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English summary 
 

The economic succession – a practical approach using the money-bin-rule and tax 
rate 
This master thesis presents an analysis of the rules of succession, the money-bin-rule and the tax 

rate rules regarding shares in a succession from one capital owner of a SME to another capital 

owner within the family.  

 

The objectives of the thesis is to illuminate how the money-bin-rule limits the capital owner’s possi-

bilities of completing a succession to another capital owner within the family - seen from the per-

spective of private economic motivation - and at the same time lines are drawn to national econom-

ic perspectives about the importance of the money-bin-rule. The recommendations of the thesis 

are that advisors should use the rules in a creative way to encourage the capital owner to plan the 

strategy and finance of the succession as early as possible, to make the implementation of the 

succession possible, when the capital owner wants. 

 

The primary target group for the thesis is advisors working in the field, and the secondary target 

group is others interested in the subject. 

 

The thesis examines and analyzes rules of succession in shares to members of the family, and in 

addition a case – especially designed for this thesis – illustrates how the practical part is handled in 

a typical succession from one capital owner to another capital owner with minimum payment of tax 

(or other public charges) as a result. 

 

Among the important conclusions are: 

• That the rules of succession have been considerably improved over the years, but that the 

money-bin-rule makes it difficult for the capital owner to carry out a succession, if and when 

he wants to do so, and in some cases the rule completely prevents the succession. 

• That there are good possibilities of optimizing the tax rate of the shares before a valuation 

of the shares is performed. 

• That it is possible to carry out a succession - even when the money-bin-rule applies – with 

minimum payment of tax/charges as a result. 

• That a succession requires stability in the rules, because a succession requires an imple-

mentation period of several years to be successfully completed.  
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Indledning 
 

1.1. Problemfelt 
Det økonomiske generationsskifte er et dynamisk område, som af mange virksomhedsejere be-

tragtes som et tabuområde1, som de ikke forholder sig til.  

 

Ifølge Erhvervsstyrelsen skal 62 % af de mindre virksomheder ejerskiftes inden for de næste 10 år, 

samtidig med at 40 % af virksomhedsejerne mangler en strategi for, hvordan ejerskiftet skal føres 

ud i livet.  

 

”Hovedudfordringen er, at folk kommer for sent i gang. Det giver nogle uheldige afledte 

konsekvenser”, siger Anders Hofmann vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.”2  

 

Tilsvarende udtaler Dansk Erhverv i deres seneste analysenota af ejerskifter i Danmark: 

 

”Der er godt 7.000 familieejede og enkeltmandsvirksomheder, der hvert år står over for 

at skulle have et ejerskifte, fordi ejeren eller ejerskabskredsen nærmer sig pensionsal-

deren. Det svarer til 70.000 over 10 år. Hvis ikke der er aftagere klar til at overtage alle 

disse virksomheder, så vil de over tid blive lukket ned, og arbejdspladserne vil gå tabt. 

Disse virksomheder beskæftiger cirka 235.000 medarbejdere, og da der er godt 1,9 

mio. privatbeskæftigede i Danmark, er mere end 12 procent af de private arbejdsplad-

ser berørte eller direkte i farezonen for at forsvinde.”3 

 

Der er findes mange analyser og undersøgelser af, hvor forberedt og oplyst den enkelte virksom-

hedsejer er på og om generationsskiftet4,5. Af de i denne afhandling anvendte kilder fremgår det, at 

cirka halvdelen af disse virksomhedsejere ingen plan har for generationsskiftet, op imod 60 % har 

svært ved at finansiere generationsskiftet, og kun ca. 20 % kender til reglerne. 

 

Der er således et stort antal virksomheder, som skal generationsskiftes i de kommende år, et stor 

antal virksomhedsejere, som ingen strategi har for generationsskiftet, et meget stort antal virksom-

hedsejere, som samtidig har svært ved at finansiere generationsskiftet, en pæn del, som slet ikke 
                                                      
1 Berlingske Business - Til kamp mod fejlslagne ejerskifter - 27. januar 2013. 
2 Berlingske Business - Til kamp mod fejlslagne ejerskifter - 27. januar 2013. 
3 http://www.startvaekst.dk/file/316780/notatfradanskeerhverv.pdf. 
4 Erhvervs- og Byggestyrelsen i DI pjece ”Ejerskifteudfordringen 2011”. 
5 http://www.advodan.dk/nyheder/2010/12/selskabsloven-kan-lette-dit-generationsskifte.aspx.  
 

http://www.startvaekst.dk/file/316780/notatfradanskeerhverv.pdf
http://www.advodan.dk/nyheder/2010/12/selskabsloven-kan-lette-dit-generationsskifte.aspx
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kender reglerne om generationsskifte, samtidig med at mange virksomhedsejere kommer for sent i 

gang med generationsskiftet – alt sammen en række bekymrende konstateringer om det danske 

”generationsskiftemiljø”, der både enkeltvis og ikke mindst samlet set vil kunne skade selve rygra-

den i det danske samfund – de danske arbejdspladser. 
 

