale om et generationsskifte. Således skal 

aktierne overdrages fra indehaveren, før der er tale om et egentlig generationsskifte. Denne 

overdragelse kan ske ved enten et salg eller ved overdragelse ved succession. 

 

Som nævnt i afsnit 9.1.1. vil et salg af aktier for privat personer, udløse avancebeskatning på 

værdistigningen de har gennemgået i ejertiden. Således vil en simpel overdragelse ved salg af 

                                                 
25 Generationsskifte – Det skatteretlige grundlag, Søren Halling m.fl., s 214 ff. 
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aktier, ofte udløse en større beskatning for overdrageren. Det faktum at aktierne skal skifte hænder, 

giver derfor en interesse for, at undgå avancebeskatning hos overdrageren. Dette kan ske ved at 

beskatningen udskydes via forskellige omstruktureringer. Disse modeller med flere vil blive 

gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

 

For hovedaktionærselskaber, er det muligt at undgå beskatningen hos hovedaktionæren, hvis man i 

selskabet vælger at sælge aktiviteten. Vælges denne metode til salg af virksomheden, sker der 

avancebeskatning på hvert enkelt aktiv der overdrages til køber. Avancen opgøres på baggrund af 

anskaffelsessum med fradrag af salgssum. For ejendomme kan genvundne afskrivninger endvidere 

komme til beskatning, hvis det viser sig, at selskabet skattemæssigt har afskrevet et større beløb, 

end den egentlige værdiforringelse. Avancerne vil indgå i den skattepligtige indkomst for selskabet 

og vil derfor blive beskattet her i stedet for os hovedaktionæren. 

 
12.1.1. Personligt salg af aktier i Biler A/S 
Hvis Birthe vælger en løsning, hvor hun overdrager aktier til børnene, medarbejderne eller 3. mand 

ved et salg, vil det medføre avancebeskatning af værdistigningerne i salgsåret. 

 

For opgørelsen af værdien for aktierne, til brug for beregning af avancen, vil der skulle benyttes 

forskellige værdiansættelsesmodeller ved overdragelse til børnene end til medarbejderne og 3. 

mand. 

 

Eftersom børnene indgår i den gaveafgiftspligtige kreds, vil overdragelsen kunne ske til en værdi 

fastsat efter skattekursen efter 1982-cirkulæret, jf. afsnit 11.3. For et salg til medarbejderne eller 3. 

mand, vil værdiansættelsen ikke kunne ske til skattekursen, men skal i stedet foregå til en værdi 

udregnet efter en af andre nævnte metoder i afsnit 11. Nedenstående tabel illustrerer hvorledes 

avance og beskatning ville fordele sig, hvis Birthe sælger 45 % af aktierne til hvert af børnene, 

mens de resterende 10 % sælges ligeligt fordelt til de to medarbejdere. Sidste kolonne viser 

beskatning og fortjeneste ved et salg af alle aktier, til en 3. mand. 
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1982-Cirkulæret* 2000-9 -cirkulæret** DFC*** DCF II****

Opgørelse af beskatningsgrundlag
Aktiernes værdi 96.525                83.190                    5.115.100  51.151.000  
Anskaffelsessum 1.930.500           214.500                  214.500     2.145.000    

Fortjeneste /tab (1.833.975)          (131.310)                 4.900.600  49.006.000  
Ejertidsnedslag (1% i 17 år = 17%) -                      833.102     8.331.020    
Beskatningsgrundlag (1.833.975)          (131.310)                 4.067.498  40.674.980  

Aktieavancebeskatning
Laveste trin 28 % af 48.300 13.524       13.524         
Højeste trin 42 % 1.688.063  17.063.206  
Samlet beskatning -                      -                          1.701.587  17.076.730  

Fortjeneste/Tab efter beskatning (1.833.975)          (131.310)                 3.413.513  34.074.270  

Tab kan fradrages i den personlige indkomst

* Beregning 90 % efter skattekursen
** Beregning 10 % efter cirkulærer fra 2000
*** Beregning 10 % af DCF
**** Beregning af 100 % af DCF

Tabel 6: Beskatning ved salg af aktier – Egen tilvirkning. 

 
For overdragelsen til børnene ses det, at der vil fremkomme et tab på t.kr 1.834. Ved opgørelse af 

avancen/tab på aktierne der sælges til medarbejderne er der forskel på, hvilken metode der vælges. 

Således vil en værdiansættelse efter cirkulæret fra år 2000 give et tab på t.kr. 131, mens 

værdiansættelsen efter Discounted Cash Flow modellen giver en fortjeneste på t.kr. 3.414 ved 

overdragelse af 10 % til medarbejderne og samlet t.kr. 34.074 for 100 %. Beregningerne er kun 

vejledende, hvorfor Birthe og medarbejderne selv skal blive enige om prisen. Cirkulæret vil kun 

blive brugt i den henseende, at finde ud af om der er givet en gave til medarbejderne, i forbindelse 

med overdragelsen. Prisen vil alt andet lige skulle ligge mellem t.kr. 42 og t.kr. 140 hvilket er hvad 

medarbejderne kan investere, jf. afsnit 7.1. 

 

Set fra Birthes synspunkt, vil det være fordelagtigt at værdiansætte virksomheden efter Discounted 

Cash Flow modellen til brug for salget til medarbejderne. Omvendt vil brug af denne model 

udmunde i, at medarbejderne skal løfte en finansieringsbyrde på t.kr. 2.558 hver, hvilket ligger over 

deres formåen i henhold til virksomhedsbeskrivelsen. Prisen på aktierne vil derfor ikke gå ud fra en 

eksakt beregning, men vil i stedet blive en konkret vurdering på medarbejderens økonomiske 

formåen. 
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Det skal nævnes, at virksomheden ved et salg til 3. mand, efter Discounted Cash Flow modellen, 

ville give en fortjeneste på t.kr. 34.074 til Birthe. Dette beløb skal indgå i de fortsatte overvejelser 

hos familien, da det ikke er en ubetydelig sum penge. Hvorvidt der er en investor, som er villig til at 

give t.kr. 51.151 for virksomheden, er ikke en nem vurdering. Vi har ikke informationer om 

købstilbud på virksomheden eller lignende virksomheder, men kan forholdes os til de beregnede 

værdier. Værdierne er dog i høj grad et svar på en række budgetter og budgetforudsætninger, som er 

opstillet af virksomheden, budgetterne er udarbejdet i samarbejde med Anders inden dødsfaldet. 

 

12.1.2. Vurdering 
Efter gennemgang og beregning af konsekvenserne ved et skattepligtigt salg af aktierne i Biler A/S, 

kan følgende konkluderes.  

 

Prisen for aktierne vil afhænge af den aftalte pris mellem Birthe og medarbejderne. Birthe vil have 

muligheden for at sælge aktierne uden fortjeneste til medarbejderne og børnene. Dette medfører at 

medarbejderne kan købe en aktiepost til en aftalt pris der passer begge parter, uden at blive anset for 

at have modtaget en gave. Beskatningen af salget for Birthe, vil variere alt efter om hun sælger 

aktierne fra et holdingselskab eller personligt, jf. afsnit 9.1.  

 

Såfremt Birthe valgte at sælge til en 3. person, er der en mulighed for at Birthe ville kunne få en 

højere pris for aktierne, såfremt der var en investorer der ville være interesseret i at investere. Igen 

her vil det afhænge af den indbyrdes aftale. 

 
12.2. Holdingselskabsstruktur 

Et holdingselskab vil oftest være at foretrække, hvis der er større værdier, da der er klare fordele 

herved. Et holdingselskab vil dog forøge omkostningerne, blandt andet i form af revision i 

holdingselskabet.  

 

Af fordele kan nævnes at udbytte kan modtages skattefrit i holdingselskabet, såfremt der ejes over 

10 % af aktierne i det underliggende selskab. Herudover vil aktier, hvor der ejes over 10 % kunne 

afstås skattefrit.  

 

For at mindske risikoen for aktionæren, vil det være muligt at udlodde udbytte skattefrit fra 

driftsselskabet op i holdingselskabet, såfremt selskabsskattelovens § 13 er opfyldt. Såfremt 
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betingelsen i selskabsskattelovens § 13 ikke er opfyldt, vil udbyttet blive beskattet efter de normale 

regler. 

Herefter vil aktionæren af holdingselskabet kunne investere disse midler i andre aktiviteter, der ikke 

relatere sig til driften, herunder værdipapirer mv.  

 

Et holdingselskab kan stiftes ved at aktionæren afstår sine aktier til et andet selskab, som herefter 

vil fungere som holdingselskab. Dette vil medføre avancebeskatning hos aktionæren. 

Som nævnt i afsnit 12.2.1. herunder, er det også muligt at opnå en holdingselskabsstruktur ved 

hjælp af en aktieombytning. Herved indskydes driftsselskabet som apportindskud i 

holdingselskabet. Dette vil ikke medføre en beskatning, med mindre der samtidig afstås aktier.  

 

12.2.1 Aktieombytning 

Aktieombytning bruges i de tilfælde, hvor en aktionær ønsker at ombytte sine aktier i et selskab 

med aktier i et andet selskab, uden at det udløser beskatning. I praksis virker modellen ved, at det 

nuværende selskab indskydes i et allerede eksisterende selskab eller et nyt selskab mod at få 

overdraget aktierne i det pågældende selskab. 

 

En aktieombytning giver en nuværende ejer mulighed for at få en holdingstruktur, hvorefter det er 

muligt at sælge aktierne skattefrit. Det er muligt at indskyde selskabet i et andet selskab, for herefter 

at modtage aktier eller en kontant udligningssum. Udligningssummen vil blive beskattet efter ABL, 

jf. afsnit 9.1. 

 
Aktieombytning er en af de mest brugte omstrukturerings modeller. Formålet med aktieombytning 

er at etablere en holdingstruktur. Dette gøres ved at indskyde aktierne fra det erhvervede selskab 

som apportindskud i det erhvervende selskab. Herefter modtager aktionærerne i det erhvervede 

selskab aktier til en tilsvarende værdi i det erhvervende selskab eller modtager et tilsvarende 

kontant vederlag, jf. ABL § 36.  

Såfremt et selskab erhverver hele selskabskapitalen i et andet selskab, enten ved at erhverve alle 

aktierne samtidig, eller ved at erhverve de resterende aktier som selskabet ikke allerede ejer, kaldes 

for en uegentlig fusion og står beskrevet i ABL § 36, stk. 3. 

 

Hensigten med en aktieombytning kan være mange, herunder kan nævnes; ved at etablere et moder-

/datterstruktur er det muligt at opspare kapitalen fra driftsselskabet i moderselskabet uden risiko for 

aktionærerne, samt datterselskabet bliver billigere for 3. mand at overtage. Aktionæren i 
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holdingselskabet kan herudover bruge kapitalen i holdingselskabet til etablering af nye aktiviteter. 

Endvidere kan holdingselskab sælge det underliggende selskab skattefrit, såfremt der ejes mere end 

10 % af aktierne i det underliggende selskab.   

 

Såfremt der er én aktionær er det muligt ved hjælp af aktieombytning at indskyde et holdingselskab, 

således at ejeren modtager aktier/anparter i holdingselskabet mod at holdingselskabet modtager 

aktierne i driftsselskabet. Det er ikke et krav, at det kontante vederlag sker i forhold til 

aktionærernes ejerandele. Værdiansættelsen af aktierne i forbindelse med en aktieombytning skal 

ske til handelsværdien, således vil vederlaget tillige afspejle handelsværdien af de aktier de 

modtages på baggrund af. Skattemyndighederne er dog meget opmærksomme på, om der er sket en 

forskydning i rettigheder og formueforhold mellem aktionærerne der har deltaget i ombytningen, da 

dette gør at ABL § 36 ikke kan anvendes, jf. TfS 1997, 447 LR.  

 

12.2.1.1. Lovgrundlaget 

ABL § 36, stk. 1 beskriver hvilke selskaber der er omfattet af bestemmelsen. Herudover nævnes at 

der ved brug af denne bestemmelser er givet adgang til at anvende FUS §§ 9 og 11, som siger at det 

er muligt at udskyde beskatningen, idet aktierne ikke anses for afhændet såfremt man vederlægges 

med aktier.  

I ABL, stk. 1, nævnes direktiv 90/434/EØF’s artikel 3, som er ændret ved Rådets direktiv 

2005/19/EF af 17. februar 2005. Denne beskriver hvilke typer selskaber i medlemsstaterne der hører 

under begrebet et selskab. I Danmark er dette aktie- og anpartsselskaber, og dermed disse der kan 

ske aktieombytning i, jf. ABL § 36, stk. 1.  

 

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007, blev det muliggjort at foretage en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse fra skat, jf. dagældende ABL § 36 A. Der er i 2009 kommet en ny lov nr. 525 af 12. juni 

2009, hvilket medfører at § 36 A ikke længere er gyldig. I stedet er bestemmelsen blevet indført i 

ABL § 36, stk. 6. Bestemmelsen vil blive gennemgået herunder.  

Igennem årene er der sket væsentlige forandringer i både regelsættet om aktieombytning samt i 

bestemmelserne der har tilknytning hertil, herunder ABL §§ 8 og 9. Derudover er der i august 2009 

kommet en ny vejledning om værdiansættelse, som beskrevet i afsnit 11.1. Disse faktorer gør, at det 

er svært at bruge tidligere afgørelser såvel som fortolkninger, uden at være kritisk på om disse 

stadig er gældende med det nye regelsæt.  
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Som udgangspunkt bliver aktionæren skattepligtig af en aktieombytning efter reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven § 12. Såfremt et selskab ejer over 10 % i et andet selskab, kan aktierne 

heri afstås skattefrit, jf. ABL § 8. Såfremt der ejes under 10 % er salget skattepligtig efter ABL § 9. 

Efter reglerne i § 36 kan beskatningen udskydes idet der sker succession. For at kunne gennemføre 

en skattefri aktieombytning skal aktionæren være fuld skattepligtig til Danmark i forbindelse med 

afståelsen. 

 

ABL § 36, stk. 2 beskriver hvad der forstås ved ombytning af aktier;  

 

…den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital 

med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det 

allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for 

værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller 

anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. 

om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, 

anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen 

spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a. 

 

Mens ABL § 36, stk. 1 og 2 er implementeret efter fusionsdirektivet, er stk. 3 om uegentlig fusion 

en national bestemmelse. Bestemmelserne i stk. 3 kan også bruges såfremt det erhvervede selskab 

ikke er nævnt i Direktiv 90/434/EØF’s artikel 3. 

 

12.2.1.2 Skattepligtig aktieombytning 

En aktieombytning kan sidestilles med et salg af aktier, og herved beskattes efter de sædvanlige 

regler i ABL, jf. afsnit 9.1. Forskellen fra et simpelt aktiesalg består i, at vederlaget ved 

aktieombytning oftest er aktier i det erhvervende selskab, hvorved afståelsessummen opgøres ud fra 

en værdiansættelse heraf på ombytningstidspunktet. For nærmere redegørelse ved afståelse af aktier 

mod kontantvederlag, se afsnit 9.1. 

 

12.2.1.3. Skattefri aktieombytning  

Ved en aktieombytning er det muligt at udskyde beskatningen efter ABL § 36, der henviser til FUS. 

Beskatningen udskydes til tidspunktet hvor aktierne afstås, selskabet likvideres eller går konkurs.  
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En af grundene til at søge om tilladelse er, at man kan afstå aktierne indenfor 3 års fristen, samt kan 

få dispensation i forbindelse med sygdom mv.. Er man derimod to aktionærer der sammen ejer 

driftsselskabet, men ønsker en holdingstruktur hvor man hver ejer et holdingselskab med 50 % hver, 

er det muligt efter stk. 2, først at foretage en aktieombytning af datterselskabet op i et 

holdingselskab, for herefter at spalte det ud i to holdingselskabet. 

 

For at kunne bruge bestemmelserne i ABL § 36, er det et krav at det erhvervende selskab opnår 

stemmeflertallet i det erhvervede selskab. Der er derimod ikke et krav til hvor stor en kapitalandel, 

det erhvervende selskab skal besidde efter aktieombytningen.  

Her er det vigtigt at pointere, at et stemmeflertal grundet ejerandel er muligt men hvor der reelt ikke 

er en egentlig stemmeflertal grundet en anden faktor, herunder kan nævnes stemmefordeling ved 

brug af A- og B-aktieklasser med forskellig stemmeandel, samt en ejeraftale. For at kravet er 

opfyldt, skal betingelsen om det reelle stemmeflertal være opfyldt og der skal tages højde for 

eventuelle aftaler samt stemmefordelinger. Såfremt man vil benytte ABL § 36, stk. 3 er det et krav 

at det erhvervende selskab opnår ejerskab til hele selskabskapitalen. 

 

Jf. TfS 1999 492 LSR, er det ikke muligt at overføre stemmerettigheder midlertidig, for at en 

aktionær opnår stemmeflertallet, for herefter at kunne lave en skattefri aktieombytning. I TfS 1998 

678 LR havde en aktionær fået en uigenkaldelig stemmeoverførselsaftale, så han havde flertallet af 

stemmerne med aftalen. Dette kunne dog ikke sidestilles med en besiddelse af aktieposten og 

tilladelsen blev ikke givet. I TfS 1999 787 LR, hvor 2 aktionærer hver ejede 50 % af 

selskabskapitalen, købte en aktionær kr. 1.000 af selskabskapitalen fra den anden aktionær, her blev 

der givet tilladelse til en ombytning, såfremt aktionærens holdingselskab bibeholdt sin ejerandel i 

det erhvervede selskab i 3 år. Dette blev gjort for at sikre sig mod en omgåelse af reglerne.  

 

Skattemyndighederne foretager en konkret vurdering for hvert tilfælde, da det ikke er de samme 

faktorer der spiller ind på alle sager. Skattemyndighederne kan dog ikke afvise en ombytning med 

begrundelsen, at det er en mulig omgåelse af reglerne. Her må de som i TfS 1999 787 LR, stille 

krav for at forhindre omgåelse i stedet. 

 

Såfremt det er aftalt at en mindretalsaktionær har en vetoret, som gør at en beslutning ikke kan blive 

vedtaget eller at der er krav om enstemmighed på bestyrelsesplan, vil dette som hovedregel medføre 

at der ikke kan foretages en skattefri aktieombytning, da kravet om flertal af stemmerne ikke er 

opfyldt, jf. LV 2010-1, S.G.18,3. 



 76 

12.2.1.4. Betingelser 

Aktier omfattet af ABL § 1 kan ombyttes ved en skattefri aktieombytning. 

Dette omfatter aktier og anparter, hvilket er det typiske der ombyttes. Herudover er det også 

tegningsretter, da dette er rettigheder til endnu ikke udstedte aktier.  

En køberet beskattes ikke efter ABL og kan derfor ikke ombyttes skattefrit. Såfremt en person 

besidder køberetter anses disse som afstået og genanskaffet ved en afgivelse i forbindelse med en 

omdannelse og bliver beskattet herefter. 

 

Egenkapitalen i selskabet må ikke være negativ, da aktierne dermed ikke repræsentere en værdi. 

ABL § 36 forudsætter at aktionæren vederlægges for en tilsvarende værdi i det erhvervende selskab 

eller med en kontant udligning.  

 

Ombytningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft og skal være tilendebragt indenfor en periode 

på 6 måneder fra første ombytningsdag, jf. ABL § 36, stk. 4, herunder også betalingen af et 

eventuelt kontant vederlag. Grunden til at man får en 6 måneders frist er, at det kan være svært for 

nystiftede selskaber at foretage en værdiansættelse. Det er derfor også muligt at søge om 

forlængelse af fristen ved skattemyndighederne. Dette kan for eksempel ske grundet en klausul om, 

at den endelige værdiansættelse afhænger af fremtidig indtjening, resultat mv. Såfremt fristen 

overskrides, bliver omdannelsen anset som skattepligtig, medmindre ABL § 36, stk. 6 kan anvendes 

i stedet. 

   

En foretaget skattepligtig aktieombytning kan godt ved efterfølgende ansøgning blive anset som en 

skattefri aktieombytning, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. 

 

12.2.1.5. Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Ifølge bestemmelserne i ABL § 36, stk. 1-5, er det muligt at søge om tilladelse til en 

aktieombytning. Når man søger om tilladelsen vil skattemyndighederne blandt andet se på om 

kravet om stemmeflertallet er opfyldt. Det er ikke et krav at det erhvervede selskab retlig er kommet 

til eksistens på ansøgningstidspunktet. Skattemyndighederne kan stille særlige vilkår for at 

tilladelsen bliver givet. Såfremt man ikke får tilladelse eller mener vilkårene fastsat er urimelige, 

kan en klage indbringes for Landsskatteretten og herefter i domstolene. 

