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0 Executive Summery 

As part of the Master of Science in Economics and Auditing program at Copenhagen Business 

School, we have to write a thesis in this field as part of the final of this degree. We have 

chosen to write about generation change in a family business. Our thesis is based on a family, 

where the husband owns and operates the business Design A/S, his son, who wish to take over 

the family business and a daughter who doesn’t wish to take part in the family business. 

Design A/S is a fictive business, but the business is not less fictive that the scenario wouldn’t 

appear in real life. Therefore you can use this thesis as an inspiration of have to deal with a 

generation change in a family own business.  

 

In the near future many Danish businesses will experience a generation change as the 

shareholder is getting close to retirement age or other circumstances internal issues in the 

family businesses. As part of the arising of the problem with dealing with generation change 

we chose to look at this problem.  

 

To solve the problem of how to make the best generation change in a family owned business 

we have outlined the primary question: How can a generation change of a principal shareholder 

carry out tax-related optimally in consideration of cash need and demands with the involved 

partners. To answer this question we have a few sub questions as mentioned below to help us 

solve the primary questions:  

 

• Which general consideration should you make before starting the generation change 

process? 

• Which relevant laws need to be looked into by a generation change? 

• Which value principles exist and how do they affect the choice of generation change model? 

• Which generations change models are there and how do they apply?   

• Which of the generation change models are most suitable and are some more attractive for 

respectively the purchaser and the transferor? 

• Which consequences are there for the generation change if the shareholder dies before the 

generation change has ended?  

• What gives the most optimal generation change? 
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At first we have described the family business Design A/S and the Jensen Family to get a 

knowledge of the business and the family before staring the generation change. The next step 

in the thesis is to explain at consideration there is with a generation change. In this chapter we 

have divided the consideration in 3 steps. The first step is that the consideration needs to be the 

basis of business Design A/S. The second step is, if the next generation is ready to take over. 

The third step is the transferor consideration with a generation change inclusive pension.  

 

In the next chapters we have described the laws that are relevant for the generation change in 

Design A/S and the valuation of Design A/S. After this we have explained the models for 

generation change that are relevant for Design A/S.  

 

In case of the shareholder dies before the generation change has happen we have explain the 

situation that will occur. There is a couple of alternatives, that can happen if the shareholder 

dies before the generation change. The first alternative is for the wife to be in undivided estate 

and the generation change can happen as if the shareholder was still alive. The second 

alternative is if the estate has been switched, the son can buy the shares. In this case the 

shareholder (dad) can bequeath the shares to the son and the daughter can get the same amount 

of money in cash or other assets, so the son won’t be better of than the daughter but he will 

still get the shares.  

 

If the shareholder (dad) doesn’t die there will be many solutions for a generation change. In 

this thesis we do assume that the shareholder doesn’t die. We have chosen to set up 5 solutions 

where the first solution is the expensive one. In the first solution we do not optimize the 

generation change models. In the first solution the son buys the shares and doesn’t take years 

to prepare. We chose to write about this solution in case of a generation change has to occur 

right away and the shareholder (dad) and son doesn’t have enough time to plan the right 

generation change.   

 

The second solution is a variation of solution 1. In this solution the son establish a holding 

company, and the holding company buys the shares in Design A/S. This is also an expensive 

solution, but the holding company can deduct the interest cost a 100 % from the loan from 

buying the shares.  
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In the third solution we chose succession with gift. In this model we have the possibility to 

optimize the value of the gift from the shareholder (dad), based on the point of the dad and 

how much he can effort and still be able to have the retirement as he wishes.  

 

In the fourth solution we chose share exchange combined with resale to issuing company. In 

this model the shareholder builds a holding structure with the help of share exchange. After 

this step the son can buy a portion of the shares. After a 3 years period the dad can sell the rest 

of his shares to the company as long as the equity meets the capital requirements.  

 

In the fifth solution we chose share exchange. After share exchange the company issues new 

shares and the share capital divides the shares in A- and B-shares. The son establishes a 

holding company and the holding company buys the B-shares. The dad’s holding company has 

an entitled to advanced dividend. When dad’s holding company has received the full advanced 

dividend the son’s holding company can buy the rest of the shares.  

 

We think that the fifth solution will be the best solution as both the dad and the son wishes will 

be taking into account. But no matter what it is important to start planning a generation change 

in an early state, so all generation change models can be considered for an optimal solution.  
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1 Indledning og Problemformulering 

1.1 Indledning 

Mange danske virksomheder står i den kommende tid overfor et generationsskifte. Når et 

generationsskifte skal foretages, skyldes det ofte ejerens alder eller forhold indenfor 

virksomheden.  

 

Det primære ønske ved et generationsskifte af en familieejet virksomhed er, at næste 

generation i familien viderefører virksomheden. Dette forudsætter, at den næste generation 

både fagligt og ledelsesmæssigt har de kompetencer, der kræves for at overtage virksomheden 

samt har lysten til dette. Det er vigtigt at begge forudsætninger er opfyldt. Mange 

generationsskifter har fået en uheldig udgang, da den ældre generation har presset den yngre 

generation til at videreføre virksomheden, uden at de nødvendige forudsætninger har været til 

stede hos den yngre generation. Et familiemæssigt generationsskifte er derfor ikke egnet til alle 

virksomheder. Såfremt ejer ønsker et generationsskifte, men savner arvtager i familien, kan 

ejeren vælge at foretage et generationsskifte til en medarbejder.  

 

Finanskrisen, som har præget Danmark og resten af verden, har fået mange virksomhedsejere 

til at fortsætte lidt endnu og udskyde et potentielt generationsskifte1. Der findes knapt 39.000 

familieejede virksomheder i Danmark. 17 % af disse virksomheder har en ejer, som er over 65 

år gammel, og 37 % af virksomhederne har en ejer, som er mellem 55 og 65 år. Dette betyder 

at over 21.000 familieejede virksomheder står over for et generationsskifte indenfor de 

kommende 10 år2.  

 

Ved gennemførsel af et generationsskifte bliver både den civilretslige-, skatteretslige-, og 

selskabsretslige lovgivning involveret, men det er den skatteretlige lovgivning, der har størst 

indflydelse på, hvordan et generationsskifte skal planlægges og gennemføres.  

 

Det er vigtigt, at der både bliver taget hensyn til modning af virksomhed, og at overgangen til 

ny ejer sker over en periode for at opnå et succesfuldt generationsskifte. Er et generationsskifte 

planlagt optimalt, kan man bruge den generationsskiftemodel som giver den bedste løsning 

                                                 
1 Ehvervsbladet, ” Farligt at udskyde generationsskifte”, den 9. juni 2009 
2 Erhvervs- og byggestyrelsen, ”Ejerskifte – din virksomhedsfremtid” 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 8 af 163 

med de scenarier, som opstilles. Sker et akut generationsskifte i stedet, vil dette med stor 

sandsynlighed ikke resultere i en optimal løsning og kan måske ende med store og 

unødvendige avanceskatter til ejeren samt, at personen, som har overtaget virksomheden, 

muligvis ikke har motivationen og evnerne til at videreføre virksomheden, og virksomheden 

kan ende med at lukke.  
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1.2 Problemformulering 

Når et generationsskifte skal foretages, står de involverede parter overfor mange overvejelser. 

Dette indebærer både de skattemæssige, selskabsretslige og personlige overvejelser.  

 

Det vil derfor være nødvendigt at overveje og belyse konsekvenserne og mulighederne for 

samtlige parter, der er involveret i generationsskiftet med de relevante 

generationsskiftemodeller. 

 

Vi har valgt følgende hovedproblemstilling: 

 

”Hvordan kan et generationsskifte af et hovedaktionærselskab foretages skattemæssigt optimalt 

under hensyntagen til likviditetsbehov og krav hos de involverede parter?” 

 

Hovedspørgsmålet bliver besvaret med udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

 

• Hvilke generelle overvejelser bør man gøre inden man sætter generationsskifteprocessen i 

gang? 

• Hvilken relevant lovgivning skal undersøges ved et generationsskifte? 

• Hvilke værdiangivelsesprincipper findes der, og hvordan påvirker disse valget af 

generationsskiftemodel? 

• Hvilke omstruktureringsmodeller danner grundlag for generationsskifte, og hvordan 

anvendes disse? 

• Hvilke af generationsskiftemodellerne er mest hensigtsmæssige, og er der nogen der er mest 

fordelagtige for henholdsvis erhverver og overdrager? 

• Hvilke konsekvenser er der for generationsskiftet, såfremt aktionæren dør, inden 

generationsskiftet er gennemført? 

• Hvad giver det mest optimale generationsskifte? 

 

For at komme med et praktisk eksempel på generationsskifte, har vi valgt at inddrage en 

casevirksomhed. Afslutningsvis vil vi vurdere, hvilken løsning, som kan anbefales for 

casevirksomheden. 
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1.3 Afgrænsning 

Generationsskifte er et stort område og vedrører alt lige fra selvstændige erhvervsdrivende til 

større koncerner. Børsnoterede virksomheder er typisk ikke relevante for generationsskifte. 

Kandidatafhandlingen vil tage udgangspunkt i hovedaktionærselskaber, hvor den 

skattemæssige behandling vil blive analyseret og belyst. Selvstændige, personligt drevne 

virksomheder og generationsskifte heraf, vil ikke blive inddraget i kandidatafhandlingen, da vi 

tager udgangspunkt i et hovedaktionærselskab. 

 

I kandidatafhandlingen fokuserer vi kun på de lovgivninger, som er relateret til aktieselskaber, 

herunder aktieselskabet Design A/S, som vores kandidatafhandling bygges op om. Dog skal 

det bemærkes, at kandidatafhandlingens modeller også kan anvendes på anpartsselskaber, men 

at vi ikke vil drage paralleller hertil i afhandlingen. I henhold til Design A/S’s struktur, vil vi i 

kandidatafhandlingen kun se på de hovedaktionærforhold, hvor hele aktiekapitalen er ejet af 

hovedaktionæren.  

 

Kandidatafhandlingen vil tage udgangspunkt i ”rene” generationsskiftemodeller, som har 

relevans for Design A/S. Generationsskiftemodellerne vil blive gennemgået særskilt. 

Kombinationsmodeller vil ikke blive gennemgået, da det hovedsageligt er 2 

generationsskiftemodeller, som er sat sammen, men en kombination af generationsskifte-

modellerne vil blive belyst i afhandlingen.  

 

Yderligere vil vi gennemgå opdeling i aktieklasser, selvom dette ikke anses som en ”ren” 

model, og bør bruges i forbindelse med en anden generationsskiftemodel.  

 

Der findes mange forskellige modeller og sværhedsgrader indenfor værdiansættelsen af en 

virksomhed. Vi vil i kandidatafhandlingen ikke inddrage værdiansættelsesmodeller efter 

Residual- og Discounted CashFlowmodeller med flere, da disse modeller ikke anses for 

relevante i forhold til handel mellem interesseforbundne parter i mindre virksomheder, som er 

tilfældet i kandidatafhandlingen.  

 

I kandidatafhandlingen vil behandlingen af unoterede aktier blive belyst, hvorfor vi har valgt at 

afgrænse os fra børsnoterede aktier. Porteføljeaktier vil heller ikke blive gennemgået i 

forbindelse med gennemgang af love. Det samme gælder udbytte til ikke datterselskaber eller 
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koncernselskaber. Yderligere vil regler i ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende 

ejendomme anskaffet før den 19. maj 1993 ikke blive gennemgået, da ejendommen i Design 

A/S er anskaffet efter denne dato.  

 

Kandidatafhandlingen vil som udgangspunkt tage stilling til generationsskifte i levende live, 

men da vigtigheden af planlægningen af et generationsskifte har stor betydning, har vi valgt 

også at belyse generationsskifte ved død, såfremt et generationsskifte ikke bliver gennemført, 

før ejeren er afgået ved døden. Vi vil komme ind på bobehandling, arvelovgivning samt 

successionsreglerne ved død. 

 

Der findes både en ”blød” og ”hård” del, når der er tale om et generationsskifte. 

Ledelsesmæssige, organisatoriske og personlige aspekter indgår i den ”bløde” del af et 

generationsskifte. Den ”hårde” del består derimod af økonomiske og tekniske forhold, 

herunder finansiering, skatter og afgifter for såvel virksomheden samt de involverede personer.  

 

Selvom den ”bløde” del er vigtig, har vi valgt at se bort fra denne i kandidatafhandlingen, da 

belysningen af den ”bløde” del ligger forud for og udenfor kandidatafhandlingens 

problemstilling.  

 

Vi har valgt kun at belyse den danske skattelovgivning. Det forudsættes, at Design A/S er 

skattepligtig til Danmark, samt ejer og kommende ejer er fuld skattepligtige til Danmark. 

Derudover har vi valgt at se bort fra til- og fraflytningssituationer.  

 

Da behandling af moms anses som irrelevant for behandlingen af generationsskifte i denne 

kandidatafhandling, har vi valgt at se bort for dette.    
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1.4 Model og metodevalg 

Formålet med kandidatafhandlingen er at analysere og belyse muligheder og konsekvenser ved 

et generationsskifte i et hovedaktionærselskab. Kandidatafhandlingen vil tage udgangspunkt i 

et fiktivt aktieselskab (Design A/S), som er opfundet til afhandlingen. Selskabet er dog ikke 

mere fiktivt, end at de overvejelser og problemstillinger, som måtte komme i forbindelse med 

det kommende generationsskifte, er ganske normale for et almindeligt hovedaktionærselskab i 

Danmark, som selv står overfor et generationsskifte i den kommende fremtid. Design A/S er 

beskrevet under kapitel 2 i opgaven.  

 

Kandidatafhandlingen vil blive bygget op om den aktuelle lovgivning, bekendtgørelser, 

cirkulærer og offentligt tilgængelig litteratur indenfor generationsskifte samt artikler og 

tidsskrifter, som måtte have relevans.  

 

Vi vil gennemgå værdiansættelsen i forbindelse med et generationsskifte ved at inddrage 

Design A/S.  

 

Dernæst vil vi belyse de generationsskiftemodeller, som kan anvendes ved et generationsskifte 

samt forskellene herpå.  

 

Efterfølgende vil vi behandle et generationsskifte, såfremt ejeren afgår ved døden, inden et 

generationsskifte er foretaget. Hertil vil vi inddrage Design A/S.  

 

Afslutningsvis vil vi i kandidatafhandlingen komme med forslag til den optimale løsning for 

familien i Design A/S ved et generationsskifte.  
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Nedenstående ses kandidatafhandlingens disposition og struktur:  

 

 Kapitel 1: 
Indledning og problemformulering 

Kapitel 2: 
Virksomhedsbeskrivelse 

Kapitel 4: 
Lovgivning ved et generationsskifte 

Kapitel 5: 
Værdiansættelse af et generationsskifte 

Kapitel 6: 
Generationsskiftemodeller samt forskel herpå 

Kapitel 7: 
Generationsskifte ved død 

Kapitel 8: 
Valg af løsningsmodel 

Kapitel 9: 
Konklusion 

Kapitel 10-12: 
Litteraturliste, bilag m.v. 

Kapitel 3: 
Overvejelser ved et generationsskifte 

Figur 1: Egen tilvirkning 
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1.4.1 Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe er de involverede parter i virksomheden, som står overfor et 

generationsskifte i Design A/S, samt andre medlemmer af familien Jensen.  

 

Den sekundære målgruppe er de studerende på Copenhagen Business School, lærere samt 

andre, som kunne have interesse for emnet generationsskifte og behandlingen af den 

skattemæssige side af et generationsskifte. 

 

Formålet med afhandlingen er ikke at behandle generationsskifte fra A-Å, men at koble det op 

på en casevirksomhed, for at komme med et praktisk eksempel og se hvad den optimale 

løsning er for både overdrager og overtager.  

 

1.4.2 Kildekritik 

De i afhandlingen anvendte kilder er alle gennemgået for deres validitet, herunder har vi 

forholdt os kritisk til, hvem afsenderen er, samt kildens aktualitet og kvalitet.  

 

Vi har både benyttet os af primære og sekundære kilder i forbindelse med 

kandidatafhandlingen. De primære kilder, som er anvendt, er den skatteretslige og den 

selskabsretslige lovgivning. Hvis det har været nødvendigt, er den enkelte lovgivning blevet 

understøttet af cirkulærer, domme mv. De sekundære kilder, som er anvendt, er artikler, 

lærebøger, internet, tidsskrifter og publikationer. Herudover har vi forespurgt statsautoriserede 

revisorer og skatterådgivere, såfremt vi har fundet dette nødvendigt. 

 

Vi har vurderet brugen af de sekundære kilder i kandidatafhandlingen til generelt at være 

objektiv. Vi har benyttet sund fornuft og en kritisk tilgang til det benyttede materiale, hvorfor 

brugen heraf vurderes pålidelig og kan bruges i forbindelse med udarbejdelsen af 

kandidatafhandlingen.  

 

Vores kildesøgning er afsluttet den 22. december 2010, hvorfor begivenheder, love, domme 

med mere, der er offentliggjort efter denne dato, ikke er taget med i opgaven.    
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2 Virksomhedsbeskrivelse Design A/S 

Selskabet Design A/S ejes 100 % af Jens Jensen, som selv etablerede selskabet i 1997. 

Selskabet blev stiftet ved kontant indskud på DKK 500.000. Jens Jensen er 60 år gammel og 

gift med Jane Jensen, der ligeledes er 60 år.  

 

Design A/S er et handelsfirma, som køber tidløse designmøbler i udlandet og videresælger 

designmøblerne til forbrugerne i Danmark via deres forretning, som ligger i 

Københavnsområdet. Forretningen ligger sammen med selskabets lager og administration. Jens 

Jensen har skabt sig en rentabel forretning og har formået at tiltrække kunder fra hele landet. 

Der er pr. 31. december 2009 7 ansatte foruden Jens Jensen. 

 

2.1 Ejendom 

I forbindelse med at Jens Jensen startede sin virksomhed, erhvervede han samtidig en ejendom, 

hvor virksomheden fik hjemsted. Ejendommen fungerer både som butik, hvor Jens Jensen 

sælger sine designmøbler, og som lager og administration. Lager udgør 35 %, butikken udgør 

55 % og de sidste 10 % udgør administrationen. Jens Jensen bopæl ligger hverken ved siden af 

eller i nærheden af ejendommen. Siden erhvervelsen er der efterfølgende blevet lavet en 

tilbygning i 2002, som kostede DKK 2.160.000. Ud over dette, er der foretaget løbende 

vedligeholdelse, som er fradraget i pågældende indkomstår. 

 

2.2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Selskabet har 1 lastbil, som bruges til at levere designmøbler til forbrugerne. Derudover har 

selskabet diverse EDB udstyr og inventar, som er arkiveret under andre anlæg, driftsmateriel 

og inventar i årsrapporten.   

 

2.3 Varelager 

Varelageret Design A/S består udelukkende af varer til videresalg, da selskabet ikke har nogen 

form for produktion, idet alle dens designmøbler bliver købt færdigproduceret i udlandet. 

Varerne er tidløse og har ingen form for holdbarhedsdato, de går heller ikke af mode, da der er 

tale om tidløse designmøbler. Design A/S har derfor ikke tidligere haft problemer med at 

afsætte designmøblerne, hvorfor der hverken er eller har været lagernedskrivninger.   
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2.4 Debitorer 

Debitorerne i Design A/S udgør en mindre del af den samlede aktivmasse, da størstedelen 

købes på kontant. Der har historisk set heller ikke været konstateret væsentlige tab, hvorfor det 

ikke har været nødvendigt at hensætte til tab på debitorer.  

 

2.5 Familien Jensen 

Familien Jensen, som tidligere nævnt består af hr. og fru Jensen, har en søn, som hedder 

Kasper Jensen. Kasper Jensen er 37 år og er gift med Mette Jensen på 35 år. Kasper og Mette 

har ingen børn, men forventer at få det i fremtiden. Kasper har de sidste 10 år arbejdet i 

faderens virksomhed og ønsker at overtage og drive virksomheden videre i familien. Jens 

Jensen er indforstået med dette og synes, at et generationsskifte er en rigtig god ide, idet han 

gerne vil se sit livsværk forblive i familien. Jens Jensen har planer om at gå på pension om 5 

år, det vil sige, når han fylder 65 år. Far og Søn mener derfor, at planlægningen af et 

generationsskifte bør iværksættes snarest.  

 

Udover sønnen Kasper Jensen, har hr. og fru Jensen også en datter, som hedder Anne Jensen. 

Anne er 24 år, ugift og har ingen børn, men bor sammen med sin kæreste Søren. Anne ønsker 

umiddelbart ikke at få en andel i Design A/S, da hun er i gang med en pædagoguddannelse. 

 

Hr. og fru Jensens formue består af en friværdi i villaen på TDKK 2.500, derudover har de en 

pensionsopsparing på TDKK 1.800 samt opsparet formue på TDKK 1.600. Hr. og fru Jensen 

forventer, efter de er gået på pension, at de skal bruge ca. DKK 50.000 om måneden før skat 

for at opretholde deres levestandard. Dette er baseret ud fra, at man forventer, at deres livsstil 

ændrer sig jo mere de kommer op i alderen. Derfor er DKK 50.000 beregnet ud fra en periode 

på 20 år. 

 

Kasper og Mette Jensens formue består af deres friværdi i lejligheden på TDKK 200. Mette 

Jensen er viceskoleinspektør, og hendes løn kan dække den daglige husholdning.    

 

Jens Jensen er åben over for alle forslag til generationsskifte, der kan gennemføres økonomisk 

forsvarligt.  Design A/S har en mindre formue grundet nogle gode år og har formået at komme 

igennem finanskrisen uden de helt store mén. Kasper Jensen skal finansiere hele erhvervelsen 

med fremmedkapital, idet han ingen frie midler har af betydning. Både far og søn er enige om, 
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at ejendommen hænger sammen med virksomheden, hvorfor de er enige om, at et 

generationsskifte ønskes gennemført således, at ejendommen ikke udskilles fra resten af 

virksomheden, men forbliver i samme selskab.  

 

For at minimere skatten i forbindelse med generationsskifte i virksomheden skal der regnes på, 

hvilken model der vil udløses mindst skat og samtidig kunne finansieres, således at Kasper 

Jensen har råd til dette, og at Jens Jensen har råd til at gå på pension.   
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3 Overvejelser ved et generationsskifte 

Før man beslutter sig for at gennemføre et generationsskifte, er der mange overvejelser, man 

skal have gjort sig. Der er to sider af et generationsskifte, på den ene side er der økonomiske 

og tekniske betragtninger, mens der på den anden side er de personlige overvejelser. Ved 

generationsskifte skal der tages stilling til både et generationsskifte af virksomheden og et 

generationsskifte af formuen.   

 

Det er vigtigt ved et generationsskifte at sikre og bevare virksomheden. Det er en af de største 

beslutninger for en virksomhedsejer at beslutte afhændelsen af sin virksomhed. Dette skyldes, 

at virksomheden har fyldt meget i ejerens liv. Overvejelserne om afhændelsen af virksomheden 

for virksomhedsejer vil ofte være en proces gennem flere år, og den kan ikke startes tidligt 

nok. Generationsskifte bør derfor være en proces, der tages op til løbende overvejelser 

sammenholdt med, at lovgivningen også ændrer sig. Det er ligeledes vigtigt nøje at overveje, 

hvorledes virksomheden kan videreføres bedst muligt. Overvejelserne ved et generationsskifte 

kan opdeles i følgende punkter:  

 

• Overvejelser skal tage udgangspunkt i virksomheden 

• Er næste generation klar 

• Overdragerens overvejelser generelt 

• Ophørspension 

 

Overvejelser skal tage udgangspunkt i virksomheden 

Når et generationsskifte skal foretages, er det vigtigt, at overvejelserne har taget udgangspunkt 

i virksomheden. Dette skyldes, at de fremtidige indtjeningsmuligheder for virksomheden 

normalt er afgørende for både den kommende og nuværende ejers eksistensgrundlag. Den 

nuværende ejer af virksomheden skal have gjort det klart for sig selv, hvad ejeren reelt kan og 

vil opnå. Det er derfor vigtigt for ejeren at få en forståelse, vurdering og afklaring af behov, 

ønsker og muligheder.  

 

Er næste generation klar 

En anden vigtig detalje ved et generationsskifte er at overveje, om næste generation i familien 

er klar til at overtage virksomheden, såfremt der er tale om et generationsskifte inden for 

familiekredsen. Det er vigtigt, at den yngre generation både har mod, lyst og er engageret i at 
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overtage virksomheden fra den ældre generation. Såfremt den yngre generation bliver 

påtvunget overtagelse af virksomheden uden selv at have lyst til dette, ender det som regel i, at 

virksomheden bliver kørt i sænk. Det er derfor vigtigt, at virksomhedsejeren overvejer en 

alternativ løsning såfremt et generationsskifte inden for familiekredsen ikke er oplagt.  

 

Overdragerens overvejelser generelt 

Et optimalt generationsskifte sker ved, at den nuværende ejer af virksomheden bliver sikret 

økonomisk i fremtiden, at den kommende ejer af virksomheden overtager en veldrevet 

virksomhed med gode aktiviteter i fremtiden og derigennem kan betale for overtagelsen 

indenfor en rimelig periode, samtidig med at virksomhedens medarbejdere bibeholder deres 

arbejdsplads.   

 

Nedenstående er en skitse3, som skitserer hovedtrækkene i de overordnede overvejelser en 

virksomhedsejer skal gøre sig i forbindelse med et generationsskifte.  

 

1. Virksomhedens profil  

• hvem er kunderne? 

• hvordan er markedet, og hvilken udvikling vil ske for virksomhedens aktiviteter? 

2. Familiemæssige overvejelser  

• skal virksomheden overdrages til næste generation i familien, eller skal den sælges? 

3. Værdiansættelse af virksomheden  

• hvorledes får virksomhedsejeren mest muligt ud af overdragelsen? 

4. Selskabsretlig struktur  

• skal overdragelsen ske via en holdingmodel, et salg af virksomhedens aktiviteter 
med eller uden succession eller ved et glidende generationsskifte? 

5. Finansiering af generationsskiftet, herunder er også køberens økonomiske forhold på sigt 

6. Køreplan for generationsskiftet 

 

                                                 
3 http://www.advokatfirmaet.dk/vaerd-at-vide-om-jura/generationsskifte/ 
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Ophørspension 

I forbindelse med et forestående generationsskifte skal overdrageren overveje, om en eventuel 

avance skal indgå i en ophørspension. Dette kan i nogle tilfælde være fordelagtigt. I første 

omgang kræver det, at følgende punkter er opfyldt4, før der kan ske en ophørspensions 

indbetaling:  

 

• Pensionsopsparingen skal ske i forbindelse med salg af hovedaktionæraktier 

• Jævnfør PBL § 15 A stk. 1 skal Jens være fyldt 55 år, før afståelse af 

hovedaktionæraktier. 

• Jævnfør PBL § 15 A stk. 2 skal i mindst 10 år inden for de seneste 15 år besidde 

hovedaktionæraktier. 

• Jævnfør PBL § 15 A stk. 3 må selskabet ikke i overvejende grad have bestået af udlejning 

af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. 

• Jævnfør PBL § 15 A stk. 5 skal pensionsordningen være en rateforsikring, ratepension 

eller en pensionsordning med løbende udbetaling.  

 

Hvis der indskydes penge på en ophørspension, er der fuldt fradrag i afståelsesåret, hvis 

indbetalingen sker inden den 1. juli i det efterfølgende indkomstår. Såfremt indbetalingen sker 

efter denne dato, vil man først få fradraget i indbetalingsåret jævnfør PBL§ 18 stk. 1.  

Indbetalingen efter den 1. juli vil ikke neutralisere den skattepligtig avance, der kan 

fremkomme ved salget i salgsåret. Det er muligt at oprette en ophørspensionsordning på 

hvilket som helst tidspunkt i salgsåret eller de efterfølgende 10 år.  

 

I forbindelse med et generationsskifte, hvor generationsskiftet sker ved salg af aktier, kan det 

ikke betale sig at indskyde dele eller noget af avancen i en ophørspensionsordning. Dette 

skyldes, at gevinst ved salg af aktier bliver beskattet som aktieavance i reglerne om 

aktieavancebeskatningsloven, og fradragsværdien heraf på pensionsindbetalingen kommer til at 

udgøre 42 %. I dette henseende vil det derfor ikke være særligt fordelagtigt at indskyde på en 

ophørspensionsordning.  

 

                                                 
4 Pensionsbeskatningsloven § 15 A 
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I forbindelse med de nye lovforslag om pension i foråret 2009, falder ophørspensionen uden 

for DKK 100.000 reglen nævnt i forårspakken 2.0 samt gør sig gældende i Lov nr. 412 af 29/5-

2009. Max grænsen på DKK 100.000 jf. PBL § 16 stk. 2 for indbetaling til ratepension og 

ophørende livrente vil derfor ikke have indflydelse på ophørspensionsordningen.   

 

3.1 Overvejelser i forbindelse med generationsskifte i Design A/S 

Design A/S står overfor et kommende generationsskifte, hvor Jens Jensen står som 

hovedaktionær og ønsker at overdrage selskabet til sin søn Kasper Jensen. Kasper er 

indforstået med at overtage selskabet og videredrive det i fremtiden. Grundet det er 

familiemæssigt generationsskifte, er det vigtigt at finde den optimale pris for både køber og 

sælger. Som tiden har udviklet sig frem til i dag, ser vi mere og mere, at sælger, det vil sige 

faderen, ønsker et større provenu end tidligere og ikke tilgodeser sønnen i samme grad. 

Levestandarden har gjort, at den ældre generation lever længere, rejser mere og nyder deres 

otium end set gjort tidligere. Det samme gør sig gældende i familien Jensen, hvor faderen Jens 

ønsker et fornuftigt provenu, så hans hustru og han selv kan leve et godt otium. Jens forventer, 

at salget af Design A/S bliver en del af hans pensionsopsparing. Samtidig med dette er Jens 

også indstillet på, at Kasper ikke skal betale en for stor pris for Design A/S, da Kasper skal 

have råd til virksomheden. Prisen skal være optimal, så Jens’ behov bliver opfyldt samtidig 

med, at Kasper får det til en pris, som han har råd til.  

 

Jens Jensen har i forbindelsen med de overvejelser, han har gjort sig med et generationsskifte, 

overvejet at skyde noget af provenuet for salg af Design A/S ind som pensionsopsparing, da 

han kan fradage indbetalingen til ophørspensionen i den personlige indkomst. Ligeledes vil den 

sociale pension i fremtiden blive mindre, som det ser ud i dag. Jens Jensen har mulighed for at 

indskyde et maksimum af DKK 2.507.900 på en ophørspension i 20105 i forbindelse med salg 

af sine hovedaktionæraktier. Indbetalingen til ophørspensionen fra salg af hovedaktionæraktier 

må ikke overstige den skattepligtige fortjeneste, som Jens Jensen har fået ved salg af 

hovedaktionæraktier.  

 

For at Jens Jensen har mulighed for at indbetale et beløb til en ophørspension, kræver det, at de 

fire første punkter er opfyldt i ovenstående afsnit om ophørspension. Det sidste punkt kan også 

                                                 
5 PBL § 15 A stk. 6. og http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7730.html 
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blive opfyldt, hvis han vælger en af de tre nævnte pensionsordninger, hvorfor det anses, at Jens 

Jensen godt kan vælge at indbetale til en ophørspension.  

 

Der findes også andre pensionsindbetalinger, dog er mange af dem begrænset til et maksimum 

indbetaling på DKK 100.000 pr år. En pensionsordning, som ikke er begrænset er livrente. 

Hvis man indbetaler til livrente med livsvarig udbetaling, er der fuldt fradrag for indbetalingen 

i personlig indkomst. Ulempen ved livrente er, at den ved død ophæves og eventuelt ikke 

udbetalte beløb, overdrages ikke til pårørende, hvorfor vi i afhandlingen kun vil koncentrere os 

om ophørspension.   

 

Ved overvejelse af valg af selskabsretslig struktur med videre i forbindelse med 

generationsskiftet henvises til de efterfølgende kapitler, hvor dette vil blive gennemgået.  

 

3.2 Delkonklusion 

Det er vigtigt at have gjort sig mange overvejelser i forbindelse med et generationsskifte. Et 

generationsskifte skal helst planlægges i god tid for at få det optimale generationsskifte. Der er 

to sider af et generationsskifte, på den ene side er der de økonomiske og tekniske 

betragtninger, mens der på den anden side er de personlige overvejelser.  

 

Ved et generationsskifte indenfor familiekredsen er det ikke længere sådan, at sønnen kan 

overtage virksomheden for en slik, men i stedet kræver faderen ofte at få noget for 

virksomheden, da det både er en del af hans pension samt det, at ældre i dag lever længere og 

har en højere levestandard og vil nyde deres otium.  

 

Det samme gør sig gældende for Jens Jensen, som gerne vil have et fornuftigt provenu for 

Design A/S, således at han kan nyde sit otium. Samtidig skal Kasper også have råd til at købe 

Design A/S, hvorfor det er vigtigt at finde en optimal pris. Jens Jensen overvejer at indbetale 

til en ophørspension til at mindske den skattepligtige indkomst det år, han sælger sine 

hovedaktionæraktier. I den forbindelse opfylder han kravene til en ophørspension. 
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4 Lovgivning 

4.1 Lovgivning ved et generationsskifte 

I forbindelse med et generationsskifte er det vigtigt at tage højde for den skattemæssige 

lovgivning. De regler, som er centrale for et generationsskifte, vil blive beskrevet nedenfor. Vi 

har valgt kun at inddrage de regler, som har central relevans for generationsskiftet i Design 

A/S.  

 

4.1.1 Aktieavance beskatning 

Hovedaktionæren har følgende to muligheder, når han skal overdrage sin virksomhed: 

 

• Salg af aktier til fysisk eller juridisk person 

• Selskabet overdrager hele eller dele af aktiviteten (aktiverne) 

 

Forskellen på de to muligheder er, at ved salg af aktier til fysisk eller juridisk person er det 

hovedaktionæren, som bliver beskattet, hvorimod ved overdragelse af hele eller dele af 

aktiviteten er det selskabet, som bliver beskattet. Ved sidste valgmulighed kan 

hovedaktionæren benytte selskabet som en pengetank og udlodde udbytte til sig selv.  

 

4.1.1.1 Beskatning af salg af aktier for personer 

Gevinst ved salg af aktier medregnes i den skattepligtige indkomst jævnfør ABL § 12, 

ligeledes fradrages tab ved salg af aktier i den skattepligtige indkomst jævnfør ABL § 13 stk. 

1. Gevinst og tab skal medtages som aktieindkomst jævnfør PSL § 4a stk. 1 nr. 4. Fortjeneste 

eller tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden jævnfør ABL § 24.  

 

Jævnfør PSL § 8a stk. 1 bliver de første DKK 48.3006 (2010) beskattet med 28 %. Er personen 

gift, og ens ægtefælle ikke har aktieindkomst, kan personen bruge ægtefællens bundgrænse, så 

den samlede bundgrænse for 28 % er 96.600 (2010). Beløbet udover de 48.300 (96.600) bliver 

beskattet med 42 % jævnfør PSL § 8a stk. 2.  

                                                 
6 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7730.html 
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Fremkommer der en negativ aktieindkomst, beregnes en negativ skat med de ovennævnte 

procentsatser jævnfør PSL § 8a stk. 2, som skal modregnes i den skattepligtige slutskat jævnfør 

PSL § 8a stk. 5. 

 

4.1.1.1.1 Hovedaktionæraktier 

Definitionen på hovedaktionæraktier er, at den skattepligtige ejer eller har ejet 25 % af 

kapitalen inden for de seneste 5 år eller råder eller har rådet over 50 % af stemmeværdien 

inden for den samme periode på 5 år. Såfremt aktierne er erhvervet som led i en skattefri 

virksomhedsomdannelse, er det 10 år, som er gældende frem for 5 år, som nævnt ovenstående 

jævnfør ABL § 4.  