Samtidig fremgår af en undersøgelse6 af ”jobskabelse” i EU, fra slutningen af 2010, at SMV’erne7 

står for 85 % af jobskabelsen i EU i perioden 2002-2010. I denne periode blev der skabt 1.1 mio. 

nye jobs, selvom SMV’erne kun udgør lidt over 66 % af den samlede beskæftigelse. I undersøgel-

sen fremgår det endvidere, at SMV’erne udgør 99,7 % af alle virksomheder i Danmark svarende til 

202.4678 virksomheder mod 670 store virksomheder. 

 

Tilsvarende fremgår det af en lignede analyse af jobskabelsen i Danmark fra DI, at MMV’erne9 

skaber 4 gange så mange job som store virksomheder. I DI’s analyseperiode skabte MMV’erne 

78.500 arbejdspladser. DI udtaler i samme forbindelse, at det er problematisk: 

 

”at politikerne ønsker skærpet opmærksomhed på især de mindre virksomheders kon-

kurrenceevne samtidig med, at der indføres flere afgifter og byrder, som påvirker deres 

konkurrenceevne.”10 

 

Selvom der er lidt forskel i definitionerne på SMV og MMV, er tendensen klar – det er hovedsage-

ligt SMV’erne, der skaber arbejdspladserne i Danmark.  

 

Derfor er det paradoksalt, at regeringen sidste år valgte at straffe de virksomhedsejere, der driver 

deres virksomhed i selskabsform og som ønsker at foretage et generationsskifte - med vedtagel-

sen af lov nr. 1380 (L 30 A 2011/12 – ABL § 34, stk. 6, 1. pkt. og 2. pkt.), hvor disse virksomheder 

rammes af nedsættelsen af den finansielle brøk fra 75 % til 50 % (pengetanksreglen), der anven-

des til bedømmelse af, om deres virksomheder kan anvende reglerne om skattemæssig successi-

on11 til familiemedlemmer og nærtstående medarbejdere, når disse overtager virksomheden, eller 

                                                      
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-20_da.htm?locale=en. 
7 SMV er en forkortelse for: Små og Mellemstore Virksomheder. EUs nuværende definition af en SMV, er at virksomheden tilhører 
kategorien "små" hvis der er under 50 ansatte, og en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR. En virk-
somhed tilhører kategorien "mellemstor", hvis der er 50 eller flere men under 250 ansatte og en årlig omsætning på ikke over 50 mio. 
EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. 
8 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/denmark_en.pdf. 
9 MMV er en forkortelse for: Mindre og Mellemstore Virksomheder med under 100 ansatte. EU har ingen definition for MMV. 
10 http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/nyheder/eu-smv-er-skaber-flest-jobs/. 
11 Succession betyder i dette tilfælde, at overdrager (forældrene) ikke beskattes af avancen nu, men at erhververen (børnene eller 
betroede medarbejdere) indtræder i deres skattemæssige anskaffelsessum. Dermed udskydes avanceskatten til virksomheden reelt 
sælges til tredjemand, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/denmark_en.pdf
http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/nyheder/eu-smv-er-skaber-flest-jobs/
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om de rammes af pengetanksreglen og derved måske reelt bliver afskåret fra at foretage generati-

onsskiftet på grund af avanceskatten ved generationsskiftet. 