 

Baggrunden for at bruge § 36, stk. 1-5, i stedet for stk. 6, kan være i tvivlssituationer, hvor man ikke 

er sikker på at betingelserne er opfyldt. Da man alligevel bør få et bindende svar fra 
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Skattemyndighederne i en tvivlssituation, kan en skattefri aktieombytning med tilladelse derfor 

være at fortrække.26 

 

Skattemyndighederne giver tilladelse til en skattefri aktieombytning, såfremt begrundelsen er 

forretningsmæssigt begrundet. Begrebet omfatter ikke kun selskabet, men også aktionærens egne 

forhold. Såfremt aktieombytningen menes at være skatteundgåelse eller skatteunddragelse vil 

tilladelsen ikke blive givet. Jf. bl.a. SKM 2007 318 LSR, hvor landsskatteretten ikke fandt det 

godtgjort at aktieombytningen var begrundet i forretningsmæssige hensyn. Selskabet B A/S 

ønskede at få etableret et holdingselskab over B A/S, for at kunne udlodde udbytte til dette 

holdingselskab, bl.a. med henblik på at skabe mulighed for stiftelse af yderligere datterselskaber til 

investering i andre ejendomme eller andre aktiviteter vedrørende ejendomme. Etableringen af 

holdingselskabet giver samtidig mulighed for begrænsning af de risici, der er ved 

ejendomsinvestering. Herudover var der i fremtiden påtænkt et generationsskifte, som ikke var 

nærmere redegjort for på dette tidspunkt. Det blev endvidere nævnt at aktierne ikke skulle afstås 

indenfor 3 år27. 

”Det var skattemyndighedens opfattelse, at den ønskede holdingstruktur ikke vil medføre 

nogen omstrukturering eller rationalisering af ejendomsselskabet, og at der heller ikke 

opnås nogen begrænsning af den risiko, der eventuelt måtte findes knyttet til en eller 

flere af ejendomsselskabets allerede foretagne investeringer i udlejningsejendomme, 

hvorfor skattemyndigheden fandt, at der i de angivne begrundelser ikke ligger et sådant 

forretningsmæssigt indhold, som kan begrunde en tilladelse til skattefri aktieombytning.  

Muligheden for at opsamlede midler kan blive investeret i yderligere 

udlejningsejendomme eller måske i helt andre aktiviteter, ansås for en generel 

konsolideringsbetragtning, som skattemyndigheden ikke fandt kunne anses for en 

forretningsmæssig overvejelse, der uden et mere konkret indhold kan begrunde en 

tilladelse til skattefri aktieombytning.  

                                                 
26 En ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning skal sendes til skattemyndighedernes sagscenter. For Jylland 

og Fyn er det SKAT Aalborg, og for Sjælland SKAT København. Når tilladelsen er givet, har aktionærerne 6 måneder 

til at gennemføre ombytningen. Det er dog muligt at søge Skattemyndighederne om forlængelse såfremt det ikke er 

muligt at gennemføre det inden for 6 måneder. 
27 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1641166&vId=0 
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Det var skattemyndighedens opfattelse, at klagerens ønsker, om at kunne udlodde 

udbytte fra ejendomsselskabet og i et generationsskifte 3 år efter ombytningen at kunne 

overdrage ejendomsselskabet, afgørende er knyttet til, at såvel udbytte som - efter 3 år - 

aktieavance er skattefri for holdingselskabet. Og skattemyndigheden fandt, at det ikke 

kan lede til en anden opfattelse, at der på nuværende tidspunkt ikke er en plan herfor.” 

Skat udtalte endvidere: 

”At skatteunddragelse eller skatteundgåelse ikke er hovedformålet eller et af 

hovedformålene, kan være sandsynliggjort på flere måder, for eksempel kan det være 

oplyst, at ombytningen er et led i en etablering af et samarbejde mellem uafhængige 

virksomheder, eller det kan være oplyst, at etableringen af en koncernstruktur er 

hensigtsmæssig og væsentlig for den pågældende virksomhed af drifts- og eller 

likviditetsmæssige hensyn. Dette skal dog være nærmere begrundet.  

Ansøgninger skal derfor indeholde oplysninger om de økonomiske betragtninger ansøger 

lægger til grund for ombytningen, men i det omfang det er tilkendegivet, at den ved 

ombytningen etablerede struktur ikke påtænkes ændret, lægges oplysningerne om de 

forretningsmæssige formål som udgangspunkt til grund uden videre prøvelse.”  

 

Aktionæren formodes dog altid at ville opnå en skattemæssig fordel ved en ombytning, da man må 

antage at enhver disposition aktionæren foretager sig i selskabet gavner selskabet og dermed ham 

selv. Dette vil ikke i sig selv gøre at der ikke kan gives tilladelse. Skattemyndighederne vil i hvert 

tilfælde, foretage en konkret vurdering af baggrunden for aktieombytningen, hvorfor denne bør 

være omhyggelig beskrevet i ansøgningen. Såfremt der i ansøgningen for eksempel står, at 

begrundelsen er at muliggøre et generationsskifte i fremtiden, vil dette ikke være en gyldig grund, 

da denne beskrivelse ikke er tilstrækkelig jf. SKM 2005 167 ØLR28. 

 

Såfremt skattemyndighederne er usikre på om begrundelsen er skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse, vil de kunne opstille en række vilkår, der skal opfyldes. Et af de mest anvendte 

                                                 
28 Ansøgningen om aktieombytning var begrundet med 1) minimering af driftsrisiko, 2) på sigt at forberede 
generationsskifte og 3) muligheden for stiftelse af yderligere datterselskaber i fremtiden. Ansøgningen var uden 
nærmere konkretisering eller dokumentation og blev ikke udbygget under sagens behandling. Afslaget blev begrundet 
med, at det ud fra en samlet vurdering ikke fandtes godtgjort, at aktieombytningen ønskedes foretaget ud fra forsvarlige 
økonomiske betragtninger. 
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vilkåret er, at aktierne ikke må afstås indenfor 3 år efter ombytningen. Dog kan dette vilkår lempes. 

Hvis aktionæren allerede inden ombytningen ved at aktierne skal sælges, bør dette nævnes i 

ansøgningen, uanset om salget er før eller efter 3-års fristens udløb. 

 

Der er ikke noget krav i ABL § 36 stk. 1-5, om værdiansættelsen af aktierne i det erhvervede 

selskab. Dog skal det her bemærkes, at en skattefri aktieombytning sker i forbindelse med 

nytegning eller kapitalforhøjelse ved apportindskud i det erhvervende selskab, hvorfor der skal 

udarbejdes en vurderingsberetning af uvildig vurderingsmand, jf. SEL §§ 36 ff..  

 

Efter omdannelsen er der intet i vejen for at holdingselskabsaktierne kan afstås, da dette vil udløse 

beskatning efter de normale regler.  

 

FUS § 11 beskriver hvorledes aktierne skal behandles efter ombytningen  

 

”Aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for 

aktier i det indskydende selskab, behandles ved opgørelsen af den skattepligtige 

almindelige indkomst, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme 

anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Modtagne aktier i det modtagende selskab anses 

for anskaffet som led i selskabsdeltagerens næringsvej, såfremt de ombyttede aktier var 

anskaffet som led heri.” 

 

12.2.1.6. Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Ifølge bestemmelserne i ABL § 36, stk. 6 og 7 er det også muligt, at undlade at søge 

skattemyndighederne om tilladelse til en aktieombytning. Bestemmelsen i stk. 6 nævner ikke 

betingelsen om, at ombytningen skal være forretningsmæssig begrundet. Betingelserne for 

anvendelse af stk. 6 er, at aktierne i det erhvervende selskab samt et eventuelt kontantvederlag, skal 

svare til handelsværdien i det erhvervede selskab. Herudover må aktierne ikke afstås i 3 år efter 

ombytningen. Betingelserne skal være gældende på dagen for ombytningen. Det er dog muligt at 

afstå aktierne som led i en skattefri omstrukturering, hvor der ikke vederlægges med andet end 

aktier. 
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Såfremt aktierne afstås indenfor 3 år, vil aktieombytningen blive anset for skattepligtig og salget af 

aktierne vil beskattes efter de normale regler i ABL. Skatteministeren har i bemærkninger til loven 

202 2008-09, svaret til spørgsmål 1:  

 

”Afstås vederlagsaktierne kort tid efter omstruktureringen, vurderes det rimeligt, at det 

sandsynliggøres, at ombytningen og afståelsen var forretningsmæssigt begrundet. I den 

forbindelse kan det indgå i vurderingen, om der er tale om planlagt eller om tvangsmæssig 

afståelse.”29 

 

Såfremt det ikke er forretningsmæssig begrundet, vil salget anses som en afståelse, der skal 

beskattes efter de normale regler.  

 

Skatteministeren har svaret på spørgsmål, om den dagældende § 36 A30 ved lovforslagets 

behandling. Det fremgik af besvarelsen, at værdiansættelsen af aktierne i det erhvervede selskab 

fremgår af den nuværende selskabslov31, hvor det gør sig gældende at værdien skal svare til 

dagsværdien. Dagsværdien kan også betegnes som værdien en uafhængig 3. mand ville betale. 

Såfremt det er i forbindelse med koncernetablering, kan værdien også være lavere end dagsværdien, 

da en særlig værdiansættelsesmetode kaldet ”sammenlægningsmetoden”, kan finde anvendelse. 

 

Ministeren bekræfter ydermere, at der skal beregnes en goodwillværdi men at bestemmelsen ikke 

giver anledning til at goodwillen skal opgøres på en bestemt måde, så længe vederlaget svarer til 

handelsværdien. Dog må det her forventes, at der bliver taget udgangspunkt i 

værdiansættelsesmetoderne gennemgået i kapitel 11. 

 

Betingelsen om ejertid er objektiv og kan ikke fraviges uden, at ombytningen bliver skattepligtig for 

den oprindelige aktionær. Dette er uanset om det er viljebestemt eller ikke viljebestemt. Ministeren 

har dog i forbindelse med lovforslaget § 36 A’s behandling svaret bekræftende på, at man ved 

sygdom mv. kan ansøge om at være omfattet af de nuværende regler i § 36, stk. 1-5, hvor sygdom 

mv. ikke nødvendigvis medfører beskatning. 

                                                 
29 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1894900 
30 som nævnt herover nu implementeret i § 36, stk. 6 og 7 med ændringer 
31 tidligere Aktieselskabsloven 
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En afståelse omfatter32:  

• salg 

• tilbagesalg til udstedende selskab 

• bytte 

• konkurs/tvangsopløsning 

• likvidation 

• visse vedtægtsændringer (hvor der sker formueforskydning mellem aktionærerne)  

• kapitalnedsættelse.  

 

Tilbagesalg til udstedende selskab, hvor der ejes over 10 % af selskabskapitalen er omfattet af LL § 

16 B, og betragtes som udbytte og ikke aktieavance, hvorfor dette umiddelbart er tilladt. Dog skal 

det anbefales, at man søger om bindende ligningssvar inden man sælger aktier tilbage til det 

udstedende selskab. 

 

Såfremt det erhvervende selskab ejede en del af det erhvervede selskab inden aktieombytningen, er 

den del ikke omfattet af ovenstående regel. Hvis man vil afstå disse aktier, anbefales det dog også 

her at man får et bindende ligningssvar. 

 

Skattemyndighederne kan praktisere reglerne forskelligt ved en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse i forhold til en med tilladelse. I SKM 2008.182 SR, var der to aktionærer som ønskede at 

eje 50 % af selskabskapitalen hver. Den ene aktionær A ønskede at foretage en ombytning efter 

reglerne i den daværende § 36 A, hvorefter den anden aktionær B kort efter skulle foretage en 

kapitalforhøjelse for at de begge havde 50 % af selskabskapitalen. Skatterådet fandt at betingelserne 

i § 36 A var opfyldt, selvom aktionær A kun havde flertallet af stemmerne i en kort periode efter 

ombytningen. 

  

ABL § 36, stk. 6 pkt. 4 og 5, siger at man efter at have foretaget en skattefri aktieombytning efter 

reglerne i § 36, stk. 6, og indenfor fristen på 3 år, kan afstå aktierne i det erhvervede selskab i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering, såfremt man kun vederlægges i aktier. Her finder 

betingelsen om ejertiden i sin restløbetid, anvendelse på selskabsdeltageren, henholdsvis det eller de 

deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering.  

 

                                                 
32 Generationsskifte : Det skatteretlige grundlag ved generationsskifte, Søren Halling-Overgaard m.fl., s. 242 
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Som nævnt herover er det et krav, at det erhvervende selskab har stemmeflertallet efter 

aktieombytningen. Såfremt man er i tvivl om dette vil blive opnået, kan man bede 

skattemyndighederne om et bindende ligningssvar. 

 

12.2.2. Holding struktur i Biler A/S 
Som strukturen er efter dødsfaldet, ejer Birthe Biler A/S personligt. Det ville i forbindelse med 

omstruktureringerne ved generationsskiftet, være oplagt for Birthe at få et holdingselskab, såvel 

som for kommende medejere. Såfremt en ejer har en ejerandel i det underliggende selskab på over 

10 %, vil ejerandelen senere kunne sælges skattefrit af holdingselskabet efter 3 år, ydermere vil 

samtlige ejere kunne få skattefrit udbytte. En beskatning vil først blive udløst, når ejeren sælger 

holdingselskabet, eller udlodder udbytte herfra. 

 

Det skal dog bemærkes, at såfremt der er sket en skattefri aktieombytning med tilladelse, vil der 

oftest blive stillet et krav om 3 års ejertid fra skattemyndighederne af holdingselskabets aktier i 

driftsselskabet. Hvis man i ansøgningen har nævnt en planlagt afståelse, kan der ske dispensation 

heraf. Der vil også ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse, være et krav om 3 års ejertid, 

hvorfor en afståelse indenfor 3 år vil medføre beskatning. 

 

Ved aktieombytning vil det være muligt for ejerne, at udlodde udbytte fra deres holdingselskab 

løbende, til den lave beskatning på 28 %. Herudover vil det være muligt for ejerne at forrente deres 

kapital i holdingselskaberne, indtil denne bliver udloddet. 

 

Såfremt der ikke ville ske andre omstruktureringer end en aktieombytning, vil en afståelse af 

aktierne i Biler A/S fra Birthes holdingselskab ikke medføre beskatning i Birthes holdingselskab.  

 

På denne måde vil man kunne slanke Biler A/S ved at udlodde udbytte fra Biler A/S til 

holdingselskabet, hvorefter medarbejderne vil kunne købe en post i Biler A/S til en lavere pris end 

før slankningen, da de slipper for at finansiere et køb af likvider. 

  

12.2.3. Vurdering 
Begrundet i ovenstående er det vores vurdering, at det vil være fordelagtigt for Birthe samt de 

øvrige ejere at etablere et holdingselskab i forbindelse med omstruktureringen. 
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Hvis familien vælger at beholde virksomheden, vil vi bestræbe os efter at få en struktur, hvor 

familien vil have en ejerandel i det underliggende selskab på over 10 %, hvorfor ejerandelen senere 

vil kunne sælges skattefrit af holdingselskabet. Ydermere vil samtlige ejere kunne får skattefrit 

udbytte. 

 

Herudover vil det give muligheden for at slanke Biler A/S, hvilket vil gøre det lettere for 

medarbejderne at købe en post i selskabet.  

 

12.3. Fusion 
Fusionsmodellen bruges i tilfælde hvor man vil samle to eller flere selskabers aktivitet, uden der 

udløses beskatning. I praksis virker modellen ved at de nuværende selskaber samler aktiverne og 

passiverne i et allerede eksisterende selskab eller et nyt selskab, mod at få overdraget aktierne i det 

pågældende selskab. Der er ikke lagt nogen afgrænsning af, om tilførslen skal foregå til et nyt 

selskab via apportindskud, eller om tilførslen skal foregå til et eksisterende selskab. 

 

En fusion giver en nuværende ejer mulighed for at samle aktiviteten fra to eller flere selskaber eller 

for to eller flere ejere at samle deres selskaber i et selskab. 

 

En fusion består i at to eller flere juridiske enheder integreres til en samlet juridisk enhed. I dette 

afsnit vil der kun blive behandlet en fusion af aktie- og anpartsselskaber i Danmark. 

 

Definitionen på en fusion er givet i FUS § 1, stk. 3  

 

”Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab 

eller sammensmeltes med dette.” 

 

I fusionsdirektivet fremgår det, at der skal være tale om to eller flere selskaber (det ophørende 

selskab(er)) som overdrager samtlige af sine aktiver og passiver til et eksisterende eller nystiftet 

selskab (det fortsættende selskab). 
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Der findes tre former for fusioner: 

• Vandret/horisontal fusion 

• Lodret fusion 

• Omvendt lodret fusion 

 

En vandret fusion er, hvor to eller flere selskaber overdrager deres samlede aktier og passiver til et 

nystiftet selskab eller et allerede eksisterende selskab, for herefter at ophøre med at eksistere. 

Aktionærerne i det ophørende selskab vil herefter modtage aktier eller en kontant udligningssum, i 

det fortsættende selskab. 

 

En lodret fusion er, hvor et moderselskab erhverver et datterselskabs aktiver og passiver, og 

datterselskabet herefter ophører med at eksistere. Da moderselskabet ejede aktierne i 

datterselskabet, vil der ikke nødvendigvis skulle udstedes nye aktier. Såfremt der er en aktionær der 

ikke ejer aktier i moderselskabet skal denne vederlægges med aktier i moderselskabet. 

 

En omvendt lodret fusion er den omvendte situation af en lodret fusion, hvilket vil sige at 

datterselskabet er det fortsættende selskab og moderselskabet det ophørende selskab. Her skal 

aktionærerne have byttet aktierne i moderselskabet ud med aktier i datterselskabet eller modtage en 

kontantvederlæggelse. 

 

Baggrunden for at fusionere kan være mange, herunder kan nævnes hvis to aktionærer med hver sit 

selskab ønsker at drive et fælles selskab eller man ønsker at rydde op i organisationen. 

 

For at en fusion kan betegnes som en fusion selskabsretlig, og dermed også skatteretlig, er der en 

procedure der skal overholdes, herunder en fusionsplan, mellembalance og en vurderingsberetning 

jf. SEL §§ 237 ff. Vi vil ikke komme nærmere ind på dette. 

 

12.3.1. Lovgrundlaget 
Efter lov nr. 343 af 18. april 2007 er vedtaget, kan og skal der ikke længere søges om tilladelse til 

en fusion. Dette gør at det, i modsætning til mange andre omstruktureringsmodeller, ikke er et 

tostrenget system.   

Fusionsdirektivet er implementeret i dansk lov i Aktieavancebeskatningsloven, samt 

Fusionsskatteloven.  
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12.3.2. Skattepligtig fusion 
Man bliver nødt til at vurdere hvert enkelt tilfælde for at se om det er mest hensigtsmæssig med en 

skattepligtig eller skattefri fusion, dog vil der sjældent blive valgt den skattepligtige fusion. 

Beskatning i forbindelse med en fusion er efter de almindelige ophørsbeskatningsregler jf. SSL 

samt ABL. Dermed vil det ingen konsekvens have for det fortsættende selskab, herunder også 

dennes underskud til fremførsel. 

 

En skattepligtig fusion har som udgangspunkt virkning fra det tidspunkt, hvor fusionen er endelig 

vedtaget, jf. SSL § 8 A. Dog er det muligt at gå tilbage i tiden til skæringsdagen (under skattefri 

fusion kaldet fusionsdagen), så længe dette er sammenfaldende med det erhvervende selskabs 

skæringsdag for regnskabsåret.  

Såfremt der etableres eller ophøre sambeskatning gælder samme regler som ved en skattefri fusion, 

se herunder. 

 

12.3.3. Skattefri fusion 
For at kunne anvende fusionsskattelovens regler om skattefri fusion, er der en række kriterier der 

skal være opfyldt. Såfremt man er usikker på om en kriterium er opfyldt, bør der anmodes om et 

bindende ligningsforsvar inden fusionen finder sted. 

 
12.3.3.1 Betingelser 

Som ved skattefri aktieombytning er det en betingelse at aktionæren modtager aktier til en 

tilsvarende værdi i det fortsættende selskab eller et tilsvarende kontant vederlag. Der er ingen krav 

om at det kontante vederlag skal fordeles proratarisk mellem aktionærerne i det ophørende selskab, 

så længe det ikke er imod deres fri vilje. Ydermere må der ikke ske en forskydning i forholdet 

mellem aktionærerne i det ophørende selskab. 