 

Jævnfør ABL § 47 stk. 1 er det muligt at få et ejertidsnedslag. For at opfylde kravene til at 

ejertidsnedslag skal der være tale om en hovedaktionær, samt at aktierne er erhvervet inden 

den 19. maj 1993. Der opnås et nedslag på 1 % frem til udløbet af indkomståret 1998, dog 

maksimalt 25 % jævnfør ABL § 47 stk. 3.  

 

4.1.1.2 Beskatning af salg af aktier selskaber 

Ved salg af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke gevinst eller tab i 

den skattepligtige indkomst jævnfør ABL § 8. Definitionen på en datterselskabsaktier er aktier, 

som ejes af et selskab, som ejer mindst 10 % af aktiekapitalen jævnfør ABL § 4 A stk. 1. 

Definitionen på koncernselskabsaktier er, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er 

sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter 

selskabsskattelovens § 31 A jævnfør ABL § 4 B stk. 1. Fortjeneste eller tab skal opgøres efter 

gennemsnitsmetoden jævnfør ABL § 24. 

 

4.1.1.3 Konsekvenser for erhververen 

Købssummen for erhververen vil blive hans anskaffelsessum, og det er ikke muligt at afskrive 

på anskaffelsessummen. Havde erhververen derimod købt aktiviteten, ville han kunne foretage 

afskrivninger af de afskrivningsberettigede aktiver.  
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4.1.2 Beskatning af udbytte 

4.1.2.1 Personer 

Udbyttet bliver beskattet som aktieindkomst jævnfør PSL § 4a stk. 1 nr. 1. Ligesom med 

beskatning af aktier jævnfør kapitel 4.1.1 er der en bundgrænse på DKK 48.300 (2010) og 

DKK 96.600 (2010) med ægtefælle for de første 28 %, jævnfør PSL § 8a stk. 1 og de 

resterende bliver beskattet med 42 %, jævnfør PSL § 8a stk. 2. Dog skal det bemærkes, at 

bundgrænsen er ét, beløb og udbyttet og aktiegevinst samlet har et bundfradrag på DKK 

48.300 (DKK 96.600).  

 

4.1.2.2 Selskaber 

Udbytter fra datterselskaber eller koncernselskaber skal ikke medregnes i den skattepligtige 

indkomst jævnfør SESL § 13 stk. 1 nr. 2.  

 

4.1.2.3 Konsekvenser for erhververen 

Ved anskaffelse af et selskab har, køber mulighed for at udlodde udbytte. Så snart køber har 

overtaget aktierne/anparterne i et selskab, har køber ret til udbytte. Udbytte hos køber vil blive 

beskattet på samme måde, som beskrevet i ovenstående afsnit.  

 

4.1.3 Selskabets salg af virksomhed 

Før i tiden skulle ejendomsavance ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, da 

værdistigninger eller værditab blev holdt uden for den skattepligtige indkomst jævnfør SL § 5 

litra a. Der er efterfølgende blevet ændret på reglerne, således at avancer og tab ved salg af 

ejendom medregnes i den skattepligtige indkomst jævnfør EBL § 1.  

 

Salg af ejendom kan blive beskattet efter 2 love, idet der ved bygninger, som er 

afskrivningsberettiget, kan forekomme genvundne afskrivninger i forbindelse med salget 

jævnfør AL § 21. Værdiændringen på ejendommen vil derimod bliver beskattet efter reglerne i 

EBL. Vi har i den forbindelse valgt at opdele beskatningen af ejendomsavance i to afsnit i 

henholdsvis genvundne afskrivninger og ejendomsavance.  
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4.1.3.1 Genvundne afskrivninger 

Der skal laves en opgørelse over genvundne afskrivninger jævnfør AFL § 21, i forbindelse med 

salg af ejendom på de bygninger, som er afskrivningsberettiget jævnfør AFL § 14. Der opgøres 

ikke genvundne afskrivninger på grunde, da grunde ikke er afskrivningsberettigede på grund 

af, at de generelt ikke opnår værdiforringelse.  

 

Beregningen på genvundne afskrivninger opgøres som forskellen på salgssummen og den 

nedskrevne værdi jævnfør AFL § 21 stk. 2. Der kan højst medtages de foretagne afskrivninger, 

herunder forlods- og forskudsafskrivninger på det solgte aktiv. De afskrivninger, som ikke er 

genvundne afskrivninger, skal desuden medregnes i opgørelsen af ejendomsavancen jævnfør 

EBL § 5 stk. 4. Genvundne afskrivninger skal derfor beregnes først, før man går i gang med 

opgørelsen af ejendomsavancen.  

 

4.1.3.2 Ejendomsavance 

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom opgøres efter EBL § 4. Fortjenesten opgøres som 

forskellen mellem den opgjorte regulerede afståelsessum, jævnfør EBL § 4 stk. 4 og den 

opgjorte regulerede anskaffelsessum jævnfør EBL § 4 stk. 2 eller EBL § 4 stk. 3. Opstår der en 

fortjeneste i forbindelse med opgørelsen af ejendomsavancen, skal denne medregnes i den 

skattepligtige indkomst.  

 

Opstår der et tab i forbindelse med opgørelsen af ejendomsavancen, kan tabet fradrages i den 

skattepligtige indkomst, men kun ved modregning i anden fortjeneste ved salg af fast ejendom 

efter EBL § 6 stk. 4 i afståelsesåret og i efterfølgende år. Dette vil sige, at tabet er 

kildeartsbegrænset, og tab kan videreføres til modregning i efterfølgende år, hvis ikke det er 

muligt at modregne i afståelsesåret.  

 

Det er muligt at genanbringe en eventuel fortjeneste ved salg af ejendom i fast ejendom 

beliggende i EU og EØS, hvis selskabet er fuldt skattepligtigt til Danmark. Hvis den 

skattepligtige til ejendomsfortjenesten investerer i en erhvervsejendom i året før afståelsen, i 

afståelsesåret eller året efter afståelsesåret kan fortjenesten modregnes i anskaffelsessummen i 

den nye ejendom jævnfør EBL § 6A. Genanbringelsen er således kildeartsbegrænset, idet der 

kræves, at ejendomsavancen skal genanbringes i lignende aktiv jævnfør EBL § 6 A, stk. 1, 1. 

pkt. Yderligere gælder det at kun den erhvervsmæssige del i afståelsesejendommen, der kan 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 27 af 163 

nedsættes med den del af anskaffelsessummen, som er erhvervsmæssig. Dette gør sig gældende 

for både ejeren og ejerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed jævnfør EBL § 6 A, stk. 

1, 2. pkt. Desuden kan der ikke genanbringes i udlejning af anden fast ejendom end fast 

ejendom jævnfør Vurderingsloven § 33, stk. 1 og 7, da disse ikke anses som 

erhvervsvirksomhed jævnfør EBL § 6 A, stk. 1, 3 pkt.  

 

4.1.3.3 Konsekvenser for erhververen 

Ved anskaffelse af ejendom har køber mulighed for at afskrive 4 % på afskrivningsberettigede 

erhvervsmæssige benyttede bygninger jævnfør AFL § 14 stk. 1. Det er muligt at afskrive i 

anskaffelsesåret.  

 

4.1.4 Driftsmidler 

Salg af driftsmidler skal ske efter realisationsprincippet. Beskatningen sker ved at nedbringe 

den afskrivningsberettigede saldoværdi med den kontant omregnede salgssum jævnfør AFL § 5 

stk. 2 jævnfør AFL § 45 stk. 1. Der må ikke ske afskrivning på aktivet i salgsåret jævnfør AFL 

§ 9 stk. 1. Fremkommer der en negativ saldoværdi, beskattes den efter reglerne i AFL § 8 stk. 

1 som almindelig skattepligtig indkomst. Såfremt den negative saldo ikke medregnes i 

salgsåret, skal den medregnes i året efter. På den måde har man mulighed for at udligne den 

negative saldo i det efterfølgende år.  

 

Jævnfør AFL § 5 stk. 2 opgøres afskrivningsgrundlaget som årets primo saldo med tillæg af 

eventuelle tilgange i årets løb og med fradrag i årets salgssummer. Tilgangene og afgangene 

skal kontantomregnes efter AFL § 45 stk. 1. Der kan afskrives op til 25 % af 

afskrivningsgrundlaget jævnfør AFL § 5 stk. 3.  

 

4.1.4.1 Konsekvenser for erhververen 

Fortjeneste eller tab ved salg af driftsmidler har ikke effekt på køber, men derimod har køber 

mulighed for at afskrive på anskaffelsessummen af driftsmidler med op til 25 % af 

afskrivningsgrundlaget jævnfør AFL § 5 stk. 3. Der kan afskrives i anskaffelsesåret.  

 

4.1.5 Goodwill 

Definitionen på goodwill i skattemæssigt henseende beskrives som en knyttet kundekreds, 

forretningsforbindelser, renommé osv. til erhvervsvirksomheden. Dette er blevet fastlagt flere 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 28 af 163 

gange af landsskatteretten7. Goodwill er den merværdi, der ikke umiddelbart kan henvises til 

selskabets aktiver og passiver.  

 

Goodwill er tilknyttet til den enkelte virksomhed og ikke til en person8. Dette vil sige, at den 

ikke har nogen værdi uden for selskabet, idet selskabet har skabt goodwillen. Der findes to 

former for goodwill, den internt oparbejdede goodwill og den tilkøbte goodwill. Goodwill som 

rent skatteretlig kan overdrages er omfattet af AFL § 40. 

 

Den internt oparbejdede goodwill fremgår ikke af selskabets balance, hvorimod den tilkøbte 

goodwill fremkommer i balancen under immaterielle anlægsaktiver. Den internt oparbejdede 

goodwill vil først fremkomme den dag, selskabets sælges, og den merpris som køberen giver 

for selskabet, er goodwill, som aktiveres. Den internt oparbejdede goodwill går nu fra at være 

internt oparbejdede til tilkøbt goodwill for den nye køber.  

 

Goodwill skal værdiansættes til handelsværdien. Såfremt der sker salg mellem 

interesseforbundne parter, er der ikke modstridende interesser, hvorfor ligningsrådet har 

udarbejdet et cirkulære til hjælp for værdiansættelsen af goodwill9. Der henvises til kapitel 

5.2.1 for gennemgang af cirkulæret.  

 

Goodwill kan i dag afskrives med 1/7 pr. år inklusiv i aftaleåret jævnfør AFL § 40 stk. 1. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres til kontantværdi, som er aftalt mellem køber og sælger. Der 

findes forskellige regler for afskrivning af goodwill frem til 1999, men da Design A/S ikke har 

tilkøbt goodwill, idet Jens Jensen selv har startet selskabet, vil disse regler ikke blive 

gennemgået, da det ikke har relevans for kandidatafhandlingen.  

 

4.1.5.1 Beskatning af goodwill 

Fortjeneste eller tab ved opgørelsen af salg af goodwill opgøres som forskellen mellem 

afståelsessummen og anskaffelsessummen med fradrag for samtlige foretagne afskrivninger. 

For Design A/S har der ikke været nogen goodwill og anskaffelsessummen vil være lig med 

                                                 
7 Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2010-2: E.I.4.1.1 – Hvad er skatteretlig goodwill  
8 SKM 2003.590.LR 
9 Cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000 
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nul. Der er derfor heller ikke afskrevet på goodwill. Salgssummen på goodwill vil i dette 

tilfælde blive beskattet fuldt ud.  

 

4.1.5.2. Konsekvenser for erhververen 

I købers tilfælde vil den tilkøbte goodwill blive aktiveret i balancen, og køberen har derved 

mulighed for at afskrive med 1/7 pr. år inklusiv i aftaleåret jævnfør AFL § 40 stk. 1. 

Afskrivningsgrundlaget er den kontante værdi for køber.  

 

4.1.6 Succession 

Et generationsskifte kan foretages med succession, hvor erhververen indtræder i overdragerens 

skattemæssige stilling ved overdragelsen jævnfør ABL § 34 stk. 2. I dette tilfælde vil 

overdrageren ikke blive beskattet af fortjeneste. Dette vil typisk være faderen i et 

familiemæssigt generationsskifte, hvilket også er gældende i Design A/S.   

 

Da kandidatafhandlingen er bygget op om Design A/S, vil kun succession af aktier blive 

beskrevet nedenstående, idet Design A/S er et selskabsdrevet aktieselskab.  

 

Når næste generation, det vil sige erhververen, ønsker at sælge aktierne engang i fremtiden, vil 

den kommende skattemæssige fortjeneste eller tab behandles, som om aktierne er anskaffet for 

den anskaffelsessum og på det tidspunkt, hvor overdrageren anskaffede aktierne. Erhvereren 

har overtaget den latente skattebyrde fra overdrageren.  

 

I lovændringen, som blev foretaget pr. 1. januar 200910, lempede reglerne vedrørende 

succession, så det blev nemmere at succedere. For at det er muligt at succedere i levende live i 

dag, skal følgende betingelser være opfyldt jævnfør ABL § 34 stk. 1:  

 

• Overdragelsen skal ske til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes 

børnebørn, adoptivbørn eller stedbørn 

• Den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen 

                                                 
10 Lov nr. 532 af 17. juni 2008 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 30 af 163 

• Der er tale om aktier i et selskab m.v., hvis virksomhed ikke i overvejende grad har 

bestået af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller 

lignende 

• Der er tale om aktier og investeringsbeviser, som ikke er udstedt af et investeringsselskab 

jævnfør ABL § 19.  

 

Ved lovændringen pr. 1. januar 2009 blev der yderligere foretaget en ændring, hvor det er 

muligt at levere de overtagne aktier fra faderen til sønnen tilbage til faderen, såfremt sønnen 

alligevel ikke ønsker at videreføre det selskabsdrevne selskab. Følgende betingelser skal dog 

være opfyldt for at tilbagelevere aktierne jævnfør ABL § 35:  

 

• Skal gennemføres senest 5 år efter den første overdragelse 

• Overdragelsen skal ske til den tidligere ejer, som aktierne blev erhvervet fra 

• Den første overdragelse skal være sket med succession 

 

4.1.6.1 Konsekvenser for erhververen 

Overdrageren vil ikke blive beskattet af den fortjeneste, som eventuelt ville være i forbindelse 

med succession. I stedet indtræder erhververen i den skattemæssige stilling jævnfør ABL § 34 

stk. 2 og anses for at have anskaffet aktierne på samme tidspunkt og til samme 

anskaffelsessum og overtager dermed den fulde latente skat, som påhviler aktierne.  

 

I forbindelse med overdragelsen af aktierne ved succession skal der beregnes en passivpost. 

Såfremt overdragelsen af aktierne er forbundet med gave, både helt eller delvis, kan 

passivposten fradrages ved beregningen af den gaveafgiftspligtige værdi jævnfør KSL § 33 D.  

At der gives et fradrag via passivposten skyldes, at der kompenseres for at erhververen 

indtræder i den skattemæssige stilling på aktierne. For beregning af passivposten henvises der 

til nedenstående afsnit. 

 

4.1.7 Gaveafgift 

Gaver bliver som udgangspunkt tillagt den skattepligtige indkomst jævnfør SL § 4 stk. 1, litra 

c, men er der tale om gaver, som er givet indenfor gaveafgiftskredsen skal denne umiddelbart 

ikke medregnes i den skattepligtige indkomst jævnfør SL § 5 stk. 1, litra b. Der skal i stedet 

beregnes en gaveafgift jævnfør BAL § 22 stk. 1 og 3. Det er muligt at give en gave afgiftsfrit, 
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så længe værdien af gaven ligger under bundgrænsen. Beløb over bundgrænsen skal beskattes 

jævnfør BAL § 23. Nedenstående ses en oversigt over beløbsgrænser, som er relevant for Jens 

Jensen og hans familie.  

 

Gaver til (beløb vedr. 2010) Afgiftsfrit pr. år Afgift derudover 
Ægtefælde Ubegrænset 0 procent 
Børn, forældre og stedbørn DKK 58.700 15 procent 
Svigerbørn i øvrigt DKK 20.500 15 procent 
Andre Skattepligtige  
Tabel 1: Afgiftsstørrelse ved gaveoverdragelse - kilde: Revisormanual '10.1 

 

Ydes der en gave udenfor gaveafgiftskredsen, bliver den pågældende person beskattet efter SL 

§ 4 stk. 1, litra c jævnfør PSL § 3 stk. 1. Ved denne lov bliver personen udenfor 

gaveafgiftskredsen væsentlig hårdere beskattet end personer indenfor gaveafgiftskredsen, som 

bliver beskattet efter BAL.  

 

Jævnfør BAL § 24 stk. 4 har gavegiveren mulighed for at betale gaveafgiften på vegne af 

gavemodtageren, så denne bliver afgiftsfri for gavemodtager. I de generationsskifter hvor 

ejeren har penge nok til at leve sit otium fuldt ud, kan denne mulighed være optimal for 

eventuelt sønnen, hvis han skal overtage selskabet, idet han sparer boafgiften. Derudover opnås 

der en reel skattebesparelse, idet den effektive gaveafgiftssats bliver lavere, ved at gavegiveren 

betaler afgiften.  

 

Værdien af gaven bliver normalt fastsat til, hvad det ville have kostet at anskaffet gaven eller 

aktivet i fri handel på gavetidspunktet jævnfør Værdiansættelsescirkulæret § 2 stk. 111. Ved 

gaver indenfor interesseforbundne parter, vil værdien som regel ikke afspejle værdien på det 

frie marked. SKAT har derfor udarbejdet værdiansættelsescirkulære til at løse dette problem og 

for at undgå, at gaven bliver værdiansat for lavt, så boafgiften bliver for lav. Der henvises til 

kapitel 5 for gennemgang af værdiansættelse.  

 

Ved overdragelse af aktiver ved succession, som er beskrevet i ovenstående afsnit, vil der også 

blive beregnet en gaveafgift, såfremt overdragelsen ved succession foretages vederlagsfrit. Der 

                                                 
11 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 
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er adgang til at regulere den gaveafgiftspligtige værdi med en passivpost for at indtræde i den 

skattemæssige stilling på aktierne jævnfør BAL § 13a.  

 

Passivposten beregnes som grundlaget af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, der ville 

være fremkommet, såfremt overdrageren havde solgt aktivet på overdragelsestidspunktet 

jævnfør KSL § 33 D stk. 2. Passivposten opgøres som 22 %12  af den beregnede fortjeneste13.  

 

4.1.7.1 Konsekvenser for erhververen  

Konsekvensen for erhververen ved modtagelse af en gave er, at der skal betales en gaveafgift 

af gaven jævnfør ovenstående afsnit. 

 

4.2 Lovgivning ved omstrukturering 

Ofte vil man i forbindelse med generationsskifte benytte sig af omstruktureringsmodeller. 

Derfor er det vigtigt at tage højde for den skattemæssige lovgivning indenfor området og de 

ændringer, der løbende kommer hertil. De regler, som er centrale for omstruktureringer vil 

blive beskrevet nedenfor. Vi har valgt udelukkende at inddrage de regler, som har central 

relevans for generationsskiftet i Design A/S. 

 

Når man vil lave omstrukturering er der skattemæssigt følgende muligheder: 

 

• Skattepligtig omstrukturering 

• Skattefri omstrukturering uden tilladelse 

• Skattefri omstrukturering med tilladelse 

 

4.2.1 Skattereformen af 28. maj 2009 

Den 12. juni 2009 vedtog man en ny skattereform14, der er gældende for omstruktureringer og 

er en del af forårspakken 2.0. 

 

                                                 
12 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/305.html 
13 SKM 2008.876LSR – I afgørelsen blev der givet fradrag for afsat skat i en virksomhedsoverdragelse, og 
konkludere at den ikke kunne anses for at kunne gælde for aktieoverdragelse. 
14Andersen, Kim Wind; Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010. 
UFS20093355-01 øverst side 1 
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Forårspakken 2.0 medførte en række ændringer vedrørende omstruktureringer. Forligspartierne 

ophævede 3-års reglen for selskaber, således at aktier frit kunne afstås. Dette medførte en 

række justeringer på området15. 

 

4.2.1.1 Udbyttebegrænsning før og efter forårspakken 2.0 

Før forårspakken 2.0 var der udbyttebegrænsning efter gennemførelse af en skattefri 

aktieombytning, en skattefri spaltning og en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra 

SKAT. Begrænsningen var som regel en 3 års periode, dog kunne den i visse tilfælde ved 

spaltning eller tilførsel af aktiver være op til 4 år. Begrænsningen gjorde, at det udloddende 

selskab kun kunne udlodde det ordinære resultat efter skat opgjort efter den godkendte 

årsrapport, herfra skulle trækkes eventuelle skattefrie udbytter og skattefrie aktieavancer, som 

selskabet havde realiseret i året16. 

 

Efter forårspakken er udbyttebegrænsningen ophørt17, og det udloddende selskab er ikke 

længere begrænset af kun at måtte udlodde årets resultat. 

 

4.2.1.2 3 års reglen for selskaber før og efter forårspakken 2.0 

Før forårspakken 2.0 skulle man skelne mellem, om aktien har været ejet under eller over tre 

år.  

 

Aktier ejet under 3 år skulle beskattes af avancen, og eventuelle tab kunne modregnes i andre 

aktieavancer ejet under 3 år. En negativ nettoavance kunne ikke fradrags skattemæssigt, men 

fremføres til anvendelse i efterfølgende indkomstår18.  

 

Aktier ejet i over tre år var avance skattefri, og man kunne ikke fradrage eventuelle tab19. 

 

Efter regler før forårspakken 2.0 kunne man sælge et datterselskab skattefrit efter 3 år. 

                                                 
15 BDO ScanRevision, Depechen 17/2009: Skattereformen – Sådan blev det!, den 29. maj 2009 side 5 øverst 
16 Beierholm, Up2Date, Omstrukturering generelt: Overordnet gennemgang af omstruktureringsregler, juni 2008-
06 side 2 øverst 
17 BDO ScanRevision, Depechen 17/2009: Skattereformen – Sådan blev det!, den 29. maj 2009 side 5 øverst 
18 Madsen, T. Helmo; Mølgård, Henning: Revisor Manual ´09 nr. 2. Thomson Reuters, København, 2009 side 15 
øverst 
19 Madsen, T. Helmo; Mølgård, Henning: Revisor Manual ´09 nr. 2. Thomson Reuters, København, 2009 side 15 
øverst 
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Efter forårspakken 2.0 skal aktier opdeles efter, om de er datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier eller portefølgeaktier. Avance ved portefølgeaktier er skattepligtige, og 

eventuelle tab kan fratrækkes den skattepligtige indkomst20.  For beskatning af 

datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier se afsnit 4.1.1.2.  

 

Efter forårspakken 2.0 kan man sælge et datterselskab skattefri uanset ejertid, for at denne 

regel ikke bliver udnyttet skattemæssigt, har man indført en værnsregel ved skattefrie 

omstruktureringer uden tilladelse. Denne værnsregel medfører et holdingkrav i forbindelse 

med omstrukturering uden tilladelse. Holdingkravet er beskrevet i afsnit 4.2.3.2.1 og gør, at 

man ikke kan sælge aktierne i et datterselskab skattefrit før 3 år efter omstruktureringen.  

 

4.2.2 Skattepligtig omstrukturering 

Når man gennemfører en skattepligtig omstrukturering, vil der ske beskatning efter de 

almindelige regler i dansk skatteret. Skattereglerne for fuldt skattepligtige selskaber findes i 

Statsskattelovens §§ 4 - 6. Disse regler bliver suppleret af en række speciallove, såsom 

aktieavancebeskatningsloven, afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, 

kursgevinstloven, selskabsskatteloven og ligningsloven med mere. Hvis det gældende forhold 

ikke reguleres i speciallovene, anvendes statsskattelovens bestemmelser. 

 

Ovenstående er nærmere beskrevet i kapital 4.1.1. 

 

Det kan være hensigtsmæssigt at benytte en skattepligtig omstrukturering, hvis der er 

skattemæssige underskud, væsentlige afskrivningsgrundlag, forventet driftsunderskud, særlige 

afskrivningsmuligheder i form af straksfradrag med mere. 

 

4.2.2.1 Aktieombytning 

Når man gennemfører en skattepligtig aktieombytning, vil det ikke udløse avancebeskatning 

hos det erhvervende selskab eller det erhvervede selskab. Det erhvervende selskab modtager 

aktierne til markedsværdi i det erhvervede selskab. Markedsværdien bliver den skattemæssige 

anskaffelsessum. Overdragelsen kan ske helt eller delvist mod vederlag i aktier, dette har ikke 

betydning for den skattemæssige behandling. 

                                                 
20 BDO ScanRevision, Depechen 17/2009: Skattereformen – Sådan blev det!, den 29. maj 2009 side 4 
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Ved en skattepligtig aktieombytning er der ingen vilkår til ejerandele med videre, dette vil sige 

at overdragelsen kan omfatte det ønskede antal aktier. 

 

Skattemæssigt har det betydning for aktionæren, at man foretager en skattepligtig 

aktieombytning, da aktionæren vil blive beskattet af sin ombyttelse af aktier. Dette skyldes, at 

man anser ombytningen for et salg, der udløser aktieavancebeskatning. Opgørelse af 

avancebeskatning er beskrevet i kapitel 4.1.1.1. 

 

Hvis aktionæren ikke er en fysisk person men i stedet et selskab, skal aktionæren beskattes 

efter aktieavance for selskaber, se kapital 4.1.1.2. 

 

En aktieombytning vil kun blive skattepligtig i de tilfælde, hvor aktionærerne har en aktiepost 

på mindre end 10 % (porteføljeaktier), eller hvor aktionærerne er fysiske personer. 

 

Hvis driftsselskabet har uudnyttede skattemæssige underskud, kan der eventuelt ske 

underskudsbegrænsning jævnfør LL § 15 stk. 7, idet en aktieombytning er skift af 

aktionærkreds.    

 

4.2.2.2 Spaltning 

En fuldstændig spaltning bliver skattemæssigt behandlet som en likvidation. Dette betyder, at 

det ophørende selskab beskattes frem til ophørsdatoen inklusiv eventuelle genvundne aktiver 

og avancer på aktier og passiver, der er udloddet til aktionæren i selskabet. Den modtagende 

udlodning indskyder aktionæren i et nyt selskab som apportindskud eller som kapitalforhøjelse 

i et eksisterende selskab. 

 

For aktionæren i det ophørende selskab udløser dette beskatning af den modtagende udlodning.  

 

Den eneste skattemæssige konsekvens, der er for det modtagende selskab er, at de modtagende 

aktiver og passiver bliver de nye skattemæssige anskaffelsessummer. 

 

En delvis spaltning bliver skattemæssigt behandlet som en fuldstændig spaltning, selv om det 

oprindelige selskab fortsætter. 
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Hvis der er skattemæssigt underskud i det selskab, der skal spaltes, bør man overveje at lave en 

delvis spaltning i stedet for en fuldstændig spaltning. Dette skyldes, at det kun er ved delvis 

spaltning, at et tidligere oparbejdet skattemæssigt underskud kan videreføres. Det vil sige, at 

når man vælger at ophørsspalte, vil hverken underskud i det indskydende selskab eller det 

modtagende selskab fra tidligere år kunne udnyttes i det modtagne selskab efter spaltningen. 

Det modtagende selskab vil oftest være et nystiftet selskab. Hvis det modtagende selskab var et 

eksisterende selskab, vil det i stedet betyde en kapitalforhøjelse, hvorfor underskud ikke tabes. 

Ophørsspaltningen medfører altså underskudsbegrænsning dog med undtagelser af spaltninger 

indenfor sambeskattede koncerner. I sambeskattede koncerner vil et underskud både i det 

indskydende og modtagende selskab kunne videreføres forudsat, at underskuddet er opstået 

under sambeskatningen.  

 

Ved grenspaltning er der ikke underskudsbegrænsning. Det indskydende selskab ved 

grenspaltningen har muligheden for at videreføre sine egne tidligere oparbejdede underskud til 

brug for fradrag i fremtidig indkomst, dette bevirker, at det indskydende selskabs underskud 

bliver bevaret fuldt ud og ikke bliver reduceret grundet spaltningen, dette gælder både 

uudnyttede skattemæssige underskud og kildeartsbestemte underskud.  

 

En skattepligtig spaltning kan være fordelagtig at gennemføre i visse tilfælde, idet der kan 

være mulighed for at udnytte skattemæssige underskud, således at der ikke udløses faktisk 

beskatning ved spaltningen, samtidigt med at det skattemæssige afskrivningsgrundlag 

opskrives. 

 

4.2.2.3 Tilførsel af aktiver 

Omstrukturering ved tilførsel af aktiver foretages ved, at det indskydende selskab sælger en 

gren af sin virksomhed eller en sammenhængende gruppe aktiver og passiver til det 

modtagende selskab. Som vederlag får det indskydende selskab aktier i det modtagende 

selskab. 

 

Ved skattepligtig tilførsel af aktiver kan man overdrage udvalgte aktiver fra et selskab til et 

andet, her er der intet krav om, at der skal være tale om en selvstændig del af virksomheden, 

eller at datterselskabet skal kunne fungere ved egne midler.  
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Ved skattepligtig tilførsel af aktier vil det indskydende selskab blive realisationsbeskattet, da 

tilførselen af aktiver sidestilles med afståelse. Dette vil sige at der sker avancebeskatning, se 

nærmere herom i kapital 4.1.1. Hvis det indskydende selskab for eksempel indskyder en 

ejendom i det modtagende selskab, vil beskatningen ske efter reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven.  Det indskydende selskab vederlægges i aktier, denne værdi 

skal svare til markedsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Dette gør, at afståelsessummen 

i det indskydende selskab er den samme som anskaffelsessummen i det modtagende selskab. 

Overdragelsen kan ske helt eller delvist mod vederlag i aktier. Dette har ingen betydning for 

den skattemæssige behandling. 

 

De aktier, som det indskydende selskab modtager, anses som udgangspunkt for at være 

anskaffet på det tidspunkt, hvor tilførslen er afsluttet. Jævnfør SEL § 4 og 5 er der mulighed 

for at lave skattepligtig tilførsel af aktiver med tilbagevirkende kraft.  

 

Det har ingen skattemæssige konsekvenser for aktionæren ved tilførsel af aktiver. Dette 

skyldes, at det er det indskydende selskab, der modtager vederlaget for aktiverne og hermed 

det selskab, der skal beskattes.  

 

4.2.3 Skattefri omstrukturering 

Man kan foretage skattefrie omstruktureringer på to måder enten med tilladelse fra SKAT eller 

uden tilladelse fra SKAT. Tidligere skulle man altid anmode om tilladelse, men den 18. april 

2007 ved lov nr. 343 vedtog man, at det nu var muligt at fortage en skattefri aktieombytning, 

en skattefri spaltning og en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT21. Dette er 

ikke blevet ændret i forbindelse med Forårspakken 2.0.  

 

Hvis man vælger at gennemføre en omstrukturering med tilladelse fra SKAT, skal de 

subjektive regler anvendes, hvorimod ved omstrukturering uden tilladelse fra SKAT skal de 

objektive regler anvendes.  

 

                                                 
21 Andersen, Kim Wind; Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010. 
UFS20093355-01 side 1 øverst 
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For at kunne gennemføre en omstrukturering skattefrit med eller uden tilladelse fra SKAT er 

der en række betingelser, der skal være opfyldt. Mængden af betingelser beror på, om der er 

tale om en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver. 

 

4.2.3.1 Skattefrie omstruktureringer med tilladelse 

Man behøver ikke at indhente tilladelse fra SKAT, inden omstruktureringen påbegyndes, den 

kan indhentes før, under og efter gennemførelsen af omstruktureringen. At man i visse tilfælde 

først indhenter tilladelsen under eller efter gennemførelsen, skyldes, at værnsreglerne fra det 

objektive spor bliver til en forhindring. 

 

Det er et krav, at en omstrukturering skal være forretningsmæssigt begrundet, uanset om der er 

tale om en spaltning, aktieombytning eller tilførsel af aktiver. Den forretningsmæssige 

begrundelse skal dokumenteres, så SKAT kan afgøre, om der kan gives tilladelse. Grunden til 

at der skal foreligge en forretningsmæssig begrundelse er, at SKAT skal vurdere om 

hovedårsagen til omstruktureringen ikke skyldes skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

Tilladelsen kan gives med eller uden vilkår, eller SKAT kan give afslag. 

 

4.2.3.1.1 Aktieombytning 

For at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning med tilladelse, er der foruden tilladelsen 

en række lovregulerede krav, der skal overholdes. Det er reglerne i ABL § 36 stk. 1-4, der 

finder anvendelse: 

 

I ABL § 36 stk. 1-3 er de internationale regler fra Fusionsskattedirektivet implementeret i det 

danske lovgrundlag. 

 

Følgende betingelser skal være gennemført for at kunne gennemføre en skattefri 

aktieombytning med tilladelse: 

 

•    Ifølge ABL § 36 stk. 1 har selskaber ret til at foretage aktieombytning efter reglerne i 

FUSL §§ 9 og 11, hvilket vil sige med succession, såfremt der vederlægges med aktier 

og med beskatning for den del, der vederlægges med kontant udligningssum. I henhold 

til ABL § 36 stk. 1 fremgår det yderligere, at hverken erhvervede eller erhvervende 

selskab må være en transparent enhed, som eksempelvis er interessentskab og 
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kommanditselskab. Derimod er det et krav, at både det erhvervede og erhvervende 

selskab opfylder definitionen ”selskab i medlemsstat”, eller svarer til et dansk aktie- 

eller anpartsselskab, selvom selskabet er hjemmehørende i lande udenfor EU. 

Selskaber, der ikke opfylder betingelserne om at være et selskab i en medlemsstat, kan 

dog ifølge ABL § 36 stk. 3 alligevel anvende reglerne i FUSL §§ 9 og 11, hvis det 

erhvervende selskab opnår ejerskab af det erhvervede selskab. 

•    I henhold til ABL § 36 stk. 2 skal det erhvervende selskab ved ombytningen opnå 

stemmeflertallet i erhvervede selskab. Stemmeflertallet skal opnås både formelt og 

reelt. Det vil sige, at der eksempelvis ikke må være en aktionæroverenskomst, der 

medfører, at et formelt flertal reelt undergraves af bestemmelserne i en 

aktionæroverenskomst. Stemmeflertallet er kun et krav ved første ombytning og ikke 

ved en senere ombytning jævnfør lovteksten. 

•    Aktieombytningen kan ifølge ABL § 36 stk. 4 ikke ske med tilbagevirkende kraft. 

Selskabsretligt kan et selskab stiftes med tilbagevirkende kraft, men skattemæssigt kan 

ombytningen af aktierne ikke anses for sket før aftaledatoen. Aktieombytningen skal 

gennemføres indenfor en periode på 6 måneder, hvilket vil sige, at aktier og vederlag 

skal være udvekslet indenfor 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag. 

 

Foruden ovenstående er det også en betingelse, at værdien af de aktier, der vederlægges, skal 

være opgjort til markedsværdien af de ombyttede aktier. Vederlaget behøver ikke kun at bestå 

af aktier, men kan også bestå af en kontant udligningssum, der beskattes efter de almindelige 

regler. 

 

Der indsendes en anmodning til SKAT om ombytningen, herunder en redegørelse for de 

involverede parter, gennemførelsen, den forretningsmæssige begrundelse for ombytningen 

samt angivelse af eventuelt efterfølgende dispositioner. 

 

Anmodningen kan indsendes efter gennemførelsen af ombytningen. Det må dog anbefales, at 

aktieombytningen først gennemføres, når der foreligger en tilladelse fra SKAT, idet SKAT kan 

fastsætte vilkår. 
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4.2.3.1.2 Spaltning 

For at få tilladelse til at gennemføre en skattefri spaltning, skal der ligesom ved 

aktieombytning opfyldes kravet om at være selskab i medlemsstat, selskaberne må ikke være 

transparente enheder. Skattefri spaltning med tilladelse skal overholde reglerne i FUSL kapitel 

4, der indeholder §§ 15a og 15b. Det er et krav, at både det indskydende og modtagende 

selskab er omfattet af Fusionsdirektoratet artikel 2 jævnfør FUSL § 15 a stk. 1. Der kan kun 

gennemføres en skattefri spaltning, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene ikke er 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. I praksis ser man ofte generationsskifte være anvendt 

som forretningsmæssig begrundelse for at få tilladelse fra SKAT. Dog skal man forvente, at 

der fra SKATs side vil blive stillet krav, når begrundelsen er generationsskifte. Dette skyldes, 

at man vil undgå, at spaltningen bliver benyttet som en undgåelse af skat ved en aktionærs 

udtrædelse.    