 

Det fremgår af betænkningen til lovforslaget at: 

 

”Formålet med ændringen af pengetankreglen er at begrænse muligheden for succes-

sion i aktier for nære familiemedlemmer, medarbejdere m.v. til reelle erhvervsvirksom-

heder for at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investe-

ringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd.”12 

 

Ændringen mødte voldsom modstand fra de fleste af folketingets øvrige partiers, erhvervsorgani-

sationers, revisions- og advokathuses mfl. side, da det antages at denne ændring ville umuliggøre 

generationsskiftet for mange velkonsoliderede, familieejede, selskabsdrevne virksomheder.13 

 

En udtalelse om regelændringen fra advokat Tommy V. Christiansen, der driver succession-nu.dk, 

sammenfatter holdningerne godt i følgende citat: 

 

”I praksis bevirker det, at en lang række selskaber ikke kan overdrages med skatte-

mæssig succession fra 1. januar 2012.”14  

 

Der fremgår endvidere af betænkningen til lovforslaget, at der i dag ”ikke” findes nogen oplysninger 

om, hvor mange virksomhedsejere som anvender reglerne om skattemæssig succession i forbin-

delse med generationsskiftet. 

 

Prøver vi at gennemgå de umiddelbare, offentlige analyser og opgørelser af generationsskiftemil-

jøet i Danmark, fremgår det af: 

 

Skatteministeriets betænkning nr. 1374/august 1999, der blev udarbejdet af det af reg-

neringen og CD nedsatte generationsskifteudvalg, at der skal generationsskiftes mel-

lem 3.700-4.500 virksomheder hver år.15 

 

                                                      
12 LFF 2011-11-21 nr. 30 – Betænkningen til lovforslaget. 
13 LFF 2011-11-21 nr. 30 – Betænkningen til lovforslaget. 
14 http://succession-nu.dk/. 
15 Skatteministeriets betænkning nr. 1374/august 1999 – kapitel 2.3.4. – Statistisk belysning af antallet af generationsskifter.  

http://succession-nu.dk/
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Berlingske Business’ analyse, at der skal generationsskiftes ca. 2.400 virksomheder 

hvert år16. 

 

Greens analyse, at der skal generationsskiftes ca. 4.500 virksomheder hvert år17. 

 

Danmarks Statistik (DS) analyse, der skal generationsskiftes ca. 4.500 virksomheder 

hvert år18. 

 

Endelig fremgår det af konklusionen i en analyserapport fra september 2008 af Professor, ph.d., 

Morten Bennedsen, og Assistant Professor, ph.d. Kasper Meisner Nielsen fra CEBR – Centre For 

Economic and Business Research, at 2/3 af alle danske ejerskifter foregår indenfor familien.19  

 

I nærværende afhandlingen tillader jeg mig på den baggrund forsigtigt at antage, at minimum 25 % 

af de af Dansk Erhverv oplyste 7.000 årligt generationsmodne virksomheder, svarende til ca. 1.750 

virksomheder om året, dækker over velkonsoliderede virksomhedsejere, der driver deres virksom-

hed i selskabsform, og som rammes af stramningen af pengetanksreglen, og derved vil denne 

ændring alene kunne betyde et alvorligt tab af arbejdspladser i Danmark. 

 

Som arbejdende revisor oplever jeg tillige jævnligt, at vores generationsmodne klienter (kapital-

ejerne) er frustrerede over skatteniveauet og over de ustandselige ændringer af reglerne ved ge-

nerationsskifte, hvilket bevirker, at jeg ofte ender med at være kapitalejerens væsentligste rådgi-

ver, problemløser og sparingspartner i generationsskifteprocessen. Jeg antager, at det samme 

gælder for de fleste af de revisorer, der arbejder med SMV’er i selskabsform. 

  

Derfor finder jeg emnet interessant og ikke mindst meget aktuelt og samfundsøkonomisk relevant. 

 

Et generationsskifte er ofte en kompleks øvelse, og der findes mange vejledninger og guider om 

emnet. Alligevel finder jeg personligt, at der er et behov for at få belyst, hvad der ligger bag suc-

cessions- og pengetanksreglen, hvordan reglerne skal forstås, hvordan rådgiver rent faktisk udar-

bejder de praktiske opgørelser, når kapitalejer rammes af pengetanksproblematikken. 

 

                                                      
16 http://www.business.dk/oekonomi/skattesmaek-til-rige-familievirksomheder - (9/11 2011) 
17 http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/1779/1783/ 
18 http://www.skm.dk/public/dokumenter/hoeringssvar/2011_L30/hoeringssvar1.pdf 
19 Analyserapport fra september 2008 af Professor, ph.d., Morten Bennedsen, og Assistant Professor, ph.d. Kasper Meisner Nielsen 
om Vækst via generationsskifte. 

http://www.business.dk/oekonomi/skattesmaek-til-rige-familievirksomheder
http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/1779/1783/
http://www.skm.dk/public/dokumenter/hoeringssvar/2011_L30/hoeringssvar1.pdf
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Denne afhandling vil med baggrund i ovennævnte problemstillinger forsøge at give et bidrag til 

løsning af denne udfordring, herunder belyse baggrunden for reglerne igennem tiden, økonomien i 

dem, de aktuelle regler i dag, skitsere og gennemgå et sammenhængende praktisk eksempel på 

hvordan et generationsskifte kan gennemføres – selv om det umiddelbart virker umuligt - i en sel-

skabsstruktur, hvor modtagerne selv er kapitalejere, da jeg fornemmer, at denne struktur bliver 

mere og mere almindelig.  