 

Som udgangspunkt vil en fusion medføre dobbeltafståelse, da aktionæren anses for at have afstået 

aktier i det ophørende selskab, samt det ophørende selskab vil blive anset for at have afstået sine 

aktiver til det modtagende selskab33. Dette undgås ved at bruge reglerne i FUS om skattefri fusion. 

Det vil sige, at aktionæren og det modtagende selskab begge succederer. Aktionærens aktier vil ved 

kontant vederlæggelse stadig blive anset som afstået efter reglerne i FUS § 9, stk. 1 og blive 

beskattet efter reglerne i ABL §§ 8 - 9 samt § 12, for henholdsvis selskaber og personer. 

                                                 
33 Generationsskifte : Det skatteretlige grundlag ved generationsskifte, Søren Halling-Overgaard m.fl., side 275 
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Det er dog et krav at minimum en af aktionærerne, i det ophørende selskab modtager aktier i det 

fortsættende selskab, således at den skattemæssige anskaffelsessum har relation til udstedte 

ejerandele i forbindelse med fusionen. Såfremt denne betingelse ikke er opfyldt, er der mulighed for 

at søge om omgørelse. 

 

Kravet om at der skal udstedes aktier er, som ovenfor nævnt, ikke et krav for en lodret fusion.  

 

Værdiansættelsen ved fusionen skal svare til handelsværdien, overholdes dette ikke kan fusionen 

risikere ikke at være omfattet af bestemmelserne i FUS. Det er dog muligt i visse tilfælde at kunne 

afvige fra dette34, dog bør man få et bindende ligningssvar inden. 

 

Er der i forbindelse med eller inden fusionen, etableret eller ophørt en koncernforbindelse, således 

at det skal opgøres efter SSL § 31, stk. 3, finder FUS § 5, stk. 3 anvendelse. Her anvendes datoen 

for etableringen/ophøret af koncernforbindelsen som fusionsdato, dette gælder dog kun for de 

selskaber hvor der er sket en etablering eller ophørelse. 

 

Som beskrevet herover succederer det fortsættende selskab i det ophørende selskabs latente 

skatteforpligtelse samt dennes rettigheder og forpligtelse i skattemæssig henseende. Dette gælder 

anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum samt anskaffelsesintention, jf. FUS § 8, stk. 1 og 2 såvel 

som afskrivninger og nedskrivninger, der måtte være foretaget i det ophørende selskab.  Der vil dog 

være undtagelse hertil, for eksempel i form at underskud.  

 

12.3.4. Skattefri fusion af Biler A/S 
Det er muligt for medarbejderne og børnene at stifte et selskab, som de herefter fusionerer ind i 

Biler A/S ved en vandret fusion. Dette vil medføre at, medarbejderne og børnene får en aktiepost i 

Biler A/S. For at dette skal være skattefrit, vil både aktionærerne og Biler A/S skulle succedere. 

 

Herudover er det muligt at fusionere Biler 2 A/S med Biler A/S, ved en lodret fusion. På denne 

måde vil Biler 2 A/S ophører med at eksistere.  

 

For Biler A/S vil det være relevant at kigge på en lodret omvendt fusion, hvormed Biler A/S 

fusioneres ned i Biler 2 A/S. Dette medfører at Biler 2 A/S ikke mister sit underskud.  

                                                 
34 Såsom i SKM 2009.58 SR 



 87 

12.3.5. Vurdering 
Såfremt medarbejderne og børnene ønsker at købe en ejerandel i Biler A/S, vil en kapitaludvidelse 

være mindre besværlig end at stifte et selskab, for herefter at fusionere denne ind i Biler A/S.  

Såfremt man fusionerede Biler 2 A/S og Biler A/S, vil Biler 2 A/S underskud til fremførsel 

forsvinde. Dette vil ikke være klogt, da denne har et ikke ubetydeligt underskud, som Biler A/S kan 

bruge ved en forhåbentlig fremtidig indtjening. Anvendes derimod er omvendt lodret fusion, vil 

virksomheden ikke miste sit skattemæssige underskud, ulempen herved er dog at samtlige 

kontrakter mv., skal genforhandles på ny. 

 
12.4. Tilførsel af aktiver 
Tilførsel af aktiver er en model der bruges i tilfælde, hvor hele eller dele af aktiviteten tilføres til et 

selskab uden der udløses beskatning. I praksis virker modellen ved, at det nuværende selskab 

tilfører de ønskede aktiver til et andet selskab, mod at få overdraget aktierne i det pågældende 

selskab. Der er ikke lagt nogen afgrænsning af, om tilførslen skal foregå til et nyt selskab via 

apportindskud, eller om tilførslen skal foregå til et eksisterende selskab. 

 

En tilførsel af aktiver giver en nuværende ejer mulighed for at udskille dele af aktiviteten fra et 

selskab og herigennem slanke et selskab bedre til et generationsskifte. 
 

Tilførsel af aktiver er defineret i FUS § 15 C, stk. 2:  

 

”Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst 

tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at 

få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en 

virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et 

organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der 

kan fungere ved hjælp af egne midler.” 

 

Som udgangspunkt vil dette for det indskydende selskab udløse beskatning som ved et normalt salg 

af aktiver. Der er mulighed for efter FUS § 15 C, at det modtagende selskab succederer i det 

indskydende selskabs skattemæssige stilling, hvorved beskatningen udskydes. 
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12.4.1. Lovgrundlaget 
Tilførsel af aktiver er en del af fusionsdirektivet, som er implementeret i dansk lov i 

fusionsskattelovens §§ 15 C og 15 D. Herudover er der cirkulærer, vejledning, bindende 

ligningssvar mv. som Skattemyndighederne anvender til fortolkning af §§ 15 C og 15 D. 

 

Som ved aktieombytning skal både det indskydende og det modtagende selskab være omfattet af 

begrebet selskab, jf. direktiv 90/434/EØF art. 3.  

 

12.4.2. Skattepligtig tilførsel af aktiver 
En skattepligtig tilførsel af aktiver er det samme som salg af aktiver, og medfører beskatning af 

avancen og/eller genvundne afskrivninger.  

 

12.4.3. Skattefri tilførsel af aktiver 
Skattefri tilførsel af aktiver er et tostrenget system hvilket vil sige, at det både er muligt med og 

uden tilladelse fra skattemyndighederne. 

  

Der vil være tale om et apportindskud i det modtagende selskab. Det indskydende selskab må, i 

modsætning til aktieombytning, kun modtage aktier i det modtagende selskab og altså ikke kontant 

vederlag. Aktierne skal være til handelsværdi. 

 

Det modtagende selskab kan være et nystiftet selskab, såvel som et allerede eksisterende 

erhvervsmæssigt selskab. Formueretlig sidestilles tilførslen med en normal 

virksomhedsoverdragelse, hvorfor man skal være opmærksom på, at kontrakter mv. skal fornyes og 

der skal ske omregistrering af biler mv. 

 
12.4.3.1. Betingelser 

I lighed med aktieombytning, skal tilførsel af aktiver med tilladelse være forretningsmæssigt 

begrundet og redegørelsen herfor være detaljeret i ansøgningen.  

 

Skattemyndighederne kan også her, stille krav for at tillade en tilførsel med tilladelse. Tidligere blev 

aktiver opgjort til den skattemæssige værdi, hvor de efter den nye lov nr. 525 af 12. juni 2009 

opgøres til handelsværdien. Derfor må det formodes, at der i fremtiden vil være flere betingelser 

om, at eventuelle ændringer skal anmeldes til skattemyndighederne, da dette tilsvarende er praksis 
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ved aktieombytning, hvor aktiver opgøres til handelsværdi. Anmeldelsen skal ske på samme måde, 

som ved en skattefri aktieombytning, hvorfor der henvises hertil, hvad angår frister, konsekvenser 

mv. 

 

For at der kan være tale om skattefri tilførsel af aktiver, skal der være tale om en tilførsel af en 

samlet virksomhed. Dette kan være tilfældet hvis hele virksomheden, som det indskydende selskab 

driver, bliver indskudt i det modtagende selskab, men også hvis det kun er en gren af denne 

virksomhed. Kravet er at den del der indskydes kan betegnes som en selvstændig virksomhed. 

 

Efter tilførslen skal det modtagende selskab kunne fungere som en selvstændig virksomhed, 

herunder også være i stand til at drive selskabet videre for egne midler. Såfremt de indskudte 

aktiver sammen med aktiverne i det modtagende selskab udgør en selvstændig virksomhed, vil dette 

stadig ikke opfylde betingelsen. Dette omfatter, at det modtagende selskab ikke må være afhængigt 

af det indskydende selskab for at fungere, samt at kapitalkravet er opfyldt i henhold til 

selskabsretlig lovgivning. Derudover er der krav til hvor meget udbytte det modtagende selskab må 

udbetale, da dette kan blive anset som vederlag for aktiverne der er tilført. Som hovedregel må 

overskud optjent efter overførslen udloddes.  

 

Såfremt alle aktiver og passiver indskydes i det modtagende selskab, vil betingelsen som 

udgangspunkt være opfyldt, med mindre det indskydende selskab ikke har kunnet karakteriseres 

som en selvstændig virksomhed inden tilførslen. Såfremt det kun er en gren af det indskydende 

selskabs aktivitet, bliver det mere kompliceret da det ikke altid er ligetil at se hvilken del af 

virksomheden et aktiv for eksempel hører til. Det må derfor tages stilling til hvert enkelt tilfælde. 

 

Ydermere må aktionæren i det indskudte selskab, som nævnt ovenfor, kun modtage aktier i det 

modtagende selskab og dermed ikke andre former for vederlag såsom kontanter. Såfremt 

rettighederne af de modtagende aktier afviger væsentligt fra andre aktier i det modtagende selskab, 

vil dette blive anset som en afståelse af aktier fra det indskydende selskab, da værdien af aktierne 

ikke modsvarer værdien af tilførslen. 

 

Når man har vurderet at den del der indskydes i det modtagende selskab er en selvstændig 

virksomhed, skal man vurdere hvilke aktiver og passiver der hører med. Her er det de aktiver og 

passiver der naturligt hører med til virksomheden og ikke ”kun” de nødvendige. Såfremt et aktiv 

ikke er en del af den indskydende virksomhed og ej heller er en del af den tilbageblivende 
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virksomhed, må der foretages en vurdering om hvor dette naturligt hører til. Såfremt det hører 

naturligt til i begge, eller er en nødvendighed i begge, er det muligt at eje aktivet i fællesskab efter 

tilførslen, eksempler herpå kan være varemærker, ejendomme mv.  

 

Beskatningsgrundlaget af de enkelte aktiver følger aktivet. Såfremt der er tale om et delt aktiv 

mellem det indskydende og modtagende selskab, fordeles denne forholdsmæssigt. 

 

Tilførselsdatoen er fastlagt på samme måde som ved en fusion, hvorfor der henvises til afsnit 12.3 

 

12.4.3.2. Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Reglerne om skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse fremgår af Fusionsskattelovens § 15 C, stk. 

1, 1 og 2 pkt. 

 

Aktionæren i det indskydende selskab bliver ikke berørt af en tilførsel af aktiver, da det er det 

indskydende selskab der afstår aktiver og modtager aktier. 

Det indskydende selskab, vil derimod afstå aktiver, men såfremt ovenstående kriterier er opfyldt, 

gælder FUS § 15 D, stk. 1. Det medfører at der ikke udløses beskatning, eftersom det modtagende 

selskab indtræder i den skattemæssige position. 

 

Det indskydende selskabs fremførte underskud kan stadig bruges i det indskydendes selskabs 

fremtidige overskud. Såfremt der bliver etableret en koncernforbindelse med sambeskatning ved 

tilførslen, anses underskuddet i det indskydende selskab som særunderskud. Underskuddene i det 

modtagende selskab fra før tilførslen vil ikke længere kunne bruges. Såfremt selskaberne var 

koncernforbundne inden tilførslen, vil underskuddene i såvel det indskydende som det modtagende 

selskab stadig kunne bruges på lige fod med før tilførslen. 

 

Aktierne som det indskydende selskab modtager kan sælges umiddelbart efter tilførslen efter de 

normale regler i ABL. Dog skal et salg anmeldes til Skattemyndighederne, såfremt dette er et af 

kriterierne for tilladelsen. 
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12.4.3.3. Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Det er som nævnt også muligt at foretage skattefri tilførsel af aktier uden tilladelse, jf. FUS § 15 C, 

stk. 1, 4 – 8 pkt. 

 

Som udgangspunkt er der ikke den store forskel på, om det er tilførsel med eller uden tilladelse. 

Såfremt det er uden tilladelse skal tilførslen ikke være forretningsmæssig begrundet. Derudover kan 

de aktier som det indskydende selskab modtager, ikke sælges indenfor 3 år, jf. FUS § 15 C, stk. 1, 4 

pkt. Såfremt aktierne afstås indenfor 3 år, vil tilførslen være skattepligtig.  

Der er dog stadig mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering, hvor restløbetiden af de 3 år 

videreføres til de deltagende selskaber ved omstruktureringen, jf. FUS § 15, stk. 1, 4-5 pkt. 

 

Skattemæssigt står aktionæren, det indskydende selskab, samt det modtagende selskab ens uanset 

om det er med tilladelse eller uden. Reglerne om underskud med tilladelse finder tilsvarende 

anvendelse her. Det er dog kritisk at grenvilkåret er overholdt, hvilket ikke er afklaret når der ikke 

er søgt om tilladelse – derfor ses denne metode sjældent anvendt i praksis. 

 

12.4.4. Skattefri tilførsel af aktiver i Biler A/S 
Tilførsel af aktiver er et alternativ til aktieombytning, da disse minder meget om hinanden. Som 

beskrevet ovenfor er det muligt at tilføre en gren af virksomheden eller hele virksomheden over i et 

andet selskab.  

 

Som nævnt under aktieombytning anbefaler vi, at der etableres et holdingselskab for Birthe. Dette 

kan gøres ved at hele selskabet tilføres til et nystiftet selskab, hvorved Birthe opnår en 

holdingselskabsstruktur.  

Som ved aktieombytningen skal det bemærkes at skattemyndighederne, såfremt det er med 

tilladelse, kan stille betingelse om et 3 års krav til ejertid, samt at der uden tilladelse vil være et krav 

til 3 års ejertid. 

 

Såfremt medarbejderne kun skal overtage driften i selskabet, er det muligt at tilføre en gren af 

virksomheden til et andet selskab. Grenen skulle bestå af ejendommen samt den dertilhørende gæld. 

Dette ville ikke påvirke værdiansættelsen af Biler A/S, da grenen med ejendommen ville blive 

placeret i et datterselskab ejet af Biler A/S. 
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Et alternativ hertil er som nævnt herover, at driften tilføres til et nyt selskab, herved vil ejendommen 

samt eventuelle likvider være i et holdingselskab til driften. 

 

Afsluttende er det også en mulighed at børnene og medarbejderne stifter et selskab, hvorefter Birthe 

tilfører en gren, udelukkende bestående af driften. Herved har samtlige personer en ejerandel i 

driften. Birthe vil herefter have et holdingselskab, med ejendommen samt eventuelle likvider. 

Birthe vil senere kunne afstå aktierne skattefrit, såfremt hun bibeholder en aktiepost på over 10 % i 

Biler A/S. 

Ydermere vil kontrakter mv. skulle genforhandles, såfremt dette er en del af grenen der udskilles. 

Dette kunne blive relevant vedrørende forhandler kontrakter mv.  

 

12.4.5. Vurdering 
Dette ville som nævnt være et godt alternativ til en aktieombytning at tilføre aktiver til et nyt 

selskab. Fordelen herved for Biler A/S, er at vi kan udskille driften, såfremt det udelukkende er 

denne del medarbejderne skal købe en del af. De øvrige aktiver og passiver, der ikke er drifts 

relateret, bliver i det indskydende selskab.  
 

12.5. A/B- Aktiemodellen 
Ofte vil det være nødvendigt at slanke selskabet for, at en ny aktionær har kapitalen til at købe 

aktier i selskabet. Dette kan gøres ved at udlodde udbytte som kommer til beskatning. En af 

overvejelserne her er, ikke at udlodde så meget udbytte at selskabet ikke vil se likvidt ud mere for 

en 3. mand. Selskabet vil muligvis også mangle likvider, såfremt disse udloddes til aktionæren. 

  

A/B – aktiemodellen er et alternativ til ovenstående. Modellen går ud at den nye aktionær tegner 

nye aktier i forbindelse med en kapitaludvidelse, oftest er dette til kurs pari.  De nye aktier vil 

herefter være B-aktier, hvor de første aktionærers aktier vil være A-aktier. A-aktierne vil blive 

tildelt forlods udbytteret ud fra den værdi selskabet har på tidspunktet for kapitaludvidelsen. 

Aktionæren med A-aktier får i løbet af en årrække udbetalt den del af overskuddet som 

virksomheden har optjent i hans ejertid, inklusiv renter og risikotillæg, inden den nye aktionær 

tegnede aktier i selskabet. Når aktionæren med A-aktier har modtaget det udbytte der er aftalt ved 

nytegningen, omregistreres B-aktierne til A-aktier, og der er herefter ikke forskel på aktierne.  

 

Såfremt der inden kapitaludvidelsen er en aktionær som ikke ønsker at fortsætte i selskabet, skal 

denne sælge sine aktier i selskabet til udstedende selskab inden aktieklasserne etableres. 
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Den værdi der tilkommer selskabet efter nytegning af aktierne kommer, begge aktieklasser til gode 

og kan udloddes inden A-aktierne har modtaget hele sit udbytte fra før nytegningen. I det tilfælde 

får A-aktionæren et større udbytte end B-aktionæren, og differencen fratrækkes den værdi han har 

til gode i udbytte.  

 

Ved nytegningen skal værdien af selskabet opgøres, så det kan bestemmes hvor meget A-aktierne 

skal modtage i udbytte inden aktieklasserne ophører. Værdiansættelsen foretages 

skattemyndighedernes retningslinjer. Herudover skal værdien der findes forrentes på markedsvilkår. 

Renten anses som udbytte og er derfor ikke fradragsberettiget for selskabet. 

 

Da det er en nytegning af aktier, vil A-aktionæren ikke afstå nogen aktier, og dermed bliver han 

ikke beskattet. Aktionæren vil dog, såfremt det ikke er et moderselskab, blive beskattet af udbyttet 

efter de normale regler.  

 

En af baggrundene for at vælge denne model er, at prisen for aktierne ved nytegningen er reduceret, 

da man ikke eller kun i begrænset omfang vil modtage udbytte i det første stykke tid. Herudover 

kan man sænke værdien af B-aktierne endnu, mere ved også at differentiere på stemmerne, således 

at B-aktierne ikke eller i begrænset omfang har stemmeret. 

 

På denne måde er det lettere for den nye aktionær, at tegne aktier uden at belaste sin økonomi mere 

end nødvendig. På denne måde sikres dels den hidtidige ejers fortsatte engagement og viden i 

selskabets drift, mens driften for tilført nye ressourcer gennem den nye aktionær 

 

Det må generelt anbefales at få et bindende ligningssvar fra Skattemyndighederne, hvor de 

godkender beløbet af det forlodsudbytte A-aktierne skal modtage, samt over hvor lang tid dette skal 

ske. Herudover vil det også være mest hensigtsmæssig at få et bindende ligningssvar på, at 

aktieklasserne kan opløses efter udbyttet er udloddet, så aktionærerne ikke vil blive beskattet af 

dette. 

 

Fra skattemyndighedernes side er det bestemt, at man benytter ligningsrådets beregningsmodel i 

SKM2004.416.LR. Denne metode indebærer dog stadig stor usikkerhed for opgørelsen af størrelsen 

af forlods udbytte og konsekvensen af en fejlagtig opgørelse vil medføre skattepligt. Usikkerheden 

kommer af, at der i beregningen indgår adskillige faktorer, der kan påvirke opgørelsen såsom rente, 

risikotillæg og værdiansættelsen. Disse faktorer kan anfægtes, da de bestemmes på baggrund af 
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fremtiden. I SKM.2010.2 SR indhenter en virksomhed bindende svar fra SKAT, hvor virksomheden 

stiller spørgsmålstegn ved blandt andet deres beregnede forlods udbytteret, hvor 

skattemyndighederne ændrer renten til 4 %. I denne sag medfører ændringen fra 

skattemyndighederne en ændring på kr. 1.550.000. Skatterådet blev også adspurgt om hvorvidt man 

uden skattemæssige konsekvenser, kan ophæve bestemmelse om forlods udbytteret, når forlods 

udbytter er udloddet eller efter den fastsatte periode er udløbet. Hertil svarer skattemyndighederne 

at det ikke havde nogen skattemæssige konsekvenser, hvis forlods udbytteretten er opfyldt eller 

perioden er udløbet.  