 

Spaltningen skal ske til markedsværdi jævnfør FUSL § 15a, stk. 2, dette vil sige at vederlaget 

til aktionærerne i det indskydende selskab skal svare til markedsværdi for de overførte aktiver 

og passiver. Man kan frit sammensætte vederlaget af aktier og kontant udligningssum, så 

længe man overholder, at vederlaget består minimum af en aktie til mindst en aktionær. Er der 

flere aktionærer, skal vederlaget lægges i samme forhold som den oprindelige ejerandel. 

 

Der sker ikke realisationsbeskatning for det indskydende selskab, når der foretages skattefri 

spaltning. Dette skyldes, at det modtagende selskab jævnfør FUSL § 8 succederer i den 

indskydende selskabs anskaffelsessum. 

 

Den skattemæssige stilling er forskellig for aktionærer, da man skelner mellem fysiske 

personer og selskaber jævnfør FUSL § 15 b, stk. 4. Aktierne i det indskydende selskab anses 

som været ombyttet med aktier i det modtagende selskab, således at aktionæren succederer i 

vederlagsaktierne jævnfør FUSL § 11. Er aktionæren et selskab, anses aktierne for været 

anskaffet på spaltningsdatoen, hvorimod en fysisk aktionær succederer i anskaffelsessummen 

og tidspunktet for vederlagsaktierne. 

Hvis der vederlægges med kontant udligningssum, vil dette udløse beskatning, da man vil anse 

aktierne for været afstået til tredjemand. Hvis der vederlægges med andet end aktier i det 

modtagende selskab, vil det blive anset som udbytte for aktionærerne i det fortsættende 

indskydende selskab jævnfør LL § 16 A, stk. 3, nr. 3. 
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Man skal overveje, om man vil gennemføre en spaltning helt eller delvist, hvis der er 

underskud i det indskydende selskab. Underskud vil blive fremført i det indskydende selskab, 

hvis man gennemfører en delvis spaltning. Hvorimod det går tabt ved en fuldstændig spaltning 

jævnfør FUSL § 8 stk. 6-8. 

 

Der indsendes en anmodning til SKAT om spaltningen, herunder en redegørelse for de 

involverede parter, gennemførelsen, den forretningsmæssige begrundelse for spaltningen samt 

angivelse af eventuelle efterfølgende dispositioner. 

 

Anmodningen kan indsendes efter gennemførelsen af spaltningen. Det må dog anbefales, at 

spaltningen først gennemføres, når der foreligger en tilladelse fra SKAT, idet SKAT kan 

fastsætte vilkår eller fremsætte krav om justeringer til eksempelvis opfyldelse af grenkrav. 

 

4.2.3.1.2.1 Grenkravet 

Når man vælger at grenspalte, skal betingelserne jævnføre FUSL § 15 a, stk. 3 være opfyldt. 

Dette betyder, at den del der fraspaltes, skal udgøre en selvstændig gren af det indskydende 

selskab. Ved en selvstændig gren menes der, at de overførte aktiver og passiver skal udgøre en 

selvstændig enhed ud fra et organisationsmæssigt synspunkt og skal kunne fungere ved hjælp 

af egne midler jf. FUSL § 15 c, stk. 2.  

 

I det indskydende selskab er det ikke et krav at de tilbageværende aktiver udgør en selvstændig 

gren af virksomheden, der kan fungere ved egne midler.  

 

Ovenstående er kun gældende ved grenspaltninger, hvorfor der ikke er tilhørende krav ved 

ophørsspaltninger.  

 

4.2.3.1.3 Tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver med tilladelse skal i lighed med aktieombytning og spaltning overholde 

kravet om, at selskaberne skal være i en medlemsstat med videre. Lovmæssigt bliver tilførsel 

af aktiver med tilladelse reguleret efter FUSL kapital 5, §§ 15c og 15d. 

 

Reglerne om tilførsel af aktiver kan som hovedregel ikke benyttes ved overdragelse af enkelte 

aktiver og/eller passiver jævnfør FUSL § 15 c, stk. 2.  
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Reglerne om tilførsel af aktiver tillades dog anvendt ved tilførsel af en udlejningsejendom med 

tilhørende gæld, såfremt ejendommen i øvrigt opfylder betingelserne for at være en gren af en 

virksomhed. 

 

Reglerne om tilførsel af aktiver kan heller ikke anvendes, såfremt der ved overdragelsen af en 

virksomhed eller en gren af en virksomhed efterlades enkelte af virksomhedens eller 

virksomhedsgrenens aktiver og/eller passiver i det indskydende selskab, eller hvis særligt 

risikobehæftede udlån, som udgør en del af den overdragne virksomheds eller 

virksomhedsgrens aktiver, lades tilbage i det indskydende selskab, mens øvrige aktiver og 

passiver overdrages til et andet selskab. 

 

Til forskel fra aktieombytning og spaltning må man ikke ved tilførsel af aktiver modtage 

vederlaget i andet end aktier og anparter. Hvis der vederlægges med kontant udligningssum, vil 

tilførsel af aktiver blive skattepligtig. 

Tilførsel af aktiver skal ske til markedsværdi. Der udløses ikke beskatning i det indskydende 

selskab, da det modtagende selskab succederer i de overtagende aktiver og passiver.  

 

Der er ingen skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det indskydende selskab, da det er 

det indskydende selskab, der modtager vederlaget. 

 

Der indsendes en anmodning til SKAT om tilførsel, herunder en redegørelse for de involverede 

parter, gennemførsel samt angivelse af eventuelle efterfølgende dispositioner. 

 

Det er vigtigt at overholde eventuelle vilkår i tilladelsen. I den forbindelse skal virksomheden 

overholde eventuelle vilkår om anmeldelse af efterfølgende ændringer i forudsætninger, 

herunder ofte anmeldelse om forestående afståelse af aktier i det indskydende selskab eller ved 

nytegning fra koncernfremmed. 

 

4.2.3.2 Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse 

Man vedtog den 18. april 2007 ved lov nr. 343, at det nu var muligt at fortage en skattefri 

aktieombytning, en skattefri spaltning og en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra 

SKAT. Dette er ikke blevet ændret i forbindelse med Forårspakken 2.0. Idet SKAT ved 

skattefrie omstruktureringer uden tilladelse ikke skal vurdere, om omstruktureringen kan 
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gennemføres skattefrit, blev der indført holdingkravet, der har det formål, at omstruktureringer 

uden tilladelse ikke kunne udnyttes til skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

 

I forbindelse med Forårspakken 2.0 blev reglerne om udbyttebegrænsning erstattet af 

holdingkravet, dette har betydet ændringer i beskatningen af udbytter og aktieavance for 

selskaber.  

 

4.2.3.2.1 Holdingkravet 

I 2010 ophævede man reglerne omkring udbyttebegrænsninger. Dette bevirker, at der fra 2010 

ikke er noget loft over, hvor meget man må udlodde. Dog er der indført en betingelse med, at 

aktierne i det erhvervede selskab (ved skattefri aktieombytning), i de deltagende selskaber (ved 

skattefri spaltning) og i det modtagende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver) ikke afstås 

indenfor en periode på 3 år efter omstruktureringen. Man kan indenfor 3-års perioden få lov til 

at foretage yderligere omstrukturering, dog må der ikke ske vederlæggelse i andet end aktier. 

Hvis man afstår aktierne, inden 3-års reglen er udløbet, og dette ikke sker i forbindelse med en 

skattefri omstrukturering, vil dette kunne medføre, at den oprindelige omstrukturering bliver 

skattepligtig22.  

 

Ved aktieombytning er det det erhvervende selskabs aktier i det erhvervende selskab, der er 

omfattet af holdingkravet. Ved spaltning er det aktierne i alle de deltagende selskaber, både de 

indskydende og modtagende. Dette gør sig gældende, både når man fortager hel eller delvis 

spaltning. Det er dog en forudsætning, at der ejes mere end 10 % af kapitalen23.  

 

Holdingkravet har forskellige virkninger, alt efter hvilken omstrukturering man vælger. 

 

4.2.3.2.2 Aktieombytning 

For at gennemføre en aktieombytning uden tilladelser, er der en række betingelser, der skal 

være opfyldt.  Tidligere skulle aktieombytningen opfylde reglerne i ABL § 36 og § 36 A, men 

ved L 2009.525 ophævede man ABL § 36A og udbyggede ABL § 36. Skattefri aktieombytning 

                                                 
22 Andersen, Kim Wind; Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010. 
UFS20093355-01 side 1 øverst 
23 Andersen, Kim Wind; Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010. 
UFS20093355-01 side 2 første kolonne nederst 
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uden tilladelse skal opfylde de samme betingelser som skattefri aktieombytning med tilladelse 

se afsnit 4.2.3.1.1. 

 

4.2.3.2.3 Fælles betingelser for aktieombytning med og uden tilladelse 

Det er en forudsætning, at såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af 

begrebet selskab i en medlemsstat eller er selskaber, som er svarende til danske aktie- eller 

anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande udenfor EU. 

Det er en betingelse, at ombytningen gennemføres indenfor en periode på højst 6 måneder 

regnet fra den første ombytningsdag. I praksis gennemføres ombytningen pr. samme dag. 

 

4.2.3.2.4 Holdingkrav 

I ABL § 36, stk. 6 er holdingkravet indsat vedrørende aktieombytning. Formålet ved det 

indførte holdingkrav ved aktieombytning er, at man vil forhindre, at man vælger en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse og derefter sælger aktierne skattefrit i stedet for at sælge 

aktierne skattepligtigt. Ved indførelse af holdingkravet er det ikke muligt at sælge aktierne 

skattefrit før 3 år efter ombytningen. Holdingkravet løber fra den dato, hvor aktieombytningen 

endeligt vedtages i det erhvervende selskab. 

 

For eksempel hvis aktieombytningen foretages den 1. august 2010, vil udløbet af holdingkravet 

være den 1. august 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktierne anses ikke for afstået, hvis man, inden de 3 år er gået, foretager en efterfølgende 

skattefri omstrukturering, hvis der ikke vederlægges med andet end aktier. Dette gør sig 

gældende både for det erhvervede og erhvervende selskab. Holdingkravet kan i visse tilfælde 

Figur 2: Egen tilvirkning 

Aktionær 

Driftsselskab 

Aktionær 

Holding 

Driftsselskab 

Før Efter 

Holdingkrav: udløb 1. august 2013 
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jævnfør ABL § 36 stk. 6, 4. og 5. pkt. videreføre sin restløbetid og finde anvendelse på 

selskabsdeltageren, det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. 

Aktierne i den efterfølgende skattefri omstrukturering kan efter omstændighederne både være 

omfattet af restløbetiden for holdingkravet, der opstod i forbindelse med skattefri 

aktieombytning samt et nyt holdingkrav vedrørende den efterfølgende skattefrie 

omstrukturering. Formålet hermed er at sikre, at betingelserne i ABL § 36 stk. 6, 3. pkt. ikke 

kan omgås ved at gennemføre flere skattefri omstruktureringer i forlængelse af hinanden for at 

omgå avancebeskatning. Hvis aktierne afstås inden restløbetiden for det første holdingkrav, vil 

både den skattefri aktieombytning og den efterfølgende skattefrie omstrukturering blive 

skattepligtig. Afstås aktierne efter, at restløbetiden for den skattefrie aktieombytning er 

udløbet, men inden restløbetiden for den efterfølgende skattefrie omstrukturering, vil kun den 

efterfølgende omstrukturering blive skattepligtig. 

 

Et eksempel med efterfølgende omstrukturering kan ses nedenfor.  

 

I nedenstående eksempel foretages der en skattefri aktieombytning den 1. august 2010, og 

herved etablerer en holdingstruktur. Den 1. december 2010 foretages en yderligere skattefri 

aktieombytning, herved kommer der yderligere et selskab ind mellem holdingselskabet og 

driftsselskabet. Herved opstår der 2 holdingkrav.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dette gør, at Holdingselskabet kan sælge Mellemholdingselskabet skattefrit den 1. august 

2013, men Mellemholdingselskabet kan først afstå sine aktier efter den 1. december 2013. 

 

  Aktionær 

  Mellem Holding 

Efter 

Holdingkrav: udløb 1. august 2013 

  Aktionær 
Før 

  Driftsselskab 

 Holdingkrav: udløb 1. august 2013 

     Holding 

   Driftsselskab 

Holdingkrav: udløb 1. december 2013 

    Holding 

Figur 3: Egen tilvirkning 
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Hvis man ønsker at afstå aktierne indenfor restløbetiden af holdingkravet, og dette ikke sker i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering, kan man søge tilladelse hos SKAT efter 

bestemmelserne i ABL § 36 stk. 1 eller stk. 3, om at den oprindelige aktieombytning ikke skal 

blive skattepligtig. Dette kræver, at man kan dokumentere, at aktieombytningen og den 

efterfølgende afståelse af aktierne er forretningsmæssigt begrundet. 

 

Hvis der foretages kapitalnedsættelse eller salg til udstedende selskab indenfor restløbetiden af 

holdingkravet, vil dette blive anset for at være en afståelse, og den skattefri aktieombytning 

bliver skattepligtig. 

 

Da der i forbindelse med aktieombytning alene er selskaber involveret i transaktionen, kan en 

fysisk person ikke blive direkte eller indirekte berørt af holdingkravet. 

 

Der er ikke krav om indsendelse af dokumenter til SKAT. Det erhvervende selskab skal blot 

give oplysning om den skattefrie aktieombytning senest på selvangivelsestidspunktet. 

 

4.2.3.2.5 Spaltning 

Ifølge FUSL § 15 a, stk. a, 4. pkt., kan skattefri spaltning af et selskab ske uden tilladelse fra 

SKAT.  

 

Holdingkravet for spaltning er indsat i FUSL § 15 a, stk. 1. Formålet ved at indføre et 

holdingkrav ved en spaltning er, at man vil forhindre, at en skattefri spaltning uden tilladelse 

anvendes til at opdele et selskab og herefter sælge aktierne skattefrit.  

 

Holdingkravet er lidt anderledes ved spaltning. Reglerne for holdingkravet ved skattefri 

spaltning er indsat i FUSL § 15a, stk. 1, 5. pkt. Det er kun selskaber, der efter spaltningen ejer 

10 % af kapitalen i et af de deltagende selskaber, hvilket kan være det indskydende eller det 

modtagende selskab, der er underlagt holdingkravet. Er man personaktionær, eller ejer man 

som selskab mindre en 10 % af kapitalen, gælder holdingkravet ikke. Der er dog et generelt 

krav om at man ved spaltning, hvor en minoritetsejer efter spaltning for eget holdingselskab, 

skal være aktionær i mindst 3 år.  

 

 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 47 af 163 

Før spaltning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter spaltning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forskel fra aktieombytning kan en fysisk person blive direkte eller indirekte berørt af 

holdingkravet. Dette skyldes, at hvis Selskab B A/S ikke overholder holdingkravet, bliver hele 

spaltningen skattepligtig, dette berører således også Personaktionær A. 

 

Hvis et selskab, der efter en skattefri spaltning uden tilladelse minimum ejer 10 % af kapitalen 

i et af de deltagende selskaber, afstår aktierne, inden restløbetiden for holdingkravet er udløbet, 

bliver den skattefrie spaltning skattepligtig. Dog er der mulighed for at opretholde 

skattefriheden, såfremt afståelsen af aktierne sker i forbindelse med en efterfølgende skattefri 

omstrukturering, hvor der ikke vederlægges i andet end aktier jævnfør FUSL § 15 a, stk. 1, 6. 

pkt. Dette gør, at holdingkravets løbetid finder anvendelse på selskabsdeltageren og det eller 

de selskaber, der deltager i den efterfølgende skattefrie omstrukturering jævnfør FUSL § 15a, 

stk. 1, 7. pkt. Formålet hermed er at sikre, at betingelserne i FUSL § 15a, stk. 1, 5. pkt. ikke 

omgås ved gennemførelse af flere skattefrie omstruktureringer efter hinanden for at omgå 

avancebeskatning. Den nye skattefrie omstrukturering kan ligeledes være underlagt et 

holdingkrav. Holdingkravet for den foregående spaltning vil opretholdes i dens restløbetid. 

Derfor kan den efterfølgende omstrukturering være underlagt et holdingkrav for den 

   Personaktionær A      Selskab B A/S 

 Driftsselskab C A/S 

50 % 50 % 

Figur 4: Egen tilvirkning 

   Personaktionær A      Selskab B A/S 

 Driftsselskab C1 A/S 

 Intet holdingkrav 100 % 

 Driftsselskab C2 ApS 

 Holdingkrav 100 % 

Figur 5: Egen tilvirkning 
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foregående spaltning og et holdingkrav for den efterfølgende omstrukturering. Hvis man afstår 

aktierne inden restløbetiden af holdingkravet for den foregående skattefrie spaltning, vil både 

spaltningen og den efterfølgende skattefrie omstrukturering blive skattepligtige. Hvis aktierne 

afstås efter restløbetiden for holdingkravet vedrørende spaltningen, vil det kun være den 

efterfølgende omstrukturering, der bliver skattepligtig.   

 

Hvis man ønsker at afstå aktierne indenfor restløbetiden af holdingkravet, og dette ikke sker i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering, kan man søge tilladelse hos SKAT efter 

bestemmelserne i FUSL 15a, stk. 1, 2. pkt. om, at den oprindelige spaltning ikke skal blive 

skattepligtig. Dette kræver, at man kan dokumentere, at spaltningen og den efterfølgende 

afståelse af aktierne er forretningsmæssigt begrundet. 

 

I lighed med spaltning med tilladelse, skal grenkravet her også være opfyldt. 

 

4.2.3.2.6 Tilførsel af aktiver 

Holdingkravet for tilførsel af aktiver er i hovedtræk de samme som ved spaltning. 

Holdingkravet er indsat i FUSL § 15 a, stk. 1. Formålet er, at man vil forhindre, at tilførsel af 

aktiver uden tilladelse benyttes til, at man overfører aktiverne over i et datterselskab, hvorefter 

aktierne i datterselskabet sælges skattefrit. 

 

I lighed med aktieombytning er formål, virkning af holdingkravet samt reglerne for 

efterfølgende omstruktureringer enslydende, vi henviser til afsnit 4.2.3.2.4 for en nærmere 

beskrivelse heraf. 

 

Hvis man ønsker at afstå aktierne indenfor restløbetiden af holdingkravet, og dette ikke sker i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering, kan man søge tilladelse hos SKAT efter 

bestemmelserne i FUSL 15c, stk. 1, 2. pkt. om, at den oprindelige tilførsel af aktiver ikke skal 

blive skattepligtig. Dette kræver, at man kan dokumentere, at tilførselen af aktiver og den 

efterfølgende afståelse af aktierne er forretningsmæssigt begrundet. 
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4.2.4 Skift i skattemæssig status 

Aktier bliver efter Forårspakken 2.0 inddelt i klasser efter, hvor stor en kapitalandel en 

aktionær besidder. Der er følgende inddelinger24: 

 

•  Koncernselskabsaktier 

•  Datterselskabsaktier 

•  Portefølgeaktier 

 

Koncernselskabsaktier er aktier, som indgår i en national eller international sambeskatning. 

Der er ingen krav til kapitalandelens størrelse. Datterselskabsaktier er aktier, hvor aktionæren 

ejer mere end 10 % af kapitalen i selskabet, og portefølgeaktier er aktier, der ikke er omfattet 

af koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier. De egne aktier selskabet selv ejer er helt 

fritaget uanset ejerandel, da disse har en særlig status i grupperingen.  

 

ABL § 33 A omhandler de situationer, hvor aktier skifter skattemæssig status, eksempelvis 

hvis portefølgeaktier skifter status til at være koncernselskabsaktier eller datterselskabsaktier 

eller omvendt. Når aktierne skifter skattemæssig status, anses aktierne for at være afstået og 

anskaffet igen til handelsværdi på tidspunktet for skiftet af skattemæssig status. Reglerne gør 

sig også gældende, hvis statusskiftet indtræder i forbindelse med en skattefri aktieombytning, 

skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver, hvad enten det er med eller uden tilladelse 

jævnfør ABL § 33 A, stk. 3, 2. pkt. Dette betyder, at skifter aktierne skattemæssigt status under 

en skattefri omstrukturering, anses aktierne for afstået og generhvervet, og aktionæren vil blive 

beskattet, da han ikke kan succedere. 

 

Holdingkravet anses ikke for værende brudt, når aktierne indenfor restløbetiden skifter 

skattemæssig status jævnfør ABL § 33A. For aktionærerne vil dette statusskifte dog have 

betydning for den fremtidige beskatning.  

 

 

 

 

                                                 
24 BDO ScanRevision, Depechen 17/2009: Skattereformen – Sådan blev det!, den 29. maj 2009 side 4 øverst 
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4.2.5 Salg til udstedende selskab 

Frem til ultimo 2006 kunne selskabsaktionærer konvertere en aktiepost med en ejertid på under 

3 år, hvis betingelserne i Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 var opfyldt, fra at blive 

skattepligtig aktieavance til skattefrit udbytte ved at gennemføre et tilbagesalg til udstedende 

selskab. Dette blev også kaldt den Århusianske Elevatormodel. Ved lov nr. 344 af 18. april 

2007 blev der ændret, således at et selskabs tilbagesalg til udstedende selskab med en ejertid 

på under 3 år ville blive beskattet som aktieavance og ikke længere som udbytte, hvis selskabet 

kunne modtage skattefrit udbytte25. 

 

4.2.5.1 Dispensationspraksis – salg til udsendende selskab 

Ved lov af 525 af 12. juni 2009 blev LL § 16 B nyfattet26. Hvis man afstår aktier til udstedende 

selskab i henhold til LL § 16 B, stk. 1. skal afståelsessummen medregnes den skattepligtige 

indkomst på samme måde som udbytte. Det er hele afståelsessummen, der skal medregnes, da 

der ikke gives fradrag for anskaffelsessummen. Ovenstående gøres ikke gældende for en række 

typer af aktier, de vil ikke blive gennemgået nærmere, da de ikke har betydning for 

afhandlingen. 

 

For aktionæren betyder dette, at han vil betale en foreløbig skat svarende til udbytteskatten på 

28 %, og at det endeligt vil blive modregnet i aktionærens endelige skattetilsvar. Dette betyder 

at aktionæren vil blive beskattet som udbytte, selvom der er tale om aktieindkomst. 

 

Normalt vil en dispensation kun blive givet i de situationer, hvor aktionæren afhænder alle sine 

aktier. Dog behøver alle aktierne ikke at blive afhændet til selskabet.  

 

Jævnfør LL § 16 B stk. 2 kan der opnås dispensation, så beskatningen i stedet vil foregå efter 

reglerne i LL § 16 A, som er beskatning som aktieindkomst. Denne dispensation vil altså 

betyde, at en aktionær ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan få fradrag for 

anskaffelsessummen.  

 

                                                 
25 Halling-Overgaard, Søren; Olesen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige 
grundlag. Jurist- og Økonomiforbundets forlag, København, 2010 side 172 midtfor 
26 Halling-Overgaard, Søren; Olesen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige 
grundlag. Jurist- og Økonomiforbundets forlag, København, 2010 side 181 
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4.3 Delkonklusion 

I dette kapitel har vi gennemgået lovgivningen, som er gældende for at generationsskifte for 

Design A/S. Vi mener, at ovenstående beskrevne regler er passende og dækker de 

skattemæssige problemstillinger, Design A/S kommer ud i i forbindelse med et kommende 

generationsskifte.  

 

Der ligger klare regler for, hvordan lovgivningen virker, og den er forholdsmæssig nem at 

overskue. Derudover er der med lovændringen pr. 1. januar 2009 åbnet for, at det er lettere at 

foretage et generationsskifte i forhold til succession, som gør det lettere for for eksempel 

familier med flere børn at succedere.  

 

Generationsskifte er en omfattende overdragelse, hvorfor det anbefales at inddrage eksterne 

konsulenter til gennemførelse heraf, idet de har større viden og erfaring herom. 
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5 Værdiansættelse 

Ved handel mellem interesseforbundne parter, skal der ske en værdiansættelse af både aktier 

og aktiver. Der er som udgangspunkt ingen problemer i værdiansættelsen af aktier og aktiver 

ved salg til tredjemand, da prisfastsættelsen foregår på markedsvilkår. Hvorimod ved handel 

mellem interesseforbundne parter, er der ofte ikke modstridende forhold, som gør, at handel er 

fundet sted på markedsvilkår, da de som oftest har sammenfaldende interesser.   

 

SKAT har udarbejdet et cirkulære til vejledning af værdiansættelse for at løse denne 

problemstilling. I 1982 lavede SKAT Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 til 

værdiansættelse af aktiver og passiver. Som udgangspunkt skulle værdiansættelsen af 

unoterede aktier ved salg mellem interesseforbundne parter værdiansættes efter Cirkulære nr. 

185 af 17. november 1982, men i 199627 blev formueskatten afskaffet, hvilket betød, at 

reglerne efter 1982-Cirkulæret også blev afskaffet. Skatteministeren fastslog dog, at Cirkulære 

nr. 185 af 17. november 1982 stadig kunne bruges, når overdragelsen sker i form af 

gaveoverdragelse indenfor gaveafgiftskredsen (Boafgiftsloven § 22) samt dødsboer28, hvorfor 

1982-Cirkulæret vil blive gennemgået efterfølgende.  

 

Selv om Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 som udgangspunkt blev delvist afskaffet i 

1996, kom der først et nyt cirkulære i 2000 til beregning af værdiansættelse for 

interesseforbundne parter. Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 til værdiansættelse af aktier og 

anparter har stadig samme hensigt som i det gamle Cirkulære, at aktierne skal prisfastsættes til 

værdien i handel og vandel ved overdragelser.  

 

For at få en mere ensartet struktur over anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne 

offentliggjorte SKAT den 21. august 2009 en værdiansættelsesvejledning. Den nye vejledning 

til værdiansættelse af virksomheder, herunder værdiansættelse af goodwill og andre 

immaterielle anlægsaktiver29.  

 

 

                                                 
27 Lov nr. 1219 af 27. december 1996 
28 Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag, side 20 
29 Juridisk vejledning, transfer pricing, kontrollerede transaktioner - værdiansættelse  
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Værdiansættelsesvejledningen er gældende overfor koncerninterne overdragelser, som både 

gælder kontrollerede transaktioner og transaktioner mellem uafhængige parter, som ikke har 

modsatrettede interesser, hvor overdragelsen, der er sket til handelsværdi, skal kunne 

dokumenteres.  

   

SKAT har hovedsageligt koncentreret sig om Discounted Cash Flow model (DCF modellen) og 

Economic Value Added modellen (EVA-modellen). 17 ud af 18 respondenter vælger DCF 

modellen30, hvorfor værdiansættelsesvejledningen er bygget over disse. Ved Discounted Cash 

Flow beregnes en værdi, som opgøres som den tilbagediskonterede værdi af fremtidig forventet 

frie pengestrømme og forenklet sagt nutidsværdi af virksomhedens fremtidige budgetter for 

indtjening. Derimod bygger EVA-modellen på blandt andet afkastningsgraden og den 

investerede kapital.  

 

Selvom der er kommet en værdiansættelsesvejledning, bliver de tidligere nævnte cirkulærer 

ikke ophævet, men der vil ske en begrænsning heraf, idet de nævnte cirkulærer alene vil være 

egnet til værdiansættelse af mindre virksomheder. De mindre virksomheder karakteriseres ved:  

 

• Meget begrænsede immaterielle aktiver udover goodwill samt 

• En stabil indtjening, hvor historiske tal karakteriserer indtjeningen for fremtiden. 

 

Efter SKAT har udsendt værdiansættelsesvejledningen, findes der nu reelt tre forskellige 

regelsæt fra SKAT: 

 

• Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, som gælder ved overdragelse af gave og arv 

indenfor gaveafgiftskredsen. 

• Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 ved værdiansættelse af aktier og anparter for 

nærtstående parter. Hertil kommer Cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000, som vedrører 

værdiansættelse af goodwill. 

• Værdiansættelsesvejledningen som bruges ved koncerninterne overdragelser, og hvor der 

er tale om større selskaber, rettigheder med videre jævnfør ovenfor. 

Værdiansættelsesvejledningen er ikke relevant for Design A/S.  

                                                 
30 Juridisk vejledning, transfer pricing, kontrollerede transaktioner - værdiansættelse s. 14 
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Grundlæggende for dem alle tre er, at overdragelsen mellem interesseforbundne parter er sket 

til handelsværdi.  

 

Det er vigtigt, at overdragelsen er værdiansat korrekt, da skattemyndighederne har 

korrektionsadgang til værdiansættelsen, såfremt dette ikke er sket på markedsmæssige vilkår31.  

 

5.1 Skattekursen, Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

Formueskattekursen, som er beskrevet i Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, benævnes 

som skattekursen. Skattekursen findes anvendt på værdiansættelse af unoterede aktier i 

dødsboer samt ved værdiansættelsen af unoterede aktier, hvor overdragelsen af unoterede 

aktier sker inden for gaveafgiftskredsen (boafgiftsloven § 22). Ved beregning af en skattekurs, 

tages der udgangspunkt i skattekursmodellen, hvor skattekursen beregnes efter følgende: 

 

• Indtjeningsevnen 

• Udbytteprocenten 

• Indre værdi 

 

De ovenstående tre punkter skal ses sammen med en kapitaliseringsfaktor som hvert år bliver 

fastsat af ligningsrådet. Nedenstående ses de fire kapitaliseringsfaktorer gældende fra 1. januar 

2010 til brug for beregning heraf32: 

 

• Indtjeningsevne: 9,5 

• Modificerede regel: 4,75 

• Udbytte: 54,0 

• Indre værdi: 80 

 

Hertil skal der jævnfør Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 beregnes og tillægges en 

goodwill, såfremt denne er iøjnefaldende.  

 

                                                 
31 Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag s. 16 
32 http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1863620 
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Udbytte vil som udgangspunkt indgå i beregningen af skattekursen, men på grund af, at der i 

kandidatafhandlingen er tale om et hovedaktionærselskab er udbyttet et udtryk for 

hovedaktionærens likviditetsbehov eller skattetænkning og ikke et udtryk for selskabets 

indtjening. Ligeledes bliver der ikke tillagt goodwill til denne værdiansættelse, da goodwill 

ikke er iøjnefaldende jævnfør ovenstående.  

 

Skattekursen beregnes ved at tage selskabets skattepligtige indkomst de seneste 3 år fratrukket 

skatten. Det fremkomne resultat heraf bliver sat i forhold til selskabskapitalen, hvor 

overskudsprocenten fremkommer. Indtjeningsevnen fås ved at tage gennemsnittet på 

overskudsprocenten på de 3 år. Herefter kapitaliseres indtjeningsevnen med den angivne 

kapitaliseringsfaktor på 9,5, som nævnt ovenstående.  

 

Den skattemæssige egenkapital tager udgangspunkt i det seneste aflagte årsregnskab, hvor de 

regnskabsmæssige værdier af driftsmidler og bygninger fratrækkes den regnskabsmæssige 

egenkapital, og den skattemæssige værdi for driftsmidler og bygninger tillægges. Den indre 

værdi fremkommer ved at sætte den skattemæssige egenkapital op mod selskabskapitalen. Den 

indre værdi kapitaliseres herefter med 80, som bruges jævnfør ovenstående.  

 

Den endelige skattekurs fremkommer ved at tage gennemsnittet af indtjeningsevnen, som er 

kapitaliseret med 9,5 og 80 % af den indre værdi. Dette giver den beregnede skattekurs. 

Såfremt den beregnede skattekurs er højere end den indre værdi, skal den modificerede regel 

anvendes33 forudsat, at indtjeningsevnen er større end 10 %. Ved beregning af den 

modificerede regel bliver indtjeningsevnen kapitaliseret således, at de første 10 % af 

indtjeningsevnen kapitaliseres med 9,5, og de resterende 90 % kapitaliseres med 4,75. Hvis 

den nye beregnede skattekurs stadig er større end indtjeningsevnen, anvendes den nye 

beregnede skattekurs, ellers anvendes indre værdi.  

 

Ud fra bilag 1 kan det ses, at beregning af skattekursen, at den modificerede regel ikke 

anvendt, idet skattekursen (punkt C) er mindre end indre værdi. Den beregnede skattekurs 

bliver således 2.550. Den samlede værdi for Design A/S fås ved at gange aktiekapitalen med 

                                                 
33 http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1863620, punkt C 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 56 af 163 

skattekursen og dividere med 100. Design A/S bliver således efter Cirkulære nr. 185 af 17. 

november 1982 værdiansat til DKK 12.750.000.  

 

5.2 Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 

I Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 beskrives værdiansættelsen af aktier og anparter ved 

overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 nævnt under kapitel 5.1.  

 

Som udgangspunkt skal værdien af overdragelsen ske til handelsværdi, men da overdragelsen 

ikke sker på et reguleret marked skal værdiansættelsen ske efter hjælpereglen, som 

fremkommer af Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000. Ved denne hjælperegel forstås, at aktiernes 

værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet fratrukket de 

respektive gældsposter i selskabet. Hertil tillægges værdien af goodwill34.  

 

Ved værdiansættelsen tages der udgangspunkt i selskabets indre værdi ifølge det seneste 

aflagte årsregnskab. Der skal herefter foretages korrektioner til nogle af regnskabsposterne i 

regnskabet, hvorfor de enkelte poster vil blive gennemgået.  

 

5.2.1 Goodwill 

Goodwill er en uhåndgribelig faktor og kan vær svær at definere. Der er mange forskellige 

faktorer, som spiller ind såsom: Hvor godt er virksomhedens ry? Er kunderne loyale? Er 

virksomheden kendt i dens nærområde? med videre. Da det kan være svært at definere disse 

faktorer, er der blevet udarbejdet et særskilt cirkulære til vejledning af værdiansættelse af 

goodwill, Cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000. 

 

Ved beregning af goodwill bruges det regnskabsmæssige resultat før skat for de seneste 3 år. 

Herefter reguleres der for finansielle indtægter og udgifter, ekstraordinære poster, afskrivning 

på tilkøbt goodwill samt ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejderne ægtefælle, hvis 

dette er gældende. Dette gøres for at få et mere korrekt billede af indtjeningen i selskabet. Der 

sker herefter en forholdsmæssig vægtning af indtjeningen, hvor det seneste år vægtes højest, 

                                                 
34 Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 
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det vil sige år 2009 vægtes 3, 2008 vægtes 2 og 2007 vægtes 1. Indtjeningen ganges med 

vægtningen og sammenlægges, hvorefter der divideres med den samlet vægtning 6.  

 

Herefter korrigeres der for udviklingstendensen, hvor den samlede udvikling, som i dette 

tilfælde er 2007-2009, divideres med 2, som herefter tillægges eller fratrækkes den vægtede 

gennemsnitindtjening. Der korrigeres herefter for selskabets samtlige aktiver fra seneste 

balance bortset fra driftsfremmende aktiver og tilkøbt goodwill, som ganges med 

kapitalafkastsatsen plus 3 %. Til slut kapitaliseres det fremkommende beløb med den 

beregnede kapitaliseringsfaktor. Herefter vil den beregnede goodwill fremkomme.  