 

Det praktiske eksempel vil indeholde kapitalejers pengetankstest, en fusionspengetanktest, fast-

sættelse af gavebeløb ved beregning af skattekurser og beregning af gaveafgift ved aktie og an-

partsoverdragelser m.m., således at rådgiverne og ikke mindst virksomhedsejerne, der har pro-

blemstillingerne inde på livet, i praksis kan se, hvordan det kan foretages, så der måske i denne 

type generationsskifter kan hentes inspiration, og sådan der kan dirigeres uden om de til tider 

”uheldige afledte konsekvenser”, som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hofmann omtalte 

tidligere.  

 

Afhandlingen vil endelig konkludere på generationsskiftemiljøet i dag og give et forslag til, hvordan 

lovgivere vil kunne ændre reglerne omkring succession ved pengetanke, så reglernes formål 

kommer til at hænge bedre sammen med den af afhandlingen antagelse af virkeligheden. 

 

Det er samtidig afhandlingens udgangspunkt, at enhver skattebetaling alt andet lige vil forringe de 

fleste generationsskiftede virksomheders muligheder for at skabe vækst i Danmark eller mere ud-

dybende: skal de danske virksomheder bibeholde deres aktivitets- og investeringsniveau, fastholde 

og skabe så mange arbejdspladser i Danmark som muligt, antager denne afhandling, at bevarel-

sen af likviditeten i virksomhederne er ”nøgleordet”. 

 

1.2. Problemformulering  
Som det fremgår af indledningen, hersker der i stort set alle meningsdannede interessegrupper 

usikkerhed omkring, hvor mange generationsskifter der foretages årligt, og hvor mange kapitaleje-

re, der reelt rammes af pengetanksreglen og den seneste stramning af samme. 

 

Senest viser en helt frisk analyse fra Revisionshuset Ernst & Young, at familieejede virksomheder 

risikerer at skulle betale op til 76 % af virksomhedens værdi i samlet skat (arveafgift, udbytteskat 

og aktieavanceskat), når virksomhedsejeren ønsker at foretage et generationsskifte af sin virk-

somhed20. 

                                                      
20 http://www.business.dk/oekonomi/familieejede-virksomheder-risikerer-beskatning-paa-76-pct - 22. april 2013. 

http://www.business.dk/oekonomi/familieejede-virksomheder-risikerer-beskatning-paa-76-pct
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Samtidig forudsiger senioranalytiker Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) i et 

interview den 10. maj 2013 med TV2-Finans, at væksten21 i Danmark er for lav, hvorfor AE forven-

ter, at Danmark mister 11.000 job i 2013, hvilket hovedsageligt skal ses som et led i den stigende 

globalisering, hvorfor smidige regler for generationsskifte antages at være endnu vigtigere.  

 

Endelig viser udviklingen i øvrigt i forårets omfattende debat om mulig afskaffelse af boafgiften på 

15 % ved generationsskifter i familieejede virksomheder22, at lovgiverne ikke umiddelbart påtænker 

at mildne virkningerne af den foretagne stramning af pengetanksreglen ved lempelser i andre skat-

ter eller afgifter.  

 

Nærværende afhandling vurderer på baggrund af de nævnte analyser, artikler og debatten i det 

offentlige rum, at regelstramningen udgør et voksende problem for velkonsoliderede virksomheds-

ejeres muligheder for kunne foretage et generationsskifte, der kan være med til at sikre arbejds-

pladser og ikke mindst fastholde dem i Danmark. 

 

Denne afhandlings hovedproblemstilling er derfor som følger: 

 

Hvordan kan kapitalejerne af velkonsoliderede SMV’ere foretage et generations-
skifte til modtagere, der er selv er kapitalejere samtidig med at mest mulig likvidi-
tet bevares i virksomhederne under hensyntagen til de begrænsninger penge-
tankreglen giver? 