 

For opgørelse af forlodsudbytteretten, skal man som nævnt herover bruge ligningsrådets 

beregningsmodel i SKM2004.416.LR. I denne sag blev opgørelsen af forlods udbytte ikke godkendt 

af ligningsrådet og de udtalte at følgende opgørelsesmetode skulle anvendes:  

 
Ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløb) – tegningsbeløb35 
 
Tegningsbeløbet er et udtryk for den pris som B-aktierne skal købes til. Beregningen forlods 

udbyttet skal indeholde er rente- og risikotillæg. Der skal beregnes et risikotillæg, dette skyldes at 

den oprindelige anpartshaver har en risiko for, at den beregnede udbyttefordel ikke udbetales fuldt 

ud. I den ovenfor nævnte sag SKM2004.416.LR, blev der ikke beregnet et risikotillæg. 

Begrundelsen herfor var, at udbyttefordelens størrelse sammenholdt med selskabets værdi og 

resultater gjorde, at der reelt set ikke ansås at være en risiko for, at faren ikke vil modtage den 

beregnede udbyttefordel. Herudover skal udbyttet forrentes idet betalingen udskydes. Der blev i 

sagen beregnet et rentetillæg på 6 %. Rentetillægget skal være udtryk for markedsrenten og skal 

fastsættes i forhold til den periode, udbyttefordelen forventes anvendt over. Rentetillæg må derfor 

vurderes i forhold til omstændighederne i den konkrete sag. 

 

12.5.1. Lovgrundlaget 
A/B aktiemodellen tager udgangspunkt i Selskabslovens regler om kapitaludvidelse og opdeling i 

A- og B-aktier, og skattepraksis fra Ligningsrådet. 
 

                                                 
35 Et tal eksempel herpå kan være de faktiske tal i dommen: 50% af (3.419.482 kr. + 260.000 kr.) - 260.000 kr. = 1.579.741 kr. Den hidtidige 
anpartshaver skal derfor forlods have udbytte på 1.579.741 kr./50 % = 3.159.482 kr. forrentet med 6 % p.a. 
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12.5.2. A/B Modellen for Biler A/S 
En A/B aktiemodel kan bruges i Biler A/S, da medarbejderne på denne måde, skal betale mindre for 

aktierne i Biler A/S end ved et normalt køb. Dette vil virke mere overskueligt for medarbejderne, 

der her kan minimere deres risiko ved at minimere deres finansieringskrav. Ydermere vil det 

medføre, at Birthe ikke vil kunne udtræde i en årrække indtil det forlods udbytte er udloddet til 

hende. Birthe vil have A-aktierne, hvorimod medarbejderne og børnene vil erhverve B-aktier. 

 

Ved børnenes erhvervelse af B-aktier, foretages der ikke et generationsskifte. I stedet udvides 

selskabskapitalen, med det af børnene tegnede beløb. Således medfører modellen at børnene skal 

indskyde en mindre værdi i selskabet. Birthe vil herefter være berettiget til at modtage 

forlodsudbytte på forskelsværdien i kursen på aktierne på tegningstidspunktet, plus rente og 

risikotillæg.  

 

Tilsvarende gør sig gældende for medarbejderne. 

 

Fordelen ved benyttelse af modellen er at både børnene og medarbejderne, kan købe sig ind i 

selskabet, til en kurs der er væsentligt under kursen for A-aktier. 

 

12.5.3. Vurdering 
Da medarbejderne ikke har kapital til at investere betydeligt i Biler A/S, vil A/B aktiemodellen være 

en god model. Dette medfører at medarbejderne har et mindre likviditetsbehov, samtidig med at de 

stadig får del i den værditilvækst som de oparbejder fra de er indtrådt som ejere.  

 

Herudover vil Birthe i løbet af en årrække få udloddet udbytte, svarende til den indre værdi i 

selskabet, plus renter og risikotillæg. Dog vil ejendommen skulle udskille først, da Birthe ellers ikke 

ville have ret til forlods udbytte, hvis den anvendte værdiansættelse er negativ. 

 
Nedenstående regneeksempel viser, hvorledes en medarbejder kan erhverve B-aktier i Biler A/S for 

t.kr. 140: 

5 % (17.441.000 + 140.000) – 140.000 = 739.050. Birthe skal derfor forlods have udbytte på 

739.050 kr./5 % = 14.781.000 kr. forrentet med 2 % p.a. og risikotillæg. 
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12.6. Spaltning 
Spaltning minder teknisk meget om tilførsel af aktiver. Ved modellen sker der en opdeling af 

selskabets aktivitet, hvorefter en del af aktiviteten overgår til et andet (søster-)selskab eller flere 

(søster-)selskaber. I forhold til tilførsel af aktiver, hvor det er det tilførende selskab som modtager 

aktier i det modtagende selskab, er det ved spaltning aktionærerne i det spaltede selskab, som 

modtager vederlag i form af aktier i det nye selskab, i forhold til deres aktiebesiddelse.  

 

”Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller 

samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i 

samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og 

eventuelt en kontant udligningssum. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., 

at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant 

udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Det er 

endvidere en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver 

og forpligtelser i det indskydende selskab.,”  
 

Jf. fusionsskattelovens § 15 A, stk. 2. 

 

Der er to former for spaltning:  

• en ophørsspaltning (egentlig spaltning)  

• en grenspaltning (uegentlig spaltning).  

 

En ophørsspaltning er, hvor det indskydende selskab spalter sine aktiver og passiver til to eller flere 

eksisterende eller nystiftede selskaber. Herefter ophører der indskydende selskab med at eksistere.  

 

En grenspaltning er, hvor en gren af virksomheden spaltes ud i et eller flere eksisterende eller 

nystiftet selskaber, hvorefter den resterende del af det indskydende selskab fortsætter. Der stilles 

forskellige krav til den skattefrie spaltning afhængig af, om det er en ophørs- eller grenspaltning.  

 

Spaltning foretages ofte når to aktionærer ønsker at dele et holdingselskab, eller en gren af en 

virksomhed ønskes separeret for bedre at kunne afgrænse risikoen.  
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12.6.1. Lovgrundlaget 
Som tidligere nævnt ved aktieombytning og fusion, skal både det indskydende og det modtagende 

selskab være omfattet af begrebet selskab, jf. direktiv 90/434/EØF art. 3.  

 

Fusionsdirektivet om spaltning er implementeret ved fusionsskattelovens § 15 A og B. Herudover 

eksisterer der i begrænset omfang cirkulærer og vejledninger. 

 

12.6.2. Skattepligtig spaltning 
Ved en skattepligtig spaltning er det en skattepligtig afståelse af aktiver, og dermed finder den 

normale afståelsesbeskatning anvendelse her. Denne model vælges sjældent 

 

Ved en fuldstændig spaltning likvideres det eksisterende selskab, og aktiviteterne videreføres i et 

nyt selskab. Dette medfører, at det spaltede selskab likvidationsbeskattes, og ligeså gør 

aktionærerne jf. LL § 16 A. Aktiver og passiver optages til handelsværdi i det nye selskab. 

 

Ved en uegentlig spaltning fortsætter det eksisterende selskab, og en selvstændig gren af 

virksomheden videreføres i et nyt selskab. Dette medfører, at det spaltede selskab 

afståelsesbeskattes, samt en udbyttebeskatning hos aktionærerne. Aktiver og Passiver indskydes til 

handelsværdi i det modtagne selskab.   

 

12.6.3. Skattefri spaltning 
FUS § 15 A, stk. 1 og 2 finder anvendelse ved en skattefri spaltning med tilladelse, hvor stk.4-8 er 

uden tilladelse. Det betyder at, ved en skattefri spaltning kan FUS §§ 8, 9 og 11 finde anvendelse. 

Det modtagende selskab vil succedere i de aktiver og passiver, der udspaltes fra det indskydende 

selskab i forhold til anskaffelsessum, -tid, og –hensigt, samt i afskrivninger og nedskrivninger, jf. 

FUS § 15 B, stk. 2. 

 

Ved en ophørsspaltning mister man eventuelle skattemæssige underskud, da disse ikke kan 

overføres til de modtagende selskaber, jf. FUS § 8, stk. 6. Ved en grenspaltning vil det indskydende 

selskab beholde sit underskud, som det kan modregne i dennes fremtidige skattepligtige indkomst 

efter reglerne i ligningsloven § 15. Der gælder samme regler her, vedrørende sambeskattede 

selskaber som ved skattefri tilførsel af aktiver, hvorfor der henvises hertil. 
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Modtager en aktionær et kontant vederlag, anses dette som en afståelse af aktierne. Ved en 

ophørsspaltning, sidestilles dette med salg til 3. mand og beskattes efter reglerne i 

Aktieavancebeskatningsloven, jf. FUS § 15 B, stk. 4, 3. pkt. Ved en grenspaltning sidestilles det 

med en nedskrivning af selskabskapitalen og beskattes som udbytte, jf. FUS § 15 B, stk. 4, 4 pkt. 

 

De aktier der modtages i det modtagende selskab, anses som ombyttet efter forholdet mellem 

kursværdien af aktierne i det modtagende selskab og den samlede kursværdi af aktierne i det 

modtagende selskab på spaltningsdatoen. Ydermere finder FUS § 11 anvendelse her, hvilket vil sige 

at aktierne behandles som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum 

samt med samme hensigt som de ombyttede aktier. 

 

Spaltningsdatoen opgøres på samme måde som ved fusion, hvorfor der henvises hertil.  

 

12.6.3.1. Betingelser 

Der kan ved en spaltning kun overføres allerede eksisterende aktiver og passiver. Oftest vil der 

blive stillet et krav om ejertid i forbindelse med en skattefri spaltning med tilladelse.  

 

Der er ikke nogle formelle krav til, hvorledes aktiverne og passiverne bliver fordelt ved en 

ophørsspaltning. Dog er det et krav, at aktionærernes indbyrdes forhold ikke forrykkes. En aktionær 

kan vederlægges med aktier i det modtagende selskab, eller med et kontant vederlag, jf. FUS § 15 

A, stk. 2, 1 pkt. Der er intet krav til, at en aktionær ikke udelukkende må modtage et kontant 

vederlag, dog skal minimum en aktionær modtage én aktie i det modtagende selskab. Det vil sige at 

såfremt to aktionær spalter et holdingselskab, kan A udelukkende modtage aktier i A A/S og B 

udelukkende i B A/S, evt. med en kontant udligningssum. 

 

En grenspaltning skal bestå af en samlet gren af virksomheden, som er i stand til at fungere ved 

egne midler. jf. tilsvarende regler ved tilførsel af aktiver s. 12.4. 

 

Såfremt det ikke er muligt at udskille en gren af virksomheden, vil en ophørsspaltning være et godt 

alternativ. Det er dog værd at bemærke at ved en ophørsspaltning, skal selskabet have et nyt CVR. 

nr. samt at dette medfører en masse administrative forretningsmæssige udfordringer. 
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At forhindre der ikke sker forrykkelse af ejerforholdet, er ikke så kompliceret ved en 

ophørsspaltning, da aktiverne og passiverne frit kan fordeles mellem selskaberne. Dog må der ikke 

komme nye aktiver og passiver i forbindelse med spaltningen.  

 

Det er mere kompliceret ved en grenspaltning, da grenen der spaltes skal udgøre en selvstændig 

enhed, hvor aktiverne og passiverne naturligt skal tilhøre denne. Derudover skal den kunne overleve 

ved egne midler. Dermed er det ikke muligt at placere aktiver og passiver på den mest optimale 

måde så fordelingen mellem aktionærerne går op. Her er det heller ikke muligt, at oprette en post i 

forbindelse med spaltningen, som kan bruges som udligning. Dog vil det altid være muligt at 

modtage kontant vederlag, såfremt dette er hensigtsmæssigt.  

 

Værdiansættelsen af aktierne er relevant i den her sammenhæng. TSS-cirkulærerne nr. 2000-9, 

2000-10 samt vejledning af 21. august 2009 kan anvendes til dette. Værdiansættelsescirkulærerne er 

beskrevet under kapitel 11. Det kan bemærkes at skattemyndighederne i SKM 2007.921 SR, har 

udtalt at søskende som udgangspunkt anses for, at have modstridende interesser i forbindelse med 

værdiansættelsen. 

 

Samtlige selskaber involveret i spaltningen hæfter for de kreditorer, der måtte have været i det 

indskydende selskab på spaltningstidspunktet. 

 

12.6.4. Skattefri spaltning med tilladelse 
Ansøgningen om tilladelse skal i lighed med en aktieombytning sendes til skattemyndighedernes 

sagscenter. Skattemyndighederne vil i forbindelse med tilladelsen kunne opstille visse krav til 

spaltningen, herunder ejertid. Såfremt aktionæren ønsker at klage over skattemyndighedernes 

afgørelse, kan dette gøres ved Landsskatteretten, jf. Skatteforvaltningsloven § 11. I lighed med 

aktieombytningen, er det vigtigt at ansøgningen er meget specifik og detaljeret. 

 

Som ved aktieombytning, fusion mv. er det et krav for at få tilladelse at hovedformålet er 

forretningsmæssig begrundet.  

 

Såfremt der er tale om pengetanksselskab, vil skattemyndighederne være meget opmærksomme på, 

om der er tale om en forretningsmæssig begrundet spaltning. Her vil kravet være at der foreligger 
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konkrete planer til hvilke aktiviteter der skal opstartes i de spaltede selskaber efter spaltningen er 

gennemført. 

 

12.6.5. Skattefri spaltning uden tilladelse 
Ligesom ved spaltning med tilladelse, kan en aktionær modtage aktier eller et kontant vederlag. 

Vederlæggelsen skal ske til handelsværdi. 

 

Her gælder samme krav som ved spaltning med tilladelse. Dog skal en skattefri spaltning uden 

tilladelse ikke være forretningsmæssig begrundet 

 

Der er yderligere det kriterium, at selskaber der efter spaltningen ejer over 10 % af 

selskabskapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke må afstå (vederlags-)aktierne i en periode på 

3 år efter vedtagelsen af spaltningen, jf. FUS § 15 A, stk. 1, 5 pkt. Et selskab der ejer under 10 % 

eller en person må gerne afstå aktierne, da dette beskattes efter de normale regler i ABL. Såfremt 

reglen ikke overholdes bliver spaltningen skattepligtig. Ligesom ved de tidligere 

omstruktureringsmodeller, er det også her muligt at foretage omstruktureringstiltag uden aktierne 

anses for afstået. Her vil restløbetiden på de 3 år blive overført til de deltagende selskaber ved den 

efterfølgende omstrukturering, jf. FUS § 15 A, stk. 1, pkt. 4-6. 

 

Ydermere er der i FUS § 15 A, stk.1,8 pkt. et krav om ejerandele. Det er ikke muligt at foretage 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 selskabsdeltagere i det modtagende selskab, 

hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.”  

 

Det er dog muligt for 2 aktionærer, der hver ejer 50 % i D A/S, først at lave en aktieombytning, 

hvorefter det ombyttede holdingselskab H A/S umiddelbart efter kan spaltes til 2 nye selskaber, 

hvor A ejer 100 % af A A/S og B 100 % af B A/S, så længe aktionærerne har ejet D A/S i over 3 år.   
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Såfremt en aktionær beskattes af aktierne efter ABL § 17 (næringsdrivende) og kan modtage 

skattefrie udbytter af aktierne, må denne kun vederlægges i aktier, ellers kan reglerne i FUS om 

skattefri spaltning uden tilladelse ikke finde anvendelse. 

 

Forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver 

og gæld i den del der spaltes ud af selskabet, jf. FUS § 15 A, stk. 2, 3 pkt. Dette gør at en 

grenspaltning bliver meget vanskelig at gøre uden tilladelse, da grenkravet endvidere skal være 

opfyldt. Herudover kan det ved en ophørsspaltning begrænse muligheden for, at en aktionær 

modtager driftsaktiviteten, og den anden likvider mv.  

 

12.6.6. Spaltning af biler A/S 
Såfremt ejendommen skal placeres i et selskab for sig selv, vil en spaltning være ideel. Her vil der 

skulle foretages en grenspaltning af ejendommen og den dertilhørende gæld. Begge selskaber vil 

efterfølgende have et driftsaktivitet. Ejendomsselskabet vil udleje ejendommen til Biler A/S, 

hvorimod Biler A/S vil have driften fra bilsalget og værkstedet.  

 

Såfremt der efter omstruktureringerne er et fællesholdingselskab for flere af ejerne, vil det 

herudover være en mulighed at ophørsspalte denne, så alle ejere hver får et holdingselskab med en 

tilsvarende værdi, som den de tidligere havde i fællesholdingselskabet.  

 

12.6.7. Vurdering 
Efter vores vurdering er begge ovenstående eksempler relevante for generationsskiftet af Biler A/S. 

Såfremt Birthe ønsker, at det kun er hende eller familien der er ejere af ejendommen, vil 

grenspaltningen være en god metode til at opnå dette.  

 

Herudover kan det tænkes, at man i forbindelse med omstruktureringen kommer i en situation, hvor 

flere ejere sammen har et holdingselskab, som man ønsker at opdele til nye holdingselskaber. Her 

vil en ophørsspaltning være en mulighed. 

 

12.7. Tilbagesalg til det udstedende selskab 
Ovenstående modeller munder alle ud i, at den endelige overdragelse fra Birthe ender med hendes 

aktier/anparter skal købes og finansieres af børnene og medarbejderne. Et alternativ hertil er, at 
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Birthe sælger sine aktier/anparter tilbage til udstedende selskab, hvormed det er selskabet der står 

for finansieringen af købet. 

 

12.7.1. Lovgrundlag 
Et tilbagesalg til udstedende selskab, vil medføre beskatning efter LL § 16 B, stk. 1. Indkomsten 

kan kategoriseres som udbytte36 eller som salg af aktier37. 

Hvis tilbagesalget sker fra en privat person, vil beskatningen ske som udbytte, jf. LL § 16 B, stk. 1. 

Dette vil ikke være at foretrække, da man ikke kan modregne anskaffelsessummen af aktierne, 

hvorfor det for Birthes vedkommende, vil betyde en ekstra beskatning af hendes tilbageværende 

andel af selskabskapitalen, ved tilbagesalget. 

 

For selskaber kategoriseres tilbagesalget ikke som udbytte, her vil salget i stedet falde ind SEL § 13, 

såfremt ejerandelen kan kategoriseres som datterselskabsaktier38. Hvis aktierne ikke hører ind under 

datterselskabsbetragtningen, vil avancen i lighed med personers avancer, blive beskattet som 

udbytte. 

 

Således kan selskaber undgå at betale skat på avancen ved salg af datterselskabsaktier til udstedende 

selskab, hvis aktierne er ejet i mere end 3 år. Kravet om de tre år, sker hvis aktierne er erhvervet i en 

skattefri omstrukturering uden tilladelse. Ved tilladelse står det ikke i loven, at der skal gå en 

periode på 3 år før aktierne kan overdrages skattefrit, dog vælger skattemyndighederne ofte at 

fremstille krav om min 3 års ejerskab, hvis de skal afgive en tilladelse. 

 

12.7.2. Betingelser 
Som ved mange af de øvrige gennemgåede modeller, har skattemyndighederne udstukket en række 

betingelser, som skal overholdes, for at et tilbagesalg til udstedende selskab accepteres. 

 

Et selskab må maksimalt eje 10 % egne aktier, jf. SEL § 197, denne bestemmelse kan afviges, hvis 

tilbagesalget er et led i en kapitalnedsættelse, fusion eller spaltning, jf. SEL § 200. Efterfølgende 

ændringer skal dog være foretaget hurtigst muligt og skal være gennemført indenfor en periode på 6 

måneder efter erhvervelsen. 

 

                                                 
36 PSL og SEL 
37 SEL 
38 Ejerskab på 10 % eller mere 
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Ydermere er det en betingelse, at selskabskapitalen ikke kommer under kapitalkravet for selskabet, 

jf. SEL § 197. Opgørelsen foretages ikke på total basis, således skal selskabets beholdning af egne 

aktier ikke medregnes. 

 

Det er endvidere et krav, at beslutningen om tilbagesalget, træffes på en generalforsamling, jf. SEL 

§ 198. Reglen kan dog afviges, såfremt der oplyses herom på den først kommende 

generalforsamling. 

 

12.7.3. Tilbagesalg til udstedende selskab i Biler A/S 
Da der på nuværende tidspunkt er en struktur, hvor Birthe ejer Biler A/S 100 %, som ejer Biler 2 

A/S, er det ikke relevant med tilbagesalg til udstedende selskab før eventuelt senere i 

omstruktureringen.  