 

I Design A/S har vi valgt at tage udgangspunkt i ligningsvejledningen, som angiver 

goodwillens levetid til at være 7 år, medmindre afgørende forhold taler for en længere eller 

kortere levetid. Dette er ligeledes blevet vurderet og accepteret af landsskatteretten35.  I og med 

den fastsatte levetid for goodwill har stor betydning, er det vigtigt at være opmærksom på dette 

og gøre sine fornødne overvejelser inden levetiden fastsættes. Kapitalsatsen bliver fastsat hvert 

år og for indkomståret 2009 og 10 er kapitalafsatsen sat til 4 %36. Kapitaliseringsfaktoren 

beregnes ud fra ovenstående med udgangspunkt i Cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000. Jævnfør 

bilag 1 kommer kapitaliseringsfaktoren til at udgøre 2,57 med en levetid på 7 år. I 

forrentningen af aktiver er likvider fratrukket aktivmassen, hvorefter de overdragne aktiver 

kommer til at udgøre DKK 14.511.677. I bilag 2 kan beregningen for goodwill ses, og den 

beregnede goodwillværdi kommer til at andrage DKK 2.530.000.  

 

5.2.2 Fast ejendom 

Til brug for værdien af fast ejendom erstattes den regnskabsmæssige post for bygninger og 

grunde med den seneste kendte offentlige ejendomsvurdering. Hertil tillægges eventuelle 

ombygningsomkostninger, såfremt disse ikke indgår i ejendomsvurderingen. Såfremt der er 

tale om en udenlandsk ejendom, anvendes den bogførte værdi. For Design A/S er der ingen 

udenlandske ejendomme, og der har heller ikke været ombygninger til den eksisterende 

ejendom i Danmark, hvorfor den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2009 

kan anvendes. Ejendomsvurderingen fremgår af årsregnskabet i bilag 3 og udgør DKK 

                                                 
35 SKM2004.173.LR og SKM2004.174.LR 
36 SKM2009.473.SKAT og SKM2010.436.SKAT 
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9.250.000.  Den offentlige ejendomsvurdering er på et fornuftig niveau og giver et reelt billede 

af ejendommens værdi.  

 

5.2.3 Driftsmidler 

Der findes ingen hjælperegel til værdiansættelsen af driftsmidler, hvorfor værdien i handel og 

vandel bruges til værdiansættelsen. Den bogførte værdi tager udgangspunkt i regnskaber, som 

er opstillet og revideret efter årsregnskabsloven, hvor der bliver foretaget afskrivninger over 

aktivernes brugstid. Denne værdi vil derfor oftest blive anvendt. Grunden til, at der ikke tages 

udgangspunkt i den skattemæssige værdi af driftsmidler er, at afskrivningen foretages som en 

samlet enhed med en bestemt procentdel og der tages derfor ikke hensyn til det enkelte aktiv. 

For Design A/S gælder det, at den regnskabsmæssige værdi på driftsmidler anvendes og udgør 

DKK 1.379.791.  

 

5.3.4 Varelager 

Varelager bliver som ved driftsmidler værdiansat til værdien i handel og vandel. For Design 

A/S anvendes den bogførte værdi i regnskabet, som udgør DKK 3.402.702. Eventuelle 

nedskrivninger for ukurans og langsomt omsætteligvarer er vurderet og indregnet i 

årsregnskabet, såfremt dette er tilfældet.  

 

5.2.5 Debitorer 

Debitorer er værdiansat til bogførte værdi i regnskabet, da det samme er gældende som ved 

varelager. For Design A/S er eventuelle tab på debitorer medregnet i årsregnskabet. 

Værdiansættelsen for debitorer udgør således DKK 1.917.509.  

 

5.2.6 Udskudt skat 

Den beregnede udskudte skat (netto) skal medtages og reguleres for de korrektioner, som måtte 

være jævnfør ovenstående. Såfremt den beregnede skat bliver negativ, kan den medtages, men 

kun til en kurs der er under pari.  

 

For Design A/S er der indregnet en udskudt skat på DKK 582.922 i årsregnskabet. Dette 

vedrører udskudt skat på materielle anlægsaktiver. Der skal herfor foretages korrektioner på 
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den udskudte skat på henholdsvis grunde og bygninger samt goodwill. For driftsmidler skal der 

ikke foretage korrektioner, da den bogførte værdi i regnskabet anvendes.  

 

Ved grunde og bygninger gør det sig gældende, at den seneste offentliggjorte 

ejendomsvurdering skal anvendes som værdi. Den udskudte skat bliver således forskellen 

mellem den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering på DKK 9.250.000 og den 

skattemæssige værdi for grunde og bygninger på DKK 4.693.200. Den udskudte skat på grunde 

og bygninger bliver således: (9.250.000 – 4.693.200) x 25 % = DKK 1.139.200.  

 

Den udskudte skat for goodwill udgør 25 % af DKK 2.530.000 og giver en udskudt skat på 

goodwill på DKK 632.500.  

 

Hertil kommer den udskudte skat på driftsmidler, som er det samme som i årsregnskabet og 

udgør DKK 13.693.  

 

Den samlede udskudte skat bliver således:( 1.139.200 + 632.500 + 13.693) = DKK 1.785.393.  

 

5.2.7 Realkreditlån 

I forbindelse med købet af ejendommen blev realkreditlånet optaget og vedrører kun 

ejendommen. Det antages at den nominelle restgæld er det samme som den skattemæssige 

restgæld, hvorfor der ikke skal korrigeres herfor. Værdiansættelsen for realkreditlånet udgør 

således DKK 4.344.896.  

 

5.2.8 Øvrige poster 

De væsentlige poster i årsregnskabet som har betydning for balancen er beskrevet ovenstående. 

Ved de resterende poster i årsregnskabet findes der ingen særlige regler om værdiansættelsen, 

hvorfor den bogførte værdi anvendes. Værdiansættelsen af de øvrige poster bliver således: 

Tilgodehavende selskabsskat DKK 4.200, Andre tilgodehavender DKK 708.127, Likvide 

midler DKK 2.034.712, Leverandører af varer og tjenesteydelser DKK 817.692 samt Anden 

gæld DKK 148.526. 
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5.2.9 Værdiansættelse efter Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 

Den samlede værdiansættelse for Design A/S efter Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 kommer 

til at se ud som nedenstående figur. Der tages udgangspunkt i Design A/S’s egenkapital, 

hvorfor der reguleres for de poster nævnt ovenfor, som er værdiansat forskelligt i forhold til 

det oprindelige årsregnskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved anvendelse af Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 udgør aktiernes værdi DKK 14.033.934.  

 

5.3 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 vs. Cirkulære nr. 9 af 28. marts 

2000 

Værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982 anvendes indenfor 

gaveafgiftskredsen og dødsboer. Der behøver ikke være givet en gave, men at der indgår et 

gaveelement i forbindelse med overdragelsen. Ved brug af anvendelsen af 1982-Cirkulæret har 

man en ret men ikke en pligt til at anvende dette cirkulære. Cirkulæret anvendes ved 

overdragelse mellem en person og en person eller et dødsbo og en person, mens 

værdiansættelsescirkulæret nr. 9 af 28. marts 2000 anvendes ved overdragelse både fra person 

til person, person til selskab samt selskaber til selskaber.  

 

Ved gennemgang af Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 og Cirkulære nr. 9 af 28. marts 

2000 er der forskel i værdiansættelsen på DKK 1.283.934. Dette er en relativ stor forskel på ca. 

Egenkapital 10.652.353
Årets foreslåede udbytte -96.600

Regulering af grunde og bygninger:
Regnskabsmæssig værdi -7.099.348
Handelsværdi 9.250.000

Regnskabsmæssig værdi 0
Goodwill jf. bilag 2 2.530.000

Regulering af hensættelse til udskudt skat:
Regnskabsmæssig værdi 582.922
Handelsværdi -1.785.393

Aktiernes værdi i alt 14.033.934

Tabel 2: Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000: værdiansættelse - Kilde: Egen tilvirkning 
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10 % imellem de to værdiansættelsesmodeller. Oftest vil værdiansættelsescirkulæret fra 1982 

være mere fordelagtigt at anvende end værdiansættelsescirkulæret fra 2000, da dette oftest er 

af lavere værdi. Dette er også gældende i værdiansættelsen af Design A/S. Grunden til, at 

værdiansættelsescirkulæret fra 1982 er lavere, er, at skattekursen kapitaliseringsfaktorer som er 

udstedte af SKAT, hvorimod værdiansættelsescirkulæret fra 2000 tager udgangspunkt i den 

regnskabsmæssige egenkapital, med enkelte korrektioner hertil samt udviklingstrenden i form 

af goodwill beregningen.  

 

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 anvendes ved overdragelse af unoterede aktier og 

anparter, hvis overdragelsen sker ved gave inden for gaveafgiftskredsen samt ved dødsboer. 

Værdiansættelsescirkulæret fra 2000 finder anvendelse ved værdiansættelse af aktier og 

anparter for nærtstående parter, som ikke er omfattet af værdiansættelsescirkulæret fra 1982. 

Sker overdragelsen inden for gaveafgiftskredsen, såsom mellem far og søn og den aftalte pris 

afviger fra 1982-Cirkulæret, hvis faderen ikke havde tænkt sig at give sønnike en gave ved 

overdragelsen, foreligger der alligevel en gave, da forskellen mellem prisen på 1982-

Cirkulæret og 2000-Cirkulæret vil anses som en gave, hvorfor 1982-Cirkulæret findes anvendt. 

Denne situation har dog været diskuteret, og i 2004 fandt ligningsrådet ud af, at i den situation 

hvor overdragelsen sker ved fuldt vederlag, kan der frit vælges mellem 1982-Cirkulæret og 

2000-retningslinier37, men i 2005 kom landsskatteretten til det modsatte resultat, hvor de mente 

der var tale om en gavesituation38. Vi mener at ren praksis vil 1982-Cirkulæret altid blive 

anvendt, idet værdiansættelsen efter 1982-Cirkulæret altid vil være lavere end 2000-

Cirkulæret.  

 

Såfremt man ikke ønsker at komme i denne situation og undgå tvivl om, hvorvidt hvilke 

cirkulærer man skal anvende til værdiansættelse af unoterede aktier mellem far og søn, kan der 

indarbejdes et gaveelement på DKK 1. Udfaldet vil herefter altid være 1982-Cirkulæret.  

 

Værdiansættelsescirkulæret fra 2000 er generelt kun en bedre løsning i forhold til 

værdiansættelsescirkulæret fra 1982, såfremt der sker overdragelse af fast ejendom.  

 

                                                 
37 SKM 2004.104 LR (TfS 2004.266 LR) 
38 SKM 2005.518 LSR (TfS 2006.102 LSR) 
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For Design A/S er der i første omgang tale om en overdragelse mellem far og søn, hvorfor 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 vil finde anvendelse for resten af 

kandidatafhandlingen. Dette vil ske, hvad enten der er tale om fuld eller delvis vederlag, da vi, 

som skrevet ovenfor, mener at 1982-Cirkulæret vil finde anvendelse lige meget hvad.  

 

5.4 Delkonklusion 

I dette kapitel har vi gennemgået værdiansættelsen ved overdragelse af aktier/anparter, hvor 

overdragelsen sker indenfor interesseforbundne parter. Ved overdragelse mellem 

interesseforbundne parter kan der oftest ikke fastsættes en pris, som reflekterer fri handel, da 

der ikke er modstridende interesser mellem disse parter. Der er i stedet udstedt cirkulærer til at 

værdiansætte disse overdragelser. SKAT har udarbejdet henholdsvis Cirkulære nr. 185 af 17. 

november 1982, som finder anvendelse på værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer 

og ved gaveoverdragelser samt Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 ved værdiansættelse af aktier 

og anparter for nærtstående parter. Hertil kommer Cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000, som 

vedrører værdiansættelse af goodwill. I 2009 har SKAT udarbejdet en vejledning, som bruges 

ved koncerninterne overdragelser, hvor ovenstående ikke finder anvendelse.  

 

Ved anvendelse af 1982-Cirkulæret skal der anvendes en skattekurs, som tager udgangspunkt i 

den skattepligtige indkomst minus skat og den skattemæssige egenkapital samt de 

kapitaliseringsfaktorer, som er udstedte af SKAT. Skattekursen er et udtryk for aktiernes værdi 

ud fra en gennemsnitlig kapitaliseret indtjeningsevne over 3 år samt en kapitaliseret 

skattemæssig egenkapital.  

 

Værdiansættelsen for Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 tager udgangspunkt i den 

regnskabsmæssige egenkapital, med enkelte korrektioner hertil samt udviklingstrenden i form 

af goodwillberegningen. Goodwillberegningen tager ligeledes udgangspunkt i den 

gennemsnitlige indtjening over de sidste 3 år.  

 

Ved anvendelse af værdiansættelsesvejledningen bliver DCF modellen anvendt hyppigst. Ved 

Discounted Cash Flow beregnes en værdi, som opgøres som den tilbagediskonterede værdi af 

fremtidige forventede frie pengestrømme og forenklet sagt nutidsværdi af virksomhedens 

fremtidige budgetter for indtjening.  
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Oftest vil værdiansættelsescirkulæret fra 1982 være mere fordelagtigt at anvende end 

værdiansættelsescirkulæret fra 2000, da denne oftest er af lavere værdi.  

 

Ved overdragelse mellem far og søn vil 1982-Cirkulæret bliver anvendt, uanset om der er tale 

om fuldt vederlag eller ej. I Design A/S’s tilfælde er der i første omgang tale om en 

overdragelse mellem far og søn, hvorfor 1982-Cirkulæret finder anvendelse.  
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6. Generationsskiftemodeller 

Nedenfor vil vi beskrive udvalgte omstruktureringsmodeller, som vi mener, man med fordel 

kan anvende ved generationsskifte. Vi vil som udgangspunkt primært fokusere på oprettelsen 

af en holding-konstruktion for at forbedre mulighederne mest muligt i forbindelse med 

generationsskiftet. 

 

6.1 Overdragelse af aktier i levende live 

Modellen for overdragelse af aktier i levende live er den mest simple model, da der er tale om 

almindelig overdragelse af aktier fra senior til junior. Her er udgangspunktet, at aktierne bliver 

realisationsbeskatning jævnfør SL § 4. Dog er der mulighed for at overdrage aktierne ved 

succession, dette vil blive beskrevet i nedenstående afsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med overdragelsen af aktierne skal der foretages en værdiansættelse, her skelnes 

der mellem, om det er børsnoterede eller unoterede aktier. Overdragelsen skal altid ske til 

handelsværdi, og som beskrevet tidligere giver dette problemer ved interesseforbundne parter. 

Samme problem har man ikke ved børsnoterede selskaber, da deres værdi bliver reguleret af et 

uafhængigt marked. SKAT har lavet vejledende retningslinjer for værdiansættelsen af de 

enkelte aktiver, når der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter. Værdierne 

af aktierne kan opgøres på to måder, enten ved overdragelse inden for gaveafgiftskredsen eller 

ved overdragelse uden for gaveafgiftskredsen. 

 

 

 

Salg eller gaveoverdragelse af aktier 
Overdrager - senior Erhverver - junior 

Figur 6: Overdragelse af aktier i levende live - Kilde: Egen tilvirkning 
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6.1.1 Overdragelse uden for gavekredsen 

Når man overdrager 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 udenfor 

gaveafgiftskredsen benyttes Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000, se nærmere herom i kapitel 5. 

Værdiansættelsen af Design A/S er efter Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 beregnet til DKK 

14.033.934, se kapitel 5.2. 

 

6.1.2 Overdragelse inden for gavekredsen (formueskattekursen) 

Når man overdrager aktier indenfor gaveafgiftskredsen vil der være tale om sammenfaldende 

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

udenfor gaveafgiftskredsen. Ved unoterede aktier indenfor gaveafgiftskredsen benyttes 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 samt TfS 1997.599, se nærmere herom i kapitel 5.  

 

Til brug for værdiansættelse efter 1982-Cirkulæret beregnes en skattekurs, dette er nærmere 

beskrevet samt beregnet i afsnit 5.1. Værdiansættelsen af Design A/S er efter 1982-Cirkulæret 

beregnet til DKK 12.750.000, se kapitel 5.1. 

 

6.1.3 Design A/S 

For Jens vil et salg af aktierne til Kasper betyde, at han bliver beskattet af forskellen mellem 

anskaffelsessummen og salgssummen. Jens har ejet aktierne tilbage fra stiftelsen af selskabet, 

hvorfor anskaffelsessummen vil udgøre DKK 500.000. Avancen i Design A/S skal beskattes 

som aktieindkomst jævnfør PSL § 4a, stk. 1 nr. 4. Jens havde ikke erhvervet aktierne inden 19. 

maj 1993, hvorfor han ikke kan få ejertidsnedslag. Nedenstående er den skattepligtige avance 

opgjort: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 Cirkulæret:

Salgssum 12.750.000
Anskaffelsessum 500.000

Avance 12.250.000

Ejertidsnedslag 0 % 0

Skattepligtig aktieavance 12.250.000

2000 Cirkulæret

Salgssum 14.033.934
Anskaffelsessum 500.000

Avance 13.533.934

Ejertidsnedslag  0% 0

Skattepligtig aktieavance 13.533.934

Tabel 3: Opgørelse af den skattepligtige aktieavance - Kilde: Egen tilvirkning 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 66 af 163 

Den skattepligtige avance er henholdsvis DKK 12.250.000 efter 1982-Cirkulæret og DKK 

13.533.934 efter 2000-Cirkulæret. Hvordan skatten beregnes er beskrevet i kapitel 4.1.1.1. 

 

Hvis Kasper vælger selv at betale for den fulde købesum, er der ingen konsekvenser forbundet 

med denne model. Modellen er en dyr model at vælge for Kasper, da han skal betale fuld pris 

for aktierne på lige fod med alle andre og skal dermed selv ud og finansiere hele købet.  

 

Hvis Kasper modtager aktierne som en gave, er der derimod konsekvenser. Hvis Kasper 

modtager aktierne (dele eller det hele) som en gave fra Jens, bliver Kasper beskattet af dette. 

Som nævnt i et tidligere kapitel kan junior, i dette tilfælde Kasper, modtage op til DKK 58.700 

afgiftsfrit. For den del, der overskrider DKK 58.700 skal der betales en afgift på 15 %. 

Nedenfor vises beregningen for gaveafgiften, såfremt Jens vælger at give Kasper aktierne som 

gave.  

 

 

 

 

 

 

 

Hvis Jens vælger at give aktierne som gave til Kasper, er der mulighed for, at Jens kan betale 

gaveafgiften. Betaler Jens gaveafgiften, skal der ikke betales gaveafgift af afgiften.  

  

6.1.4 Delkonklusion 

Overdrager man aktierne i levende live vil dette medføre realisationsbeskatning for sælger, og 

at køber skal betale fuld pris for aktierne. Det kan både være en fordel og ulempe, at man ved 

denne model som sælger ikke har mulighed for at udskyde skattebetalingen til et senere 

tidspunkt. Aktierne skal opgøres til handelsværdi, dette kan gøres ved at benytte 

værdireguleringscirkulærerne af 1982 eller 2000. For Jens vil dette betyde at han skal beskattes 

af henholdsvis DKK 12.250.000 efter 1982 Cirkulæret og DKK 13.533.934 efter 2000-

Cirkulæret. Det er også en ulempe, at det kan give en stor finansieringsbyrde, hvis junior selv 

vælger at finansiere købet af aktierne. Dog er der mulighed for at overdrage aktierne som gave 

til junior, og senior kan vælge at betale gaveafgiften.  

1982 cirkulæret:

Overdragelsessum 12.750.000
Nedslag for bundgrænse 58.700

Gaveafgiftsgrundlag 12.691.300

Gaveafgift 15% 1.903.695

Tabel 4: Beregning af gaveafgift - Kilde: Egen tilvirkning 
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6.2 Overdragelse af aktier i levende live med succession 

Når man overdrager aktier i levende live med succession, indebærer det, at fortjenesten ved 

overdragelsen ikke beskattes hos sælgeren. I stedet indtræder køberen i sælgerens 

skattemæssige stilling. Det betyder, at hvis aktierne senere afstås, anses aktierne for været 

anskaffet med den anskaffelsessum og på det tidspunkt, som aktierne blev anskaffet til af 

sælgeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at aktier kan overdrages med succession er der en række betingelser, der skal være opfyldt. 

Som nævnt i afsnit 4.1.6 kan der kun succederes i en afgrænset personkreds jævnfør ABL § 34 

stk. 1, nr. 1, jævnfør ABL § 34 stk. 1, nr. 2, skal overdragelsen af aktierne udgøre mindst 1 % 

af den samlede aktiekapital. Det er ikke muligt i et selskab, som i overvejende grad består af 

udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende jævnfør ABL § 

34. stk. 6. I forhold til tidligere hvor man kun kunne succedere indenfor familien, er der nu 

mulighed for at succedere til en nær medarbejder jævnfør ABL § 35.   

 

Kasper er omfattet af ABL § 34 nævnte personkreds, da han er søn af virksomhedsejeren, og 

han kan således indtræde i sin faders skattemæssige stilling. Da Kasper succederer i selskabet, 

beregnes en passivpost. Passivposten udgør 22 % af den beregnede fortjeneste. 

 

6.2.1 Skattekursen 

Jens skal overdrage aktierne til den beregnede. Hvis Jens vælger denne løsning, hvor skatten 

gives i gave, vil beregningerne se således ud: 

 

Figur 7: Overdragelse af aktier i levende live med succession - Kilde: Egen tilvirkning 

Salg eller gaveoverdragelse af aktier 
Overdrager - senior Erhverver - junior 
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Salg af aktier / skattekursen  

  

Skattekursen 12.750.000 

Aktiernes anskaffelsessum 500.000 

Aktieindkomst ved salg 12.250.000 

Skat 28 % < 48.300 13.524 

Skat 42 % > 48.300 5.124.714 

  

Samlet skat 5.138.238 

Tabel 5: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved overdragelse af aktierne til skattekursen vil selskabets værdi være DKK 12.750.000, 

hvorfor Jens realisationsskat vil være DKK 5.138.238.   

 
Salg af aktierne / skattekursen  

  

Udskudt skat 5.138.238 

Købesum:  

Handelsværdi 12.750.000 

Passivpost 22% af avancen 2.695.000 

Nedslag gave 4.827.211 

Købesum 7.922.789 

  

Gave 4.827.211 

Gaveafgift 15 % 319.832 

Afgiftsfri gave 15 % af 58.700 -8.805 

I alt 5.138.238 

Tabel 6: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kaspers købspris ved succession vil være DKK 7.922.789. 

 

6.2.2 Delkonklusion 

Hvis Kasper og Jens ikke ønsker at blive beskattet her og nu, vil succession være en mulighed, 

dog skal de leve op til reglerne beskrevet i ABL §§ 34 og 35. Dette vil betyde for Kasper, at 

han vil overtage den oprindelige anskaffelsessum på aktierne. For Jens vil det ikke gøre nogen 

forskel, hvorvidt han beskattes med realisation eller succession, idet der er taget udgangspunkt 

i, at han ønsker at give Kasper en gave svarende til den skat, han skulle have betalt ved 

realisation til tredjemand. Kasper får en gave svarende til den latente skat, som han ved 

succession overtager fra Jens.  
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Vælger man løsningen med succession med gave, skal man blot betale gaveafgiften her og nu i 

forhold til, hvis man vælger realisationsbeskatning. Denne er væsentligt lavere end den 

realiserede skat. Hvis man anvender skattekursen, så kan aktierne overdrages med succession 

til en reel købspris på 12.750.000. 

 

6.3 Salg af aktier til udstedende selskab 

Når et generationsskifte skal foretages, er det ikke kun de skattemæssige aspekter, som er 

vigtige, en anden væsentlig faktor er selve finansieringen af generationsskiftet. I et 

generationsskifte er det som regel køber/den yngre generation, der har til hensigt at overtage en 

virksomhed. Denne målgruppe har ofte ikke nået at oparbejde den store formue.  

 

Salg af aktier til udstedende selskab tager udgangspunkt i selskaber, som tilbagekøber en del af 

aktierne, og dermed skal køber ikke finansiere hele købet. Tilbagesalget kan både ske fra en 

juridisk person men også fra et selskab. Den eneste forskel kan være beskatningen af salget. 

Man kan ikke succedere i salg af aktier til udstedende selskab, hvorfor et tilbagesalg som 

udgangspunkt vil medfører beskatning. Dette bevirker at køber ikke behøver den samme 

mængde af likvider for at overtage virksomheden. Idet selskabet finansierer dele af købet, kan 

selskabet fratrække de renteomkostninger, der er forbundet ved finansieringen af købet i deres 

skattepligtige indkomst, hvorved selskabet opnår en større fradragsværdi. Den del af aktierne, 

som selskabet køber, bliver betalt med midler af selskabet, hvor der kun er betalt selskabsskat 

på 25 %, mens de midler, som køberen skal købe aktierne for, er beskattet efter 

personskatteloven, hvor marginalskatten udgør 56,1 %39. Når man benytter sig af salg af aktier 

til det udstedende selskab, sker det som regel ved, at senior overdrager aktierne til junior 

indenfor en passende periode. Junior vil typisk blive indehaver af 20-50 % af aktierne i 

selskabet. De resterende anparter kan senior så vælge at overdrage den dag, han går på 

pension.  

 

Det er blevet mere attraktivt at benytte salg til udstedende selskab efter den nye selskabslov. 

Dette skyldes, at man i den nye selskabslov har lempet på en række betingelser og åbnede for 

nogle nye muligheder.  

 

                                                 
39 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1292.html 
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Senior sælger sine aktier tilbage 

til det udstedende selskab og 

kapitalen nedsættes med 

beløbet. 

Overdrager - senior Erhverver - junior 

Junior erhverver 

en del af aktierne 

Kapitalen opskrives ved 

udstedelse af 

fondsaktier til junior 

Man gennemfører et salg af aktier til udstedende selskab ved, at den aktionær, der ønsker at 

udtræde sælger sine aktier til det udstedende selskab. Tilbagesalget sker ved, at der 

gennemføres en kapitalnedsættelse i det udstedende selskab, hvorefter der sker udbetaling til 

den udtrædende aktionær. For at der kan gennemføres en kapitalnedsættelse, kræver dette en 

generalforsamling med samme stemmeflertal, som er gældende ved vedtægtsændringer. 

 

Hvis kapitalen efter kapitalnedsættelsen ikke opfylder kapitalkravene, skal man i forlængelse 

af kapitalnedsættelsen foretage en kapitalforhøjelse, således at kapitalkravet overholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jævnfør SEL § 196 kan et selskab kun erhverve egne kapitalandele, der er fuldt indbetalt. 

Denne regel bygger på den tidligere ASL § 48, hvor der var begrænsning for, hvor mange 

aktier et selskab måtte eje af sine egne aktier. Som noget nyt er der ikke længere et forbud mod 

anpartsselskabers erhvervelse af egne anparter, jævnfør den tidligere paragraf APSL § 51, og 

både aktieselskaber og anpartsselskaber får mulighed for at erhverve egne kapitalandele udover 

den begrænsning der tidligere var på 10 pct. 

 

6.3.1 Design A/S 

Jens og Kasper har altså jævnfør ovenstående mulighed for at starte med at overdrage 50 % af 

aktierne i Design A/S og herefter, når Jens går på pension, sælge de resterende aktier til 

Figur 8: Salg af aktier til udstedende selskab - Kilde: Egen tilvirkning 
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selskabet. Dette vil betyde, at der i Design A/S foretages en kapitalnedsættelse. Denne 

kapitalnedsættelse skal anmeldes rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Sker dette ikke 

vil beslutningen miste sin gyldighed. 

 

Jævnfør LL § 16 B vil Jens skulle indregne afståelsessummen af de tilbagesolgte aktier til sin 

skattepligtige indkomst, se nærmere herom i afsnit 4.2.5. Dette betyder, at Jens vil blive 

beskattet som udbytte, selv om der er tale om aktieindkomst. Jævnfør LL § 16 B stk. 2 kan der 

opnås dispensation, så beskatningen i stedet vil foregå efter reglerne i LL § 16 A, som er 

beskatning som aktieindkomst. Denne dispensation vil altså betyde, at Jens ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst kan få fradrag for anskaffelsessummen.  

 

Tilbagesalget af aktier til det udstedende selskab kan enten ske ved gave eller mod vederlag. 

Såfremt der gives en gave, og der er tale om overdragelse til et selskab, er vi her udenfor 

gaveafgiftskredsen. Dette vil betyde, at Jens beskattes af gaven, han giver til selskabet, og 

selskabet beskattes af den gave, det får. Der vil derfor opstå en dobbeltbeskatning, hvorfor det 

ikke er fordelagtigt at tilbagesælge aktier til selskabet som en gave. Overdragelsen skal i stedet 

ske ved vederlag. Vederlaget skal opgøres til indre værdi og kan ikke opgøres efter 

skattekursen. Det kan være nødvendigt at beregne på, hvor mange aktier Jens kan overdrage til 

Kasper, da selskabet ikke må købe mere tilbage senere, end hvad der svarer til, at 

egenkapitalen i selskabet stadig er positiv.     

 

6.3.2 Delkonklusion 

Hvis tilbagesalget udløser en avance, vil denne blive beskattet som udbytte jævnfør LL § 16 B 

stk. 1. Der er dog mulighed for dispensation, så avancen vil blive beskattet som aktieindkomst 

jævnfør LL § 16 B stk. 2, derved kan anskaffelsessummen og ejertidsnedslag fradrages. Det vil 

ikke være fordelagtigt for Jens at overdrage sine aktier i selskabet som gave, idet der derved 

vil ske dobbeltbeskatning. Det er en betingelse for, at selskabet kan tilbagekøbe en del af 

aktierne, at egenkapitalen ikke kommer under minimumsgrænsen på DKK 500.000. Fordelen 

ved salg af aktier til udstedende selskab er, at Kasper ikke har behov for samme likviditet, som 

hvis han skulle overtage alle aktierne på en gang, samtidig vil Jens få betalingen, så snart han 

vælger at sælge aktierne til selskabet. En anden fordel er, at man kan foretage kapitalforhøjelse 

med selskabets frie reserver ved at udstede fondsaktier. 
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6.4 Hvorfor oprette holding-konstruktionen? 

Det er mere og mere udbredt at etablere holdingselskaber.  Dette skyldes, at der for de fleste 

tilfælde er en række fordele ved at have en holdingkonstruktion. 

 

6.4.1 Salg af aktier i datterselskaber 

Ved salg af aktier i datterselskaber, henvises til afsnit 4.2.1.2 

 

6.4.2 udbytte og slankning af datterselskabet 

Det er ikke kun det, at man har mulighed for at sælge datterselskabsaktierne skattefrit, der er 

en fordel ved en holding-kontruktion. Man har mulighed for at modtage skattefrit udbytte fra 

datterselskabet jævnfør SEL § 13. Det eneste krav er, at man ligesom ved salg af aktierne ejer 

mindst 10 % af datterselskabet. 

 

Dette er en fordel i de situationer, hvor datterselskabet for eksempel har oparbejdet 

overskydende likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift af selskabet. De 

overskydende likvider kan kanaliseres op til holdingselskabet via udbytter, uden at der skal ske 

beskatning. I holdingselskabet kan aktionæren vælge at anvende de modtagende udbytter til for 

eksempel investeringer eller udlodde pengene som udbytter. 

 

Ved at man slanker datterselskabet for unødvendig likviditet, slanker man også selskabet, og 

herved bliver værdien af selskabet reduceret, hvilket gør det billigere for en eventuel køber at 

overtage selskabet. Dette bliver også en fordel for køber, da denne i de fleste situationer kan 

have nemmere ved at finansiere købet, da han ikke skal betale penge for penge. 

 

Ved at udlodde midler fra datterselskabet til holdingselskabet ligger der også en 

risikobegrænsning. Hvis datterselskabet går konkurs, er de allerede udloddede midler som 

udgangspunkt sikret for aktionæren. 

 

6.5 Køb af aktier via holdingselskab 

Ved at benytte køb af aktier via holdingselskab skal junior have et holdingselskab, det kan 

gøres ved at købe eller stifte et anpartsselskab. Dette bevirker, at det er holdingselskabet i 

stedet for junior, der køber aktierne af senior. Grunden til at det kan være en god ide, er, at det 
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Salg af aktier 

 

Overdrager - senior Erhverver - junior 

Nyt Holding 

bliver holdingselskabet, der skal finansiere købet. Holdingselskabet får skattemæssigt fuldt 

fradrag for renteudgifterne i forbindelse med finansieringen, når der er indkomst til at udnytte 

underskuddene, hvorimod junior skattemæssigt kun vil få et fradrag på ca. 30 % af 

renteudgifterne. Det gør, at junior kun rentebelastes af omkostningerne ved at stifte 

holdingselskabet, og slipper for at skulle afvikle gælden med beskattede midler40.  

 

Nedenstående er modellen køb af aktier via holdingselskab illustreret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man skal gennemføre denne model i praksis, skal junior erhverve et anpartsselskab, det 

kunne også være et aktieselskab, men dette giver kun en større omkostning og har ingen 

fordele i denne forbindelse. Senior sælger sine aktier til juniors holdingselskab. Det er juniors 

holdingselskab, der skal låne de nødvendige midler til at købe aktierne i det selskab, der skal 

erhverves. Hvis holdingselskabet ikke har andet end sine anparter at stille til sikkerhed, skal 

man forvente, at långiver kræver en personlig sikkerhedsstillelse. Dette bevirker at der 

risikomæssigt ikke er en forskel på, om junior køber aktierne personligt eller køber dem via et 

holdingselskab. 

Når holdingselskabet køber aktierne fra senior på denne måde, vil holdingselskabet blive 

tynget af renteudgifter fra det optagende lån. Den eneste rentefinansieringsmulighed er at 

modtage udbytte fra det købte selskab. Holdingselskabet kan modtage udbytte skattefrit fra det 

købte selskab, hvis de ejer mindst 10 % af aktierne, dog kan holdingselskabet ikke udlodde 

udbytte, før de har aflagt minimum en ordinær årsrapport jævnfør SEL § 182. 

                                                 
40 Der er en særlig fradragsregel ved køb af aktier, hvor renter får højere fradragsværdi i 5 år jævnfør 
virksomhedsskatteloven. 

Figur 9: Model af køb af aktier via holdingselskab - Kilde: Egen tilvirkning 
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Skattemæssigt bliver holdingselskabet og driftsselskabet sambeskattet. Ved sambeskatning 

forstås, at der foretages en samlet opgørelse af den skattepligtige indkomst for 

koncernforbundne selskaber. Fordelen ved, at holdingselskabet er sambeskattet med 

driftsselskabet, er, at holdingselskabet kan modregne deres underskud i driftsselskabets 

skattepligtige overskud.  

 

6.5.1 Design A/S 

Konsekvensen ved, at Jens sælger sine aktier til Kaspers holdingselskab, er ligesom ved salg af 

aktier i levende live afsnit 6.1, at han bliver beskattet af avancen med det samme. Den 

skattepligtige avance vil DKK 13.533.934 efter den 2000-Cirkulæret, se beregninger i afsnit 

5.2. 

 

Erhverver, er i dette tilfælde ikke Kasper, men Kaspers holdingselskab. Kasper vil i dette 

tilfælde kun direkte betale for oprettelse af det nye anpartsselskab DKK 80.000. 

Holdingselskabet skal DKK 14.033.934 efter 2000-Cirkulæret.  

 

6.5.2 Delkonklusion 

For sælger er der ingen forskel i forhold til salg af aktier i levende live. Jens vil blive 

realisationsbeskattet af genvinsten ved salget. Modellen har kun betydning for køber. 

Fordelene for køber er, at han ved denne model bedre kan udnytte rentefradraget i selskabet 

end personligt, de udskudte skatte bliver ikke realiseret, og der er mulighed for at få skattefrit 

udbytte fra datterselskabet. Ulemperne ved modellen er, at der ikke er mulighed for succession, 

og at der ofte skal stilles en personlig kaution. 

 

6.6 Aktieombytning 

Aktieombytning betragtes som et almindeligt salg af aktier, hvorfor der som udgangspunkt vil 

ske beskatning. 