 

Afhandlingen vil for at kunne konkludere på hovedproblemstillingen inddrage og besvare neden-

stående spørgsmål. Herved fås et tidsaktuelt indblik i de problemstillinger, som naturligt udspringer 

af hovedproblemstillingen, og det er afhandlingens hensigt at bidrage med realisable råd og model-

ler dem, der måtte rådgive SMV’ere om generationsskifte. 

 

• Hvad er bagrunden og udviklingen i successionsreglerne? 

• Hvordan er reglerne for succession i aktier i dag?  

• Hvad er bagrunden og udviklingen i pengetanksreglen? 

• Hvordan er reglerne for pengetankreglen i dag? 

• Hvordan er økonomien bag pengetanksreglen for staten?  

                                                      
21 TV2-Finans ved Erik Bjørsted fra AE - Forudsætningen for en beskæftigelsesfremgang er vækst – 10. maj 2013. 
22 http://politiken.dk/politik/ECE1952962/blaa-blok-afskaffelse-af-arveafgift-vil-hjælpe-10000-virksomheder-24. april 2013. 

http://politiken.dk/politik/ECE1952962/blaa-blok-afskaffelse-af-arveafgift-vil-hj
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• Hvordan værdiansættes unoterede aktier og anparter og hvordan beregnes skattekur-

sen? 

• Hvordan beregnes gaveafgiften ved en aktieoverdragelse med succession til den nære 

familie jf. i BAL § 22? 

• Hvordan udføres pengetanktesten? 

• Hvordan udføre en fusionspengetanktest? 

• Hvordan værdibestemmes en aktieoverdragelse med succession til den nære familie jf. 

BAL § 22? 

• Hvordan beregnes gaveafgiften ved aktieoverdragelse med succession til den nære 

familie? 

 

1.3. Afgrænsning 
Definitorisk er generationsskifte i virksomheder ikke et klart og entydigt begreb, og det er ikke et 

begreb, der som lovteknisk udtryk finder anvendelse i skattelovgivningen og administrativ prak-

sis23. 

 

Afhandlingen vil kun omhandle kapitalejers generationsskifte i levende live i aktier til de eksplicit 

nævnte personer i BAL § 22, da afhandlingen antager, at det er dette generationsskifte, som er det 

mest almindelige i Danmark. Herudover er det dette generationsskifte, som jeg selv møder i min 

hverdag som rådgiver – typisk generationsskiftet, hvor modtagerne selv er kapitalejere. 

 

Afhandlingen omhandler kun kapitalejere af danske aktie- og anpartsselskaber, der kategoriseres 

som SMV’ere. SMV’erne antages at dække tæt på 100 % af selskaberne i Danmark.  

 

I afhandlingen er det valgt udelukkende at anvende og inddrage danske retskilder, relevante artik-

ler og dansk lovgivning, som vedrører kapitalejers generationsskifte i levende live i aktier. Øvrige 

regler og områder m.m., omtales kun kort eller perifert, hvor dette måtte være relevant for helheds-

forståelsen, eller fordi der kan trækkes paralleller til emnet.  

 

Med ordene virksomhed, selskab, virksomhedsejer og kapitalejer forstås udelukkende ejere af 

danske selskaber, der ønsker at generationsskifte deres virksomhed i selskabsform til familiemed-

lemmer (familiesuccession) - hvilket typisk vil være fra forældre til børn. 

 

                                                      
23 Generationsskifte, skatter og afgifter - Skattedepartementet maj 1987 – Betænkning nr. 1111/1987.  
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Ved ordene værdipapirer, anparter og aktier forstås af forenklingsgrunde aktier, der er omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven, og som nære familiemedlemmer jf. BAL § 22 kan succedere i. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i de væsentligste, tidsaktuelle problemstillinger, der eksemplifi-

ceres i en til afhandlingen skabt case for at kunne for at belyse de praktiske handlinger og pro-

blemstillinger så godt som muligt. 

 

Alt hvad der måtte blive vedtaget eller offentliggjort efter den 27. maj 2013 indenfor afhandlingens 

emneområde er af naturlige årsager ikke inddraget. 

 

1.4. Metode 
Afhandlingens formål er at belyse pengetanksreglens begrænsninger af kapitalejers muligheder for 

at kunne foretage et generationsskifte til en anden kapitalejer indenfor familien – set fra kapital-

ejers udgangspunkt. Samtidig trækkes der samfundsøkonomiske perspektiver omkring betydnin-

gen af pengetanksreglen. 