 

Tilbagesalg til udstedende selskab er kun relevant, såfremt der er flere ejere af det udstedende 

selskab.  

 

Et tænkt scenario hvor tilbagesalg til udstedende selskab ville være relevant, er såfremt 

medarbejderne ønsker at udtræde fra ejerkredsen i Biler A/S igen. Ydermere kan denne model 

bruges, når Birthe ønsker at udtræde som ejer. 

 

På denne måde opnår de øvrige ejere en højere ejerandel og den udtrædende aktionær får penge 

finansieret af selskabets frie midler.  

 

12.7.4. Vurdering 
Som beskrevet herover, er det værd at overveje, om denne model ville være oplagt når Birthe 

udtræder af selskabet, da afståelsen finansieres af selskabet selv og dermed ikke kræve en 

merinvestering af de øvrige aktionærer. 

 

Ydermere er det godt at have denne model i mente, såfremt en af de involverede parter ønsker at 

udtræde på et senere tidspunkt. 
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13. OMSTRUKTURERING OG OVERDRAGELSE AF BILER A/S 

Dette kapitel, vil med udgangspunkt i selskabet Biler A/S og de beskrevne forudsætninger, 

analysere mulige løsningsmodeller, for et generationsskifte af Biler A/S. Formålet med 

løsningsmodellerne er, at opstille nogle mulige scenarier der tilgodeser de involverede parter, 

virksomheden, Birthe og familien. 

 

Efter Anders’ dødsfald står Biler A/S i en situation, hvor et generationsskifte skal gennemføres 

indenfor en kortere årrække. Selskabets ejerskab er efter det uskiftede bo, overgået til Birthe, mens 

det daglige ledelsesansvar er overgået til Jørgen. Birthe ønsker ikke at skulle være involveret i 

virksomheden i en længere årrække og ønsker at trække sig tilbage som ejer af selskabet indenfor 

de næste 5 år. 

 

Ud fra vores gennemgang af familiens ønsker og virksomhedens behov, vil et generationsskifte 

skulle tage højde for:  

• Virksomhedens fortsatte eksistens  

• Minimal betaling til staten for at sikre selskabets finansielle grundlag 

• Så vidt muligt fortsat engagement fra familiens side i ejerkredsen af selskabet 

o Herunder fastholdelse af medarbejdernes engagement 

 

Tidshorisonten for det endelige generationsskifte, er de 5 år. Dette muliggør anvendelse af samtlige 

gennemgåede modeller, da et eventuelt ejerkrav på 3 år, alt andet lige vil kunne overholdes. 

 

Drømmescenariet for Birthe er, at virksomheden vil fortsætte med at eksistere samtidig med, at det 

bliver på familiens hænder. Men hun prioriterer virksomhedens fortsatte drift over familiens 

ejerskab, velvidende at der ikke på nuværende tidspunkt, findes en kapacitet indenfor familien til at 

kunne videreføre virksomheden. Derfor har Birthe, i samråd med børnene gjort sig klart, at skal 

familien fortsætte sit ejerskab af virksomheden, kræver det en større involvering af to ledende 

medarbejdere.  

 

Vores løsninger vil forsøge at tage højde for disse faktorer og vil analysere forskellene imellem 

løsningsforslagene, for at give familien et så subjektivt og faktuelt beslutningsgrundlag som muligt. 
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Såfremt en et generationsskifte foretages indenfor familien, vil der skulle tages hensyn til Christinas 

problemer i ægteskabet. Vi vil anbefale at hun får skilsmissesæreje ved overdragelse af anparterne.  

 

Vi anbefaler at der indføres et afsnit i vedtægterne, at aktierne skal tilbydes til familien som de 

første og herefter medarbejderne, hvis de skal omsættes. Endvidere skal der indføres en regel om, at 

et kvalificeret flertal af aktionærerne, kan tvinge en anden aktionær til at sælge deres aktier, mod en 

kompensation på eksempelvis 25 % af aktiernes værdi. Dette sikrer at familien kan tilbagekøbe 

medarbejdernes aktier, såfremt der opstår uløselige konflikter. Det skal tillige være muligt for en 

aktionær, at tvinge de andre aktionærer til at købe sine aktier, mod et værdinedslag på 25 % 

eksempel vis. Dette sikrer at medarbejderne kan udtræde af ejerskabet, hvis de ikke ønsker at være 

en del af selskabet længere. Dette giver familien mulighed for at købe medarbejdere ud ved tvister 

der ikke er løselige, samt ved medarbejderes udtræden og dødsfald.  

 

Vi har herunder oplistet 3 løsningsforlag og vil til sidst i kapitlet komme med en analyse af 

fordelene ved de enkelte løsninger i forhold til de andre løsninger. 

 

13.1. Løsningsforslag nr. 1 - Overdragelse til børn og medarbejdere  
Ud fra beregningen efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982, sættes kursen til 5, svarende til en 

værdi på t.kr. 107. Dette bevirker at en overdragelse til børnene efter denne værdiansættelse, vil 

være fordelagtig set fra børnenes synspunkt, men ikke fra Birthes side.  

 

Som nævnt ønsker familien, at skulle betale mindst muligt i skatter og afgifter, hvorfor vi anbefaler 

at der etableres en holdingstruktur for familien. En holdingstruktur vil være fordelagtig set i forhold 

til de udbytter som efterfølgende vil blive modtaget. Herudover har familien udtrykt ønske om at 

ejendommen ikke skulle være en del af driftsselskabet ved en overdragelse af aktieposter til 

medarbejderne. 

 

For at medarbejderne skal komme ind i ejerkredsen af Biler A/S, skal der foretages en 

kapitaludvidelse i Biler A/S. Til brug for dette kan A/B-modellen benyttes. 

 

Efter maksimalt en periode på 5 år, vil Birthe udtræde af ejerkredsen. 
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Nedenstående tidslinje illustrerer forløbet. 

Figur 2: Tidslinje generationsskifte til børnene og medarbejderne – Egen tilvirkning. 

 

13.1.1 Overdragelse af aktier til børnene 
Da skattekursen bliver lagt til grund ved overdragelse mellem nærtstående personer, kan Birthe 

overdrage 33,3 % af Biler A/S til hvert af sine børn efter skattekursen. Skattekursen er negativ, 

hvilket medfører at børnene kan overtage aktierne til t.kr. 107. Det skal overvejes om der er behov 

for, at overdrage aktierne med skatteforbehold (for skattemyndighedernes godkendelse) eller 

anmode om bindende svar. 

 

For børnene medfører overdragelse til skattekursen, at de ikke skal erlægge vederlag for aktierne til 

Birthe. Således vil Birthe ikke skulle beskattes af en avance på aktierne, da der ingen ligger herpå. 

Avancen opgøres ud fra den oprindelige anskaffelsessum og tidspunkt hos Anders, da Birthe 

succederede i aktierne ved at sidde i uskiftet bo. Tabet Birthe realiserer ved overdragelsen, vil 

kunne fremføres til modregning i et senere salg af unoterede aktier. 

 

13.1.2. Skattefri aktieombytning 
For at skabe en struktur der i fremtiden gør det lettere for familien at udtræde fra selskaber, vil der 

herefter blive foretaget en skattefri aktieombytning med tilladelse. Herudover vil det nye 

holdingselskab kunne modtage skattefrit udbytte fra Biler A/S. Holdingselskabet vil opfylde kravet 

om bestemmende indflydelse over Biler A/S.  

 

Ombytningen vil ikke rykke ved familiens indbyrdes ejerandele eller stemmerettigheder, hvorfor de 

vil have en ejerandel på 33,3 % hver af Holding F ApS, svarende til den tidligere ejerandel i Biler 

A/S. 

 

Samtlige aktieombytninger (og spaltninger, som vil skulle foretages i forbindelse med 

omstruktureringen) vil blive ansøgt om på samme tid. Dette gøres for at sikre at der ikke på et 
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senere tidspunkt foretages en disposition der medfører beskatning for familien. Der vil på intet 

tidspunkt blive afstået aktier, hvorfor et eventuelt 3 års krav, ikke vil have nogen indvirkning på 

omstruktureringen. Dog vil Birthe og børnene kunne afstå aktierne i holdingselskabet fra dag 1 efter 

ombytningen.  

 

Aktieombytningen skal være forretningsmæssig begrundet. Begrundelserne herfor vil være (ikke 

udtømmende) muliggøre et generationsskifte til børnene samt ledende medarbejdere. Uden de 

ledende medarbejdere, vil det være højst sandsynlig at selskabet ikke vil kunne fortsætte. I 

ansøgningen skal der ligges vægt på andre faktorer end generationsskifte, da dette ikke i sig selv er 

grund nok til, at skattemyndighederne giver tilladelse. Således er det vigtigt at der anføres 

risikoafgrænsning samt eventuelle forretningsmæssige tiltag i ansøgningen. Hvis 

skattemyndighederne afviser at give tilladelse, skal familien være indstillet på, at gennemføre 

omstruktureringen uden tilladelse (resulterer i et holdingkrav på 3 år) 

 

Efter ombytningen vil Holding F ApS have kapitalandele for t.kr. 17.441, mens selskabskapitalen er 

t.kr. 80, med en overkurs på t.kr. 17.361. 

 

13.1.3. Ophørsspaltning af Holding F ApS 
For at lette Birthes senere udtrædelse af selskabet, samt muliggøre skattetænkning fra familiens 

side, vil Holding F ApS blive ophørsspaltet til 3 holdingselskaber, jf. tilladelsen. Grundet en senere 

benyttelse af A/B-modellen, vil der tilgå familiens kapitalandele et ikke ubetydeligt udbytte henover 

de kommende år. Nedenstående figur illustrerer hvorledes koncernen ser ud efter 

ophørsspaltningen. 
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Figur 3: Struktur efter spaltning af holdingselskab – Egen tilvirkning. 

 

Spaltningen vil være skattefri og vil være muligt efter en aktieombytning jf. ABL § 36, stk. 2. Dog 

vil de nye holdingselskaber indtræde i restejertiden af den eventuelle betingelse om 3 års ejertid af 

aktierne i Biler A/S. Herudover er en af betingelserne også at man efter aktieombytning med 

tilladelse ikke må modtage en kontant udligningssum i forbindelse med den videre omstrukturering. 

Ved spaltningen, vil der udelukkende blive udstedt aktier til de tre aktionærer, så dette vil ikke 

medføre beskatning. 

 

Værdien af hvert af de tre holdingselskaber svarer til 1/3 af værdien Holding F ApS før spaltningen, 

og dermed 1/3 af værdien i Biler A/S. Holdingselskaberne vil have aktiver for t.kr. 5.814, svarende 

til deres kapitalandele, samt en selskabskapital på t.kr. 80, med en tilhørende overkurs på t.kr. 5734. 

Der vil ikke ske en forrykkelse af det indbyrdes ejerforhold. 
 

13.1.4 Udspaltning af ejendom 
Ejendommen skal ikke være en del af Biler A/S længere, da denne ikke er en del af driften, samt 

familien ikke mener dette er et aktiv som medarbejderne har ret til, da de ikke har været med til at 

investere i dette aktiv under opførelsen. Herudover vil det lette finansieringsbyrden for 

medarbejderne. 

Ejendommen vil blive spaltet ud med den tilhørende gæld, dette vil ske ved en grenspaltning med 

tilladelse. Herudover vil Ejd. ApS i fremtiden få en indtjening ved at leje ejendommen ud til Biler 

A/S, og dermed vil selskabet kunne fungere ved egne midler.  
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Figur 4: Struktur efter udspaltning af ejendom – Egen tilvirkning. 

 

Ejd. ApS etableres ved et apportindskud af ejendommen. selskabskapitalen i Ejd. ApS vil være t.kr. 

80, hvor den resterende del vil være overkurs. 

 

Vederlaget i forbindelse med spaltningen vil udelukkende være aktier i Ejd. ApS, hvorfor dette ikke 

medfører beskatning. 

 

I ejendomsselskabet, vil balancen udgøres af en ejendom, med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 

47.312, selskabskapital på t.kr. 80, med tilhørende overkurs på t.kr. 14.385, samt en gæld på t.kr. 

32.847. For Biler A/S vil egenkapitalen efter spaltningen være t.kr. 5.669, jf. bilag 18.3. 

 

Vi vurderer ikke, at der vil være problemer i forhold til, at lejen Biler A/S betaler, vil kunne dække 

udgifterne i Ejd. ApS. 
 

13.1.5. Kapitaludvidelse i Biler A/S 
I og med medarbejderne er vigtige for virksomhedens fremtidige drift, er det som nævnt tidligere i 

opgaven, vigtigt for familien at fastholde medarbejderne i selskabet. Der skal i den forbindelse tages 

stilling til, hvor meget Birthe ønsker at hjælpe medarbejderne ind i selskabet. Hermed menes 

størrelsen af den kapital, medarbejderne skal betale for en aktiepost.  
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Som tidligere nævnt kan hver medarbejder investere t.kr. 140, hvilket ikke er nok til at erhverve en 

ejerandel på 5 %. Benyttelsen af en A/B-model, vil muliggøre en ejerandel til hver af 

medarbejderne på 5 %. Der skal anmodes om bindende svar inden gennemførsel, idet 

værdiansættelsen er kritisk.   

 

 
Figur 5: Struktur efter kapitaludvidelse i Biler A/S – Egen tilvirkning. 

 

Såfremt 10 % af aktierne sælges til medarbejderne til t.kr. 280, skal Birthe og børnene modtage 

forlods udbytte svarende til: 

10 % (5.669 + 280) – 280 = 315 t.kr. Birthe skal derfor forlods have udbytte på 315 kr./10 % = 

3.149 t.kr. forrentet med 2 % p.a. og tillagt risikotillæg. Der kan ved benyttelse af modellen, 

indlægges en tidshorisont for forlodsudbytteretten, normen for dette er i offentliggjort praksis 5-7 

år. Vi vurderer at forlodsudbyttet vil være udbetalt indenfor de kommende 2 år, men anbefaler 

fastholdelse af de 5 år, som den endelige frist. 

 

Da medarbejderne køber sig ind i selskabet, vil ingen aktier skifte ejere, hvorfor der ikke vil ske 

beskatning på familiens aktiebeholdning 

 

Medarbejderne vil ikke kunne modtage skattefrit udbytte, grundet de ikke ejer over 10 % af 

selskabskapitalen. (Der vil dog skulle udbetales et udbytte på t.kr. 1.932 pr. år, for at beskatningen 

af udbyttet sker med 42 % i stedet for 28 % - forudsat ægtefæller og ikke anden aktieindkomst).  
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I forbindelse med valget af kapitaludvidelsen foretaget af medarbejderne privat, udelukkes reelt 

muligheden for at Jørgen og Simon kan oprette holdingstruktur, til brug for et senere skattefrit salg 

af aktierne. At løsningen ikke ligger op til, at et salg kan ske skattefrit via holdingselskab, grundes i, 

at det løbende udbytte til udbetaling fra Biler A/S ønskes benyttet til afvikling af privat gæld, for de 

to medarbejdere.  

 
Salg via holdingselskab Salg privat

Salgssum 2.557.550                                 2.557.550      
Anskaffelsespris 140.000                                    140.000         

Avance 2.417.550                                 2.417.550      

Udbytte over 20 år (96.600 x 20) 1.932.000                                 

Udbytteskat 28 % 540.960                                    

Rest til beskatning 485.550                                    

Udbytte 42 % 203.931                                    

Beskatning i alt 744.891                                    1.015.371      

Fortjeneste 1.672.659                                 1.402.179      

Beregningen er foretaget ud fra forudsætninger om, at virksomheden kan
sælges for t.kr. 51.151, samt at nuværende skattesatser ikke ændrer sig.
Vi har i beregningen ikke korrigeret for eventuelle investeringer og renter.  

Tabel 7: Sammenholdelse af fortjeneste – Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående tabel sammenligner beskatningen ved et salg fra medarbejderne, henholdsvis privat og 

via holdingselskab. Beregningen er foretaget over en periode på 20 år og tager ikke højde for den 

fordel, der ligger i at investere for ubeskattede midler i holdingselskab. Den mere beskatning der 

fremkommer ved et salg privat, er beregnet til t.kr. 270 ultimo over 20 år. Sammenholdt med 

medarbejdernes ønske om, at benytte fortjenesten til at afbetale gæld, mener vi ikke det vil være 

optimalt at oprette holdingstruktur for medarbejderne. 

 

Efter nugældende lovgivning, vil det ikke være muligt, at foretage en skattefri omstrukturering, der 

muliggør et skattefrit salg, efter kapitaludvidelsen. Dette skal medtages i medarbejdernes 

overvejelser, inden et valg af struktur tages. 
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Nedenstående figur sammenligner udviklingen i medarbejdernes fortjeneste ved et salg fra 

holdingselskab og salg privat, over en periode på 25 år. 
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Figur 6: Sammenligning af fortjeneste, set over tid – Egen tilvirkning. 

 

13.1.6. Birthe udtræder af ejerkredsen 
Birthe vil efter cirka 5 år sælge sine ejerandele til børnene. Salget vil være skattefrit for Holding B 

ApS, da selskabet ejer over 10 % af selskabskapitalen i Biler A/S og ejendomsselskabet. Således vil 

Birthes ønske om minimal betaling til staten indfries, ved fuldbyrdelsen af generationsskiftet. 

Værdien af aktierne der sælges, skal beregnes på ny ved overdragelsen. Her kan skattekursen ikke 

benyttes, da det er en handel mellem holdingselskaberne. Værdiansættelsen må derfor, efter 

gældende regler, beregnes ud fra værdiansættelsescirkulærerne fra år 2000 eller ved hjælp af 

hjælpereglen fra år 2009. Som nævnt vil cirkulærerne fra år 2000 oftest fremkomme med en lavere 

værdi, end hjælpereglen fra år 2009, hvorfor det vil anbefales at benytte denne til brug for 

beregningen af værdien.  

 

Alt afhængig af den beregnede værdi, er det muligt at Holding C og Holding D ApS, ikke har 

kapital til at finansiere købet 100 %. Til at afhjælpe dette problem, vil der med fordel kunne 

udstedes gældsbrev fra hvert af børnenes selskab til Holding B ApS. Gælden vil skulle tilskrives 

renter, i modsætning til hvis lånet var ydet fra Birthe privat til hvert af børnene, via et 

anfordringslån.  

 

Der er flere faktorer der spiller ind på vores anbefaling for finansieringen. Købet vil muligvis kræve 

en større finansiering og herigennem et stort lån fra Birthe privat. Hvis Birthe ikke har kapitalen til 
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dette privat, vil Birthe enten skulle hente kapital ud af Holding B ApS, hvilket medfører beskatning 

af udbyttet til 42 % eller skulle optage private lån i aktiver. Ved at salget foregår med gældsbrev, vil 

der ikke ske nogen forskydning i familiens private formue. 

 

Holding C og Holding D ApS, vil med fordel kunne bruge overskydende likviditet, til at nedbringe 

fordringen. 

  

 
Figur 7: Struktur efter Birthes udtræden af Biler A/S – Egen tilvirkning. 

 

Børnene vil herefter hver eje 45 % af Biler A/S, samt 50 % af ejendomsselskabet, via hver deres 

holdingselskab. Medarbejdernes ejerandel i Biler A/S, vil være uændret på 5 %. 

 

 Biler 2 A/S vil ikke blive lukket ned, da det kan benyttes til at starte nye aktiviteter, ligesom det 

skattemæssige underskud, som ligger i selskabet, kan benyttes i sambeskatningen med Biler A/S. 

 

13.2. Løsningsforslag 2 - Salg til 3. mand 
Ved en generations udtræden af en virksomhed, ses det til tider, at den udtrædende generation er 

”blinde” i forhold til alternativet, at sælge til eksterne parter. Dette alternativt skal tages med i 

betragtningen om, hvad der er bedst dels for familien som helhed, men også i forhold til hvad der er 

bedst for virksomheden.  
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For virksomheden Biler A/S gælder det, at Birthe ikke har det samme tilhørsforhold til 

virksomheden, som Anders havde. Endvidere har Birthe indset, at det ikke nødvendigvis er i 

virksomhedens bedste interesse, at det er familien der fører virksomheden videre. Således har Birthe 

tilkendegivet at det er virksomhedens fortsatte drift, der er det vigtigste for hende, hvorfor Birthe vil 

have lettere til at vælge et salg som den rigtige løsning. 