Der hvor aktieombytningen er anderledes end salg af aktier, er, at man ved et almindeligt salg 

af aktier som hovedregel betaler med kontanter. Aktieombytning dækker således som begreb 

over enhver form for afståelse af kapitalandele, hvor vederlaget for de pågældende 

kapitalandele erlægges i kapitalandele, eventuelt kombineret med et kontantvederlag. Det er i 

den forbindelse vigtigt, at der ikke sker en formueforskydning mellem de to selskaber. 
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Overdrager - senior Overdrager - senior 

Nyt Holding 

100 % 

100 % 

Før Efter 

Man anvender i praksis aktieombytning til at etablere en holdingstruktur, da man ved 

aktieombytning bytter aktionærens aktier i hans nuværende selskab ud med aktier i et andet 

selskab, som erhverver aktierne i det oprindelige selskab. Aktionæren i det erhvervede selskab 

indskyder således et selskab mellem sig og det hidtidige selskab, idet det erhvervede selskab 

overtager besiddelsen af aktier i det hidtidige selskab. Der skabes herved en holdingstruktur.  

Ombytningen kan ske ved realisation eller succession jævnfør ABL § 36, stk. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en fordel i de selskaber, hvor der er opsparet mere kapital, end det er nødvendigt for den 

løbende drift, og man planlægger på sigt at afhænde selskaber. Dette skyldes, at det er dyrt at 

købe et selskab med stor opsparet kapital. 

I forbindelse med generationsskifte i mindre hovedaktionærselskaber er den meste relevante 

form for aktieombytning en skattefri aktieombytning. 

 

Man kalder også aktieombytning for en ”uegentlig” fusion, da der i lighed med fusion sker en 

overdragelse af kontrollen med det erhvervede selskab, forskellen er dog, at man ved 

aktieombytning ikke sammensmelter de to selskaber.  

  

Figur 10: Model af aktieombytning - Kilde: Egen tilvirkning 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 76 af 163 

En aktieombytning kan være skattepligtig eller skattefri. Det teoretiske udgangspunkt er, at en 

aktieombytning altid er skattepligtig, dette medfører, at den person, der afstår anparterne eller 

aktierne, skal beskattes efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven. 

   

6.6.1 Skattepligtig aktieombytning 

Uanset hvordan og med hvilke formål en aktieombytning gennemføres, er udgangspunktet, at 

salget af aktierne beskattes hos aktionæren som almindelig afståelse af aktier efter reglerne i 

ABL. Driftsselskabets aktionærer afstår deres aktier i driftsselskabet mod at få aktier i 

holdingselskabet og skal derfor realisationsbeskattes heraf. Afståelsessummen opgøres som 

handelsværdien af driftsselskabet. Skattemæssigt har det ingen betydning for driftsselskabet 

eller holdingselskabet. Man anser aktierne som holdingselskabet har erhvervet i driftsselskabet 

for at være anskaffet på ombytningstidspunktet til handelsværdien. For nærmere gennemgang 

henvises til afsnit 4.2.2.1. Denne model anvendes sjældent, da man ofte foretrækker, at 

aktieombytningen skal ske skattefrit.      

 

6.6.2 Skattefri aktieombytning 

Aktieombytning er reguleret i ABL § 36. Hvis denne bestemmelse anvendes, kan en 

aktieombytning mod at visse krav er opfyldt, gennemføres skattefrit. Herved vil aktionæren 

ikke blive beskattet ved aktieombytningen, men først når aktierne i holdingselskabet afstås, 

med mindre dette igen sker ved en skattefri omdannelse. 

 

Ved en skattefri aktieombytning bliver aktionæren ikke beskattet af afståelsen af 

driftsselskabet, selv om han i princippet afstår sine aktier mod at få nogle nye i 

holdingselskabet. Derimod sker der en skattemæssig succession, der indebærer, at 

anskaffelsessum, tidspunkt og hensigt overføres til aktierne i det nye holdingselskab. Skatten 

skal derfor først betales den dag, man afstår holdingselskabet. Hvorfor der i princippet ikke er 

tale om en skattefritagelse men nærmere en skatteudskydelse. En aktieombytning gennemføres 

således med succession. 

 

Hvis aktionæren i stedet vederlægges i andet end aktier, vil der ske beskatning efter de 

almindelige regler i ABL. Det vil sige, at der ikke er mulighed for at opnå skatteudskydelse for 

den del af vederlaget, der erlægges i andet end kapitalandele. Sker vederlæggelsen både i aktier 
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og kontanter, er det stadigvæk muligt at benytte reglerne om skattefri aktieombytning, for den 

del af vederlaget, som erlægges ved aktier. 

 

En skattefri aktieombytning kan laves med og uden tilladelse. 

 

6.6.2.1 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Man kan kun gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse, hvis følgende betingelser 

er opfyldt efter ABL § 36, stk. 6, som er ændret ved Lov af nr. 525 af 12. juni 2009: 

 

• Værdien af vederlagsaktierne skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier 

• Det erhvervende selskab må ikke afstå kapitalandele i det erhvervede selskab i en periode 

på 3 år efter ombytningstidspunktet. Dog er det muligt at afstå aktierne som led i en 

skattefri omstrukturering, hvor der ikke vedlægges andet end aktier 

 

Hvis driftsselskabet bliver solgt inden tre år, vil der opstå en dobbeltbeskatning, da man derved 

vil blive beskattet af den værdistigning, som også lå før ombytningen. Dobbeltbeskatningen 

skyldes, at det både er holdingselskabet og aktionæren, der vil blive beskattet af den avance, 

som lå før ombytningen, hvis salget sker inden tre år. Se afsnit 4.2.3.2.2 for nærmere 

gennemgang. 

 

Overførsel af skattefrit udbytte til holdingselskab blev ændret i forbindelse med 

Skattereformen. Ændringen gør, at aktieombytninger ikke længere er omfattet af 

udbyttebegrænsninger, men udelukkende omfattet af tre års ejertidskrav for aktierne, der er 

overført til holdingselskabet. Dette er en markant lettelse i forhold til de tidligere regler, hvor 

der maksimalt kunne overføres årets resultat som skattefrit udbytte til holdingselskabet. 

 

6.6.2.2 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Når man vil lave en aktieombytning med tilladelse fra SKAT, skal man selvsagt indsende en 

ansøgning til SKAT. Det er vigtigt i forbindelse med ansøgningen, at man anvender de rigtige 

argumenter. Det er vigtigt, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for den 

påtænkte aktieombytning, før SKAT tillader skattefrihed. Er formålet med aktieombytningen 

hovedsageligt at undgå avancebeskatning, vil der efter praksis ikke gives tilladelse. Dette 
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skyldes, at skatteundgåelse ikke betragtes som en forretningsmæssig begrundelse. Eksempler 

på forretningsmæssige begrundelser kan nævnes jævnfør Ligningsvejledningen S.G. 18.5.2: 

 

•Afgrænsning af risiko 

•Generationsskifte 

•Driftsmæssige årsager 

•Opstart af nye aktiviteter 

•Investeringsmæssige interesser (særlig relevant, hvor aktieombytningen efterfølges af en 

skattefri spaltning) 

 

Hvis man anmoder om tilladelse fra SKAT vedrørende aktieombytning i forbindelse med et 

generationsskifte, kræver det, at ansøgningen indeholder en redegørelse for, hvordan dette 

generationsskifte skal gennemføres, og hvorfor en skattefri aktieombytning er et nødvendigt 

element heri. Det er ikke tilstrækkeligt at begrunde ombytningen med, at denne er en 

forberedelse til et fremtidigt generationsskifte eller giver en optimal koncernstruktur. For 

nærmere gennemgang se afsnit 4.2.3.1.1.  

 

I en sag fra 2005 blev en ansøgning om skattefri aktieombytning afslået. Ansøgeren havde 

begrundet aktieombytningen med minimering af driftsrisiko, forberedelse af generationsskifte 

samt behov for stiftelse af yderligere datterselskaber i fremtiden. SKAT anså ikke disse 

begrundelser for at være konkrete nok eller dokumenterede, hvorfor der blev givet afslag 

(TfS2005.426). 

 

6.6.3 Design A/S 

Jævnfør SEL § 36 skal der ved stiftelse af et holdingselskab udarbejdes en vurderingsberetning 

jævnfør 2000-Cirkulæret. I afsnit 5.2 er Design A/S blevet værdiansat efter 2000-Cirkulæret.  
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Aktiernes anskaffelsessum 

  

Kapitalkonto  500.000 

Overkurs 13.533.934 

  

Anskaffelsessum 14.033.934 
Tabel 7: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående beregning viser, at aktiernes anskaffelsessum i driftsselskabet er DKK 

14.033.934. Kasper har mulighed for at købe Design A/S til DKK 14.033.934, efter Jens’ 

holdingselskab har ejet driftsselskabet i minimum 3 år, uden at det udløser nogen form for 

skat. Jens ville også kunne udlodde overkursen skattefrit til sit holdingselskab, og derved vil 

Kaspers anskaffelsessum blive reduceret. Kasper vil have mulighed for at købe aktierne til 

DKK 500.000 og Jens’ værdier vil være forblevet intakte.    

  

6.6.4 Delkonklusion 

Aktieombytning kan ske som en skattepligtig eller skattefri ombytning jævnfør ABL § 36. 

Reglerne for en skattefri aktieombytning er i dag væsentligt lempet, så man derved nemmere 

kan foretage en ombytning uden tilladelse fra SKAT. Ved skattereformen blev reglerne for 

udlodning af udbytte ændret markant, så det ikke længere alene er årets resultat, der kan 

udloddes.  

 

Værdiansættelsen ved aktieombytningen skal ske efter 2000-Cirkulæret, og 

anskaffelsessummen for Design A/S er DKK 14.033.934 

 

6.7 Tilførsel af aktiver 

Ved tilførsel af aktiver indskyder et selskab dets virksomhed med de hertil knyttede aktiver og 

passiver til et nyt driftsselskab mod vederlag i form af aktiver og passiver i det nye selskab. I 

modsætning til omstrukturering ved aktieombytning skydes en virksomhed nedad således, at 

det hidtidige driftsselskab får karakter af holdingselskab. Der vil altså ved tilførsel af aktiver 

være tale om, at man flytter en virksomhed fra et selskab til et datterselskab uden beskatning af 

det sælgende selskab. 
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Overdrager - senior 

100 % 

100 % 

Før Efter 

Overdrager - senior 

Design A/S – B (Helt eller delvist aktivitet fra Design A/S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benytter man sig af ovenstående metode, kan man selv vælge at udskille hele eller blot en del 

af aktiviteten i et selskab til et andet selskab, uden at dette udløser beskatning. Selskabet, som 

tilføres aktiver og passiver, kan være et nyt selskab og bliver dermed et datterselskab. Det er 

også muligt at tilføre aktiver til et allerede eksisterende selskab. Det er dog et væsentligt krav, 

at tilførslen skal bestå af selvstændig driftsaktivitet, som derved skal kunne fungere 

selvstændigt på markedsvilkår efter udskillelsen.   

 

6.7.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved skattepligtig tilførsel af aktiver kan man overdrage udvalgte aktiver fra et selskab til et 

andet, her er der intet krav om, at der skal være tale om en selvstændig del af virksomheden, 

eller at datterselskabet skal kunne fungere ved egne midler. Selskabet som sælger aktiverne 

bliver realisationsbeskattet på almindelig vis. Det modtagende selskab kan afskrive på værdien 

af de afskrivningsberettigede aktiver, og hvis der etableres sambeskatning, så kan 

afskrivningen også udnyttes i moderselskabet. Skattepligtig tilførsel kan blandt andet være en 

Figur 11: Model af tilførsel af aktiver - Kilde: Egen tilvirkning 



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 81 af 163 

ide, hvor der er skattemæssige underskud i moderselskabet, som kan udligne 

afståelsesbeskatningen, se afsnit 4.2.2.3 for nærmere gennemgang.  

 

6.7.2 Skattefri tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver kaldes også for skattefri datterselskabsetablering. Dette skyldes, at 

tilførslen af aktiver med aktier som betaling giver en holdingstruktur, hvor driften ligger i 

datterselskabet.  

 

En skattefri tilførsel af aktiver er lovreguleret i FUSL §§ 15 C og 15 D 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 

skattefri tilførsel af aktiver beskattes det indskydende selskab ikke af avancer på afståede 

aktiver og passiver. 

 

Tilførsel af aktiver og aktieombytning minder meget om hinanden, da begge disse tit ender 

med en holdingstruktur, som senere hen skal vise sig at være en pengetank, hvor aktionæren 

skattefrit kan hive udbytte op i fra datterselskabet. Forskellen ligger i driften af selskabet. Ved 

aktieombytning bliver selve driften ikke berørt, da det blot er et spørgsmål om at flytte 

ejerskabet fra aktionær til holding. Ved tilførsel af aktiver vil der ske ejerskifte i form af 

kontrakter, kreditorer osv. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at det indskydende 

selskab forbliver det samme, hvorfor de stadig hæfter for eventuelle krav og garantier, 

hvorimod man ved aktieombytning kun kan rette krav imod datterselskabet og ikke det nye 

holdingselskab. Tilførsel af aktiver kan være en fordel frem for aktieombytning, hvis man kun 

ønsker at udskille en gren af virksomheden. Samtidig vil internt oparbejdet goodwill ved 

tilførsel af aktiver komme til syne i balancen. Heraf kan der så udloddes skattefrit til 

moderselskabet. Skattefri tilførsel af aktiver kan ske både med og uden tilladelse. Ved tilførsel 

af aktiver succederer det modtagende selskab i aktiverne i lighed med reglerne i VOL, men til 

forskel fra reglerne i VOL, kan det ske til et allerede eksisterende datterselskab, som har 

erhvervsaktivitet.    

 

6.7.2.1 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Ved lov nr. L110 A vedtog folketinget nogle ændringer til reglerne om blandt andet tilførsel af 

aktiver, så det nu er muligt at gennemføre tilførsel af aktiver uden tilladelse, hvis man opfylder 
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de generelle betingelser FUSL § 15 C stk. 1, som nævnt ovenfor, se afsnit 4.2.3.2.5 for 

nærmere gennemgang af skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse.  

 

6.7.2.2 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Der skal foreligge en forretningsmæssig begrundelse for den påtænkte tilførsel, før SKAT 

tillader skattefrihed. Såfremt formålet med tilførslen af aktiver alene eller hovedsageligt er at 

undgå avancebeskatning, vil der efter praksis ligesom ved aktieombytning ikke kunne gives 

tilladelse. Skatteundgåelse betragtes således ikke som en forretningsmæssig begrundelse, se 

afsnit 4.2.3.1.3 for nærmere gennemgang.   

 

Tilladelsen vil ofte være ledsaget af en række betingelser, for at skattefriheden kan 

opretholdes. Det er således normalt, at SKAT stiller krav om, at en række forhold skal 

anmeldes til SKAT. Dette anmeldelseskrav løber typisk i tre år. 

 

6.7.3 Design A/S 

Der er mange forskellige kombinationsmuligheder ved tilførsel af aktiver. I det følgende vil vi 

se på en situation, hvor Jens tilfører alle aktiver i Design A/S til et nyt selskab. Tilførslen vil 

ske til et ikke eksisterende selskab, hvilket betyder, at selskabet skal stiftes ved apportindskud 

af aktiverne. Derved skabes der en holdingstruktur, hvorved Jens efter tre år kan sælge aktierne 

i driftsselskabet skattefrit til Kasper. Værdiansættelsen skal ske på samme måde som ved 

aktieombytning i afsnit 6.6. Derved udgør værdien DKK 14.033.934, værdien skal benyttes 

som anskaffelsessum ved beregning af avancen ved salg af selskabet. Sælges aktierne først 

efter 3 år, er holdingkravet opfyldt, og der skal derfor ikke beregnes en avance. Jens vil 

derefter stå tilbage med en pengetank, hvorfra han løbende kan få udbetalt udbytte, som 

beskattes som aktieindkomst. Jens og Kasper kan vælge at indskyde aktiver fra Design A/S i et 

nyt selskab ejet af Kasper eller et selskab, der er ejet af Jens. Anskaffelsessummen vil blive 

forskellig afhængig af hvilken løsning, der vælges.  

 

6.7.4 Delkonklusion 

Ved tilførsel af aktiver er det muligt at gøre det skattefrit og skattepligtigt. Fordelen ved at 

benytte denne metode er, at aktier eller anparterne kan sælges skattefrit efter 3 år. Der udløses 

ingen skat her og nu, og der er mulighed for at udlodde udbytte fra det nystiftede selskab til 

holdingselskabet. Jens har mulighed for at beholde holdingselskabet og benytte dette som en 
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pengetank, derudover er der også mulighed for kun at udskille en del af aktiverne. Ulempen 

ved denne model er, at der ikke kan anvendes gaveoverdragelse, samt at finansieringen for 

Kasper sker for beskattede midler. En tredje ulempe er, at driftsselskabet føres til et nyt 

selskab, hvilket betyder at der skal laves nye kontrakter, momsregistrering, registrering af A-

skat mv. samt øvrige administrative ændringer skal ske på ny. Det gamle selskab beholder altså 

deres forpligtelser, hvilket kan gøre, at denne model fravælges. 

 

6.8 Spaltning 

Ved spaltning af et selskab forstås der, at det indskydende selskab overfører en del eller 

samtlige 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. Selskabets deltagere kan selv vælge, om vederlaget skal være i aktier eller 

kontanter, samt hvordan en eventuel fordeling skal være jævnfør FUSL § 15a, stk. 2. 

Vederlagets størrelse skal svarer til handelsværdien af de indskudte aktiver og passiver. Der 

må i forbindelse med spaltningen ikke ske en formueforrykkelse mellem selskabets deltagere. 

Det vil sige at hvis person A ejer 60 % af det indskydende selskab, skal vedkommende også 

modtage 60 % af vederlaget for spaltningen. Dette er et krav, hvis man spalter efter reglerne i 

FUSL. Betingelsen vedrørende formueforrykkelsen vedrører kun aktionærerne i det 

indskydende selskab.  

 

Reglerne om spaltning fremgår af den nye Selskabslov § 254 til § 270. Den skatteretlige 

definition af spaltning finder sted i FUSL § 15 A og B. Endvidere gælder reglerne i FUSL § 5-

11 også for spaltning med de nødvendige tilpasninger. I ligningsvejledningen 2009 S.D.2 er 

reglerne om spaltning nærmere gennemgået. 

 

En spaltningsmodel kan komme på tale, såfremt Familien Jensen ønsker at udskille 

aktiviteterne i det oprindelige selskab Design A/S i forbindelse med generationsskiftet. Herved 

kan man opnå en slankning af selskabet, som junior skal overtage. Senior kan beholde de frie 

midler i et selskab som pengetank og derefter udlodde udbytte ud til sig selv efter behov.    

 

Hvis aktierne i det indskydende selskab vedlægges med andet end aktier i det modtagende 

selskab, anses aktierne i det indskydende selskab for at være solgt til tredjemand. 

Salgssummen opgøres som aktiernes kursværdi på spaltningsdagen. Hvis det indskydende 
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selskab ikke ophører i forbindelse med spaltningen (grenspaltning), bliver det kontante 

vederlag anset som udbytte for det indskydende selskab.  

 

Der kan spaltes på to måder: 

 

• En fuldstændig spaltning også kaldet ophørsspaltning. Ved en ophørsspaltning forsvinder 

det eksisterende driftsselskab som en juridisk enhed, og bliver spaltet ud i en eller flere 

juridiske enheder. Dette betyder, at det indskydende selskab vil blive opløst, således at 

alle aktiver og passiver overføres til nye selskaber.  

• En uegentlig spaltning, også kaldet grenspaltning. Ved en grenspaltning bliver 

virksomheden skilt ud i et nyt selskab, mens det eksisterende selskab fortsætter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.1 Skattepligtig spaltning 

En spaltning er som udgangspunkt skattepligtig, se afsnit 4.2.2.2 for nærmere gennemgang. 

Som nævnt ovenfor, er der to former for spaltning. Vælger man en skattepligtig spaltning, vil 

man blive realisationsbeskattet. I praksis bliver denne model sjældent anvendt. 

 

 

 

Overdrager - senior Overdrager - senior 

Design A/S(B) Design A/S (C) 

Før Efter 

100 % 

Figur 12: Model af spaltning - Kilde: Egen tilvirkning 
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6.8.1.1 Ophørsspaltning 

Ved en ophørsspaltning (en fuldstændig spaltning) likvider man det eksisterende selskab, og 

viderefører aktiviteterne i et nyt selskab. Skattemæssigt får det den konsekvens, at det spaltede 

selskab likvidationsbeskattes, og det samme gør aktionærerne jævnfør LL § 16 A. Aktiver og 

passiver skal optages til handelsværdi i det nye selskab. 

 

6.8.1.2 Grenspaltning 

Ved en grenspaltning (en uegentlig spaltning) fortsætter det eksisterende selskab, og en 

selvstændig gren af virksomheden videreføres i et nyt selskab. Skattemæssigt får det den 

konsekvens, at det spaltede selskab afståelsesbeskattes, samt at aktionærerne skal 

udbyttebeskattes.  Aktiver og passiver skal indskydes til handelsværdi i det modtagende 

selskab. 

 

6.8.2 Skattefri spaltning 

Ved skattefri spaltning er der i lighed med den skattepligtige spaltning de samme to 

muligheder for spaltning – ophørsspaltning og grenspaltning.  

 

Ved en skattefri spaltning er princippet, at der sker succession både på selskabssiden og på 

aktionærsiden. Det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs civilretslige og 

skattemæssige stilling, hvad angår de aktiver og passiver, der overdrages. Det modtagende 

selskab overtager det indskydende selskabs købesummer og købstidspunkter, 

afskrivningsgrundlag og afskrivningssaldi. Dette bevirker, at der ikke sker nogen beskatning af 

kapitalgevinster ved spaltningen. På aktionærsiden sker der ligeledes succession i den del af 

vederlaget, der ydes i form af aktier i det modtagende selskab. Vederlagsaktierne anses som 

anskaffet på samme tidspunkt og for samme købesum som aktierne i det indskydende selskab. 

 

6.8.2.1 Skattefri spaltning uden tilladelse 

Folketingen vedtog ved lov nr. L110 A nogle ændringer til reglerne om blandt andet spaltning, 

så det nu er muligt at gennemføre en spaltning uden tilladelse under visse betingelser, se afsnit 

4.2.3.2.4. 
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6.8.2.2 Skattefri spaltning med tilladelse 

I de fleste tilfælde vil man gennemføre en spaltning uden tilladelse dog eventuelt suppleret 

med et bindende svar fra SKAT. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at søge tilladelse 

fra SKAT, hvis der er tale om en spaltning af et driftsselskab. Dette skyldes, at der kan være 

problemer med at overholde kravet om, at forholdet mellem aktiver og gæld skal være det 

samme i det modtagende selskab som i det indskudte selskab.  

 

For at få tilladelse fra SKAT skal man ligesom ved aktieombytning, beskrevet i afsnit 6.6, have 

en forretningsmæssig begrundelse for at gennemføre spaltningen. Tilladelserne bliver som 

hovedregel givet, hvis der er konkrete og aktuelle planer for aktivitet, investeringer, 

generationsskifte mv.. 

 

Ved grenspaltning kan det også være nødvendigt at søge om tilladelse eller bindende svar fra 

SKAT om, hvorvidt SKAT accepterer de udskilte aktiver og passiver som en selvstændig gren 

af virksomheden. Er grenkravet et problem, kan man i stedet vælge ophørsspaltning. Resultatet 

er det samme, bortset fra at det indskydende selskab skal registreres på ny, se afsnit 4.2.3.1.2 

for nærmere gennemgang. 

 

6.8.3 Design A/S 

Jens og Kasper kan sammen vælge at konstruere en holdingstruktur, som beskrevet i afsnit 6.6 

om aktieombytning. Hvis Jens og Kasper vælger at eje 50 % hver af holdingselskabet, her 

kaldet X, ved aktieombytningen, vil de senere have mulighed for at ophørsspalte dette 

holdingselskab til to separate holdingselskaber, kaldet Y og Z. Denne konstruktion kan ses i 

tegningen nedenfor. 
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Der er dog et krav om, at Jens og Kasper har rådet over aktierne i mere end 3 år, hvis der ikke 

søges tilladelse hos SKAT jævnfør FUSL § 15 A stk. 1, før en skattefri spaltning kan 

gennemføres. Hvis Jens og Kasper ønsker en hurtig spaltning, kan de ikke benytte reglerne om 

skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT. De er altså nødsaget til at anmode SKAT om 

tilladelse til spaltning. 

 

Ved en skattefri spaltning af det aktieombyttede holdingselskab får Jens og Kasper hver deres 

holdingselskab. Dette giver mulighed for, at de kan udlodde skattefrit udbytte fra Design A/S 

op i holdingselskaberne, idet de ejer mere end 10 procent af selskabet og der derved er tale om 

datterselskabsaktier. Ved at lave denne konstruktion har Kasper mulighed for at optjene kapital 

via driften i sit holdingselskab. Dette bevirker, at Kasper løbende, når likviderne er til det, kan 

købe Design A/S’ aktier af Jens’ holdingselskab. Som udgangspunkt vil den indre værdi af 

Design A/S ikke blive mere værd, da der løbende udloddes udbytte og hermed vil aktierne, 

Kasper løbende skal købe, ikke stige i værdi, hvorfor det ikke har den store betydning for 

Kasper, at overdragelsen ikke sker i en omgang. Jens’ holdingselskab vil i denne situation ikke 

blive beskattet af salget af aktierne til Kaspers holdingselskab, idet han ejer mere end 10 

procent af Design A/S. Jens vil ved denne løsning samtidig have en del likviditet i sit 

holdingselskab, som han efter behov kan udlodde som udbytte. Spaltningen kan på denne måde 

100 % 100 % 

Efter 

Senior 

Før 

Junior 

50 % 50 % 

Senior Junior 

50 % 50 % 

Figur 13: Aktieombytning kombineret med spaltning - Kilde: Egen tilvirkning 
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være med til at overdrage aktierne til Kasper over en periode, hvor Kasper løbende vil modtage 

likvider fra driftsselskabet til at betale aktierne med. 

 

6.8.4 Delkonklusion 

Man kan spalte henholdsvis skattefrit og skattepligtigt. Spaltningen kan foretages som en 

ophørsspaltning eller grenspaltning. Som beskrevet i afsnit 6.8.3 vil Jens og Kasper have 

mulighed for at spalte det aktieombyttede holdingselskab og på den måde stå tilbage med et 

holdingselskab hver, så de skattefrit har mulighed for at udlodde udbytte. Samtidig kan Jens’ 

holdingselskab overdrage aktierne i Design A/S til Kasper uden at blive beskattet af dette salg, 

så længe han ejer minimum 10 % af aktierne i driftsselskabet. I Jens og Kaspers situation er 

spaltning kun et værktøj i generationsskifte, som vil have relevans i det omfang, der tidligere 

har været fortaget en aktieombytning af et fælles fællesejet driftsselskab. 

 

6.9 A og B modellen (opdeling af aktieklasser) 

I 2003 kom ligningsrådet med afgørelse om, at en ny model kunne anvendes til 

generationsskifte. Modellen giver en kombination om seniors ønske om en høj pris og juniors 

ønske om en lav pris.  

 

Ved at benytte opdeling af aktieklasser indtræder køber (indtræder aktionær) i selskabet 

samtidig med, at aktiekapitalen opdeles i A- og B-aktier. Dette betyder, at den indtrædende 

aktionær erhverver B-aktier, mens den oprindelige aktionær får tildelt A-aktier.  Jævnfør SEL 

§ 46 har alle kapitalandele stemmeret. Dog er det muligt i kapitalselskabets vedtægter at 

bestemme, at visse kapitalandele er uden stemmeret. 

 

Hovedtanken ved modellen er at lade den nye aktionær nytegne aktier i selskabet til en lav 

kurs, som er B-aktier, samtidig med, at den bestående aktionær får en forlods adgang til 

udbytte. Dette betyder, at der knytter sig en forlods udbytteret til A-aktierne, og at B-aktierne 

ikke giver ret til udbytte, før den oprindelige aktionær har fået udloddet udbytte svarende til 

den forlods udbytteret. Når udbytteretten er udloddet fuldt ud, eller når perioden for forlods 

udbytteret er udløbet, opløses aktieklasserne, og den indtrædende aktionær køber de tidligere 

A-aktier fra den oprindelige aktionær til en i forvejen fastsat pris. Det er forudsat, at begge 

parter forinden har oprettet hver deres holdingselskab.  
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Junior køber de 

nye udstedte B-

aktier. 

Der udloddes forlods udbytte til 

senior svarende til forskellen 

mellem selskabets værdi og 

juniors B-aktier. 

Overdrager - senior Erhverver - junior 

Det er muligt jævnfør SKM2008.476 SR, at B-aktionæren kan modtaget udbytte inden forlods 

udbyttet er udloddet. Dette kræver at der ved tegning af B-aktierne foretages en 

vedtægtsændring, der gør det muligt at udbetale udbytte på B-aktierne. Dog kræver dette en 

passende forrentning af ikke udloddet forlods udbytte til A-aktierne.  

 

Modellen A- og B-aktier adskiller sig fra hovedparten af de tidligere nævnte modeller, idet 

denne model ikke indebærer succession. 

 

Inden generationsskiftet foretages laves en opdeling af A- og B-aktier, dette gøres ved at 

vedtægterne ændres. I vedtægterne skal der stå, at de eksisterende aktier er A-aktier, og der 

gives mulighed for at udstede B-aktier. Det skal ligeledes af vedtægterne fremgå, at A-aktierne 

har ret til forlods udbytte på et på forhånd fastsat beløb. Forlods udbytteretten skal beregnes på 

baggrund af den formel Ligningsrådet fastsatte i SKM2004.416.LR og Skatterådet 

efterfølgende anvendte SKM2008.697.SR. Når A-aktierne har udnyttet sin forlods udbytteret, 

vil klasseopdelingen på aktierne bortfalde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vedtægtsændringen er foretaget med opdeling af aktieklasser, vurderes aktierne at få en 

anden identitet, dette betyder i praksis, at man sidestiller aktierne med afståelse af aktier. Dette 

har dog kun betydning, såfremt vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem 

selskabets aktionærer jævnfør SKM2003.66.LR. 

 

Figur 15: Opdeling af aktieklasser model - Kilde: Egen tilvirkning 
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Det kan være en fordel at indhente et bindende svar fra SKAT, når man gennemfører et 

generationsskifte med forlods udbytteret. Der er stadigvæk stor usikkerhed på opgørelsen af 

forlods udbytte, selv om man benytter Ligningsrådets beregningsmodel i SKM2004.416.LR. 

Hvis man laver en fejlagtig opgørelse, vil konsekvensen medføre skattepligt. Grunden til, at 

der er usikkerhed med opgørelsen af forlods udbytte, er, at der er mange faktorer der påvirker 

beregningen. Beregningen bliver påvirket af blandt andet renter, risikotillæg og 

værdiansættelsen. Disse faktorer er alle i sig selv meget usikre, da de bestemmes på baggrund 

af fremtiden.  I SKM2010.2SR indhenter en virksomhed bindende svar fra SKAT, hvor de 

stiller spørgsmålstegn ved blandt andet deres beregnede forlods udbytte, hvor SKAT ændrer 

renten til 4 procent, dette havde i dette tilfælde en betydning på DKK 1.550.000. Skatterådet 

blev også spurgt, om man uden skattemæssige konsekvenser kan ophæve bestemmelserne om 

forlods udbytteret, når det forlods udbytte er udloddet, eller når den fastsatte periode er gået, 

hvortil SKAT svarede, at det ikke havde nogen skattemæssig konsekvenser, så længe den 

forlods udbytteret er opfyldt, eller perioden er udløbet. 

 

I SKM2004.416.LR blev problemet vedrørende opgørelsen af forlods udbytteret, behandlet. 

Ligningsrådet godkendte ikke opgørelsen af forlods udbytte og de udtalte, at følgende 

opgørelsesmetode skulle anvendes: 

 

Ejerandel (selskabets værdi + tegningsbeløb) – tegningsbeløb 

 

Tegningsbeløbet er et udtryk for den pris, som B-aktierne skal købes til. Beregningen af det 

forlods udbytte skal indeholde et rente- og risikotillæg. Der skal beregnes et risikotillæg, da 

den oprindelige aktionær har en risiko for, at den beregnede udbyttefordel ikke udbetales fuldt 

ud. I den ovennævnte sag SKM2004.416.LR blev der ikke beregnet et risikotillæg. Argumentet 

herfor var, at udbyttefordelenes størrelse sammenholdt med selskabets værdi og resultat 

gjorde, at der reelt set ikke ansås at være en risiko for, at faderen ikke ville modtage den 

beregnede udbyttefordel. Herudover skal udbyttet forrentes, idet betalingen udskydes. Der blev 

i sagen beregnet et rentetillæg på 6 procent. Rentetillægget skal være udtryk for markedsrenten 

og skal sættes i forhold til den periode, udbyttefordelen forventes anvendt over. Rentetillæg må 

derfor vurderes i forhold til omstændighederne i den konkrete sag. 
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6.9.1 Lovgivning og betingelser 

Der er nogle forudsætninger, der skal være opfyldt, før man kan benytte A og B modellen. Man 

skal have ændret vedtægterne, og i den forbindelse skal der udarbejdes en 

aktionæroverenskomst, som tydeliggør de forhold, der ligger til grund for aftalen. I 

aktionæroverenskomsten skal det ligeledes fremgå, hvor stort et udbytte A-aktierne er 

berettiget til, og hvordan værdien af selskabet skal opgøres ved et fremtidigt salg. 

 

6.9.2 Design A/S 

A og B modellens formål er, at størstedelen af overdragerens salgssum betales af selskabet i 

form af fremtidig udbytte, hvilket har en likviditetsfordel for Kasper. Jens skal forinden have 

etableret en holdingstruktur, dette kan gøres ved en aktieombytning, der er gennemgået i afsnit 

6.6. Det forudsættes samtidig at Kasper har etableret et holdingselskab forinden. Det beløb, 

Jens har forlods udbytteret til, er i princippet værdien af Kaspers aktiepost. 

 

Som beskrevet ovenfor kan det være en vanskelig opgave at fastsætte kursen på de nytegnede 

B-aktier samt specielt at fastsætte det beløb, som Jens skal tildeles i forlodsudbytte. Kursen på 

B-aktierne bliver ofte givet gennem beregninger i henhold til aktieoverenskomster. Derfor er 

det ofte udbyttefordelen, det forvolder størst problemer med at få fastsat. Kaspers tegningskurs 

bliver foretaget til kurs 100, som ligger langt fra selskabets egentlige kurs. Forlods udbytte 

bliver forskellen på Design A/S’ værdi og regningskursen på de B-aktier, som Kasper køber. 

Skattemæssigt anses aktierne, som Kasper har købt, for anskaffet til den pris, Kasper har givet 

for dem, hvilket her vil sige kurs 100. Aktierne i selskabet skal ved Kaspers indtrædende 

værdiansættes efter 2000-Cirkulæret. Vi har fastsat renten til 4 % efter SKM2010.2 SR. 

 
Forlods udbytte 

Nominel aktiekapital  500.000 

Værdiansættelse  14.033.934 

Markedskurs  2.807 

Tegningskurs  100 

Tegningsbeløb   500.000 

Ejerandel   50% 

Forlods udbytteret  6.766.967 

Udbyttebeløb  13.533.934 

Renter   1.626.787 

Tabel 8: Kilde: Egen tilvirkning 
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Kasper tegner B-anparter for 50 % af aktiekapitalen til kurs 100 svarende til købspris på DKK 

500.000. Aktiekapitalen vil herefter udgøre DKK 1.000.000.  Det forventes, at den fremtidige 

drift og resultat vil være stabil, og udbytte vil derfor blive betalt over 5 år. Renten udgør DKK 

1.626.787, som Jens modtager udover forlodsudbytte på DKK 13.533.934. 

 

Når Jens har udnyttet sin fulde udbytteret, kan Kaspers holdingselskab købe aktierne af ham, 

således at Kaspers holdingselskab kommer til at eje 100 % af aktierne i Design A/S.  