 

Til dette arbejde er det valgt at dele afhandlingen op i følgende tre teoretiske analyser: 

 

• Analyse af det historiske perspektiv for successionsreglerne og de nuværende regler 

om succession uden hensyntagen til pengetankreglen. 

 

• Analyse af det historiske perspektiv for pengetanksreglen og den nuværende penge-

tanksregel. 

 

• Analyse af reglerne for beregning af skattekurs ved aktieoverdragelser indenfor fami-

lien. 

 

Hver analyse vil blive suppleret af en delkonklusion på området. 

 

Den i analyserne fundne teori anvendes derefter i en til afhandlingen skabt case vedrørende gene-

rationsskifte for en kapitalejer, som umiddelbart vurderes til at rammes af pengetanksreglen og 

derfor ikke vil kunne foretage sit generationsskifte til sine børn, dog under hensyntagen til afhand-

lingens begrænsninger. 
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I dette generationsskifte vælges det af hensyn til afhandlingens primære målgruppe at afslutte et 

allerede igangværende generationsskifte ved at gennemføre en fusion af familiens samlede sel-

skabsandele. 

 

Denne praktiske del vil indeholde en gennemgang af en pengetankstest, en fusionspengetanks-

test, en fastsættelse af skattekursværdierne af de nye aktier i det fortsættende selskab, en fastsæt-

telse af handelsværdien af aktieoverdragelsen til børnene, en fastsættelse af successionsbeløbet, 

som børnene succederer i og en fastsættelse af gaveafgiften, som aktieoverdragelsen udløser – 

alle efter de aktuelle regler med tilhørende beregninger. 

 

Eksemplet vil ligeledes blive suppleret med en delkonklusion. 

 

Den næstsidste del af afhandlingen vil samle op på delkonklusionerne og danne den endelige kon-

klusion. 

 

Afslutningsvis vælges det at give et forslag til ændring af de nuværende regler for pengetanke i en 

perspektivering om samme. 

 

Til analyserne og eksemplet anvendes som udgangspunkt retskilderne til disse, hvilket primært vil 

sige: de fremsatte lovforslag, betænkningerne til lovforslaget, spørgsmål og svar i forbindelse med 

lovforslagenes behandling samt relevante afgørelser og domme, ligesom der suppleres med tids-

relevant information fra andre betænkninger, analyserapporter, artikler m.m. 

 

1.5. Målgruppe 
Afhandlingen henvender sig primært til rådgivere, som beskæftiger sig med emnet, og sekundært 

til andre, der i interesserer sig for de gældende regler og udviklingen af disse ved generationsskifte 

af velkonsoliderede familieejede SMV’ere. 
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2. Analyse af succession i aktier 
2.1. Det historiske perspektiv, baggrunden for og tilblivelse af reglerne om succes-
sion i aktier 
 
Virksomhedsejere, der ønsker at generationsskifte deres virksomhed, tager typisk udgangspunkt i 

et ønske om at sikre virksomheden mod at blive drænet for likviditet til betaling af avanceskatter 

ved generationsskiftet, således at virksomheden kan bibeholde det økonomiske fundament, der 

ofte er væsentligt for virksomhedens fortsatte eksistens, aktivitet og kommende vækst for den 

modtagende generation, herunder både det at kunne skabe arbejdspladser og ikke mindst bevare 

virksomhedens arbejdspladser. 

 

For at komme frem til beregningerne af eventuelle avanceskatter ved generationsskiftet kommer 

skattelovgivningens regler om familiesuccession til anvendelse, og pengetankstesten vil vise, om 

virksomhedsejeren har mulighed for at foretage et generationsskifte med succession i avanceskat-

terne, eller om generationsskiftet vil udløser fuld avancebeskatning og derfor måske ikke kan lade 

sig gøre. 

 

Går vi lidt tilbage i tiden, ses det, at ordet ”succession” er et flertydigt ord, der oprindelig kommer af 

det latinske ord ”successio”, som kan betyder alt fra ”indtrædelse i stedet for noget andet”, ”afløs-

ning”' - af ”succedere”, følge efter m.m.24. 

 

Det giver en god sammenhæng med SKAT’ nuværende fortolkning i ABL § 34, stk. 2, der angiver 

betydningen af skattemæssig succession ved aktier således: 

 

”Overdragelse ved succession betyder, at den, der erhverver en post aktier, indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af aktierne, hvilket medfører, at 

overdrageren ikke beskattes af sin aktieavance på det tidspunkt, hvor aktierne over-

drages. Beskatningen udskydes, indtil modtageren efterfølgende sælger aktierne. Mod-

tageren skal anses for at have købt aktierne til samme pris, på samme tidspunkt, og i 

samme hensigt som overdrageren”. 