 

Ved et salg af Biler A/S til eksterne parter, vil en diskussion om dette internt i familien være første 

step. Det er vigtigt at begge børn føler de er inddraget i beslutningen, specielt set i forhold til, at 

virksomheden ud over at være deres fars livsværk, fungerer som arbejdsplads for dem begge. For 

begge børn gælder det, at de på nuværende tidspunkt ikke har kompetencerne eller lysten til at 

overtage ledelsen af virksomheden. Dog har Christina tilkendegivet at hun med tiden, kan være en 

mulighed som leder i virksomheden. Hvis børnene er indforstået med, at et salg vil være i 

virksomhedens bedste interesse, samtidig med at det vil indbringe Birthe et større millionbeløb, vil 

denne løsning overordnet set være en fornuftig løsning. 

 

Da Birthes opsparring uden aktierne i Biler A/S er af en ikke ubetydelig størrelse, som vil kunne 

dække hendes fremtidige livsstil, vil det være oplagt at overdrage en aktiepost i Biler A/S på 45 % 

til hvert af børnene, inden et eventuelt salg. Dette begrundes med at aktierne kan prisfastsættes efter 

skattekursen, med den dertilhørende lave værdi.  

 

Såfremt Birthe og familien vælger et salg til eksterne købere, skal følgende proces sættes i gang. 

 

Vores anbefaling vil være, at udarbejde et salgsprospekt, som skal videregives til en 

virksomhedsmægler, der skal være med til at identificere og formidle den indledende kontakt til 

potentielle købere. 

 

Når en forhandling bliver seriøs, vil køber med stor sandsynlighed kræve en gennemgang af 

virksomheden, foretaget af sine rådgivere, en såkaldt Due Diligence. I denne gennemgang vil 

virksomhedens værdi blive estimeret ud fra en analyse af virksomheden, herunder salgsbarhed og 

beregning af Discounted Cash Flow. 

 

Når analysen er fuldført mødes de til forhandling, hvor et salg afhænger af parternes evne, til at 

komme til enighed om prisen og betingelser for virksomhedsoverdragelsen. 
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Et salg kan enten foretages ved et personligt salg eller via et holdingselskab, forskellene på de to 

metoder gennemgås i følgende i nedenstående afsnit. 

 

13.2.1. Løsningsforslag 2 A - Personligt salg af Biler A/S 
Ved et salg af en virksomhed, vil en analyse af virksomheden herunder salgsmodenhed, kunne 

medvirke til at sætte en mere korrekt pris på virksomheden. Ud fra vores analyse af virksomheden i 

afsnit 10.1.1, kan det konkluderes, at Biler A/S er en sund og veldrevet virksomhed, som har 

formået at tilpasse sig markedet i en bedre grad end konkurrenterne. Således fremstår virksomheden 

overfor en ekstern køber, i høj grad som salgsmoden. Efter beregningen af Discounted Cash Flow, i 

afsnit 11, har vi vurderet prisen til mio. kr. 51. 

 

Birthe sidder i uskiftet bo efter Anders’ dødsfald, og har dermed succederet i anskaffelsessum og  

–tid på aktierne. Dermed har hun anskaffet aktierne til den oprindelige anskaffelsessum på t.kr. 

2.145. Det vil være fordelagtigt, at Birthe overdrager 90 % af aktierne til børnene, inden 

aktieombytningen, da dette kan gøres til den fordelagtige skattekurs. Herefter vil hendes 

anskaffelsessum være reduceret til t.kr. 215. Birthe succederer i anskaffelsestidspunkt grundet hun 

ved uskiftet bo, succederer i afdødes skattemæssige stilling, dette berettiger hende til et 

ejertidsnedslag på 17 %. For Birthe medfører dette en betalbar skat på t.kr. 1.702, mens fortjenesten 

er t.kr. 2.366.  
Birthe Christina* Dennis Samlet

Opgørelse af beskatningsgrundlag
Aktiernes værdi 5.115.100           23.017.950             23.017.950  51.151.000  
Anskaffelsessum 214.500              53.625                    53.625         321.750       

Fortjeneste /tab 4.900.600           22.964.325             22.964.325  50.829.250  
Ejertidsnedslag (1% i 17 år = 17%) 833.102              833.102       
Beskatningsgrundlag 4.067.498           22.964.325             22.964.325  49.996.148  

Aktieavancebeskatning
Laveste trin 28 % af 48.300/96.600 13.524                27.048                    13.524         54.096         
Højeste trin 42 % 1.688.063           9.604.445               9.624.731    20.917.238  
Samlet beskatning 1.701.587           9.631.493               9.638.255    20.971.334  

Fortjeneste/Tab efter beskatning 3.199.013           13.332.833             13.326.071  29.857.916  

Tab kan fradrages i den personlige indkomst

Forudsætter at personerne ikke har anden aktieindkomst, eller indkomst fra udbytter.

* Forudsætter at Christina stadig er gift.
Tabel 8: Beskatning ved personligt salg af Biler A/S – Egen tilvirkning. 
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Af ovenstående tabel kan det ses, hvorledes beskatningen sker hos familien, ved et personligt salg 

af aktierne i Biler A/S.  

 

Børnene derimod har anskaffet aktierne i år til formueskattekursen. Da der ikke kan overdrages 

uden værdi, har vi fastsat kursen til 5, svarende til en værdi på t.kr. 107. Eftersom børnene ikke har 

succederet, vil deres anskaffelsestidspunkt, være tidspunktet for overdragelsen af aktierne fra Birthe 

til børnene. Dette bevirker at børnene ikke er berettiget til et ejertidsnedslag. 

 

Ved salget vil Christina skulle betale en skat på t.kr. 9.631 mens Dennis skal betale en skat på t.kr. 

9.638, hvilket efterlader Christina med en fortjeneste på t.kr. 13.333 og Dennis med 13.326. For 

Christina vil fortjenesten være særeje. Dette skyldes at aktierne blev overdraget med særeje og heraf 

følger at fremtidige værdistigninger og gevinster fra aktierne, vil være særeje. 

 

Det er naturligvis vigtigt, at sikre at skattemyndighederne ikke vil anfægte overdragelsen til 

skattekursen. Der skal derfor være en hvis tidsforskel imellem disse overdragelser. Vi har af hensyn 

til eksemplet blot forudsat, at overdragelsen sker straks. 

 

13.2.2. Løsningsforslag 2 B - Skattefrit salg af Biler A/S 

Det vil være muligt for Birthe at sælge Biler A/S personligt, men vi vil anbefale Birthe at foretage 

en skattefri aktieombytning. Såfremt hun ønsker at sælge indenfor 3 år, skal denne være med 

tilladelse hvoraf et salg indenfor 3 år fremgår af ansøgningen. Ønsker hun ikke at sælge indenfor 3 

år, kan aktieombytningen foretages uden tilladelse. Vi anser det ikke som sandsynligt, at der fra 

skattemyndighederne, vil blive givet tilladelse til aktieombytningen. Vores vurdering grunder i, at 

omstruktureringen ikke er forretningsmæssigt begrundet, men skal gennemføres for at mindske 

skatten der ligger på aktierne. 

 
Figur 8: Tidslinje ved salg via holdingselskaber – Egen tilvirkning. 
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De tre første faser, overdragelse af aktier til børnene, en skattefri aktieombytning af Biler A/S og 

ophørsspaltning af Holding F ApS, vil være identiske med samme faser i generationsskifte inden for 

familien jf. afsnit 13.1.1. til 13.1.3. hvorfor disse faser ikke vil blive gennemgået i dette 

løsningsforslag. Der vil i forbindelse med omstruktureringerne komme et ejertidskrav på aktierne på 

3 år. 

 

Omstruktureringerne er foretaget indenfor en periode på 6 måneder efter regnskabsåret 2009/10 

udløb, hvorfor de er gældende fra 1. maj 2010. Fra denne dato vil der skulle gå en periode på 3 år, 

før et skattefrit salg fra holdingselskaberne kan effektueres, dette skyldes vi som sagt, ikke vurderer 

det vil være muligt at opnå tilladelse til omstruktureringen. Hvis der fra skattemyndighederne gives 

tilladelse til omstruktureringen, er det vores klare overbevisning, at der vil blive indført et 

ejertidskrav på 3 år. 

 

Til brug for udarbejdelsen af salgsprospektet, vil der skulle foretages en ny analyse af 

virksomheden, med en dertilhørende beregning efter Discounted Cash Flow modellen. 

Som nævnt tidligere i opgaven, er værdien der fremkommer fra beregningen, ikke nødvendigvis den 

pris som virksomheden vil kunne sælges for. Her spiller både Birthe og virksomhedsmæglerens 

forhandlingsstyrke ind, men i høj grad også efterspørgslen på virksomheden. 
Birthe Christina Dennis Samlet

Beskatning ved slag personligt 1.701.587           9.631.493               9.638.255    20.971.334  

Fortjeneste ved salg personligt 3.199.013           13.332.833             13.326.071  29.857.916  

Beskatning ved salg fra holding 0 0 0 0

Fortjeneste ved salg fra holding 4.900.600           22.964.325             22.964.325  50.829.250  

Skattebesparelse ved salg fra holding 1.701.587           9.631.493               9.638.255    20.971.334  

Beregningen er foretaget på baggrund af en salgssum på t.kr. 51.151.
Tabel 9: Skattebesparelse ved salg fra Holdingselskaber – Egen tilvirkning. 

 

Da salget sker via holdingselskaber, hvor hvert selskab har en ejerandel på minimum 10 %, vil 

salget være skattefrit, hvorfor der på selve salget af aktierne i Biler A/S, er en skatteudskydelse på 

samlet t.kr. 20.971. Familien vil herefter blive beskattet ved efterfølgende udlodninger af 

salgsprovenuet, hvor der hvert år, kan udloddes t.kr. 48/97 til en lav beskatning på 28 %, og 42 % af 

overskydende beløb, efter nuværende skatteregler, jf. afsnit 9.1. Resterende kapital, der ikke 
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udloddes videre fra Holdingselskaberne, til familien privat, vil kunne investeres fra 

holdingselskabet. Fordelen heraf er, at kapitalen i Holdingselskaberne ikke er beskattede. 

 

13.3. Sammenholdelse af løsningsforslag 
Overordnet skal det siges at der i løsningsforslaget lægges op til at det er Birthes valg, hvilken 

løsning hun finder mest optimal for hende, familien og virksomheden. 

 

Hvis virksomheden kan sælges, til en af Birthe ønsket pris, vil det være en oplagt mulighed, at 

sælge virksomheden ved et personligt salg efter løsningsforslag 2 A. Det er ikke muligt at se ind i 

fremtiden, hvorfor værdierne brugt til beregninger, vil kunne ændre sig over tid, i forhold til de 

oplistede budgetter. Ved denne løsning vil familien få et provenu her og nu, og vil kunne disponere 

over dette ud fra deres egne ønsker. Herefter vil de ikke skulle have bekymringer i forhold til, at 

kunne fastholde medarbejderkapacitet til den daglige ledelse. Omvendt vil børnenes job, ikke være 

sikret i samme omfang de var i egenskab af familiens ejerskab. 

 

Ulempen er, at løsningen medfører en beskatning og at virksomheden ikke bliver på familiens 

hænder, hvilket er i konflikt med Birthes ønsker. 

 

Før salget gennemføres, vil det være en fordel at overdrage en aktiepost på 45 % til hvert barn, 

grundet den fordelagtige skattekurs. Såfremt Birthe ikke overdrager en aktiepost til børnene inden et 

eventuelt salg, vil Birthe modtage hele provenuet selv. Herunder er vist en beregning på 

overdragelse af en aktiepost til børnene inden et salg sammenholdt med overdragelse af provenuet 

efter Birthe død med betaling af boafgift. Såfremt selskabet sælges til t.kr. 51.151, vil boafgiften 

ved Birthes død være t.kr. 5.032 for begge børn, hvorimod en overdragelse inden et salg til 

skattekursen vil resultere i en gaveafgift på kr. 0. Besparelsen på overdragelsen inden et salg vil 

derfor være t.kr. 5.032 for børnene. 
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Christina Dennis

Værdi skattekursen 53.625                53.625                    
Bundfradrag gaveafgift 58.700 (53.625)               (53.625)                   
Gaveafgift 15 % -                      -                          

Værdi ved overdragelse ved død 17.037.135         17.037.135             
Bundfradrag 264.100              264.100                  
Boafgift 15 % 2.515.955           2.515.955               

Besparelse 2.515.955           2.515.955               

Beregningen er foretaget på baggrund af en salgssum på t.kr. 51.151,
hvor aktierne er solgt personligt.  

Tabel 10: Skattebesparelse ved overdragelse til skattekursen – Egen tilvirkning. 
 

Såfremt der ikke er en oplagt køber på nuværende tidspunkt, eller hvis familiens tro på selskabet er 

stor, vil løsningen ikke være at anbefale, grundet det faktum at der falder en stor skattebetaling til 

skattemyndighederne. Fordelen ved løsningsforslag 2 A set i forhold til de to andre er, at familien 

fra dag et efter salget, vil modtage et større beløb fra salget til fri disposition, samtidig med at der 

ikke vil være bekymringer for, hvordan virksomheden klarer sig. Ulempen vil derimod være den 

store skattebetaling, som de øvrige løsningsforslag til en hvis grad undgår. 

 

Såfremt familien vælger løsningsforslag 2 B, vil der være risiko forbundet herved. Faktorerne i 

værdiansættelsen vil alt andet lige, ændre sig i løbet af de næste 3 år, hvilket potentielt kan resultere 

i en lavere værdi af selskabet, Ydermere er der risiko for at medarbejderne forsvinder indenfor de 3 

år. Omvendt vil det give en stor skattemæssig besparelse, hvis virksomheden kan sælges skattefrit 

via holdingselskaber. Til at opveje disse risikofaktorer, vil der med fordel kunne indarbejdes 

overskudsbonusser i de to ledende medarbejderes kontrakter, således deres engagement hos 

virksomheden styrkes. 

 

For familien betyder det, at udfordringen vedrørende Christinas ledelsesmæssige kvalifikationer, 

ikke bliver relevant. Det kan vise sig at være en lettelse for Christina, som kan føle et vist pres, 

grundet Dennis manglende lyst til at overtage ledelsen, sammenholdt med Birthes ønske om det 

fortsatte ejerskab. 

 

Set i forhold til løsningsforslag 2 A, vil skatteudskydelsen ved samme virksomhedsværdi, således 

være væsentlig, samtidig med at kapitalen ligger i holdingselskaber, hvorfra investeringer kan 

foretages for ubeskattede midler. Ulempen mellem løsningsforslag 2 A og B er, risikoperioden på 
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de 3 år, hvor selskabet vil blive påvirket af både interne og eksterne faktorer. Samtidig er der ingen 

garantier for, at der vil være en køber til virksomheden, ud fra den ønskede værdi. 

 

Løsningsforslag 1 forudsætter, at det vil være muligt for familien at fastholde medarbejdernes 

engagement i virksomheden, via kapitalforhøjelsen. Lykkedes dette, vil det i store træk harmonisere 

med Birthes ønsker. Dels vil virksomheden kunne fortsætte sin strategi, men samtidig vil betalingen 

til skattemyndighederne være minimal, grundet overdragelsen sker til skattekursen.  

 

Ved løsning 1, vil der som i løsning 2 B, blive oprettet en holdingstruktur, hvilket giver mulighed 

for at investere ej beskattede midler i holdingselskaberne, frem for i privaten. Med i overvejelserne 

skal dog, at der dels i forbindelse med omstruktureringen, men også efter, vil være en øget udgift til 

revisor.  

 

Løsningsforslag 1, vil ikke udelukke et senere salg, således vil det efter 3 år, være muligt i lighed 

med løsningsforslag 2 B, at sælge Biler A/S skattefrit, for holdingselskaberne. Om 

ejendomsselskabet skal sælges, vil være noget der skal forhandles på plads med en eventuel køber. 

Ved et eventuelt salg, skal aktier tilbydes til familien først, herefter medarbejderne, før de kan 

sælges til en 3. mand. 
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14. KONKLUSION 

Formålet med afhandlingen var, at afdække hvorledes generationsskiftet af Biler A/S kunne 

gennemføres, således at alle implicerede parter i generationsskiftet tilgodesås. 

 

Ved et dødsfald hos en hovedaktionær, vil et selskab stå overfor et generationsskifte i ejerkredsen. 

For unoterede aktier gælder det, at de vil blive medtaget i opgørelsen af et dødsbo. Hvilke aktiver 

der indgår i dødsboet, er i høj grad afhængig af, om der foreligger testamente eller særeje. 

Foreligger der intet særeje eller testamente, som i tilfældet hos Birthe og Anders, tilfalder hele 

arven til livsarvingerne, i form af Birthe og de 2 børn. Biler A/S indgår som udgangspunkt i Birthe 

og Anders’ fælles formue. Af denne er Birthe berigtiget til 50 %, de resterende 50 % overgår 

herefter til dødsboet. Som afdødes hustru, er Birthe berettiget til at arve 50 % af dødsboets 

nettoaktiver, mens børnene arver de resterende 50 % til fordeling. Der er intet krav om hvorledes 

arven skal fordeles, hvorfor børnene i realiteten kan arve aktierne i Biler A/S 100 %, mod at Birthe 

arver en tilsvarende værdi i andre aktiver. Hvis det vælges at børnene skal overtage aktierne i 

forbindelse med dødsfaldet, vil dette som udgangspunkt medføre boafgift på nettoaktiver overdraget 

til børnene. Således vil børnene ved et skiftet bo skulle modtage yderligere aktiver end aktierne i 

Biler A/S, da disse ifølge skattekursen har en værdi på kr. 0. Da der ikke kan overdrages til kr. 0, 

fastsættes værdien til kurs 5, hvilket giver en værdi på t.kr. 107. At der skiftes bo i forbindelse med 

dødsfaldet, medfører boafgift for børnene. Dette strider imod Birthes ønsker om minimal betaling til 

staten. 

 

Et manglende testamente giver således den/de efterladte frie hænder til at disponere over aktiverne. 

Hvis der havde været et testamente, hvor fordelingen var fastlagt, skulle dette respekteres af 

arvinger. Dette forhold er væsentligt at være opmærksom på. 

 

Da familien ikke ønsker at samtlige aktiver skal skiftes, er det muligt for Birthe at sidde i uskiftet 

bo. Dette medfører at Biler A/S vil være 100 % ejet af Birthe privat og vil ikke medføre boafgift, da 

Birthe succederer i hele dødsboet. I og med at ejerskabet nu er overgået til Birthe, skal det herefter 

planlægges, hvorledes ejerskabet skal overgå til børnene.  

 

Et optimalt generations- eller ejerskifte vil ofte kræve god planlægning, grundet udformningen af 

skattelovgivningen. En række tiltag kan udformes på en måde, der skubber og til dels nedbringer 

den betalbar skat i forbindelse med et ejerskifte. Da Birthe ikke specifikt ønsker at udtræde 100 % 



 122

indenfor de næste 5 år, foreligger der mulighed for at planlægge generationsskiftet af Biler A/S 

grundigt, således der tages højde for familiens ønsker.  

 

For Birthe er det vigtigste, at virksomheden kan videreføres. Men kan dette forenes med familien 

fortsatte ejerskab, vil dette være et stort ønske der opflydes.  

 

Hvis familien ønsker at beholde ejerskabet, skal det overvejes hvem der skal varetage den daglige 

ledelse af selskabet. Det skal vurderes, hvorvidt der i familien ligger de ledelsesmæssige 

kompetencer, for at familien kan drive virksomheden. På nuværende tidspunkt er dette ikke 

tilfældet, hvorfor overvejelserne vedrørende ledelsen udvides til at indeholde alternativer. Et 

alternativ er, at bibeholde økonomidirektøren Jørgen, som daglig leder. Vælges et generationsskifte 

indenfor familien, skal Jørgens fortsatte tilknytning til virksomheden derfor sikres. At indlemme 

Jørgen i aktionærkredsen af selskabet, vil signalere at man værdsætter hans engagement og ønsker 

at beholde ham. Herudover får han yderligere økonomisk interesse i virksomheden og knyttes 

tættere til familien. 

 

Før det besluttes om et generationsskifte skal gennemføres, skal der laves en analyse af 

virksomheden, for at se om virksomheden har en realistisk chance for at overleve på lang sigt. 

Benchmarkes Biler A/S med konkurrenter, kan det konstateres at virksomheden klarer sig flot, i et 

presset marked. Selskabets nøgletal, heriblandt rentabiliteten, ligger markant over konkurrenter og 

selskabet har udvist en evne til at tilpasse sig markedet, hurtigere end konkurrenterne. Ud fra de 

udarbejdede budgetter, tegner fremtiden lys for virksomheden, hvilket er med til at øge tilliden og 

tiltroen til virksomheden. Analysen viser, at Biler A/S er velfungerende, samt at virksomheden vil 

være moden til et generationsskifte eller et salg til 3. mand. 