Kasper har mulighed for at erhverve aktierne i Design A/S til en lavere værdi mod, at Jens 

modtager forlodsudbytte, indtil forskellen mellem handelsværdien og selskabets kapitalandel 

er udbetalt til Jens. Dette er med til at lette overdragelsen og give Kasper mulighed for at 

kunne indgå i selskabet, uden han har hele den fornødne kapital til at tegne A-aktier. For Jens 

vil der være en risiko for, at han ikke kan få det forlods udbytte, som han er berettiget til, som 

følge af for eksempel underskud i selskabet. Denne risiko vil have en betydning for kursen på 

A-aktierne. 

 

6.9.3 Delkonklusion 

I mange situationer kan modellen med A og B aktier være en fremragende 

generationsskiftemodel, men som ved de andre modeller er der er dog både fordele og ulemper 

ved at benytte denne. For Jens kan det være en ulempe, at vederlaget først indgår i takt med at 

den forlods udbytteret opfyldes, ligesom der er en risiko for, at udbyttet ikke opfyldes grundet 

dårligere indtjening end forventet i perioden. En fordel for Jens er, at han får fortrinsret til 

selskabets værdier, herunder selskabets reserver, og kompenseres med forlods udbytte. Det er 

en fordel for Kasper, at han kun skal betale et mindre beløb ved indtræden ofte til kurs 100, 

samt at betalingen kan ske ved den fremtidige indtjening. Hvis den fremtidige indtjening 

udebliver, skal der ikke betales, da der derved ikke er noget at udlodde. Ulempen for Kasper er 

dog, at han først kan modtage udbytte, når forlods udbytteretten er opfyldt eller ophørt. Kasper 

har i perioden med forlods udbytte tid til at lære virksomheden at kende, og han har samtidigt 

ikke investeret væsentlige midler i selskabet, da aktiernes værdi er mindst mulig. Herved får 

Kasper fordelen af at han allerede fra første dag har andel i den fremtidige værditilvækst i 

selskabet. Dette betyder for Kasper, at kursen på det resterende opkøb af aktierne forbliver i 

selskabet.   
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6.10 Samlet konklusion 

I ovenstående er de forskellige generationsskiftmodeller gennemgået. Det er vigtigt at være 

grundig i sin planlægning af et generationsskifte, da der ikke er noget facit på, hvilken model 

der skal bruges, da det er forskelligt fra generationsskifte til generationsskifte, og den ene 

model er ikke mere korrekt end den anden. 

 

Hver model har sine fordele, og flere af fordelene er ens mellem modellerne, men modellerne 

er ej ens. Flere af modellerne kan anvendes på flere måder ved at kombinere samt ved at 

succedere. Dette gør, at man har mulighed for enten at succedere eller ej, samtidig med at det 

kan kombineres med eller uden vederlag. På grund af de utallige muligheder er det vigtigt at 

planlægge et generationsskifte nøje.  

 

Der er også mulighed for at benytte en ikke ”ren” generationsskiftemodel, men en model som 

kan bruges sammen med de andre generationsskiftemodeller. Modellen giver lov til at junior 

kan købe B-aktier for et mindre beløb, imod senior modtager forlods udbytte. Når senior har 

modtaget sit udbytte, bliver A- og B-aktien ligestillet, hvorefter junior og senior kan vælge en 

af de andre generationsskiftmodeller til at seniors overdrager sine aktier. Dette kan for 

eksempel ske ved, at senior tilbagesælger sine aktier til det udstedende selskab, hvorefter 

junior kan foretage en kapitalforhøjelse med fondsaktier. 

 

Alt i alt kan der konkluderes efter gennemgang af generationsskiftmodeller, at det er vigtigt, at 

generationsskiftet bliver planlægt meget nøje og i god tid.  



Ann-Katrine Bukkehave & Signe Larsen 
 

Side 94 af 163 

7. Generationsskifte ved død 

Det er vigtigt at planlægge et generationsskifte i god tid. Såfremt uheldet er ude, og ejeren af 

selskabet falder bort, inden der er foretaget et generationsskifte, er det vigtigt, der er gjort 

nogle overvejelser om, hvilke konsekvenser et sådant dødsfald måtte have på de nærtstående. 

Selvom ejeren pludselig dør kan det stadig lade sig gøre at foretage et generationsskifte. 

Generationsskiftet kan dog blive vanskeliggjort af reglerne for deling af fællesbo med 

efterlevende ægtefælle samt udbetaling af arv til ægtefælle og livsarvinger. Vi vil i dette 

kapitel belyse reglerne i tilfælde af død, inden generationsskiftet er foretaget.  

 

7.1 Dødsboer 

Når en person er afgået ved døden, skal der tages stilling til, om der skal skiftes bo. 

Dødsboskatteloven er delt op i henholdsvis uskiftet bo og skiftet bo, som benævnes dødsboer, 

som er selvstændige skattesubjekter. Det er kun dødsboer, som er selvstændige skattesubjekter, 

som kan være skattepligtige, men det er ikke alle, som er det. Hvorvidt et dødsbo er 

skattefritaget eller ej opgøres efter DBSL § 6.  

 

7.1.1 Uskiftet bo – ikke selvstændige skattesubjekter 

Den efterlevende ægtefælle kan altid overtage ægtefællernes fælleseje i tilfælde af ægtefællens 

død, uden at skifte med deres livsarvinger. Såfremt afdøde har efterladt sig særlivsarvinger, 

kan ægtefællen kun sidde i uskiftet bo, hvis særlivsarvingerne har givet samtykke hertil. Den 

efterlevende ægtefælle har dog mulighed for at skifte med afdødes særlivsarvinger, mens 

resten af boet forbliver et uskiftet bo. Der behøves ikke samtykke for fælleslivsarvinger, for at 

resten af boet kan forblive uskiftet jævnfør DSL § 24 jævnfør arvelovens kapitel 4. Den 

efterlevende ægtefælle overtager ved uskiftet bo formuen, og boet bliver først opgjort, når den 

efterlevende ægtefælle falder bort.  

 

Har den afdøde ægtefælle fuldstændig særeje, er det ikke muligt for efterlevende ægtefælle at 

sidde i uskiftet bo i det fuldstændige særejer og skal derfor foretaget skifte af det. Der skal 

laves en opgørelse over særejet for den afdøde ægtefælle, ligesom der skal laves en opgørelse 

over efterlevende ægtefælles særeje. Dette skal holdes adskilt fra et skifte fra henholdsvis 

efterlevende ægtefælle, særlivsarvinger og eventuelt et endeligt skifte.  
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Den efterlevende ægtefælle vælger som oftest at sidde i uskiftet bo, idet den efterlevende 

ægtefælle kan leve som hidtil, da der ikke bliver ændret i formuen. Ønsker den efterlevende 

ægtefælle foretage skifte i fremtiden, kan dette ske, og der vil ske en opgørelse af boet den dag 

på dette tidspunkt. En af grundene til at den efterlevende ægtefælle i fremtiden ønsker at 

foretage skifte er boet, kan være ønske om indgåelse af nyt ægteskab. Det er ikke muligt at 

sidde i udskiftet bo og samtidig indgå i nyt ægteskab.  

 

For at det er muligt at sidde i uskiftet bo skal følgende betingelser være opfyldt:  

 

• Den efterlevende skal være solvent jævnfør AVL § 19 stk. 1.  

• Efterlader afdøde sig særbørn, skal der skiftes med disse, medmindre disse giver 

samtykke til uskiftet bo jævnfør AVL § 18. 

 

Der findes følgende 3 forskellige former for uskiftet bo:  

 

• Boudlæg 

• Udlæg til efterlevende ægtefælle 

• Forenklet privat skifte med ægtefællen som enearving 

 

Da disse 3 former ikke er relevante for familien Jensen, vil de ikke blive beskrevet yderligere.  

 

7.1.2 Skiftet bo – selvstændige skattesubjekter 

Den efterlevende ægtefælle kan frit vælge at skifte bo, medmindre lovgivning forhindrer det. 

Såfremt reglerne for uskiftet bo ikke er opfyldt, skal der foretages et skiftet bo. Et skiftet bo 

anses som et selvstændig skattesubjekt og er derfor skattepligtig. Men der er regler i DBSL § 

6, som gør at enkelte boer er skattefritagne. Der findes tre forskellige former for skiftet bo:  

 

• Skifte ved bobestyrer 

• Privat skifte 

• Forenklet privat skifte 
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7.1.2.1 Skifte ved bobestyrer 

En bobestyrer finder sted, såfremt et bo ikke kan behandles på andre måder. Dette vil sige at 

hvis det ikke er muligt at afslutte et bo ved boudlæg, udlæg til efterlevende ægtefælle, uskiftet 

bo samt privat skifte, bliver der foretaget et skifte med bobestyrer. Til at forestå behandlingen 

af dødsboer har justitsministeren i hver restkreds autoriseret et passende antal advokater til 

bobestyrer jævnfør DSL § 11. Jævnfør DSL § 36 skal skifteretten udlevere et bo til behandling 

af bobestyrer, såfremt en af følgende er opfyldt:  

 

• En arving anmoder om det 

• Boet må antages at være insolvent 

• Alle arvingerne er umyndige, eller under konkurs, eller ude af stand til at opfylde sine 

forpligtelser, efterhånden som de forfalder  

• Den afdøde har bestemt dette i sit testamente 

• Der findes ikke arvinger i boet, eller der er usikkerhed om, hvem der er arvinger 

• Såfremt der i DSL §§ 23, 30, 76 stk. 3 eller AVL § 16 stk. 2 træffes bestemmelser herom. 

• Såfremt der ikke indenfor rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skulle 

behandles på anden vis.  

 

Senest 2 år efter skæringsdag for dødsfaldet skal bobestyrer udarbejde en boopgørelse jævnfør 

DSL § 66 stk. 2. Boopgørelsen skal indeholde en redegørelse over boets aktiver, passiver, 

indtægter og udgifter, hvor angivelse af fordelingen mellem legatarer og arvinger samt den 

beregnede boafgift og tillægsboafgift skal beskrives. Der skal ligeledes udarbejdes en 

åbningsstatus om en tilkendegivelse af, om boet er solvent jævnfør DSL § 52 efter 

proklamafristens udløb. Denne åbningsstatus skal sendes til SKAT, skifteretten samt 

arvingerne.  

   

7.1.2.2 Privat skifte 

Der findes 2 forskellige former for privat skifte. Den ene form er den almindelige form for 

privat skifte, mens den anden form er forenklet privat skifte, som beskrives under kapitel 

7.1.2.3.  

 

Såfremt alle arvingerne er enige om det, kan boet udleveres til privatskifte, hvis følgende er 

opfyldt jævnfør DSL § 25: 
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• At alle boets aktiver inklusiv en eventuelt sikkerhedsstillelse kan dække boets gæld 

• At mindst en arving fra boet kan optræde under skiftet uden at være repræsenteret som 

værge eller skifteværge, og som er i stand til at opfylder sine forpligtelser, efterhånden 

som de forfalder 

• At afdøde ikke har udelukket privat skifte ved testamente 

• At afgørende hensyn, inklusiv arvingernes manglende betalingsevne, ikke taler imod 

privat skifte 

 

Jævnfør DSL § 25 stk.. 5 skal arvingerne senest seks måneder efter boets udlevering indsende 

en opgørelse over boets aktiver og passiver på dødsdagen i to eksemplarer til skifteretten. 

Ligeledes skal arvingerne udarbejde en boopgørelse over boets aktiver, passiver, indtægter og 

udgifter i boperioden. Dette skal indsendes i et eksemplar til SKAT og et til skifteretten inden 

tre måneder efter skæringsdagen. Jævnfør DSL § 31 kan den seneste skæringsdag være 1 års 

dagen for dødsfaldet.  

 

Arvinger skal udstede proklama senest i forbindelse med udlevering til privatskifte, såfremt 

dette ikke er sket tidligere jævnfør DSL § 25 stk. 4. Udleveringen kan dog betinges af, at 

indrykningen i statstidende sker gennem skifteretten. Typisk vil der ikke ske uddeling af boet 

før proklamafristens udløb, idet arvingerne hæfter personlig og solidarisk for gælden, hvis ikke 

alle kreditorer er blevet betalt før uddeling jævnfør DSL § 27 stk. 1. Arvinger er derfor ikke 

interesseret i at få udloddet boet før proklamafristens udløb. 

Til forskel for skifte ved bobestyrer bliver dokumenterne udarbejdet af arvingerne, som skal 

sendes til SKAT og skifteretten, mens der ved bobestyrerskifte bliver dokumenterne udarbejdet 

af bobestyrer. Ligeledes er fristen for opgørelsen af boopgørelsen anderledes, idet en 

bobestyrer har dobbelt så lang tid som arvingerne har ved privat skifte.  

 

7.1.2.3 Forenklet privat skifte 

Under forenklet privat skifte ligger også forenklet privat skifte med ægtefællen som enearving, 

men da dette betegnes som uskiftet bo er dette beskrevet i kapitel 7.1.1.3. Forenklet privat 

skifte drejer sig om mindre boer. For at anvende forenklet privat skifte skal de almindelige 

regler for privat skifte være opfyldt. Disse regler er beskrevet i ovenstående afsnit. Ligeledes 

gælder det at følgende skal være opfyldt for at anmode om forenklet privat skifte jævnfør DSL 

§ 33: 
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• At der i boet ikke skal betales boafgift og tillægsafgift 

• At der ikke i boet er arvinger, som er repræsenteret som værge eller skifteværge 

• At der i boet ikke er legatarer 

• At boet ikke er skattepligtigt 

• At afdøde ikke drev selvstændig virksomhed ved dødsfaldet eller inden for det 

indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted  

• At der i boet ikke findes aktiver, som er skattemæssige afskrivnings- eller 

nedskrivningsberettigede 

 

Jævnfør DSL § 33 stk. 3 skal arvingerne i forbindelse med boets udlevering indgive en 

opgørelse i to eksemplarer, over boets aktiver og passiver på dødsdagen, til skifteretten. 

Dødsdagen anses som skæringsdagen, og der skal ikke indsendes en boopgørelse, som er 

tilfældet ved privat skifte og bobestyrer skifte. Jævnfør DSL § 35 stk. 1. Det er muligt at 

foretage forenklet privat skifte op til 15 måneder efter dødsdagen jævnfør DSL § 35 stk. 2.  

 

7.2 Beskatning af dødsboer 

Opfylder et dødsbo betingelserne for at være et selvstændigt skattesubjekt, skal der herefter 

tages stilling til, om dødsboet er skattefritaget eller ikke skattefritaget. Som nævnt i kapitel 7.1 

er det kun selvstændige skattesubjekter, som kan være skattepligtige jævnfør DBSL § 6.  

 

Der er kommet nye regler fra 1. juli 2008, hvor dødsboer for personer, som er afgået ved døden 

efter denne dato, er fritaget for beskatning, såfremt aktivmassen eller nettoformuen på 

skæringsdagen ikke overstiger DKK 2.595.10041 (2010).  

 

Friværdien i fast ejendom, som er omfattet af EBL § 8 (parcelhusreglen), medregnes ikke ved 
opgørelse af boets aktiver, men ved beregning af nettoformuen.  

 

Det er således boets aktiver samt dets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdatoen i 

boopgørelsen, som danner grundlag for afgørelsen om skattefrihed.  
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I tilfælde af skattefritaget dødsbo er det forskudsskatten, som udgør den afdødes endelige 

skattebetaling for mellemperioden, og der skal således ikke foretages yderligere jævnfør DBSL 

§ 12 stk. 1.  

 

Ved skattepligtigt dødsbo opgøres afdødes og dødsboets skattepligtige indkomst samlet, og 

perioden går fra sidste indkomstår forud for afdødes dødsfald til og med skæringsdagen i 

boopgørelsen. Selvom bobeskatningsperioden kan strække sig over flere indkomstår, skal der 

kun en ansættelse jævnfør DBSL § 19. Denne periode har en proportionalbeskatning på 50 %. 

Dette vil sige, at de indkomster afdøde har i det indkomstår, hvori dødsfaldet indtræffer, samt 

de indkomster, der sker i bobeskatningsperioden, bliver samlet beskattet med 50 %, fratrukket 

de skatter, som eventuelt har været betalt i hele perioden jævnfør DBSL § 30.  

 

Det er muligt at nedsætte den beregnede skat med et mellemperiodefradrag på DKK 1.90042 

(2010) pr. måned fra indkomstårets begyndelse til og med den måned, hvor dødsfaldet sker 

jævnfør DBSL § 30 stk. 3 samt et bofradrag på DKK 5.20043 (2010), for hver påbegyndt måned 

efter måneden fra dødsfaldet til og med skæringsdato i boet. Der kan dog maksimalt gives et 

bofradrag i 12 måneder jævnfør DBSL § 30 stk. 2.  

 

Har afdøde aktieindkomst, bliver denne aktieindkomst beskattet efter reglerne i aktieindkomst 

og bliver således ikke beskattet med 50 % jævnfør DBSL § 16.  

 

7.3 Arveret 

Efter boet er blevet opgjort, kan det udloddes. Der findes to følgende former for arveret, som 

bestemmer hvem der skal udloddes til: 

 

• Legal arv 

• Testamentarisk arv 

Det er vigtigt i forbindelse med et generationsskifte, at afdøde har været på forkant med 

arveretten, så den ikke giver eventuelle problemer i forbindelse med et generationsskifte, 

såfremt ejeren afgår ved døden før generationsskiftet blev en realitet.  

                                                 
42 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/307.html 
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Der kom en ny arvelov – Lov nr. 515 af 6. juni 2007, som trådte i kraft 1. januar 2008 for 

dødsboer, hvor dødsboet indtræder efter 1. januar 2008. De væsentlige formål med den 

ændrede arvelov var en forbedring for den efterlevende ægtefælle, forbedring af mulighederne 

for at gennemføre et generationsskifte samt forbedring af papirløse samlevendes stilling ved 

dødsfaldet.  

 

7.3.1 Legal arv 

De danske regler om arveret findes i arveloven og den finder kun anvendelse på personer, som 

har domicil i Danmark på tidspunktet ved dødsfaldet. Ved legal arv bestemmer arveloven, 

hvem der skal være arving, og hvor stor en andel af afdødes formue en arving skal modtage.  

 

I arveloven findes der en angivelse af, hvem der efter de legale regler kan arve, og i hvilken 

rækkefølge det skal ske i. I første række indgår tvangsarvingerne. Tvangsarvingerne er den 

afdødes ægtefælle jævnfør AVL § 1, jævnfør § 5 samt livsarvingerne jævnfør AVL § 9 jævnfør 

§§ 10 og 11. Ved livsarvinger forstås afdødes børn, børnebørn mv. samt adoptivbørn mv. 

Såfremt der ikke er nogle arvinger i første række, er næste række afdødes forældre jævnfør 

AVL § 2 stk. 1. Er der heller ingen arvinger i anden række går man videre til tredje række osv.  

 

Hvor der er tale om tvangsarvingerne, det vil sige ægtefælle samt afdødes børn arver disse 

altid, da dette er tvangsarv. De har derfor både ret og krav til at arve. Den afdøde har derfor 

ikke mulighed for at testamentere hele arven væk og dermed afskære ægtefælle og sine børn 

fra at arve. I forbindelse med den nye arvelov, som trådte i kraft 1. januar 2008, blev 

tvangsarven nedsat ½ til ¼ jævnfør AVL § 5. Tvangsarvingerne har derfor ret til at arve en 

fjerdedel af arven, men der blev ligeledes i forbindelse med den nye lov tilføjet, at arveladeren 

kan testamentere at begrænse tvangsarven, så den maksimalt kan udgøre DKK 1.080.00044 

(2010) pr. livsarving jævnfør AVL § 5 stk. 2.  

 

I de tilfælde, hvor friarv ikke er blevet testamenteret, indgår friarven sammen med 

tvangsarven. Friarven udgør den del af arven, som ikke er tvangsarv. Såfremt afdøde ikke har 

oprettet testamente, og der er ingen livsarvinger er, arver den afdødes ægtefælle hele arven, det 

samme gør sig gældende, hvis der kun er livsarvinger og ingen ægtefælle. I det tilfælde, hvor 
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der både er ægtefælle samt livsarvinger, skal arven fordeles med en ½ til ægtefælle og en ½ til 

livsarvingerne jævnfør AVL § 9. Er der flere livsarvinger, skal de fordele de 50 % mellem sig. 

Ifølge den gamle arvelov var ægtefællen kun begunstiget med 1/3 mens 2/3 gik til 

livsarvingerne, hvorfor ægtefællen er blevet stillet bedre i den nye arvelov.  

 

7.3.2 Testamentarisk arv 

Som skrevet i overstående afsnit kan den del af arven, som ikke er tvangsarv, testamenteres. 

Dette vil sige at ¾ af arven, kan testamenteres til andre eller samme personer i et testamente. 

På grund af at friarven er steget fra ½ til ¾ har det givet en øget testationskompetence og givet 

bedre mulighed for et generationsskifte. Det kan for eksempel i et testamente bestemmes, at en 

livsarving skal modtage arven kontant, eller at en livsarving kan udtage bestemte aktiver til 

vurderingssummen mod betaling af differencebeløbet, såfremt aktivets værdi overstiger 

arveloddet.  

 

Ved testamentarisk arv bestemmer testamentet, hvem der skal være arving eller legatar, samt 

hvor stor en andel, hvilket beløb eller aktiv, en arving eller legatar skal modtage. Ved legatar 

forstås en person, som skal modtage et beløb eller en genstand, men som ingen bestemmende 

indflydelse har på boet, det vil sige ingen ret.  

 

Der findes følgende 3 forskellige former for testamente:  

 

• Notartestamente jævnfør AVL § 63 

• Vidnetestamente jævnfør AVL § 64 

• Nødtestamente jævnfør AVL § 65 

 

Ved et notartestamente skal testamentet attesteres af en notar. Notaren forsyner testamentet 

med en påtegning omkring de forhold angivet i AVL § 63 stk. 2. Et notartestamente kan som 

regel anbefales, idet notaren undersøger arveladers habilitet, notarialkontoret opbevarer efter 

ønske en kopi af testamentet, samt oprettelsen bliver registreret i Centralregistret for 

testamenter.  

 

Et vidnetestamente skal bevidnes af mindst 2 vidner efter arveladers ønske. De skal være til 

stede som testamentsvidner og skrive deres navne på testamentet straks efter, at arveladeren 
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har underskrevet eller vedkendt sig testamentet. Det er ikke muligt, at et testamentsvidne må 

være i nærmere familie eller relation med en begunstiget i testamentet. Derudover må 

testamentsvidnet heller ikke selv være begunstiget. 

 

I det tilfælde hvor arvelader befinder sig i en nødsituation, for eksempel på grund af sygdom, 

og er forhindret i at oprette et notartestamente eller vidnetestamente i overensstemmelse med 

testamentsreglerne, kan der oprettes et nødtestamente. Et nødtestamente kan oprettes på 

hvilken som helst måde, for eksempel mundtligt eller digitalt, og det har en gyldighed på 3 

måneder, såfremt ingen andre testamenter bliver lavet i mellemtiden. Selvom der ikke stilles de 

store krav til et nødtestamente, er det alligevel vigtigt, at det oprettes på en sådan måde, at det 

anses for sikkert, og at det faktisk er arvelader, som har oprettet nødtestamentet.  

 

7.4 Beskatning i forbindelse med arv 

Ligesom det var tilfældet med gaver, hvor der betales en gaveafgift jævnfør afsnit 4.6, skal der 

også betales en arveafgift i forbindelse med arv. Denne arveafgift kaldes boafgift. I forbindelse 

med boafgiften bliver der sondret mellem nærtstående familie og andre. Den afdødes ægtefælle 

kan modetage sin del af arven uden beregning af boafgift jævnfør BAL § 3 stk. 1 litra a. For 

arvinger som er nærtstående jævnfør BAL § 1 stk. 2 litra a til f, skal der betales en boafgift på 

15 % jævnfør BAL § 1 stk. 1, for den del af boet som overstiger DKK 264.10045 (2010) 

jævnfør BAL § 6 stk. 1. Bundfradraget på de DKK 264.100 tilfalder boet og ikke de enkelte 

arvemodtagere. 

 

For alle andre arvinger end nævnt ovenfor er det gældende, at de skal betale en bo- og 

tillægsafgift på 25 % af boet fratrukket boafgiften på 15 % jævnfør BAL § 1 stk. 2. Dette giver 

en netto afgift på 36,25 %.  

 

For værdiansættelsen af afgiftsgrundlaget skal aktiver og passiver i dødsboet værdiansættes til 

markedsværdi i forhold til skæringsdagen i boopgørelsen. Grundlaget herfor danner baggrund 

for beregningen af boafgiften. I de tilfælde, hvor der ikke findes en markedsværdi, skal 

værdiansættelsescirkulærerne anvendes, som i dette tilfælde vil blive 1982-Cirkulæret som 

omhandler dødsboer.  
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7.5 Succession ved dødsbo 

Det er ikke kun i levende live, at der er mulighed for at succedere. Dette gør sig også 

gældende, når der er tale om et dødsbo. Der er i reglerne om dødsbo både pligt og/eller 

mulighed for at succedere i afdødes anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkt. Det 

tidspunkt hvor det er en pligt at succedere er, når den afdødes ægtefælle sidder i uskiftet bo 

jævnfør DBSL § 59 stk. 1, så indtræder ægtefællen i afdødes anskaffelsessummer og 

anskaffelsestidspunkter. Derudover har dødsboet også en pligt til at indtræde i afdødes 

anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, såfremt der sker et skifte af boet, jævnfør 

DBSL § 20 stk. 1.  

 

Der hvor der er successions muligheder, er der hvor det skattepligtige dødsbo har fysiske 

personer omfattet af DBSL § 37 stk. 1, såsom efterlevende ægtefælle, barn, barnebarn, bror 

eller søster, brors eller søsters barn eller barnebarn samt medarbejder eller tidligere ejer. Disse 

personer har mulighed for at succedere og indtræde i afdødes sted jævnfør DBSL § 36 stk. 1. 

 

De regler som anvendes ved skattemæssig succession fremgår af DBSL §§ 28 og 29 samt 

DBSL §§ 36-38. Der er nogle generelle betingelser, som skal være opfyldt, før der kan ske 

succession og de er som følger:  

 

• Dødsboet overstiger en eller begge beløbsgrænser jævnfør DBSL § 6 

• Skattemæssig succession kan kun ske i forbindelse med udlodning 

• Kun fysiske personer kan succedere 

• Der kan kun succedere i skattemæssige avancer 

 

Den 1. januar 2009 trådte lov nr. 532 af 17/06/2008 i kraft, hvor det var muligt for 

medarbejdere at succedere, for at gøre det nemmere med generationsskifte af en virksomhed, 

såfremt der ikke var en mulig overtager inden for familien.  

 

For at det er muligt at succedere i aktier skal følgende forudsætninger vær opfyldt jævnfør 

DBSL § 29 stk. 3-5:  

 

• Overdragelsen udgør minimum 1 % af stemmeværdien (dog ikke ved tale om 

næringsaktier eller andelsbeviser) 
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• Aktierne må ikke være i et selskab der driver næring med værdipapirer eller 

finansieringsvirksomhed 

• Selskabet må ikke i overvejende grad beskæftige sig med udlejning af fast ejendom eller 

passiv investering 

• Der må ikke i overdragelsen konstateres et tab 

 

Det er kun muligt at succedere i aktier til successionsberettigede i familien og medarbejdere.  

 

Til at værdiansætte arv ved succession mellem nærtstående skal denne ske efter reglerne i 

værdiansættelsescirkulærerne, som er gennemgået i kapitel 5, hvor der ikke er en 

markedsværdi. Som udgangspunkt skal 1982-Cirkulæret anvendes, da dette omhandler 

dødsboer, men da goodwill ikke indgår i dette, kan 2000-Cirkulæret anvendes som 

retningslinje, dog med det forbehold, at det ikke kun kan bygges op på dette cirkulære, da 

2000-Cirkulæret ikke er indbefattet af dødsboer, hvorfor det kun skal bruges som guideline og 

ikke som baggrund for værdiansættelsen.  

 

7.6 Design A/S 

I tilfælde af at Jens Jensen dør, skal boet gøres op. Som gennemgået i dette kapitel findes der 

forskellige former for behandlingen af boet og udlodning heraf. Dette gør sig derfor også 

gældende for familien Jensen, hvor Jens Jensen ejer Design A/S. Vi har derfor valgt at opstille 

forskellige scenarioer, som kan være gældende for familien Jensen.  

 

I første scenario antages det, at Jens Jensen i forbindelse med sin død efterlader sig sin hustru 

og sin søn Kasper. De kan vælge at lade Fr. Jensen sidde i uskiftet bo, således at alting kører 

som det plejer, og nåede generationsskiftet mellem Jens og Kasper ikke at falde på plads inden 

hans dødsfald, indtræder hans hustru i hans skattemæssige stilling i hans aktier i Design A/S 

for både anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum og kan herefter afslutte generationsskiftet 

uden komplikationer. Fr. Jensen opnår derved den eventuelle avance, der måtte være i 

forbindelse med generationsskiftet, som var tiltænkt både Jens og hende, inden han afgik ved 

døden. Ved at lade Fr. Jensen sidde i uskiftet bo, skal der ikke afregnes skat eller boafgift her 

og nu, men i stedet udskyde til den dag Fr. Jensen ønsker skifte eller i tilfælde af hendes død.  
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I det næste scenario antager vi, at der sker et skifte af boet. Boet går nu hen og bliver 

skattepligtigt, idet værdien af boet inklusive aktierne i Design A/S vil overstige 

beløbsgrænserne i DBSL § 6. I og når boet går over og bliver skattepligtigt, kan der ikke ske 

forenklet privat skifte, men i stedet kan der ske skifte ved bobestyrer eller ved privat skifte. 

Ved privat skifte kan Kasper selv stå for at skifte boet, men idet Design A/S indgår i boet, skal 

aktierne værdiansættes, hvilke kræver assistance til at udføre dette job, derfor kan en 

bobestyrer være den billigste løsning i længden. Det vil her være en god ide, at Jens Jensen har 

testamenteret aktierne til sønnen Kasper, så han får aktierne i tilfælde af død.  

 

Boet kan herefter vælge at lade Kasper succedere i aktierne i Design A/S, såfremt dette ønskes. 

Men lige meget om der bliver succederet i aktierne eller ej, skal der foretages en 

værdiansættelse af aktierne jævnfør værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og der skal betales en 

arveafgift heraf på 15 %.  

 

Det vil være en god ide, at der skrives et testamente, så aktierne i Design A/S tilfalder Kasper, 

og resten kan evt. tilfalde Anne, således hun ikke bliver snydt. Anne har ikke interesse i 

aktierne i Design A/S og skal således ikke snydes hvis Kasper eventuelt får disse som gave 

eller noget af det som gave. Det er derfor en god ide at få indført i testamentet, at den del 

Kasper får i gave via overtagelserne af aktierne i Design A/S skal Anne have som en ekstra 

andel i forbindelse med del af boet.  
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8. Generationsskifte i Design A/S - valg af løsningsmodel  

Vi vil i dette kapitel analysere mulige løsningsmodeller for Design A/S i forbindelse med et 

generationsskifte. Vi har i de foregående kapitler gennemgået lovgivning og 

værdiansættelsesprincipper i forbindelse med et generationsskifte. Ligeledes er 

generationsskiftemodellerne, som er relevante for Design A/S blevet gennemgået. 

Hovedformålet med løsningsmodellerne er at finde en løsning, som tilgodeser både Jens og 

Kasper, ved at inddrage overstående forhold. I løsningsmodellerne ser vi bort fra, at Jens afgår 

ved døden, før et generationsskifte er gennemført. Vi henviser til kapitel 7, hvor 

generationsskifte ved død er beskrevet, hvis uheldet skulle være ude, og Jens afgør ved døden 

før generationsskiftet er gennemført.  

 

Da et generationsskifte skal tilgodese flere formål, er det vigtigt at optimere Jens Jensens 

økonomiske forhold herunder at minimere Jens’ skattebyrde samt at tilgodese Kaspers 

likviditet. For at tilgodese ovenstående forhold kan det blive nødvendigt at optimere selskabet, 

så det bliver mere økonomisk forsvarligt for henholdsvis Jens og Kasper i en 

generationsskiftesituation. Det er ikke altid muligt at optimere selskabet bedst muligt inden et 

generationsskifte, idet der ligger et tidsperspektiv i størstedelen af 

generationsskiftemodellerne, og dermed spiller tiden en vigtig rolle i forbindelse med 

planlægningen af et generationsskifte. Det er derfor vigtigt at planlægge sådan et 

generationsskifte i god tid.  

 

Jens Jensen har planer om at gå på pension om 5 år, og tidshorisonten bør således ikke 

umiddelbart give problemer med det kommende generationsskifte, og alle 

generationsskiftemodeller kan således anvendes, hvis planlægningen igangsættes nu. Dette 

bevirker, at Jens og Kasper umiddelbart ikke behøver at ende i en situation, hvor de er 

nødsaget til at vælge den dyre løsning.  I gennemgangen af de mulige løsningsmodeller vil der 

lægges vægt på, hvilke skattemæssige og likviditetsmæssige forhold løsningsmodellerne 

medfører.  

 

Der findes mange forskellige løsningsmodeller, der kan anvendes i forbindelse med et 

generationsskifte. Der findes både ”rene” modeller samt en kombination af modellerne. Vi vil i 

det efterfølgende foretage en systematisk fremgangsmåde, hvor der først vil blive set på Jens’ 

optimale forhold og dernæst på Kasper’ optimale forhold. Herefter vil vi sammensætte en 
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løsning, som vil være optimalt for både Jens og Kasper samt hver for sig, da der vil være 

forskellige scenarier.  

 

8.1 Jens Jensens optimale forhold 

Tiderne har ændret sig i dag, hvor overdrageren af et generationsskifte ønsker et større provenu 

ved afståelse af virksomheden i forhold til tidligere. Det samme gør sig gældende for Jens og 

indirekte hans hustru. De ønsker at opretholde den levestandard, som de har haft til nu, så de 

kan nyde deres otium. Derfor vil Jens i første omgang gerne have mest muligt ud af afståelse af 

Design A/S, hvis han ikke skal tænke på sin søn Kasper. Men idet Kasper er hans søn og ikke 

ønsker for ham, at han ikke kan få det til at køre økonomisk rundt, så han eventuelt vil komme 

til at havne i likviditets problemer, ønsker Jens at finde den optimale løsning for både sig selv 

og Kasper.  

 

Hvor meget Jens kan tilgodese Kaspers ønske om en billig overdragelse, afhænger i første 

omgang af, om Jens og til dels hans hustru har formue til dette. Vi mener ikke, at Jens har råd 

til sådan en løsning, hvor han giver fuldt afkald på vederlag for afståelse af aktier i Design 

A/S, da han, som tidligere skrevet, ønsker samme livsstil. Dette udelukker derfor fuldt 

afståelse ved gaveoverdragelse. Derimod er der mulighed for at give en delvis 

gaveoverdragelse i forbindelse med afståelsen. I tilfælde af, at Jens’ afståelse ikke sker ved 

delvis gaveoverdragelse eller succession, vil der ske beskatning af avancen med det samme. I 

dette tilfælde har Jens mulighed for at indbetale noget af avancen til en ophørspension, og 

dermed udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor pensionen bliver udbetalt. Beskatningen 

af avancen kan derimod undgås, såfremt overdragelsen sker ved succession eller stiftelse af et 

holdingselskab. Jens skal have holdingselskabet i 3 år, før der kan ske salg af 

datterselskabsaktierne i Design A/S for at undgå beskatning. Succession vil ikke være 

fordelagtig for Kasper, såfremt han ikke ønsker at eje aktierne i lang tid.  

 

Hvis Jens vælger en holdingstruktur, vil dette medføre udskydning af beskatningen af avancen 

ved overdragelsen, hvis holdingkravet er overholdt. Herudover kan Jens løbende udlodde 

udbytte fra holdingselskabet til en lav beskatning og herved anvende det som en slags 

”pensionsopsparing med løbende udbetaling”. Holdingstrukturen kan være en optimal løsning 

for Jens, da han har mulighed for at sælge aktierne i Design A/S uden beskatning efter 3 år. 