 

Samtidig oplyses det, at formålet med reglerne for familiesuccession i aktier er at sikre: 

 

                                                      
24 Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs bog ”Den Danske Ordbog – Det Moderne Danske Sprog”. 
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”At overdragelsen af en virksomhed i selskabsform kan ske uden en stor likviditets- og 

finasieringsbelastning, når der overdrages til en nærmere personkreds, da dette med-

fører, at der ikke skal betales aktieavanceskat i forbindelse med overdragelsen af akti-

erne, og der derfor ikke skal tages midler ud af selskabet til at betale avanceskatten.”25 

 

Grundlæggende er reglerne om succession dermed udarbejdet med det formål at hindre likvidi-

tetsdræn fra virksomhederne ved generationsskifter, således at generationsskiftet kan foretages 

uden, at skattelovgivningen blokerer for det ønskede generationsskifte. 

 

2.2. Baggrunden for og tilblivelsen af reglerne om succession i aktier 
I en analyserapport fra september 2008 af Professor, ph.d., Morten Bennedsen, og Assistant Pro-

fessor, ph.d. Kasper Meisner Nielsen fra CEBR (Centre For Economic and Business Research), 

der fokuserer på de økonomiske konsekvenser ved det familiemæssige generationsskifte i perio-

den 1995 til 2003 - dokumenterer og konkluderer forfatterne, at generationsskiftet inden for famili-

en i danske familievirksomheder har været meget omkostningsfuldt, og at disse omkostninger er 

langt større, end de fleste hidtidigt har antaget.26  

 

De nævnte betydelige udgifter ved succession i familievirksomheder i perioden 1995-2003 fandt 

endda sted ”efter” lempelsen af reglerne om familiesuccession på aktier, dvs. i virksomheder, hvor 

ejerskabet har form af aktier/anparter i et selskab – en lempelse som blev vedtaget27 i 1988 og 

indsat i ABL § 11 med retsvirkning fra 1. januar 1989. 

 

Vedtagelsen i 1988 om familiesuccession på aktier udsprang af betænkningen28 af det af ministe-

ren for skatter og afgifter den 6. oktober 1983 nedsatte udvalg, der skulle behandle spørgsmålene 

om de skatte- og afgiftsmæssige forhold ved generationsskifte i erhvervslivet og fremkomme med 

forslag til ændring af de bestående regler.29 

 

Udvalgets gennemgik i sit arbejde stort set alle regler i relation til generationsskifte i Danmark, og 

arbejdet resulterede i betænkning afgivet den 21. maj 1987 (nr. 1111/1987), som dannede bag-

grunden for forslaget til lovændringen i 1988. 

 

                                                      
25 SKAT – Den juridiske vejledning 2013-1-24 - C.B.2.13.1 – Familieoverdragelse med succession.  
26 Analyserapport fra september 2008 af Professor, ph.d., Morten Bennedsen, og Assistant Professor, ph.d. Kasper Meisner Nielsen 
om Vækst via generationsskifte. 
27 Lov nr. 763 af 14. december 1988. 
28 Generationsskifte, skatter og afgifter - Skattedepartementet maj 1987 – Betænkning nr. 1111/1987. 
29 Generationsskifte, skatter og afgifter - Skattedepartementet maj 1987 – Betænkning nr. 1111/1987. 
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Udvalgets gennemgribende gennemgang resulterede med mindre ændringer i, at loven bragte 

balance i reglerne for succession ved død og i levende live med enkelte udtagelser, hvoraf den 

væsentligste ændring var, at lovens ordlyd definerede, at en aktieoverdragelse var begrænset til 

kun at omfatte hovedaktionæraktier, hvilket efter de daværende regler betød, at alle enkelte over-

dragelser skulle udgøre mindst 15 % af stemmeværdien i selskabet (mod de nugældende regler på 

1 %), således at der på samme måde som ved overdragelser af virksomheder efter KSL § 33 C, 

kunne laves en glidende overdragelse af selskabet til næste generation. 