  

For både børnene og medarbejderne gælder det, at der i overvejelserne skal medtages, hvorledes 

deres finansieringsmuligheder i forbindelse med overtagelse af en aktiepost ser ud. For både 

børnene og medarbejderne gælder det, at de ikke har kapital, der gør dem i stand til at erhverve 

aktier for et større millionbeløb. Det vil derfor være relevant, at overveje en eller flere 

omstruktureringer, som vil lette finansiering- og skattebyrden ved et generationsskifte. 

 

Udgangspunktet for værdiansættelse i forbindelse med et generationsskifte er, at overdragelsen skal 

ske til handelsværdien. Handelsværdien for unoterede aktier, vil ofte ikke være kendt, da disse 

omsættes sjældent. For at imødegå problemstillingen vedrørende værdiansættelsen, er der siden 
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1982 fra skattemyndighedernes side, udarbejdet 2 forskellige cirkulærer til at beregne værdien. I 

tillæg hertil udsendte skattemyndighederne i august 2009 en ny vejledning vedrørende 

værdiansættelse. De 3 metoder fremkommer ofte med 3 forskellige værdier, hvorfor der kan være 

skattebesparelser ved den ene metode frem for den anden. 

 

Ved overdragelse indenfor den gaveafgiftspligtige kreds, vil værdien kunne fastsættes ved brug af 

1982-cirkulæret. Dette er ikke tilfældet ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, som er 

uden for den gaveafgiftspligtige kreds. Til beregning af værdien i disse tilfælde, har 

skattemyndighederne historisk anset 2000-cirkulæret som værende retvisende. I august 2009 kom 

skattemyndighederne med en ny hjælperegel til brug for værdiansættelser, heriblandt af unoterede 

aktier. Den nye regel baserer sin værdi på de fremtidige pengestrømme, som forventes at tilgå 

virksomheden, til forskel for de to cirkulærer som baserer sig på kapitalværdier af historiske 

værdier. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke klar praksis på området, som viser at 

skattemyndighederne ikke længere godtager værdiansættelser efter cirkulærerne, hvorfor vi 

vurderer at der ikke er lukket for benyttelse af de to cirkulærer. Men det vil altid være at foretrække, 

at få et bindende ligningssvar vedrørende de beregnede værdier. Således skattemyndighederne ikke 

efterfølgende kan foretage korrektioner, der kan få konsekvenser for generationsskiftet. 

 

Ud fra vores beregninger, vil værdien af Biler A/S efter 1982-cirkulæret være t.kr. -375, hvilket 

korrigeres til en overdragelse på værdi t.kr. 107, ved en overdragelse af hele aktiebeholdningen. 

Værdien efter 2000-cirkulæret er t.kr. 832, mens værdien efter Discounted Cash Flow modellen, 

fremkommer umiddelbart med en værdi på t.kr. 51.151. Det skal nævnes at værdiansættelserne er 

vejledende. 

 

Grundet den lave skattekurs, vil det være fordelagtigt for Birthe at overdrage en større del af 

aktierne til børnene, inden et eventuelt salg eller omstrukturering i forbindelse med 

generationsskiftet. Dermed vil familien på sigt ”spare” afgifter til staten. Dette begrundes med, at 

Birthes økonomiske situation, ikke kræver provenu fra salg af aktierne for at fastholde sin 

levestandard. 

 

Ved et generationsskifte kan det være relevant, at gennemføre en række omstruktureringer inden 

overgangen til den nye ejer. Det er ikke muligt på forhånd, at vide hvilke omstruktureringsmodeller 

der er relevante, da dette afhænger af virksomhedens situation samt hvem man overdrager denne til. 

For Biler A/S kan flere omstruktureringsmodeller vælges. Ud fra Birthes ønsker om minimal 



 124

beskatning, vil det primært være relevant at kigge på modeller, som tillader skattefrie 

omstruktureringer. Som udgangspunkt, er der en række omstruktureringsmodeller, der kan benyttes 

hertil. For Biler A/S afhænger dette af, hvilken løsning Birthe vælger. 

 

Vi har i afhandlingen taget udgangspunkt i to løsningsforslag, som begge forsøger at tage højde for 

virksomhedens fortsatte drift, familiens ønsker samt hvad der er realistisk i den nuværende 

økonomiske situation. 

 

Det ene løsningsforslag munder ud i et salg til 3. mand. Hertil er der to muligheder, privat salg og 

salg fra et holdingselskab. Hvis en køber på nuværende tidspunkt er interesseret i, at erhverve aktier 

til værdien efter Discounted Cash Flow modellen, vil dette være det sikre valg. Ved denne løsning 

vil der skulle betales skat af avancen, omvendt vil familien undgå risikoen for en værdiforringelse i 

forhold til de øvrige løsningsforslag. 

 

Hvis Birthe vælger at et salg er den rette løsning, skal hun overveje om hun er villig til at tage 

risikoen for en værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, vil det være muligt at skabe en 

holdingstruktur efter overdragelse til børnene via en skattefri aktieombytning. Holdingstrukturen 

gør det muligt at sælge aktierne skattefrit efter 3 år. Herved undgås en beskatning på avancen på 

t.kr. 20.971, såfremt virksomheden sælges til t.kr. 51.151. For på sigt at opnå en høj besparelse af 

afgifter, vil en overdragelse på 45 % til hvert barn være den bedste løsning. Fortjenesten vil blive 

beskattet i forbindelse med de løbende udlodninger af udbytte. 

 

Det andet løsningsforslag er relevant, såfremt et salg ikke er ønskeligt for familien eller der ikke er 

en potentiel køber. Vi anbefaler at Birthe først overdrager en aktiepost svarende til 33,3 % af 

selskabskapitalen til hvert barn. Dette bør gøres da skattekursen er fordelagtig på nuværende 

tidspunkt. For at familien kan modtage større skattefrie udbytter, samt kan sælge aktierne skattefrit, 

vil der skulle foretages en skattefri aktieombytning af aktierne i Biler A/S. Aktieombytningen 

efterfølges af en skattefri ophørsspaltning, hvilket vil medføre at hvert familiemedlem får deres eget 

holdingselskab. Da familien ønsker at udskille ejendommen fra driften, udspaltes denne til et nyt 

selskab, hvor familiens holdingselskaber hver ejer 33,3 %. Den indre værdi i Biler A/S vil herefter 

være t.kr. 5.669. Udspaltningen af ejendommen vil hermed reducere, den forlods udbytteret 

familien får i forbindelse med medarbejdernes efterfølgende kapitalforhøjelse, via A/B modellen.   

Familien vil ved kapitalforhøjelsen have ret t.kr. 3.149 i forlods udbytte forrentet med 2 % p.a. og 

tillagt risikotillæg. A/B modellen tilgodeser således alle parter, da medarbejderne kommer ind til en 
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lavere værdi og familien kan beholde ejerskabet. Familien modtager herved en del af 

værdistigningen fra før medarbejdernes indtræden i form af forlods udbytte, mens medarbejderne 

kommer ind til en kurs lavere end beregnet efter Dicounted Cash Flow modellen. 

Ultimativt vil Birthe om cirka 5 år udtræde af ejerkredsen, ved at sælge sine aktier fra sit 

holdingselskab til børnenes holdingselskaber. Finansieringen heraf kan ske via gældsbreve mellem 

holdingselskaberne. 

 

Ændrer forudsætningerne sig, så et af familiemedlemmerne ønsker at sælge sin ejerandel i Biler A/S 

og ejendomsselskabet, vil dette kunne ske skattefrit efter en periode på 3 år. 

 

Samlet vurderer vi, at det løsningsforslag der tilgodeser familiens ønsker bedst, er generationsskiftet 

til børnene og medarbejderne. Dette begrundes med, at vi vurderer medarbejderne har 

kompetencerne til at videreføre virksomheden, samt at forslaget begrænser den samlede beskatning. 

Familien vil selv kunne forvalte hvor stor en del af udbyttet, der skal ud til en høj beskatning.  

Overdragelsen til børnene, vil kunne foregå til den fordelagtige skattekurs, da Birthe ikke har behov 

for, at modtage et større provenu til at understøtte hendes fremtidige levestand. Endeligt imødeser 

det Birthes ønske om at bibeholde virksomheden på familiens hænder, samt muliggør det for 

medarbejderne at kunne finansiere et køb af en væsentlig kapitalpost.   
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15. PERSPEKTIVERING 

Det er nærmest blevet et modefænomen i revisionsbranchen, at oprette holdingselskaber. Dette er 

ikke altid det mest hensigtsmæssige. Man er nødt til at kigge på den konkrete situation og vurdere 

om det er økonomisk forsvarligt.  

 

For udbytter skal det vurderes om de årlige udbytter fra driftsselskabet, væsentligt overstiger de 

forventede udbytter udloddet fra holdingselskaberne. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil et 

holdingselskab blot være en ekstra omkostning. Ydermere skal der tages stilling til, om 

investeringen i driftsselskabet forventes at blive af en væsentlig karakter, samt om det ligger i 

kapitalejerens planer at sælge selskabet. Såfremt udbytter samt provenuet vil være af væsentlig 

karakter, vil et holdingselskab være ideelt.  

 

Hvis medarbejderne ønsker at salget af kapitalandelene skal kunne foregå skattefrit, ville et 

generationsskifte skulle indeholde flere omstruktureringer end vores løsningsforslag ligger op til. 

Nedenstående eksempel er et alternativ til vores løsningsforslag, ud fra de ovenstående 

forudsætninger og er medtaget for at illustrere hvorledes en langsigtet struktur kan opbeygges.  

 
Figur 9: Tidslinje ved omstrukturering med medarbejderholding – Egen tilvirkning. 

 

Step 1 til 5 er identiske med løsningsforslag 1, med undtagelse af, at der stiftes et ekstra 

holdingselskab, der ejes i fællesskab af familiens 3 holdingselskaber. 

 

Medarbejderne vil herefter skulle stifte hver deres holdingselskab, som stiftes med t.kr. 80 til kurs 

100. Det resterende beløb af de t.kr. 140, vil herefter kunne udlånes til holdingselskaberne mod 

rentebetaling, samtidig med at beløbet på et senere tidspunkt vil kunne tilbagebetales fra selskabet, 

uden at blive beskattet. 

 

Herefter vil familiens fælles holdingselskab Holding F2 ApS, sammen med hvert af medarbejdernes 

holdingselskaber, skulle stifte et ledelsesselskab, med t.kr. 80 i selskabskapital til kurs 125. 
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Fordelingen vil være, at familien indskyder t.kr. 60, mens medarbejderne indskyder t.kr. 20 hver. 

Familien vil igennem fordelingen sikre sig bestemmende indflydelse, for selskabets senere 

beslutninger. 

 

Herefter vil der skulle udføres en kapitaludvidelse i Biler A/S fra Ledelsesselskabet. For at 

nedbringe forlodsudbytteretten, som Holding F2 ApS vil være berettiget til, er familien og 

medarbejderne blevet enige om, at medarbejdernes resterende del af de t.kr. 140 skal udlånes til 

ledelsesselskabet, som herefter har samlet t.kr. 340, til at foretage kapitaludvidelsen i Biler A/S. 

Dette vil efter A/B modellen give et forlodsudbytte på t.kr. 3.969. 

 

Stiftelsen af Holding F2 ApS og dettes aktiemajoritet i Ledelsesselskabet, skal ses som et værn 

imod, at medarbejdernes aktieandel bliver anset for skattemæssigt transparente. Derudover vil 

strukturen medføre, at medarbejdernes holdingselskaber kan modtage skattefrie udbytter fra 

Ledelsesselskabet. 

 

 
Figur 10: Struktur efter kapitaludvidelse via ledelsesselskab – Egen tilvirkning. 

 
Ovenstående figur, viser hvorledes koncernstrukturen vil se ud, efter kapitaludvidelsen via 

Ledelsesselskabet. Birthes udtræden vil herefter kunne ske ved enten at Holding B ApS, sælger 

aktierne i Holding F2 ApS som salg til udstedende selskab, eller ved salg til Holding C og D ApS. 
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Fordelen ved strukturen er, at alle kapitalejere, vil kunne sælge deres andel skattefrit, efter en 

periode på 3 år, fra omstruktureringen samt modtage skattefrie udbytter. Ulempen ved strukturen er, 

at der er større udgifter forbundet med dels omstruktureringen, og dels en løbende ekstra udgift i 

form af revisionshonoraret, for de ekstra selskaber. 

 

En fremgangsmåde som beskrevet lider af den svaghed, at der kan komme lovændringer i 

planlægningsperioden, der kan ske ændringer i de økonomiske forudsætninger i driftsselskabet som 

medfører behov for kapitaludvidelser, og der kan være andre væsentlige ændringer, eksempelvis 

dødsfald eller ændrede forventninger til fremtidig værdi af selskabet.  

 

Det er derfor ofte hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en simpel struktur, der er mest mulig 

fleksibel for senere ændringer i forudsætninger og lovregler mv.  

 

Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på det faktum, at reglerne om skattefri spaltning gør 

det muligt – i forbindelse med et frasalg af aktierne i driftsselskabet – at ophørsspalte et 

holdingselskab, og derved efterlade hver enkelt aktionær med eget holdingselskab med den 

forholdsmæssige andel af salgsprovenuet.  

 

En rådgiver skal derfor være i stand til at inddrage alle væsentlige udfald i forslaget til kunden, 

således at kunden er bekendt med omkostninger og begrænsninger i de alternative løsningsforslag – 

på lang sigt. 
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16. EXECUTIVE SUMMARY 

The key to a successful company ownership transition is thorough planning. However, it is often 

seen that a company facing an ownership transition, has not been planned. There are a lot of 

possible reasons for this; however a sudden death in the family is a frequent reason.  

 

This thesis is based on a situation with an unexpected death of a majority shareholder, where no 

consideration of the company’s transition to the next generation, has taken place.  

 

The problem statement of the thesis is as follows: ”How can an ownership transition be 

implemented on Biler A/S, in a way where the widows future financial needs as well as the family’s 

continued ownership is taken into consideration, but also insures the company the best possible base 

for future growth?” 

 

In order to solve the above statement, it is important to take all circumstances regarding the family 

into account, as well as the circumstances regarding the company in close connection with the 

outside world. Therefore, an advisor is an important sparring partner. 

  

When a death happens, the family often needs help getting an overview of the situation, unless a 

plan concerning the ownership transition of the company, has already been drafted. A company can 

represent substantial value as well as have sentimental value for members of the family, which can 

make the transition of an estate essential. This combined with the legal possibilities and constraints 

can make it almost impossible without an advisor as a sparring partner. 

  

There are a number of ways to prepare an ownership transfer, when the owner is still alive. Models 

to restructure the group, can ensure a smoother transition and ensure that the company has a 

continued operation through a deferral of taxes. 

  

With a transfer of unlisted shares in connection with the ownership transition, the estimated value 

will be an essential element, as the value will have an effect on how high a tax the authorities will 

receive in connection with the transition. In Danish law, there are currently 3 different methods to 

estimate the value of unlisted shares. The methods often estimate a significant difference in value, 

compared to each other. The different values makes it interesting for the parties involved to see 

which model can be used for the transition. In this thesis, one of the methods estimated a negative 
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value. In accordance to Danish tax law, a transition must have a value. A second estimates a low 

value under DKK 1 million, while the calculation after the Discounted Cash Flow method produces 

a value of DKK 51 million. 

 

We have suggested two possible solutions, one is a sale to a third party and the other an ownership 

transition to the family. 

  

The sale to the third party can be done either privately or through a holding company. Currently the 

shares are owned by the widower privately, where a sale will result in tax on the profit. However if 

she chooses the solution of making a tax free exchange of shares, the shares can be sold tax free 

after a period of 3 years. Furthermore, it may be an advantage to transfer a part of the shares to the 

children before a sale.  

 

If the company is transferred to the family, it will be tax free. After the transfer it will be highly 

advantages to restructure the company group to adjust to the current owner structure. Also the 

company’s continued operations should be taken into account. Currently the family does not have 

the skills to run the company, therefore a company structure, including the two executive employees 

as part of the owners, would be ideal. One of these employees will also be the daily leader of the 

company. 

  

At the end of the thesis, we have compared the solutions as well as the advantages and 

disadvantages of each solution. Ultimately, we leave it up to the family to decide which solution is 

best for them. 
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18. BILAG 

18.1. Årsrapport for Biler A/S 
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18.2. Specifikationshæfte for Biler A/S 
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18.3. Balance for Biler A/S – efter udspaltning af ejendommen 
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18.4. Ordforklaring til afsnit om dødsboer 

I forbindelse med gennemgang af lovgivning, er der i loven flere udtryk, som er nødvendigt at 

kende betydningen af, disse vil blive forklaret nedenstående: 

 

Nettoaktiver: Ved nettoaktiver forstås boets aktiver med fradrag af udgifterne til begravelsen og 

boets behandling, samt sikret gæld. 

 

Nettoformue: Ved nettoformue forstås boets aktiver med fradrag af boets passiver. 

 

Udlodning: Ved udlodning forstås alle afståelser fra et bo til efterlevende ægtefælle, arvinger eller 

legatarer. Der er tillige tale om udlodning, hvis der erlægges vederlag for udlodningen. 

 

Boudlæg: Betegnelse for udlæg af meget små boer, hvor nettoværdien i boet er under kr. 38.000. Er 

beløbet under denne grænse, er der for lovgivers side, givet mulighed for at afslutte boet uden 

skiftebehandling, jf. DSL kap 12. Nettoværdien udgør værdien af boets aktiver, efter fradrag af 

rimelige udgifter til begravelsen, boets behandling og af gæld. 

 

Arvelod: Ved arvelod forstås den andel af dødsboets nettoformue, som en arving modtager fra 

dødsboet. 

 

Arvingekøb: I tilfælde hvor arvingen køber et aktiv fra boet eller modtager et aktiv med en større 

værdi end sit arvelod, vil arvingen skulle betale boet differencen mellem værdien af det modtagne 

aktiv og arvingens arvelod. 

 

Skæringsdag: Er den dato hvor det er besluttet at boet endelige opgørelse skal være. Vil kunne ligge 

op til et år efter dødsdagen, med mulighed for forlængelse. 

 

Særeje: Særeje giver mulighed for, at ejerskab af aktiver og eventuelle afkast af aktiver ikke 

overgår til fælleseje ved ægteskab. Der findes forskellige former for særeje, som kort vil blive 

gennemgået nedenfor: 

 

• Fuldstændigt særeje: Denne form for særeje, medfører at der ikke skal deles med ægtefælle, 

hverken i forbindelse med skilsmisse eller død. Dette medfører at det ikke er muligt at sidde i 

uskiftet bo, for aktiver der er fuldstændigt særeje. 
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• Skilsmissesæreje: Her er der særeje ved skilsmisse, hvorimod der ved dødsfald er fælleseje. Det 

er uden betydning hvem af ægtefællerne der går bort først. Ved død overgår hele efterlevende 

ægtefælles formue i delingen med den førstafdødes ægtefælles kreditorer og/eller livsarvinger. 

Dette er ikke at foretrække i situationer hvor førstafdøde efterlader sig en stor gæld. 

• Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje: Denne form for særeje er meget lig 

skilsmissesæreje. Således opretholdes der særeje i tilfælde af separation elle skilsmisse, mens der 

ved død overgår til fælleseje. Forskellen i forhold til skilsmissesærejer er, at det kun er afdødes 

særeje, som overgår til fælleseje ved død. Således opretholdes særeje hos den længstlevende, 

hvorfor dennes særeje ikke kan risikeres at skulle hjælpe til at dække gæld i dødsboet. 

• Tidsbegrænset særeje: En form for særeje, som er tidsbegrænset i en aftalt periode. 

• Brøkdelssæreje: Denne form for særeje vælges, hvis man ønsker en hvis del af formuen skal 

være særeje. 

 

Det er muligt at få særeje dels over de aktiver man har inden man går ind i et ægteskab, men også 

aktiver erhvervet under ægteskabet. 

 

Ved indgåelse af ægteskab, er der automatisk fælleseje for alle aktiver. Derfor er det nødvendigt at 

oprette en ægtepagt, hvis man ønsker særeje. 

Særeje kan dog også fremkomme, hvis det er bestemt af en gavegiver eller i forbindelse med et 

arveforskud, hvor det er bestemt at arveforskuddet skal være særeje. Endvidere kan det 

testamenteres, at en arv skal være særeje, dette kan gøres for både tvangs- og friarv. 
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18.5. Investeringsselskaber 
Et investeringsselskab er defineret enten som et selskab omfattet af UCITS-direktivet eller som et 

selskab hvis aktiviteter består af investering i værdipapirer og hvor der er tilbagekøbspligt, så 

aktionæren til enhver tid kan sælge aktierne tilbage til selskabet til indre værdi. Herudover er 

definitionen udvidet til også at omfatte selskaber der udøver kollektiv investeringer i værdipapir, 

men hvor der ikke nødvendigvis er tilbagekøbspligt. Kollektiv investering er, hvor selskabet har 

minimum 8 selskabsdeltagere og mindst 85 % af selskabets aktiver er investeret i værdipapirer 

omfattet af enten ABL eller KGL.  