Såfremt Jens opretter en holdingstruktur, vil dette medføre, at Kasper ikke kan succedere i 
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Jens’ skattemæssige stilling, da holdingselskabet ejer aktierne i Design A/S og det er således 

ikke muligt at succedere i ”holdingselskabets” skattemæssige stilling. En holdingstruktur giver 

derimod mulighed for at slanke Design A/S via udbytte og giver hermed en lavere 

værdiansættelse af Design A/S, hvilket medfører, at Kaspers finansieringsbyrde vil blive 

mindre.  

 

8.2 Kasper Jensens optimale forhold 

Kaspers optimale forhold er væsentligt anderledes end hans faders. Dette skyldes, at Kasper 

skal købe sig ind i selskabet og skal skaffe finansiering hertil. Derfor ønsker Kasper sig en lav 

anskaffelsessum eller at modtage aktiver via en fuld gaveoverdragelse, hvor Jens samtidig 

betaler gaveafgiften. Da dette ikke kan lade sig gøre jævnfør ovenstående afsnit, må Kasper 

ønske sig en løsning, hvor han ikke skal betale fuld pris for aktierne, og en overdragelse delvis 

kan ske med gave og fuld succession.  

 

En anden mulighed kunne være, at Kasper opretter sit eget holdingselskab og via dette køber 

aktierne i Design A/S. Fordelen ved dette er, holdingselskabet får større fradrag for renterne, 

end Kasper vil gøre i sin personlige selvangivelse. Kasper skal ikke forvente, at han ved at 

indskyde et holdingselskab slipper for risikoen ved optagelse af lån i forbindelse med køb af 

Design A/S, da det må forventes, at banken vil forlænge sikkerhedsstillelser herunder personlig 

kaution for det lån holdingselskabet optager. Prisen for holdingselskabet skal derfor ses i 

relation til besparelsen ved større rentefradrag. Vælger Kasper i første omgang ikke at etablere 

et holdingselskab, kan Kasper på et senere tidspunkt etablere en holdingstruktur via skattefri 

omstruktureringer.  

 

8.3 Løsningsforslag 

I ovenstående afsnit har vi beskrevet de optimale løsninger for både Jens og Kasper. I det 

efterfølgende afsnit vil vi gennemgå mulige løsningsforslag, som giver forskellige scenarioer 

hvor der tages hensyn til den optimale løsning for både Jens og Kasper samlet. Vi vil ligeledes 

vise, hvad et generationsskifte vil koste, såfremt et generationsskifte ikke er planlagt i god tid, 

og parterne derfor er nødsaget til at benytte en overdragelse med fuldt vederlag.  
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8.3.1 Løsningsforslag 1 – overdragelse med fuldt vederlag uden gave 

Det første løsningsforslag er overdragelse med fuldt vederlag uden gave. Dette er en dyr 

løsning både for Jens og Kasper. Dette ville være en af løsningsmodellerne, man vil anvende, 

hvis man ikke har planlagt et generationsskifte, og Jens bliver nødt til at overdrage sine aktier i 

Design A/S mod fuldt vederlag eller sælge hele aktiviteten. Dette kan skyldes, at der kommer 

personlige ting i vejen så som alvorlig sygdom med mere, således at man ikke kan vente med 

at få gennemført generationsskiftet til efter, man har lavet nogle eventuelle omstruktureringer. 

Værdiansættelse af Design A/S skal gøres efter Cirkulæret nr. 185 af 17. november 1982, idet 

vi er indenfor gaveafgiftskredsen og som beskrevet i kapital 5.1 er Design A/S værdiansat til 

DKK 12.750.000 jævnfør dette cirkulære. 

 

8.3.1.1 Betydning Jens 

Idet Jens vælger at sælge Design A/S skal han beskattes af en eventuel avance. Han har ejet 

aktierne siden selskabet stiftelse og har i den forbindelse en anskaffelsessum på DKK 500.000. 

Han skal derfor avancebeskattes på forskellen mellem købsprisen på DKK 500.000 og 

salgsprisen på DKK 12.750.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens har ikke mulighed for et ejertidsnedslag, da han ikke havde erhvervet Design A/S inden 

19. maj 1993. Jens’ avance bliver som set ovenfor DKK 12.250.000. Vi antager at, Jens’ kone 

ikke har aktieindkomst, og derfor kan han benytte hendes bundfradrag. 

 

 

 

 

 

1982 Cirkulæret:

Salgssum 12.750.000
Anskaffelsessum 500.000

Avance 12.250.000

Ejertidsnedslag 0 % 0

Skattepligtig aktieavance 12.250.000
Tabel 9: Egen tilvirkning 
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Salg af aktier med fuldt vederlag  

  

Indreværdi efter 1982-Cirkulæret 12.750.000 

Aktiernes anskaffelsessum 500.000 

Beskatningsgrundlag 12.250.000 

Skat 28 % < 96.600 27.048 

Skat 42 % > 96.600 5.104.428 

  Samlet skat 5.131.476 
Tabel 10: Egen tilvirkning 

 

Som det ses ovenstående vil en overdragelse med fuldt vederlag give en samlet skattebetaling 

på DKK 5.131.476 for Jens.   

 

Salg af aktier med fuldt vederlag – likviditetsvirkning 

  

Kontant salgspris 12.750.000 

Betalt aktieavance 5.131.476 

Likviditet ved salg 7.618.524 
Tabel 11: Egen tilvirkning 

 

Jens vil efter skattebetaling få DKK 7.618.524 ud til sig selv ved salget af Design A/S. 

 

8.3.1.1.1 Indskydelse på en ophørspension 

Jens har mulighed for i forbindelse med salget af Design A/S at indskyde en del af sin avance 

på en ophørspension. Det vil dog ikke have den store økonomiske fordel, da han bare udskyder 

skattebetalingen. 

 

Hvis Jens alligevel vælger at indskyde en del af avancen på en ophørspension, opfylder han 

betingelserne for at indskyde en eventuel avance på en ophørspension, idet avancen vedrører 

salg af hovedaktionæraktier. Han har siden 1997 været hovedaktionær, og selskabets 

hovedaktivitet har ikke bestået i udlejning af fastejendom, besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende. 

 

Nedenstående beregninger vil ved indskydelse på en ophørspension se således ud: 
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Indre værdi efter 1982-Cirkulæret 12.750.000 

Aktiernes anskaffelsessum 500.000 

Aktieindkomst ved salg 12.250.000 

Indskydelse ophørspension 2.507.900 

Beskatningsgrundlag 9.742.100 

Skat 28 % < 96.600 27.048 

Skat 42 % > 96.600 4.051.110 

  Samlet skat 4.078.158 

 

Salg af aktier med fuldt vederlag – likviditetsvirkning 

  

Kontant salgspris 12.750.000 

Indskudt ophørspension 2.507.900 

Betalt aktieavance 4.078.158 

Likviditet ved salg 6.163.942 
Tabel 12: Egen tilvirkning 

 

Ved indskydelse på en ophørspension skal Jens her og nu betale DKK 1.053.318 mindre i 

avancebeskatning, til gengæld skal han betale 42 % i skat af de løbende udbetalinger, han 

modtager fra sin ophørspension, svarende til DKK 1.053.318. Det giver derfor ingen 

skattemæssig fordel for Jens at indskyde en del af sin avance i en ophørspension.  

 

8.3.1.2 Betydning Kasper 

Overdragelse med fuldt vederlag er en dyr løsning for Kasper, da han skal betale fuld pris for 

aktierne i Design A/S, på lige fod med en tredjemand. Han skal betale DKK 12.750.000 for 

selskabet, og da han ikke har en opsparing i den størrelse, er han nødsaget til at låne pengene 

til købet af Design A/S. 

 

For at finansiere lånet på DKK 12.750.000 er Kasper nødsaget til at udtage udbytte af Design 

A/S eller få mere i løn. Begge dele udløser skat, der skal betales, inden de kan benyttes til 

nedbringelse af lånet. Dog får Kasper skattemæssigt fradrag for renterne på lånet, hvorved man 

kan skatteoptimere stigningen i lønnen og udbetalingen af udbytte, således at han ikke bliver 
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hårdere beskattet, end han gør i dag. Kasper får dog ikke fuldt fradrag skattemæssigt for 

renteudgifterne46.  

 

Ved at købe selskabet opstår der en goodwill, da Kasper giver mere for selskabet, end hvad 

Design A/S egenkapital er bogført til jævnfør Årsrapporten 2009. 

 

Goodwill ved overdragelse af Design A/S 

Købspris 12.750.000 

Indreværdi jævnfør Årsrapport 2009 10.652.353 

Goodwill ved køb af Design A/S 2.097.647 
Tabel 13: Egen tilvirkning 

 

Goodwillen udgør DKK 2.097.647 og er den merværdi, Design A/S har i forhold til den 

bogførte egenkapital. Dette skyldes, at Design A/S værdiansættelse ikke kun lægger vægt på de 

bogførte værdier, men blandt andet også indtjeningsevnen med mere. 

 

8.3.1.3 Delkonklusion 

Denne løsningsmodel gør, at Jens skal realisationsbeskattes, hvilket udløser en stor skat med 

det samme, dog kan han udskyde en del af skattebetalingen ved at indskyde en del af avancen 

på en ophørspension. Aktierne bliver opgjort til handelsværdi, denne handelsværdi opgøres 

efter 1982-Cirkulæret, da der er tale om overdragelse indenfor gaveafgiftskredsen.  

 

Det er en dyr løsningsmodel for Kasper, da han skal hen og finansiere hele købet af Design 

A/S, hvilket giver en stor finansieringsbyrde.  

 

8.3.2 Løsningsforslag 2 – overdragelse med fuldt vederlag uden gave med holding 

konstruktion 

Det andet løsningsforslag minder meget om løsningsforslag 1. I lighed med løsningsforslag 1 

er dette også en dyr løsning både for Jens og indirekte Kasper. 

 

I dette løsningsforslag etablerer Kasper et holdingselskab og køber via dette Design A/S. 

                                                 
46 I dag får man et skattemæssigt fradrag på 33 %, men reduceres løbende ned til 25 % i 2019.  
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Værdiansættelse af Design A/S skal foretages efter 2000-Cirkulæret, idet vi er udenfor 

gaveafgiftskredsen, da det er holdingselskabet og ikke Kasper, der køber Design A/S. I kapital 

5.2 er Design A/S værdiansat til kr. 14.033.934 jævnfør 2000-Cirkulæret. 

 

8.3.2.1 Betydning Jens 

Den eneste forskel for Jens ved at benytte løsningsforslag 2, er, at i stedet for at få DKK 

12.750.000 for aktierne i Design A/S, får han i stedet DKK. 14.033.934. Vi vil kun gennemgå 

de talmæssige ændringer, og ikke om han opfylder diverse krav, da dette ikke er ændret i 

forhold til løsningsforslag 1. Idet Jens vælger at sælge Design A/S, skal han beskattes af en 

eventuel avance. Han har ejet aktierne, siden selskabet stiftelse og har i den forbindelse en 

anskaffelsessum på kr. 500.000. Han skal derfor avancebeskattes på forskellen mellem 

købsprisen på kr. 500.000 og salgsprisen på kr. 14.033.934. 

 

2000 Cirkulæret:  

  

Salgssum 14.033.934 

Anskaffelsessum 500.000 

Avance 13.533.934 

  

Ejertidsnedslag 0 % 0 

Skattepligtig aktieavance 13.533.934 

Tabel 14: Egen tilvirkning 
 

Jens har i lighed med løsningsforslag 1 ikke mulighed for et ejertidsnedslag, da han ikke havde 

erhvervet Design A/S inden 19. maj 1993.  

 

Jens’ avance bliver som set ovenfor kr. 13.533.934. Vi antager, at Jens’ kone ikke har 

aktieindkomst og derfor kan han benytte hendes bundfradrag. 
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Indre værdi efter Cirkulære 2000 14.033.934 

Aktiernes anskaffelsessum 500.000 

Beskatningsgrundlag 13.533.934 

Skat 28 % < 96.600 27.048 

Skat 42 % > 96.600 5.643.680 

  

Samlet skat 5.670.728 

 

Salg af aktier med fuldt vederlag - likviditetsvirkning 

  

Kontant salgspris 14.033.934 

Betalt aktieavance 5.670.728 

Likviditet ved salg 8.363.206 
Tabel 15: Egen tilvirkning 
 

Som det ses ovenstående vil en overdragelse med fuldt vederlag give en samlet skattebetaling 

på kr. 5.670.728 for Jens. Jens vil efter skattebetaling få kr. 8.363.206 ud til sig selv ved salget 

af Design A/S. 

 

8.3.2.1.1 Indskydelse på en ophørspension 

I lighed med løsningsforslag 1 vil Jens have mulighed for i forbindelse med salget af Design 

A/S at indskyde en del af sin avance på en ophørspension. Det vil dog ikke have den store 

økonomiske fordel, da han bare udskyder skattebetalingen.  

 

Nedenstående beregninger vil ved indskydelse på en ophørspension se således ud: 
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Indre værdi efter Cirkulære 2000 14.033.934 

Aktiernes anskaffelsessum 500.000 

Aktieindkomst ved salg 13.533.934 

Indskydelse ophørspension 2.507.900 

Beskatningsgrundlag 11.026.034 

Skat 28 % < 96.600 27.048 

Skat 42 % > 96.600 4.590.362 

  

Samlet skat 4.617.410 

 

Salg af aktier med fuldt vederlag - likviditetsvirkning 

  

Kontant salgspris 14.033.934 

Indskudt ophørspension 2.507.900 

Betalt aktieavance 4.617.410 

Likviditet ved salg 6.908.624 
Tabel 16: Egen tilvirkning 
 

Ved indskydelse på en ophørspension skal Jens her og nu betale kr. 1.053.318 mindre i 

avancebeskatning, til gengæld skal han betale 42 % i skat af de løbende udbetalinger, han 

modtager fra sin ophørspension, svarende til kr. 1.053.318. Det giver derfor ingen 

skattemæssig fordel for Jens at indskyde en del af sin avance i en ophørspension. 

 

8.3.2.1.2 Forskellen mellem løsningsforslag 1 og løsningsforslag 2 vedrørende Jens 

Da man i løsningsforslag 2 benytter værdiansættelse efter 2000-Cirkulæret, der er højere end 

1982-Cirkulæret, udløser dette en højere skattepligtig avance på DKK 1.283.934. 
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Forskelle i skattepligtig aktieavance 

1982 Cirkulæret - løsning 1 12.250.000 

2000 Cirkulæret - løsning 2 13.533.934 

 1.283.934 

  

Forskel i skattebetaling  

1982 Cirkulæret - løsning 1 5.131.476 

2000 Cirkulæret - løsning 2 5.670.728 

 539.252 

  

Forskel i likviditet  

1982 Cirkulæret - løsning 1 7.618.524 

2000 Cirkulæret - løsning 2 8.363.206 

 744.682 
Tabel 17: Egen tilvirkning 

 

Løsningsforslag 2 udløser en skat der er DKK 539.252 højere end løsningsforslag 1.  

 

Jens får DKK 744.682 mere ud til sig selv ved løsningsforslag 2 end løsningsforslag 1. 

 

Hvis Jens kun skal se på sig selv og ikke hvad det kommer til at koste Kasper vil 

løsningsforslag 2 være bedre end løsningsforslag 1, da han efter skat får DKK 744.682 mere 

for Design A/S end ved løsningsforslag 1. 

 

8.3.2.2 Betydning Kasper 

Løsningsforslag 2 er anderledes for Kasper end løsningsforslag 1. Kasper skal oprette et 

holdingselskab og via dette købe aktierne i Design A/S. Det er stadigvæk en dyr løsning for 

Kasper at købe aktierne via sit holdingselskab, da han indirekte skal betale fuld pris for 

aktierne i Design A/S, på lige fod med en tredjemand. Holdingselskabet skal betale DKK 

14.033.934 for Design A/S. Da Kaspers holdingselskab er nyetableret, ligger det ikke inde med 

kapital til at finansiere købet af Design A/S, hvorfor holdingselskabet skal låne pengene til 

dette. 
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For at finansiere lånet på kr. 14.033.934 er holdingselskabet nødsaget til at modtage udbytte 

fra Design A/S. Holdingselskabet modtager udbyttet skattefrit fra Design A/S, da det 100 % 

ejer selskabet. Fordelen ved at købe Design A/S gennem et holdingselskab er, at 

holdingselskabet får fuldt fradrag for renteudgifterne i forhold til, hvis det var Kasper, der 

personligt skulle finansiere købet. Samtidig bliver holdingselskabet sambeskattet med Design 

A/S, således at det skattemæssige underskud i holdingselskabet kan modregnes i Design A/S 

skattemæssige overskud.  

Kasper skal dog forvente, at banken vil have, at han kautioner for lånet i holdingselskabet, 

og/eller at holdingselskabet skal stille aktierne i Design A/S til sikkerhed for lånet, da banken 

ellers ikke vil have sikkerhed for lånet. 

 

Ved at købe Design A/S opstår der en goodwill, da holdingselskabet giver mere for selskabet 

end hvad det Design A/S egenkapital er bogført til jævnfør Årsrapporten 2009. 

 

Goodwill ved overdragelse af Design A/S 

Købspris 14.033.934 

Indre værdi jf. Årsrapport 2009 10.652.353 

Goodwill ved køb af Design A/S 3.381.581 
Tabel 18: Egen tilvirkning 
 

Goodwillen udgør kr. 3.381.581 og er den merværdi, Design A/S har i forhold til den bogførte 

egenkapital. Dette skyldes at Design A/S værdiansættelse ikke kun lægger vægt på de bogførte 

værdier, men blandt andet også indtjeningsevnen med mere. 

 

8.3.2.2.1 Forskellen mellem løsningsforslag 1 og løsningsforslag 2 vedrørende Kasper 

Der er væsentlig forskel for Kasper, om det er løsningsforslag 1 eller løsningsforslag 2, der 

vælges. I løsningsforslag 1 er det Kasper, der direkte køber Design A/S, hvorimod i 

løsningsforslag 2 skal Kasper etablere et holdingselskab, der køber aktierne i Design A/S og 

derved ejer Kasper indirekte Design A/S. Kasper skal via sit holdingselskab give DKK 

1.283.934 mere for Design A/S i løsningsforslag 2, end hvad Kasper selv skal finansiere privat 

i løsningsforslag 1.  Fordelen ved løsningsforslag 2 er, at holdingselskabet kan modtage 

udbytte skattefrit fra Design A/S til finansiering af købet, samt at der er fuldt fradrag for 

renteudgifterne samt, at holdingselskabet og Design A/S bliver sambeskattet. I løsningsforslag 

1 skal Kasper finansiere købet af aktierne i Design A/S ved modtagelse af udbytte og eventuelt 
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en forhøjelse af lønnen. Dog skal Kasper betale skat af det modtagende udbytte og lønnen, før 

det kan benyttes til at nedbringe gælden, samtidig får Kasper ikke fuldt fradrag for 

renteudgifterne skattemæssigt. 

 

8.3.2.3 Delkonklusion 

Denne løsningsmodel gør i lighed med løsningsforslag 1, at Jens skal realisationsbeskattes, 

hvilket udløser en stor skat med det samme, dog kan han udskyde en del af skattebetalingen 

ved at indskyde en del af avancen på en ophørspension. Aktierne bliver opgjort til 

handelsværdi, denne handelsværdi opgøres efter 2000-Cirkulæret, da der er tale om 

overdragelse udenfor gaveafgiftskredsen, idet det er Kaspers holdingselskab, der køber 

aktierne i Design A/S.  

 

Det er indirekte en dyr løsningsmodel for Kasper, da hans holdingselskab skal finansiere hele 

købet af Design A/S, hvilket giver en stor finansieringsbyrde. Dog kan holdingselskabet 

løbende modtage skattefrit udbytte fra Design A/S til at finansiere købet. Kasper vil direkte 

skulle betale omkostningerne til at oprette et holdingselskab. 

 

8.3.3 Løsningsforslag 3 – overdragelse med succession og eventuelt gave 

Når man vælger at overdrage med succession gør dette, at sælger, i dette tilfælde Jens, ikke 

bliver beskattet, men Kasper indtræder derimod i Jens’ skattemæssige stilling for Design A/S. 

For at kunne lave overdragelse med succession skal en række betingelser være opfyldt.  

Betingelserne er opfyldt, hvis successionen vil foregå indenfor familiekredsen, overdragelsen 

af aktierne udgør mere end 1 %, og Design A/S’ hovedaktivitet er ikke udlejning af fast 

ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Disse betingelser er opfyldt.  

 

I lighed med løsningsforslag 1 skal værdiansættelsen af Design A/S opgøres efter 1982-

Cirkulæret, da vi er indenfor gaveafgiftskredsen. Værdiansættelsen udgør DKK 12.750.000. 

 

I forbindelse med succession kan Jens vælge at give Kasper en gave, dette er dog ikke en 

forudsætning ved succession. Hvis Jens vælger at give Kasper en gave i forbindelse med 

generationsskiftet, bør det vurderes, om Anne, Kaspers søster, skal have en tilsvarende gave, 

således at der ikke sker forskelsbehandling. Gaven kan også blive anset som et arveforskud, 

herved bliver Kasper ikke tilgodeset, og Anne ikke glemt, da hun i stedet bliver tilgodeset 
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beløbet senere hen, i forbindelse med de skal arve. Vi anbefaler at en eventuelt gave i 

forbindelse med generationsskiftet bliver anset som et arveforskud, og dermed er der taget 

højde for Anne.  

 

Salg af aktierne / skattekursen  

  

Udskudt skat 5.117.952 

Købesum:  

Handelsværdi 12.750.000 

Passivpost 22% af avancen 2.695.000 

Nedslag gave 12.750.000 

Købesum 0 

  

Gave 12.750.000 

Gaveafgift 15 % 1.508.250 

Afgiftsfri gave 15 % af 58.700 -8.805 

I alt 14.249.445 
Tabel 19: Egen tilvirkning 

 

Størrelsen af gaven kommer an på, hvor meget Jens har råd til at give. I ovenstående beregning 

gives hele Design A/S som gave. Dette betyder, at Jens ikke får nogen penge for sine aktier, og 

Kasper kun skal betale gaveafgiften af gaven svarende til DKK 1.499.445. Hvis Jens havde 

midlerne til dette kunne han vælge at betale gaveafgiften for Kasper. Som beskrevet tidligere 

er Jens nødsaget til at vurdere, hvor meget han kan give i gave, idet Jens ikke har sparet alle de 

penge op, han skal bruge i forbindelse med sin pension. Jens og hans hustru har på nuværende 

tidspunkt en formue på DKK 5.900.000, hvoraf de DKK 4.100.000 er beskattet formue, 

likvider og friværdi i deres ejendom samt en pensionsopsparing på DKK 1.800.000. For at 

opretholde den levestandard de har i dag, forventer de, at de skal have en formue på DKK 

12.000.000 før skat, når de går på pension. Dette gør, at de før skat skal have en avance på 

Design A/S på ca. DKK 7.000.000. For at være sikker på at de ikke kommer til at måtte ændre 

deres levestandard fremadrettet, skal de umiddelbart have DKK 5.000.000 efter skat for Design 

A/S, resten kan de give i gave. 
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8.3.3.1 Betydning Jens 

I lighed med løsningsforslag 1 vil Jens beskatning blive DKK 5.117.952 hvis han skulle 

realisationsbeskattes af salget af Design A/S. Men ved at benytte overdragelse med succession 

vil Jens ikke blive beskattet af sit salg af Design A/S, idet Kasper indtræder i hans 

skattemæssige status. Som beskrevet ovenfor skal Jens minimum have DKK 5.000.000 ud af 

overdragelsen af selskabet for at opretholde den levestandard fremadrettet, de har på 

nuværende tidspunkt.   

 

Salg af aktierne / skattekursen  

  

Udskudt skat 5.117.952 

Købesum:  

Handelsværdi 12.750.000 

Passivpost 22 % af avancen 2.695.000 

Nedslag gave 4.809.571 

Købesum 7.940.429 

  

Gave 4.809.571 

Gaveafgift 15 % 317.186 

Afgiftsfri gave 15 % af 58.700 -8.805 

I alt 5.117.952 
Tabel 20: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående beregning vil Jens få DKK 7.940.429 for sine aktier i Design A/S, hvis han giver 

Kasper en gave og samtidig betaler gaveafgiften. Gaven og den betalte gaveafgift svarer til den 

skat, Jens skulle have betalt, hvis Jens skulle realisationsbeskattes af aktierne. Ovenstående 

beregning viser, at Jens har mulighed for at give en gave, der er større end skattebetalingen, 

idet han kunne nøjes med at få DKK 5.000.000 for sine aktier. 
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Salg af aktierne / skattekursen  

  

Udskudt skat 5.117.952 

Købesum:  

Handelsværdi 12.750.000 

Passivpost 22 % af avancen 2.695.000 

Nedslag gave 7.750.000 

Købesum 5.000.000 

  

Gave 7.750.000 

Gaveafgift 15 % 758.250 

Afgiftsfri gave 15 % af 58.700 -8.805 

I alt 8.499.445 
Tabel 21: Egen tilvirkning 

 

Hvis Jens vælger at give en gave inklusiv betaling af gaveafgift på DKK 8.499.455 i stedet for 

DKK 5.117.952 til Kasper, vil Jens modtage DKK 5.000.000 for sine aktier i Design A/S. Jens 

får de penge ud, han skal bruge til at opretholde deres levestandard, samtidig med at han letter 

finansieringsbyrden for Kasper. 

   

8.3.3.2 Betydning Kasper 

Kasper indtræder i Jens’ skattemæssige stilling, hvis aktierne overdrages med succession. 

Dette betyder, at hvis Kasper på et senere tidspunkt vælger at sælge Design A/S, vil aktierne 

blive anset for at være anskaffet med den købesum og det tidspunkt, som Jens anskaffede 

aktierne. 

 

Idet Jens gerne vil give en del af Design A/S i gave til Kasper, vil Kasper skulle betale mindre 

for Design A/S end overdragelse uden gaveelement. Kasper kan i princippet få hele selskabet i 

gave af Jens, men dette har Jens jævnfør ovenstående ikke midler til. Løsningen er, at Kasper 

betaler DKK 5.000.000 for Design A/S og får herved en gave på DKK 7.750.000 af Jens under 

antagelse af, at Jens også betaler gaveafgiften på DKK 749.445. 

 

I lighed med løsningsforslag 1 skal Kasper ud og finansiere købet af Design A/S, men kan her 

nøjes med at låne DKK 5.000.000. Gælden skal tilbagebetales med beskattede midler, 

eventuelt med udbytte fra Design A/S, dog skal udbyttet først beskattes med 42 %.   
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           Jens          Jens 

Nyt Holding 

100 % 

100 % 

Før Step 1 

8.3.3.3 Delkonklusion 

Da det er vurderet, at Jens skal bruge DKK 5.000.000 for at opretholde sin levestandard, kan 

han give en gave på DKK 7.750.000 til Kasper, dette er under forudsætning af, at Jens også 

betaler gaveafgiften. Dette gør, at det er noget billigere for Kasper at overtage Design A/S, da 

finansieringsbyrden er DKK 5.000.000 i forhold til uden gave på DKK 12.750.000. 

 

8.3.4 Løsningsforslag 4 – aktieombytning kombineret med tilbagesalg til udstedende selskab 

Et fjerde løsningsforslag er, hvor Jens opbygger en holdingstruktur ved hjælp af 

omstruktureringsmodeller. Jens kan få en holdingstruktur ved enten at vælge 

omstruktureringsmodellen tilførsel af aktiver eller aktieombytning. Forskellen på disse to 

omstruktureringsmodeller er, at man ved tilførsel af aktiver har mulighed for at udskille dele af 

aktiviteten af driftsselskabet, for eksempel ejendommen, ved aktieombytning beholder man 

driftsselskabet i dens nuværende form. 

 

Vi anbefaler, at Jens vælger en aktieombytning, da han og Kasper har udtrykt ønske om, at 

ejendommen ikke skal udskilles fra driftsselskabet, hvorfor en tilførsel af aktiver ikke er 

relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Figur 16: Egen tilvirkning 
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Som det ses i figuren ovenfor, indskydes der et holdingselskab mellem Jens og Design A/S ved 

en aktieombytning. Fordelen ved, at Jens får et holdingselskab, er at driftsselskabet løbende 

kan udlodde skattefrit udbytte og hermed slanke Design A/S, så det bliver billigere for Kasper 

at erhverve.  

 

Vi anbefaler at aktieombytningen foretages skattefrit og uden tilladelse. Dette bevirker, at 

holdingkravet skal overholdes. Holdingkravet gør, at Jens ikke kan sælge aktierne i Design A/S 

skattefrit før 3 år efter ombytningen. Hvis Jens sælger aktier, før der er gået 3 år, bliver 

omstruktureringen skattepligtig, og Jens vil blive beskattet af de ombyttede aktier, dette 

skyldes at man anser ombytningen for et salg, der udløser aktieavancebeskatning.  

Når der er gået 3 år efter omstruktureringen kan Holdingselskabet sælge aktierne i Design A/S 

skattefrit. Jens kan vælge at lade penge blive i holdingselskabet og investere dem og bruge 

selskabet som en slags pensionsopsparing. Han kan også vælge at udlodde penge, og han vil 

personligt blive beskattet af det modtagende udbytte, han udlodder fra holdingselskabet. Han 

har mulighed for at udtage DKK 48.300 (DKK 96.600 ved brug af ægtefælles fradrag) til en 

lavere beskatning.     

 

I forhold til løsningsforslag 1 og løsningsforslag 2 skal værdiansættelse foretages efter 

værdiansættelsescirkulæret nr. 9 af 28. marts 2000. Dette skyldes, at vi er udenfor 

gaveafgiftskredsen, idet det er af Holdingselskabet, Kasper skal købe Design A/S, og ikke 

direkte af Jens. Aktiernes værdi efter 2000-Cirkulæret udgør DKK 14.033.934. 

 

Det er umiddelbart muligt at slanke Design A/S med omkring DKK 2.000.000, uden at 

selskabet bliver illikvid. Dette gør det lidt billigere for Kasper at købe Design A/S. Men han 

skal stadigvæk finansiere en købesum på DKK 12.033.934.  Udbyttet udloddes skattefrit fra 

Design A/S til Holdingselskabet, idet udbytter fra datterselskaber er skattefrie. Selv efter 

slankningen af Design A/S er det dyrt for Kasper at købe Design A/S. For at minimere 

købesummen for Kasper, men samtidig ikke stille Jens dårligere, kan dette gøres ved at Kasper 

køber sig ind i Design A/S med for eksempel 20 %, og Jens’ holdingselskab sælger sin 

ejerandel tilbage til det udstedende selskab. Dette kan først gøres 3 år efter den skattefrie 

aktieombytning, ellers vil den blive gjort skattepligtig grundet holdingkravet.  Man kan derfor 

ikke sælge indenfor 3 år efter den skattefrie aktieombytning, da salget samt aktieombytningen 

vil blive skattepligtigt.  
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Kaspers Jensens ejerandel i Design A/S 20 % 25 % 28 % 29 % 30 % 

      

Design A/S resterende kapital 400.000 375.000 360.000 355.000 350.000 

Frie reserver jævnfør Design A/S' regnskab 

2009 10.055.753 10.055.753 10.055.753 10.055.753 10.055.753 

Tilbagesalg til Jens Jensen -11.227.147 -10.525.451 -10.104.432 -9.964.093 -9.823.754 

Rest frie reserver + kapital Design A/S -771.394 -94.698 311.321 446.660 581.999 

Kasper Jensens aktiekapital 100.000 125.000 140.000 145.000 150.000 

Egenkapital i alt  -671.394 30.303 451.321 591.660 731.999 

      

Mindste krav til aktiekapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Frie reserver efter tilbagesalg af aktier -1.171.394 -469.698 -48.679 91.660 231.999 

Tabel 22: Egen tilvirkning 

I den ovenstående beregning er der taget udgangspunkt i en værdiansættelse på DKK 

14.033.934. Der kan maksimalt tilbagesælges 71 % af aktierne til det udstedende selskab uden, 

at det påvirker egenkapitalen. Dette forudsætter, at Kasper erhverver 29 % af aktierne i Design 

A/S inden tilbagesalget til udstedende selskab. 
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Figur 17: Egen tilvirkning 
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Ovenstående beregninger er der taget udgangspunkt i Årsrapporten for 2009. Tilbagesalg til 

udstedende selskab vil først blive gennemført 3 år efter aktieombytningen, således at 

aktieombytningen ikke bliver skattepligtig. Derfor skal der laves en ny værdiansættelse af 

Design A/S til brug for opgørelse af tilbagesalget til udstedende selskab på dette tidspunkt. Vi 

har ingen mulighed for at vurdere den kommende udvikling i selskabet og kan derfor ikke 

komme med et bud på den rigtige værdiansættelse. Man bruger tallene fra Årsrapporten 2009 

til at illustrere, hvilken betydning dette har for Kasper og Jens samt den nuværende 

værdiansættelse.  

 

8.3.4.1 Betydning Jens 

Jens får i forbindelse med aktieombytningen et holdingselskab, de 3 første år efter 

aktieombytningen udloddes der udbytte fra Design A/S som led i at slanke selskabet. Dette 

gør, at han fremadrettet kan benytte holdingselskabet som investeringsselskab og investere de 

modtagende udbytter i for eksempel aktier. Han kan løbende udlodde udbytte til den lave 

beskatning og hermed benytte holdingselskabet som en pensionsopsparing. 

 

Efter de 3 år og holdingkravet er ophørt, sælger Jens 29 % af aktierne til Kasper. Dette vil ikke 

udløse avancebeskatning i holdingselskabet, da det er datterselskabsaktier der sælges. Herefter 

sælges de resterende 71 % af aktierne i Design A/S tilbage til selskabet ligeledes uden, at det 

udløser beskatning. 

 

Under forudsætning af at værdiansættelsen er det samme nu som 3 år efter aktieombytningen, 

vil dette salg medføre en likviditet på DKK 14.033.934 i Holdingselskabet inklusiv de løbende 

modtagende udbytter i forbindelse med slankning af selskabet. Herved har Jens fået flyttet 

værdien af salget skattefri fra Design A/S til Holdingselskabet og der vil først blive udløst 

beskatning når Jens vælger enten at sælge, likvidere eller udlodde udbytte fra holdingselskabet.     

 

8.3.4.2 Betydning Kasper 

Ved valg af denne løsning, går der minimum 3 år, før Kasper får medejerskab af Design A/S, i 

den periode har han så mulighed for at lære firmaet bedre at kende og løbende komme med ind 

i beslutningerne omkring driften og Design A/S’ fremtid.  
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Når Jens har mulighed for at sælge aktierne i Design A/S skattefrit, køber Kasper 29 %. Dette 

svarer til den del som Jens’ holdingselskab ikke har mulighed for at sælge tilbage til Design 

A/S. Hvis vi antager, at værdiansættelsen er den samme nu, som når Kasper har mulighed for 

at købe aktierne i Design A/S, vil købesummen blive DKK 4.069.841, og Kasper bliver 

herefter medejer af Design A/S med 29 %.  

 

Efter Kaspers køb af 29 % af kapitalen i Design A/S sælger Jens’ holdingselskab sin resterende 

del af aktierne til Design A/S, dette bevirker at Kasper herefter ejer Design A/S 100 %. 

 

Et alternativ til ovenstående løsningsforslag kan være, at Kasper har et holdingselskab, der 

køber de 29 %. Dette kunne eventuelt ske ved et gældsbrev, hvor der efterfølgende bruges den 

modtagne udbytte (af først 29 % (og efterhånden mere)) af udbyttet til afdrag, idet der 

samtidigt, hvis der bliver likviditet til det, kan ske salg til udstedende selskab. 