 

Deltagerantallet skal måles ved udgangen af selskabets indkomstår, jf. udtalelse fra skatteministeren 

samt det bindende svar 2010.84. Såfremt en eller flere af aktionærerne er koncerner, gælder det at 

koncernforbundne deltagere, efter KGL § 4, regnes for en deltager i opgørelsen af deltagerantallet. 

Om mindst 85 % af selskabets aktiver er investeret i værdipapirer, opgøres ud fra selskabets 

årsrapport. En bemærkning hertil er at såfremt selskabet ejer over 10 % af et selskab, der ikke selv 

er et investeringsselskab, medregnes dette ikke til opgørelsen over værdipapir. Koncernforbundne 

selskaber anses for at være transparente.  

 

Hvis en investering i et andet selskab, gør at der opnås kontrol efter reglerne om obligatorisk 

sambeskatning, medregnes den ideelle ejerandel af det underliggende selskab i stedet. Et eksempel 

er hvor et selskab ejer 70 % af et andet selskab og har kontrol over dette, vil selskabet skulle 

medregne 70 % af det underliggende selskabs aktiver ved opgørelsen af om selskabet selv er 

omfattet af reglerne. 

 

Såfremt et selskab er kvalificeret som et investeringsselskab medfører dette at det er ombefattet af 

ABL § 19, hvilket medfører at aktionærerne lagerbeskattes af årets værditilvækst. Gevinster og tab 

medregnes som i den selskabsskattepligtige indkomst for selskabsaktionæren og som 

kapitalindkomst for personlige aktionærer. 

 

Det er muligt for et selskab at overgå eller ophører med at være omfattet af § 19. Såfremt et selskab 

overgår til eller ophører med at være omfattet i et regnskabsår, skal dette beskattes som hidtil indtil 

årets udløb, jf. SSL §§ 5c og 5b. Der er ikke indført lempelser for selskaber der ofte overgår til at 

være omfattet for herefter ikke at være efterfølgende. 
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18.5.1. Medarbejderselskaber 
Definitionen af et medarbejderselskab er, et selskab hvor alle aktionærerne på 

erhvervelsestidspunktet var ansat i det udstedende selskab, eller dennes koncernforbundene 

selskaber. 

Såfremt et medarbejderselskab ville blive anset for et investeringsselskab, der udelukkende ejer 

aktier som beskrevet herover, vil dette være undtaget reglerne i ABL § 19. Det er dog et krav, at det 

udstedende selskab eller dennes koncernforbundne selskaber ikke selv er et investeringsselskab. 

Ovenstående krav gælder for samtlige aktionærer.  

Selskabet må herudover også eje op til 15 % kontanter og indestående på anfordringskonti, uden at 

overgå til beskatning efter ABL § 19. Bestemmelsen nævner ikke andre former for undtagelser, 

hvorfor enhver anden type investering må medfører at selskabet kan blive omfattet af ABL § 19.  

 

Det er muligt at omgå reglerne så man bevidst ikke bliver omfattet af ABL § 19. Eksempler herpå 

kan nævnes (ej udtømmende): 

• Øge ejerskabet til over 10 % 

• Investere i erhvervsaktiver, såsom fast  

• Sammenlægge selskabet med et andet selskab, som ikke vil blive anset for 

investeringsselskab 

 

Medarbejderselskaber der er omfattet af ABL § 19, beskattes som beskrevet herover. 

Medarbejderselskaber der ikke er omfattet, beskattes efter de normale regler i ABL.  
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18.6. Anmeldelsespligt ved omstruktureringer 

Såfremt Skattemyndighederne har givet tilladelse til omstruktureringen, er der ikke 

anmeldelsespligt for dette. Dog skal nytegningen eller kapitalforhøjelsen i det erhvervende selskab 

anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i SL. Ved brug af A/B aktiemodellen, 

sker der udelukkende kapitalforhøjelse, hvorfor dette er det eneste der skal meddeles til 

skattemyndighederne. 

 

Oftest bliver der stillet krav om at skattemyndighederne skal underrettes, såfremt der sker 

væsentlige ændringer efter tilladelsen er givet. Tanken bag dette er at sikre, at alle relevante 

informationer modtages og tages med i bedømmelsen om hvorvidt der skal gives tilladelse. 

Såfremt det er en viljebestemt eller forudsigelig39 disposition, skal skattemyndighederne underrettes 

senest 3 måneder forud for ombytningen, eller såfremt ombytningen har fundet sted, 3 måneder 

forud fra de forventes at indtræde. Er det derimod en uforudset disposition skal 

Skattemyndighederne underrettes senest 1 måned efter forholdet er kommet til aktionærens 

kendskab.   

 

Hvornår der er sket en væsentlig ændring er et vurderingsspørgsmål. Et af de vigtigste spørgsmål 

man skal stille sig selv er, ville man stadig have fået tilladelsen hvis denne ændring var kendt på 

tidspunktet for omstruktureringen. Er svaret nej, vil dette være en væsentlig ændring. Herudover er 

der andre ting der også skal anmeldes. Er man i tvivl om noget skal anmeldes, bør dette altid 

anmeldes, da konsekvensen ellers kan være at tilladelsen bliver ugyldig og omdannelsen dermed 

skattepligtig. 

 

Ligningsvejledningen 2010-1; S.G. 18.7.2 samt tidligere afgørelser er gode retningslinjer for 

hvornår en ændring skal anmeldes. Herunder kan nævnes (ikke udtømmende): 

• afståelse af ejerandele, herunder også grundet dødsfald mv.  

• aktionæren påtager sig en forpligtelse om at sælge aktierne efter 3-års fristen. 

• tilbagesalg af aktier i holdingselskabet 

• salg af (væsentlig) aktivitet i datterselskabet 

• udstedelse af medarbejder aktier 

• ændringer i aktieklasser  

• forskydning i formueforhold generelt  
                                                 
39 Viljebestemt eller forudsigelig disposition er en disposition selskabets eller dets aktionærer selv er herre over, 
herunder kan nævnes salg af aktivitet mv. 
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Såfremt der er flere tiltag i den samlede plan, vil det være mest hensigtsmæssig at søge om alle 

omstruktureringsplanerne samlet. Er dette ikke gjort skal man anmelde en eventuelt efterfølgende 

omstrukturering til skattemyndighederne. 

 

Når skattemyndighederne har modtaget information om ændringen, vil de gå ind og vurdere den 

konkrete sag og herefter vurdere om dette skal påvirke tilladelsen. 

 

Såfremt skattemyndighederne ikke bliver underrettet, vil der ligge en formodning om at tilladelsen 

skal tilbagekaldes, jf. LV 2010-1, S.G.187.7.2, dog vil dette afhænge af en konkret vurdering. 

Såfremt den tilbagekaldes er der mulighed for omgørelse. 

 

Er omstrukturering sket uden tilladelse, skal selskabet senest samtidig med indsendelse 

selvangivelsen for året hvori omstruktureringen er sket, oplyse skattemyndighederne at en 

omstrukturering uden tilladelse har fundet sted, jf. ABL § 36, stk. 7, FUS § 15 C, stk. 1, 4 pkt., . 

Såfremt man ikke oplyser dette, medfører det ikke at ombytningen bliver skattepligtig, men 

derimod at selvangivelsen ikke anses for angivet korrekt. 

 

Såfremt skattemyndighederne meddeler, at de ønsker yderligere oplysninger efter FUS § 6, skal 

dette fremsendes indenfor 1 måned. Såfremt dette ikke sker, kan FUS regler om en skattefri 

omstrukturering ikke anvendes. 

 

Reglerne i SEL skal anvendes såfremt der sker nytegning af et selskab. Omstruktureringen anses for 

gennemført, når det erhvervende selskab er stiftet og anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Sker der kapitalforhøjelse skal reglerne i SEL om apportindskud også anvendes, dette skal anmeldes 

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
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18.7. Beregning af goodwill 

Biler A/S

Goodwillopgørelse i .h.t. skattevæsenets beregningsregel

2007/08 2008/09 2009/10

Regnskabsmæssigt resultat før skat................................................. (1.333.429) 501.012       2.510.464    

Reguleringer:
Skattemæssige afskrivninger............................................................ (2.007.983) (1.772.972)  (3.674.801)  
Regnskabsmæssige afskrivninger..................................................... 1.408.962   1.451.779    1.461.507    
Renteindtægter, tilbageføres............................................................. (349.919)    (999.136)     (147.561)     
Renteudgifter, tilbageføres................................................................ 4.339.392   4.758.394    3.548.714    

Regnskabsmæssigt reguleret driftsresultat....................................... 2.057.023   3.939.077    3.698.323    

Vægtning, faktor................................................................................ 1                 2                  3                  

Vægtet resultat................................................................................... 2.057.023   7.878.154    11.094.969  

Sum af vægtet resultat....................................................................... 21.030.146  

Vægtet resultat = (sum af vægtet resultat / 6)................................... 3.505.024    

Hvis konstant stigende/faldende udvikling: -              
-              

3.505.024    

Driftsherreløn 50% af ovennævnte (min.250/max.1.000)*2.............. -              

3.505.024    

Forrent. af aktiver, kapitalafkastsats + 3%, p.t., 7%.......................... (6.448.609)  

Rest til forrentning af goodwill............................................................ (2.943.584)  

Forrentning 3 år, kapitaliseringsfaktor ved 12%........................... 1,26            (3.712.668)  

Forrentning 5 år, kapitaliseringsfaktor ved 12% .......................... 1,96            (5.783.835)  

Forrentning 7 år, kapitaliseringsfaktor ved 12%........................... 2,57            (7.577.690)  

Beregningsgrundlag, herefter
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Kapitaliseringsfaktorer til beregning af goodwill jf. TS cirkulære 10-2000

Resultat
N=levetid 5 1,96        

Rente 12,00%

T Sum år 1 - 20
1 0,9 (0,89286) -0,803571 År 1 -0,803571 1
2 0,7 (0,79719) -0,558036 År 2 -1,361607 2
3 0,5 (0,71178) -0,35589 År 3 -1,717497 3
4 0,3 (0,63552) -0,190655 År 4 -1,908153 4
5 0,1 (0,56743) -0,056743 År 5 -1,964895 5 -1,964895
6 -0,1 (0,50663) 0,050663 År 6 -1,914232 6
7 -0,3 (0,45235) 0,135705 År 7 -1,778527 7
8 -0,5 (0,40388) 0,201942 År 8 -1,576586 8
9 -0,7 (0,36061) 0,252427 År 9 -1,324159 9

10 -0,9 (0,32197) 0,289776 År 10 -1,034383 10
11 -1,1 (0,28748) 0,316224 År 11 -0,718159 11
12 -1,3 (0,25668) 0,333678 År 12 -0,384482 12
13 -1,5 (0,22917) 0,343761 År 13 -0,04072 13
14 -1,7 (0,20462) 0,347854 År 14 0,307133 14
15 -1,9 (0,18270) 0,347123 År 15 0,654256 15
16 -2,1 (0,16312) 0,342555 År 16 0,996812 16
17 -2,3 (0,14564) 0,334982 År 17 1,331794 17
18 -2,5 (0,13004) 0,325099 År 18 1,656893 18
19 -2,7 (0,11611) 0,313488 År 19 1,970381 19
20 -2,9 (0,10367) 0,300634 År 20 2,271015 20

-1,964895
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18.8. Beregning af skattekursen 

Beregning af skattekurs for unoterede aktier 

Se særregler om opgørelsen af skattekursen i 
tilhørende notat (eksempelvis vedrørende 
ejendomsselskaber). I øvrigt brug altid de seneste 
nye kapitaliseringsfaktorer

Kapitaliseringsfaktorer

Indtjeningsevne 9,50
Indtjeningsevne, modificerende 4,75
Udbytte 54,00
Indre værdi 80,00

Selskabsskatteprocent
Seneste 

regnskabsår
Andet sidste 
regnskabeår

Tredje sidste 
regnskabsår

I pct. 25% 25% 25%

Skattemæssig egenkapital

Egenkapital regnskab 17.440.994
+ Udskudt skat 3.093.594
- Foreslået udbytte for regnskabsåret -1.000.000
- Regnskabsmæssig værdi ejendom -47.312.124
+ Materielle anlægsaktiver, regnskab -15.905.161
+ Driftsmidler, skat (ej fradrag hvis negativ) 7.820.591
-/+ Ejendomsværdi 26.500.000
- Debitorer regnskabsmæssigt -9.160.627
+ Debitorer skattemæssigt 9.470.843

Periodeafgr. Regulering skat

Skattemæssig egenkapital -9.051.890
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1.
Beregning af indtjeningsevnen

Regnskabsår
Seneste 

regnskabsår
Andet sidste 
regnskabeår

Tredje sidste 
regnskabsår

Skattepligtig indkomst 1.851.125 -448.767 -389.048
+

Skattefrit udbytte, jf. SEL § 13, stk. 1. nr. 2, stk. 3-5 

Aktiekapital eller gns. aktiekapital. Der skal i visse 1.720.890 1.500.000 1.500.000

Skattepligtig indkomst 1.851.125 -448.767 -389.048
Skattefrit udbytte m.v. 0 0 0

=
Nettooverskud før skat 1.851.125 -448.767 -389.048

- Skattepligtig indkomst nedrundet til et med 100 deleligt resultat 1.851.100 -448.800 -389.100

Skat af skattepligtig indkomst nedrundet til et 
med 100 deleligt resultat 462.775 0 0

=
Nettooverskud efter skat 1.388.350 -448.767 -389.048

Kapital 1.720.890 1.500.000 1.500.000

Indtjeningsevnen (Tallet skal angives med en 80,7 -29,9 -25,9

Indtjeningsevne i gennemsnit.(Tallet skal angives 
i et helt tal. Brøkdele under 0,5 bortkastes, medens 
der ved brøkdele på 0,5 eller derover rundes op). 
Beregnet som indtjningsevnen for alle 3 år 
divideret med 3. Hvis resultatet bliver negativt, 
forhøjes indtjeningsevnen til 0 8

Kapitaliseringsfaktor, jf. tabelmateriale 9,50  

Indtjeningsevnen * kapitaliseringsfaktor 76,0
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2.
Beregning af det deklarerede udbytte

Skal ikke udfyldes vedrørende hovedaktionæraktier

Det vedtagne udbytte 0

Aktiekapitalen 1.720.890

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tablemateriale 54,0

Det deklarede udbytte (Tallet angivet med én 0,0

Deklareret udbytte * kapitaliseringsfaktor 0,0

3.
Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital -9.051.890

Aktiekapital 1.720.890

OBS - hvis aktierne er opdelt i flere klasser, hvor 
disse klasser ikke er lodtagere på lige vilkår i 
selskabets formue, skal der tages hensyn dertil 
ved beregningen

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tabelmateriale 80

Indre værdi (Tallet angives i et helt tal. Brøkdele -526

Indre værdi * kapitaliseringsfaktor -421
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4.
Beregning af skattekursen (I visse 
situationer skal der foretages en modificeret 
beregning, se punkt 5 nedenfor)

Skattekursen. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen, det 
deklarede udbytte og indre værdi, nedrundet til 
delelig med 5. -115,00
Skattekursen for hovedaktionær. Beregnet som et 
gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen og indre værdi, nedrundet til 
delelig med 5. -175,00

5.
En modificeret beregning af skattekursen

Hvis skattekursen, som beregnet under punkt 4, 

Indre værdi som beregnet ovenfor -526,00

Kapitaliseringsfaktor for indre værdi op til 10 9,50
Kapitaliseringsfaktor for indre værdi over 10 4,75

Indtjeningsevne op til 10 * kapitaliseringsfaktor 76,00
Indtjeningsevne over 10 * kapitaliseringsfaktor 0,00

Samlet indtjeningsevne 76,00

Skattekurs, jf. modificeret beregning. Beregnet 
som et gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen, det deklarede udbytte og indre 
værdi, nedrundet til delelig med 5. -115,00
Skattekurs for hovedaktionærer, jf. modificeret -175,00

Hvis kursen efter den modificerede beregning  
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18.9. Discounted Cash Flow model 

Antal budgetår 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R2009/10 B2010/11 B2011/12 B2012/13 B2013/14 B2014/15 B2015/16 B2016/17 B2017/18 B2018/19 B2019/20
EBIT 7.495 8.800 9.800 10.500 11.250 12.050 12.500 12.950 13.410 13.900 14.400
Growth 17,4% 11,4% 7,1% 7,1% 7,1% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% 3,6%
Skat på EBIT -1.874 -2.200 -2.450 -2.625 -2.813 -3.013 -3.125 -3.238 -3.353 -3.475 -3.600
EBIT efter skat 5.621 6.600 7.350 7.875 8.438 9.038 9.375 9.713 10.058 10.425 10.800
Afskrivninger 1.500 2.000 2.000 2.000 1.800 1.800 1.700 1.700 1.600 1.500 1.400
% af EBIT 22,7% 20,4% 19,0% 16,0% 14,9% 13,6% 13,1% 11,9% 10,8% 9,7%
Ændring arbejdskapital 6.000 5.640 5.302 4.984 4.684 4.403 4.139 3.891 3.657 3.438 3.232
% af EBIT -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Investeringer -12.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 0 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Fri pengestrøm 1.121 13.240 13.652 13.859 9.922 14.241 14.214 12.303 14.315 14.363 13.432
Growth 1080,8% 3,1% 1,5% -28,4% 43,5% -0,2% -13,4% 16,3% 0,3% -6,5%

WACC
Terminalperiode Vækst terminal periode 3,5% 17,3% 17,8% 18,3% 18,8% 19,3%
EBIT 14.904 Skattesats terminalperiode 25% 2,5% 77.888 75.479 73.222 71.102 69.107
Skat EBIT -3.726 3,0% 78.670 76.182 73.856 71.675 69.627
EBIT efter skat 11.178 WACC 3,5% 79.507 76.934 74.532 72.285 70.178
Ændring arbejdskapital 3.345 Ugearet beta 0,9 4,0% 80.408 77.741 75.256 72.937 70.766
Fri pengestrøm terminal periode 14.523 Beta værdi 3,8 4,5% 81.379 78.608 76.033 73.634 71.394

Markedsrisiko 18,0%
Risikofri rente 1,8%

Værdiansættelse Ejernes afkastkrav 69,3%
Nutidsværdi Budgetperiode 56.370 Risiko tillæg i forbindelse med nyt segment 0%
Nutidsværdi terminal periode 18.163 Diskonteringsfaktor
Enterprise value 74.532 Kapitalstruktur Rente fremmedkapital 3,0%
Markedsværdi af rentebærende gæld -23.381 Gæld 76% Rente fremmedkapital efter skat 2,3%
Egenkapitalens værdi 51.151 Egenkapital 24% WACC 18,3%
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18.10. Pengestrømsopgørelse Biler A/S 

2010 2009
Driftsresultat 6 4
Regulering for ikke likvide driftsposter 3 2
Ændringer i driftskapital 6 2
Renteindbetalinger og lignende 0 1
Renteudbetalinger og lignende -4 -5
Betalt selskabsskat 0 0
Cash flow fra driftsaktivitet 11 5
Investeringer i tekniske anlæg m.m. -12 1
Inv/Salg i ass. virk. og andre værdipapirer og lignende 0 2
Cash flow fra investeringsaktivitet -12 3
Frit cash flow -1 8
Udbytte til aktionærer -1 0
Fin. Instr. 1 0
Kapitaludvidelse (aktiekapital plus overkurs) 1 0
Langfristet lånefinansiering 7 -3
Kortfristet lånefinansiering -6 -5
Cash flow fra finansieringsaktivitet 2 -8
Årets likvider ændret med 1 0
Likviditet primo 0 0
Årets likviditetsbevægelse (cash flow) 1 0
Likviditet ultimo 1 0
Likviditet omfatter:
Værdipapirer 0 0
Likvide beholdninger 1 0

1 0
Regulering for ikke likvide driftsposter
Afskrivninger inkl. goodwill 1 1
Resultatandel, associerede virksomheder 2 1
Reg fin. Instr 0 0

3 2
Ændring i driftskapital
Varebeholdninger 6 3
Tilgodehavender fra salg -2 2
Øvrige tilgodehavender 0 0
Leverandør- og anden gæld mv. 2 -2

6 2

Mio. DKK

 