 

8.3.4.3 Delkonklusion 

Denne løsningsmodel kræver en årrække før, at generationsskiftet kan gennemføres, idet man 

først kan sælge aktierne til Kasper samt udstedende selskab 3 år efter den skattefrie 

aktieombytning. Gøres dette før, vil det medføre, at aktieombytningen bliver skattepligtig. I 

løbet af de 3 år holdingkravet løber, udloddes der løbende udbytte fra Design A/S til 

holdingselskabet, og herved slankes Design A/S, så det bliver billigere for Kasper at overtage. 

Jens får hele provenuet for salget skattefrit op i sit holdingselskab, som han har fået i 

forbindelse med aktieombytningen. Herefter kan han selv disponere over, hvordan provenuet 

skal forvaltes. Kasper skal ved denne løsning kun betale 29 % af aktiernes værdi for herefter, 

når holdingselskabet har solgt sine aktier til Design A/S, at eje Design 100 %.  

 

8.3.5 Løsningsforslag 5 – A/B model 

Et femte løsningsforslag er, at man opbygger en holdingstruktur til Jens ved en aktieombytning 

i lighed med løsningsforslag 4.  
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Vi anbefaler, at det gøres skattefrit, og dette bevirker, at holdingkravet skal overholdes, og 

herved må aktierne i Design A/S ikke afstås før 3 år efter ombytningen. Hvis de afstås før de 3 

år er gået, vil ombytningen blive skattepligtig. 

 

Når aktieombytningen er gennemført, vil vi anbefale, at man udsteder nye aktier i Design A/S, 

og herved opdeler aktiekapitalen i A- og B-aktier. Udstedelse af nye aktier er ikke omfattet af 

holdingkravet, idet nytegning af aktier ikke er afståelse af aktier. For gennemgang af A/B 

modellen henvises til afsnit 6.9. 

 

Jens kan efter aktieombytningen lade Kasper tegne nyaktier i Design A/S til en lav kurs, som 

bliver B-aktier, samtidig får Jens’ holdingselskab adgang til forlods udbytte. Jens’ 

holdingselskabs aktier vil blive betegnet som A-aktier.    

 

B-aktierne vil ikke give ret til udbytte før Jens’ holdingselskab har fået udloddet udbytte, 

svarende til dens udbytteret. Når udbytteretten er udloddet fuldt ud, eller når perioden for 

           Jens          Jens 

Nyt Holding 

100 % 

100 % 

Før Step 1 

Figur 17: Kilde - Egen tilvirkning 
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forlods udbytteret er udløbet, opløses aktieklasserne, og Kasper kan købe de tidligere A-aktier 

fra Jens til en i forvejen fastsat pris.   

 

Jens’ holdingselskab skal ikke beskattes af modtagelse af forlods udbytte fra Design A/S. 

 

Vi anbefaler, at Kasper tegner B-aktierne via et holdingselskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal anbefale, at man henter et bindende svar fra SKAT, da der er mange faktorer, der 

påvirker beregningen af forlods udbytteten. Ved en fejlagtig opgørelse vil dette medføre 

skattepligt. 

 

A- og B-modellens formål er, at størstedelen af overdragerens salgssum betales af selskabet i 

form af fremtidig udbytte, hvilket har en likviditetsfordel for Kaspers holdingselskab og 

derved indirekte Kasper. Det beløb, Jens’ holdingselskab har forlods udbytteret til, er i 

princippet værdien af Kaspers holdingselskabs aktiepost i Design A/S. 
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Figur 18: Kilde - Egen tilvirkning 
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Kaspers holdingselskabs tegningskurs bliver foretaget til kurs 100, som ligger langt fra 

Designs A/S’ egentlige kurs. Forlods udbytte bliver forskellen på Design A/S’ værdi og 

regningskursen på de B-aktier, som Kaspers holdingselskab tegner. Skattemæssigt anses 

aktierne, som Kaspers holdingselskab har tegnet, for anskaffet til den pris, Kaspers 

holdingselskab har tegnet dem til, hvilket her vil sige kurs 100. Aktierne i Design A/S skal ved 

Kaspers holdingselskab indtrædende værdiansættes efter 2000-Cirkulæret. Vi har fastsat renten 

til 4 % efter SKM2010.2 SR. 

 
Forlods udbytte 

Nominel aktiekapital  500.000 

Værdiansættelse  14.033.934 

Markedskurs  2.807 

Tegningskurs  100 

Tegningsbeløb   500.000 

Ejerandel   50% 

Forlods udbytteret  6.766.967 

Udbyttebeløb  13.533.934 

Renter   1.626.787 

Tabel 23: Kilde - Egen tilvirkning 

 

Kaspers holdingselskab tegner B-anparter for 50 % af aktiekapitalen til kurs 100, svarende til 

tegningspris på DKK 500.000. Aktiekapitalen i Design A/S vil herefter udgøre DKK 

1.000.000.  Det forventes, at den fremtidige drift og resultat vil være stabilt, og udbytte vil 

derfor blive betalt over 5 år. Renten udgør ved en periode på 5 år DKK 1.626.787, som Jens’ 

holdingselskab modtager udover forlods udbytte på DKK 13.533.934.  

 

I ovenstående tabel er perioden sat til 5 år. Det er en mulighed at gøre perioden ubegrænset, 

således at Jens’ holdingselskab har resten af sit liv til at få forlods udbyttet udbetalt. Når 

perioden er ubegrænset, beregnes renterne som 4 % af det ikke udbetalte forlods udbyttet. Den 

uendelige løbetid stopper den dag, Jens’ holdingselskab har modtaget hele sit forlods udbytte. 

 

Fordelen ved at vælge en uendelig periode er, at selskabets likviditet ikke drænes ved dårlige 

tider, fordi Jens ikke er bundet af perioden og kan nøjes med at modtage forlods udbytte i gode 

tider.  
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Når Jens’ holdingselskab har udnyttet sin fulde udbytteret, kan Kaspers holdingselskab købe 

aktierne af ham, således at Kaspers holdingselskab kommer til at eje 100 % af aktierne i 

Design A/S.  

 

Kaspers holdingselskab har mulighed for at erhverve aktierne i Design A/S til en lavere værdi 

mod, at Jens’ holdingselskab modtager forlods udbytte, indtil forskellen mellem 

handelsværdien og selskabets kapitalandel er udbetalt til Jens’ holdingselskab. Dette er med til 

at lette overdragelsen, og give Kaspers holdingselskab mulighed for at kunne indgå i selskabet, 

uden han har hele den fornødne kapital til at tegne A-aktier. For Jens vil der være en risiko for, 

at han ikke kan få det forlods udbytte, som han er berettiget til, som følge af for eksempel 

underskud i Design A/S.  

 

Derudover er der den mulighed, at Kaspers holdingselskab kan modtage udbyttet i 

udlodningsperioden for forlods udbyttet. Dette kan gøres ved at lave en vedtægtsændring i 

forbindelse med tegning af B-aktier, hvor det er muligt at udlodde udbytte til B-aktionærer 

såfremt det sker passende forrentning af ikke udlodde forlods udbytte til A-aktierne.  

 

Dette kan være en fordel for Kasper, da han herved får udbytte op i sit holdingselskab til at 

finansiere tegning af B-aktierne.  

 

8.3.5.1 Betydning Jens 

Jens får i forbindelse med aktieombytningen et holdingselskab. Dette gør at han fremadrettet 

kan benytte holdingselskabet som investeringsselskab, og investere de modtagende udbytter i 

for eksempel aktier. Han kan løbende udlodde udbytte til den lave beskatning og hermed 

benytte holdingselskabet som en pensionsopsparing. 

 

Jens vil i sit holdingselskab modtage forlods udbytte på DKK 13.533.934 samt renter. 

Rentestørrelsen kommer an på forlods udbytte perioden. Ved en periode på 5 år udgør renterne 

DKK 1.626.787.  

 

Det er en fordel for Jens, at han via sit holdingselskab ved denne løsningsmodel får fortrinsret 

til Design A/S’ værdier, herunder selskabets reserver, og kompenseres med forlods udbytte.  
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Der er dog en ulempe for Jens ved dette løsningsforslag, dette skyldes at vederlaget først 

indgår i takt med at den forlods udbytteret opfyldes, ligesom der er en risiko for, at udbyttet 

ikke opfyldes grundet dårligere indtjening end forventet i perioden. Vælges en uendelig 

periode er ulempen, at der kan gå mange år, får Jens’ holdingselskab modtager sin forlods 

udbytte.  

 

8.3.5.2 Betydning Kasper 

Kasper skal oprette et holdingselskab og herigennem tegnet B-aktier i Design A/S. 

 

Det er en fordel for Kasper, at han kun skal betale DKK 500.000 for tegningen af B-aktierne i 

Design A/S, samt at betalingen kan ske ved den fremtidige indtjening. Hvis den fremtidige 

indtjening udebliver, skal der ikke betales, da der derved ikke er noget at udlodde. Ulempen for 

Kasper er dog, at han først kan modtage udbytte, når forlods udbytteretten er opfyldt eller 

ophørt, hvis andet ikke er aftalt. Kasper har i perioden med forlods udbytte tid til at lære 

virksomheden at kende, og han har samtidigt ikke investeret væsentlige midler i selskabet, da 

aktiernes værdi er mindst mulig. Herved får Kasper fordelen af, at han allerede fra første dag 

har andel i den fremtidige værditilvækst i selskabet. Dette betyder for Kasper, at kursen på det 

resterende opkøb af aktierne forbliver i selskabet.   

 

8.3.5.3 Delkonklusion 

Denne løsningsmodel kræver en årrække før, at generationsskiftet kan gennemføres, idet 

Kaspers holdingselskab først kan købe de resterende aktier af Jens’ holdingselskab, når Jens’ 

holdingselskab har udnyttet sin fulde udbytteret. 

Jens får forlods udbyttet skattefrit op i sit holdingselskab, herefter kan han selv disponere over, 

hvordan udbyttet skal forvaltes. 

 

Dette er en billig løsning for Kasper, da han kun selv skal betale et mindre beløb ved 

indtræden, samt at betalingen kan ske ved den fremtidige indtjening. Hvis den fremtidige 

indtjening udebliver, skal der ikke betales, da der derved ikke er noget at udlodde. 

 

8.4 Delkonklusion 

Det er ikke nemt at finde den endelige løsning på et generationsskifte. Vi har opsat fem 

forskellige senarier, der spænder vidt med hensyn til Jens’ skat i forbindelse med 
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avancebeskatning, provenu og Kaspers finansieringsbyrde. Nedenstående ses oversigt over 

økonomien i de 5 løsningsforslag.  

 

 Likviditet ved salg efter skat Finansierings byrde 
 Jens Jens' holdingselskab Kasper Kaspers holding 
Løsning 1 7.618.524 0 12.750.000 0 
Løsning 2 8.363.306 0 0 14.033.934 
Løsning 3 0 5.000.000 5.000.000 0 
Løsning 4 0 14.033.934 4.069.841 0 
Løsning 5 0 13.533.934 0 500.000 
* Dertil skal ligges den salgssum Jens’ holdingselskab modtager for sine A-aktier.   
Tabel 24: Kilde - Egen tilvirkning 
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9. Konklusion 

I forbindelse med et generationsskifte er det vigtigt at have gjort sig mange overvejelser. Et 

generationsskifte skal helst planlægges i god tid for at få det optimale generationsskifte. Der er 

to sider af et generationsskifte, på den ene side hører de økonomiske og tekniske betragtninger, 

mens der på den anden side står de personlige overvejelser. Ved et generationsskifte indenfor 

familiekredsen er det ikke længere sådan, at sønnen kan overtage virksomheden for en slik, 

men i stedet at faderen kræver at få noget for virksomheden, da det både er noget af hans 

pension samt at ældre i dag lever længere og vil have penge til at nyde deres otium. Dette gør 

sig også gældende for Jens Jensen. Han vil gerne have et fornuftigt provenu, men samtidig skal 

Kasper også have råd til at købe Design A/S, hvorfor det er vigtigt at finde en optimal pris. 

 

Der ligger klare regler for, hvordan lovgivningen virker, og den er forholdsmæssig nem at 

overskue i forbindelse med et generationsskifte. Derudover er der med de senere års 

lovændringer åbnet for, at det er lettere at foretage et generationsskifte i forhold til succession, 

som gør det lettere for eventuel familier med flere børn at succedere.  

 

Ud fra afhandlingen kan vi konkludere, at det ikke er muligt at sige, at en generationsskifte 

model er mere optimal end den anden model. Dette skyldes, at forskellige faktorer spiller ind. 

Alle generationsskifte modeller har deres fordele og ulemper, derfor er det vigtigt at forholde 

sig til de ønsker, en familie måtte ønske i forbindelse med et generationsskifte.  

 

I forbindelse med et generationsskifte skal virksomheden værdiansættes. Der findes forskellige 

regler at værdiansætte virksomheder på. Ved overdragelse af aktier/anparter, hvor 

overdragelsen sker indenfor interesseforbundne parter, kan der oftest ikke fastsætte en pris i 

som reflekterer fri handel, da der ikke er modstridende interesser mellem disse parter. Der er i 

stedet udstedt cirkulærer til at værdiansætte disse overdragelser. SKAT har udarbejdet 

henholdsvis Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 som finder anvendelse på 

værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og ved gaveoverdragelser samt Cirkulære 

nr. 9 af 28. marts 2000 ved værdiansættelse af aktier og anparter for nærtstående parter. Hertil 

kommer Cirkulære nr. 10 af 28. marts 2000, som vedrører værdiansættelse af goodwill. I 2009 

har SKAT udarbejdet en vejledning, som bruges ved koncerninterne overdragelser, hvor 

ovenstående ikke finder anvendelse.  
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Ved anvendelse af 1982-Cirkulæret bliver der taget udgangspunkt i skattekursen, mens der ved 

2000-Cirkulæret tages udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital, med enkelte 

korrektioner hertil samt udviklingstrenden i form af goodwill beregningen. Goodwill 

beregningen tager ligeledes udgangspunkt i den gennemsnitlige indtjening over de sidste 3 år.  

 

Oftest vil værdiansættelsescirkulæret fra 1982 være mere fordelagtigt at anvende end 

værdiansættelsescirkulæret fra 2000, da denne oftest er af lavere værdi.  

 

Ved overdragelse mellem far og søn vil 1982-Cirkulæret blive anvendt, uanset om der er tale 

om fuldt vederlag eller ej. Såfremt prisen afviger fra 1982-Cirkulæret, vil forskellen anses som 

gave, hvorfor man vil ryge tilbage til 1982-Cirkulæret. I Design A/S’s tilfælde er der i første 

omgang tale om en overdragelse mellem far og søn, hvorfor 1982-Cirkulæret finder 

anvendelse.  

 

Der findes mange forskellige generationsskifte modeller. Det er vigtigt at være grundig i sin 

planlægning af et generationsskifte, da der ikke er noget facit på, hvilken model der skal 

bruges, da det er forskelligt fra generationsskifte til generationsskifte, og den ene model er 

ikke mere korrekt end den anden. 

 

Hver model har sine fordele, og flere af fordelene er ens mellem modellerne, men modellerne 

er ej ens. Flere af modellerne kan anvendes på flere måder, ved at kombinere samt ved at 

succedere. Dette gør at man har mulighed for enten at succedere eller ej samtidig med, at det 

kan kombineres med eller uden vederlag. På grund af de utallige muligheder er det vigtigt at 

planlægge et generationsskifte nøje.  

 

I tilfælde af Jens Jensen dør inden der er foretaget generationsskifte i Design A/S vil reglerne i 

dødsboskatteloven, boafgiftsloven samt arveloven finde sted. Der findes forskellige 

muligheder, der anvendes, såfremt Jens Jensen falder bort. Den ene mulighed er, at lade Fr. 

Jensen side i uskiftet bo, således at alting kører som det plejer og indtræder i ægtemandens 

skattemæssige stilling i hans aktier i Design A/S for både anskaffelsestidspunkt og 

anskaffelsessum og kan herefter afslutte generationsskiftet uden komplikationer. Den anden 

mulighed er, at boet skifter. Boet går nu hen og bliver skattepligtigt, idet værdien af boet 

inklusive aktierne i Design A/S vil overstige beløbsgrænserne i DBSL § 6. Boet kan herefter 

vælge at lade Kasper succedere i aktierne i Design A/S, såfremt dette ønskes. Men lige meget 
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om der bliver succederet i aktierne eller ej, skal der foretages en værdiansættelse af aktierne 

jævnfør værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og der skal betales en arveafgift heraf på 15 %.  

Det vil være en god ide, at der skrives et testamente, så aktierne i Design A/S tilfalder Kasper, 

og resten kan eventuelt tilfalde Anne, således at hun ikke bliver snydt. Anne har ikke interesse 

i aktierne i Design A/S og skal således ikke snydes, hvis Kasper eventuelt får disse som gave 

eller noget af det som gave. Det er derfor en god ide at få indført i testamentet, at den del 

Kasper får i gave via overtagelserne af aktierne i Design A/S, skal Anne have som en ekstra 

andel i forbindelse med deling af boet.  

 

I forbindelse med valg af løsningsforslag for familien Jensen har vi valgt at opstille forskellige 

løsningsforslag, da der ikke findes en endelig løsning.  I den første løsningsmodel har vi valgt 

at beskrive overdragelse ved salg, såfremt et generationsskifte ikke blive planlagt i tide og på 

grund af forskellige faktorer, at en overdragelse skal ske her og nu. Denne løsningsmodel gør, 

at Jens skal realisationsbeskattes, hvilket udløser en stor skat med det samme, dog kan han 

udskyde en del af skattebetalingen ved at indskyde en del af avancen på en ophørspension. 

Aktierne bliver opgjort til handelsværdi, denne handelsværdi opgøres efter 1982-Cirkulæret, da 

der er tale om overdragelse indenfor gaveafgiftskreden. Det er en dyr løsningsmodel for 

Kasper, da han skal finansiere hele købet af Design A/S, hvilket giver en stor 

finansieringsbyrde.  

 

Løsningsforslag 2 er en variation af løsningsforslag 1. Her er det Kaspers holdingselskab, som 

køber Design A/S og ikke Kasper privat. Dette er indirekte en dyr løsningsmodel for Kasper, 

da hans holdingselskab skal finansiere hele købet af Design A/S, hvilket giver en stor 

finansieringsbyrde. 

 

I den tredje løsning har vi valgt overdragelse med succession ved delvist gave, da Jens ikke har 

råd til at overdrage det hele som gave. Idet det er vurderet, at Jens skal bruge DKK 5.000.000 

for at opretholde sin levestandard kan han give en gave på DKK 7.750.000 til Kasper, dette er 

under forudsætning af, at Jens også betaler gaveafgiften. Dette gør at det er noget billigere for 

Kasper at overtage Design A/S, da finansieringsbyrden er DKK 5.000.000 i forhold til uden 

gave på DKK 12.750.000. 

 

En fjerde løsning kan være aktieombytning kombineret med tilbagesalg til udstedende selskab. 

Denne løsningsmodel kræver en årrække før, at generationsskiftet kan gennemføres, idet man 
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først kan sælge aktierne til Kasper samt udstedende selskab 3 år efter den skattefrie 

aktieombytning. Gøres dette før, vil det medføre, at aktieombytningen bliver skattepligtig. I 

løbet af de 3 år holdingkravet løber udloddes der løbende udbytte fra Design A/S til 

holdingselskabet, og herved slankes Design A/S, så det bliver billigere for Kasper at overtage. 

Jens får hele provenuet for salget skattefrit op i det holdingselskab, han har fået i forbindelse 

med aktieombytningen. Herefter kan han selv disponere over, hvordan provenuet skal 

forvaltes. Kasper skal ved denne løsning kun betale 29 % af aktiernes værdi for herefter, når 

holdingselskabet har solgt sine aktier til Design A/S, at eje Design 100 %.  

 

Det femte løsningsforslag kan være en aktieombytning, hvor der efterfølgende udstedes nye 

aktier, og opdeler aktiekapitalen i A- og B-aktier. Kasper etablerer et holdingselskab og køber 

B-aktierne via holdingselskabet. Jens’ holdingselskab får forlods udbytteret via sin besiddelse 

af A-aktierne i Design A/S. Når Jens’ holdingselskab har udnyttet sin fulde udbytteret, kan 

Kaspers holdingselskab erhverve alle aktierne i Design A/S.  

 

Løsningsforslag 4 og 5 kræver en længere tidshorisont end løsningsforslag 1 til 3. Dette 

skyldes at man ved den skattefri aktieombytning er underlagt holdingkravet, der gør at hvis 

man sælger, før det udløber, så vil aktieombytningen blive skattepligtig. 

 

I forbindelse med et generationsskifte, bør man være opmærksom på, hvilken betydning det har 

for faderen at få likviderne ud privat eller via et holdingselskab. Ved at tage det ud privat, vil 

der ske beskatning med det samme, hvorimod via et holdingselskab, vil der først ske 

beskatning i takt med at udbyttet bliver udloddet. Ligeledes har det også betydning for sønnen, 

om han køber aktierne privat eller via et holdingselskab. Køber han aktierne privat, skal 

finansieringen ske ved beskattede midler, og han vil få en skattemæssig værdi på 33 % af 

finansieringsomkostninger, hvorimod køber han via sit holdingselskab, vil holdingselskabet få 

fuldt fradrag for finansieringsomkostninger.  

 

Vi mener umiddelbart ud fra de 5 ovenstående løsningsforslag, at løsningsforslag 5 vil være 

den løsning, hvor man tilgodeser både Jens og Kasper mest muligt, hvorfor denne bør 

anvendes. Dette er en billig løsning for Kasper, da han kun selv skal betale et mindre beløb ved 

indtræden, samt at betalingen kan ske ved den fremtidige indtjening. Jens kan modtage et 

forlods udbytte på DKK 13.53.934 samt renter på DKK 1.626.787, hvis en periode på 5 år 

vælges. Ønskes en skattefri aktieombytning giver dette en længere tidshorisont på 3 år. Det er 
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derfor vigtigt, at generationsskiftet starter med en aktieombytning samtidig med at dette giver 

en holdingstruktur.  

 

Familien Jensen har ikke ønsket at udspalte ejendommen i et særskilt selskab. Dette giver 

begrænsninger ved generationsskiftet. Ejendommen i Design A/S udgør størstedelen af 

aktivmassen og giver en øget finansieringsbyrde ved ikke at udskille denne. Havde familien 

Jensen valgt at udskille ejendommen, kunne Kasper eller eventuelt Kaspers holdingselskab 

have købt aktierne i Design A/S til en billigere pris.  

 

På baggrund af denne afhandling kan det konkluderes, at et generationsskifte kræver en god 

planlægning og at man starter i god tid, så der er mulighed for at vælge mellem alle 

generationsskifte modellerne for at få en optimal løsning på generationsskiftet.  
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12. Bilag 

12.1 Bilag 1 

Skattekursen i Design A/S 2009 2008 2007

Skatteprocent 25% 25% 25%

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000

Skattepligtig indkomst 1.983.223 1.924.119 2.490.800
Afrundet 1.983.200 1.924.100 2.490.800
Skat 495.800 481.025 622.700
Nettooverskud 1.487.423 1.443.094 1.868.100

Overskudsprocent 297,5 288,6 373,6

Egenkapital (skattemæssige principper) 12.877.465

Kapitaliseringsfaktor 1 (indtjeningsevnen) 9,5
Kapitaliseringsfaktor 2 (modificerede regel) 4,75

Indtjeningsevne gens. 3 år 320
Indre værdi 2.575

A) Indtjeningsevne kapitaliseret med 9,5 3.040
B) 80%  af indre værdi 2.060
C) Beregnet skattekurs (A+B) / 2 2.550
Er C større end den indre værdi og
er indtjeningsevnen større end 10? NEJ

D) Modificeret regel N/A
Er D større end den indre værdi? N/A

Ny beregnet skattekurs (D+B) / 2 N/A

Skatte kurs 2.550  
Tabel 25: Skattekursberegning - Kilde: Egen tilvirkning 
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12.2 Bilag 2 

Goodwill beregning

Kapitalafkastsats 4%

2009 2008 2007

Regnskabsmæssigt resultat før skat 1 .991.241 2.079.016 2.687.871
- renteindtægter -34.007 -45.835 -41.582
+ renteudgifter 253.600 281.967 300.750
+/- øvrige reguleringer 0 0 0

Reguleret indkomst 2 .210.834 2.315.148 2.947.039

Vægtet indkomst:
2007 1 2.947.039 2.947.039
2008 2 2.315.148 4.630.296
2009 3 2.210.834 6.632.502

6 14.209.837

Gennemsnitlig indtjening 2.368.306
Udviklingstendens -368.103

2.000.204
Forrentning af overdragne aktiver - (kapitalafkastsats +3%) 14.511.677 -1.015.817

Rest til forrentning af goodwill 984.387

Kapitaliseringsfaktor (indtast levetid  for goodwill i antal år) 7 2,57 2.529.87310

Afrundet til 2.530.000

Levetid Kap. faktor

1                      0,45
2                      0,87
3                      1,26
4                      1,63
5                      1,96
6                      2,28
7                      2,57
8                      2,85
9                      3,10

10                    3,77
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12.3 Bilag 3 

Efterfølgende ses uddrag for årsrapporterne for Design A/S for 2007-2009, ligeledes uddrag af 

bilag til selvangivelse.  

 

 

 



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2007
Note kr.

Nettoomsætning 26.321.840
Vareforbrug -19.387.018
Andre eksterne omkostninger -1.169.820

Bruttofortjeneste 5.765.002

Personaleomkostninger -2.320.336
Afskrivninger -497.627

Resultat af primær drift 2.947.039

Andre finansielle indtægter 41.582
Andre finansielle omkostninger -300.750

Resultat før skat 2.687.871

1 Skat af årets resultat -671.968

Årets resultat 2.015.903

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 93.400
Overføres til overført resultat 1.922.503

Disponeret i alt 2.015.903
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Balance

Aktiver

31/12 2007
Note kr.

Anlægsaktiver

2 Grunde og bygninger 7.461.648
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 927.219

Materielle anlægsaktiver i alt 8.388.867

Anlægsaktiver i alt 8.388.867

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 2.731.832
Varebeholdninger i alt 2.731.832

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.291.734
Andre tilgodehavender 305.139
Tilgodehavender i alt 1.596.873

Likvide beholdninger 1.685.127

Omsætningsaktiver i alt 6.013.832

Aktiver i alt 14.402.699
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Balance

Passiver

31/12 2007
Note kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000
Overført resultat 7.196.250
Foreslået udbytte for regnskabsåret 93.400
Egenkapital i alt 7.789.650

Hensatte forpligtelser

3 Hensættelser til udskudt skat 542.193
Hensatte forpligtelser i alt 542.193

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 4.589.369
Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.589.369

Kortfristet del af langfristet gæld 241.154
Gæld til pengeinstitutter 81.641
Leverandører af varer og tjenesteydelser 882.636
Selskabsskat 22.700
Anden gæld 253.356
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.481.487

Gældsforpligtelser i alt 6.070.856

Passiver i alt 14.402.699
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Noter

2007
kr.

1. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat 622.700
Regulering af udskudt skat 49.268

671.968

2. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar  

Kostpris 1. januar 2007 9.060.000 1.582.389

Kostpris 31. december 2007 9.060.000 1.582.389

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007 1.417.202 338.693

Årets afskrivninger 181.150 316.477

Af- og nedskrivninger 31. december 2007 1.598.352 655.170

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 7.461.648 927.219

3. Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2007 492.925
Udskudt skat af årets resultat 49.268

542.193

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Grunde og bygninger 532.912
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.281

542.193
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Opgørelse af den skattepligtige indkomst

2007
Note kr.

Resultat før skat ifølge årsrapport 2.687.871

1 Skattemæssige mer- eller mindreafskrivninger -197.071

Midlertidige forskelle -197.071

Skattepligtig indkomst 2.490.800

Skatten heraf udgør 25% eller 622.700 kr.
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Noter

2007
kr.

1. Skattemæssige mer- eller mindreafskrivninger

Regnskabs-
mæssige

afskrivninger

Skatte-
mæssige

afskrivninger

Bygninger og installationer 181.150 398.000
Driftsmidler og inventar 316.477 296.698

497.627 694.698

-197.071

Bygninger og installationer

Anskaffel-
sessum

Afskriv-
nings-

grundlag
Afskriv-

ningssats
Årets

afskrivning
Afskriv-

ninger i alt  
Køb ejendom 1997 (grund
1,1 mio.) 6.900.000 5.800.000 5 290.000 3.190.000
Tilbygning 2002 2.160.000 2.160.000 5 108.000 540.000

9.060.000 7.960.000 398.000 3.730.000

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og inventar

Saldo 1. januar 1.186.792

Afskrivningsgrundlag 1.186.792

Afskrivninger 25% -296.698

Saldo 31. december 890.094
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2008
Note kr.

Nettoomsætning 26.859.683
Vareforbrug -19.731.442
Andre eksterne omkostninger -1.513.120

Bruttofortjeneste 5.615.121

Personaleomkostninger -2.604.042
Afskrivninger -695.931

Resultat af primær drift 2.315.148

Andre finansielle indtægter 45.835
Andre finansielle omkostninger -281.967

Resultat før skat 2.079.016

1 Skat af årets resultat -519.740

Årets resultat 1.559.276

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 96.600
Overføres til overført resultat 1.462.676

Disponeret i alt 1.559.276
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Balance

Aktiver

31/12 2008
Note kr.

Anlægsaktiver

2 Grunde og bygninger 7.280.498
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.652.054

Materielle anlægsaktiver i alt 8.932.552

Anlægsaktiver i alt 8.932.552

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 2.764.852
Varebeholdninger i alt 2.764.852

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.504.050
Andre tilgodehavender 567.804
Tilgodehavender i alt 2.071.854

Likvide beholdninger 1.871.526

Omsætningsaktiver i alt 6.708.232

Aktiver i alt 15.640.784
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Balance

Passiver

31/12 2008
Note kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000
Overført resultat 8.658.926
Foreslået udbytte for regnskabsåret 96.600
Egenkapital i alt 9.255.526

Hensatte forpligtelser

3 Hensættelser til udskudt skat 580.908
Hensatte forpligtelser i alt 580.908

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 4.344.896
Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.344.896

Kortfristet del af langfristet gæld 244.472
Gæld til pengeinstitutter 13.317
Leverandører af varer og tjenesteydelser 882.636
Selskabsskat 81.025
Anden gæld 238.004
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.459.454

Gældsforpligtelser i alt 5.804.350

Passiver i alt 15.640.784
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Noter

2008
kr.

1. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat 481.025
Regulering af udskudt skat 38.715

519.740

2. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar  

Kostpris 1. januar 2008 9.060.000 1.582.389

Tilgang 0 1.239.616

Kostpris 31. december 2008 9.060.000 2.822.005

Af- og nedskrivninger 1. januar 2008 1.598.352 655.170

Årets afskrivninger 181.150 514.781

Af- og nedskrivninger 31. december 2008 1.779.502 1.169.951

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008 7.280.498 1.652.054

3. Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2008 542.193
Udskudt skat af årets resultat 38.715

580.908

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Grunde og bygninger 567.215
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.693

580.908
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Opgørelse af den skattepligtige indkomst

2008
Note kr.

Resultat før skat ifølge årsrapport 2.079.016

1 Skattemæssige mer- eller mindreafskrivninger -154.897

Midlertidige forskelle -154.897

Skattepligtig indkomst 1.924.119

Skatten heraf udgør 25% eller 481.025 kr.
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Noter

2008
kr.

1. Skattemæssige mer- eller mindreafskrivninger

Regnskabs-
mæssige

afskrivninger

Skatte-
mæssige

afskrivninger

Bygninger og installationer 181.150 318.400
Driftsmidler og inventar 514.781 532.428

695.931 850.828

-154.897

Bygninger og installationer

Anskaffel-
sessum

Afskriv-
nings-

grundlag
Afskriv-

ningssats
Årets

afskrivning
Afskriv-

ninger i alt  
Køb ejendom 1997 (grund
1,1 mio.) 6.900.000 5.800.000 4 232.000 3.422.000
Tilbygning 2002 2.160.000 2.160.000 4 86.400 626.400

9.060.000 7.960.000 318.400 4.048.400

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og inventar

Saldo 1. januar 890.094
Tilgang i årets løb 1.239.616

Afskrivningsgrundlag 2.129.710

Afskrivninger 25% -532.428

Saldo 31. december 1.597.282
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2009
Note kr.

Nettoomsætning 31.250.648
Vareforbrug -23.379.478
Andre eksterne omkostninger -1.833.037

Bruttofortjeneste 6.038.133

Personaleomkostninger -3.032.167
Afskrivninger -795.132

Resultat af primær drift 2.210.834

Andre finansielle indtægter 34.007
Andre finansielle omkostninger -253.600

Resultat før skat 1.991.241

1 Skat af årets resultat -497.814

Årets resultat 1.493.427

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 96.600
Overføres til overført resultat 1.396.827

Disponeret i alt 1.493.427
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Balance

Aktiver

31/12 2009
Note kr.

Anlægsaktiver

2 Grunde og bygninger 7.099.348
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.379.791

Materielle anlægsaktiver i alt 8.479.139

Anlægsaktiver i alt 8.479.139

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 3.402.702
Varebeholdninger i alt 3.402.702

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.917.509
Tilgodehavende selskabsskat 4.200
Andre tilgodehavender 708.127
Tilgodehavender i alt 2.629.836

Likvide beholdninger 2.034.712

Omsætningsaktiver i alt 8.067.250

Aktiver i alt 16.546.389
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Balance

Passiver

31/12 2009
Note kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000
Overført resultat 10.055.753
Foreslået udbytte for regnskabsåret 96.600
Egenkapital i alt 10.652.353

Hensatte forpligtelser

3 Hensættelser til udskudt skat 582.922
Hensatte forpligtelser i alt 582.922

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 4.098.478
Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.098.478

Kortfristet del af langfristet gæld 246.418
Gæld til pengeinstitutter 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 817.692
Selskabsskat 0
Anden gæld 148.526
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.212.636

Gældsforpligtelser i alt 5.311.114

Passiver i alt 16.546.389

Design A/S · Årsrapport for 2009 160



Noter

2009
kr.

1. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat 495.800
Regulering af udskudt skat 2.014

497.814

2. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar  

Kostpris 1. januar 2009 9.060.000 2.822.005

Tilgang 0 341.719

Kostpris 31. december 2009 9.060.000 3.163.724

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009 1.779.502 1.169.951

Årets afskrivninger 181.150 613.982

Af- og nedskrivninger 31. december 2009 1.960.652 1.783.933

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009 7.099.348 1.379.791

Ejendomsvurdering 1. oktober 2009 9.250.000

3. Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2009 580.908
Udskudt skat af årets resultat 2.014

582.922

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Grunde og bygninger 601.537
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -18.615

582.922

Design A/S · Årsrapport for 2009 161



Opgørelse af den skattepligtige indkomst

2009
Note kr.

Resultat før skat ifølge årsrapport 1.991.241

1 Skattemæssige mer- eller mindreafskrivninger -8.018

Midlertidige forskelle -8.018

Skattepligtig indkomst 1.983.223

Skatten heraf udgør 25% eller 495.800 kr.
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Noter

2009
kr.

1. Skattemæssige mer- eller mindreafskrivninger

Regnskabs-
mæssige

afskrivninger

Skatte-
mæssige

afskrivninger

Bygninger og installationer 181.150 318.400
Driftsmidler og inventar 613.982 484.750

795.132 803.150

-8.018

Bygninger og installationer

Anskaffel-
sessum

Afskriv-
nings-

grundlag
Afskriv-

ningssats
Årets

afskrivning
Afskriv-

ninger i alt  
Køb ejendom 1997 (grund
1,1 mio.) 6.900.000 5.800.000 4 232.000 3.654.000
Tilbygning 2002 2.160.000 2.160.000 4 86.400 712.800

9.060.000 7.960.000 318.400 4.366.800

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og inventar

Saldo 1. januar 1.597.282
Tilgang i årets løb 341.719

Afskrivningsgrundlag 1.939.001

Afskrivninger 25% -484.750

Saldo 31. december 1.454.251
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