 

Ensartetheden i successionsreglerne skulle således tilskynde den enkelte kapitalejer til at foretage 

sit generationsskifte nu i stedet for at vente, indtil vedkommende afgik ved døden30, men det gjaldt 

dog ikke alle selskaber som nævnt ovenfor. Forarbejderne forklarede baggrunden således: 

 

”bestemmelsen er tiltænkt generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder, og at suc-

cession således ikke bør være mulig, hvis der ikke er tale om en reel erhvervsvirksom-

hed. Kravet om, at overdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11 skal 

udgøre mindst 15 % af stemmerne, afspejler ønsket om, at succession alene skal være 

muligt ved egentlige generationsskifter.”31 

 

Senere udtalte Told- og Skattestyrelsen32, at hvis der i forbindelsen med selskabsretlige omstruktu-

reringer opstod situationer, som ville muliggøre en omgåelse af de objektive krav i ABL § 11 (i dag 

ABL § 34) ville det afgørende krav altid være, om der forelå en fornøden forretningsmæssig be-

grundelse. 

 

Ordet ”reelle” erhvervsvirksomheder skulle således tages alvorligt.   

 

Det gjaldt som anført ikke alle aktieoverdragelser, ligesom det gav nogle fortolkningsudfordringer, 

som virksomhedsejerne skulle være ekstra opmærksomme på, da en landskatteretsdom senere 

tolkede følgende:  

 

”Ved gaver ydet fra ægtefæller til børn anses ægtefællerne for to selvstændige gavegi-

vere. Der kunne derfor ikke ske sammenlægning af to ægtefællers gaver i form af akti-

                                                      
30 SKAT – Den juridiske vejledning 2013-1-24 - C.B.2.13.1 – Familieoverdragelse med succession. 
31 LFF 1988-10-11 nr. 51- bemærkningerne til lovforslaget.  
32 SKM 2004.148. 
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er til børn ved vurderingen af, om der kunne ske succession efter ABL § 11 i forbindel-

se med beregning af gaveafgiften”.33 

 

Samtidig defineredes det i betænkningen til lovforslaget, at personkredsen, der kunne succedere, 

var begrænset således: 

 

"Det foreslås at gennemføre regler om, at børn, børnebørn, søskende, søskendes børn 

og søskendes børnebørn kan succedere (indtræde) i overdragerens skattemæssige 

stilling ved overdragelse af en virksomhed eller en ideel andel til disse. Det foreslås at 

udforme reglerne i princippet svarende til de regler, der gælder ved død. Herved ska-

bes en ligestilling mellem generationsskiftet ved død og generationsskiftet i levende 

live, der afskaffer den tilskyndelse, skattelovgivningen i dag indeholder, til at udskyde 

generationsskiftet indtil dødsfaldet.” 34 

 

Personkredsen var således lidt mere snæver ved aktieoverdragelser i levende live end ved død, 

ligesom det var et yderligt krav - i modsætning til succession ved død - at erhververen var fuldt 

skattepligt til Danmark. 

 

Loven blev i årene efter alment betragtet som vigtig lovændring, der var med til at gøre det væ-

sentligt mere smidigt at generationsskifte virksomheder, samtidig med at likviditeten blev bibeholdt 

i virksomhederne til sikring af deres fortsatte drift - som Advokat Michael Serup så rammende ud-

talte på en temakonference om generationsskifte i november 1999: 

 

”Successionsreglerne fra 1989 har betydet ganske meget i henseende til at lette likvidi-

tetsbelastningen ved generationsskifte, og uden at have statistisk belæg for det er jeg 

overbevist om, at en meget stor del af de generationsskifter, der har fundet sted i de 

forløbne godt 10 år, er gennemført med skattemæssig succession. Der er for mig ingen 

tvivl om, at successionsreglerne i det praktiske liv har virket efter hensigten. Gør man 

således status over udviklingen i de sidste godt 10 år, må man konstatere, at vilkårene 

for generationsskifte trin for trin er blevet væsentligt bedre. Og i dag har vi et regelsæt, 

som grundlæggende er godt. Det, synes jeg, er vigtigt at påskønne. Det er naturligvis 

                                                      
33 TfS 2000, 368 - Nævn, 22.12.1999. 
34 Folketingstidende 1988-89, Tillæg A, sp. 1499 ffJ 
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ikke en begrundelse for ikke at forbedre reglerne på en række områder, men det er vig-

tigt for at bevare et rimeligt perspektiv.”35 

 

2.3. Udvidelsen af succesionsbegrebet med nære medarbejdere 
Med virkning fra 1. juli 200236 som en del af regeringens konkurrenceevnepakke, udvidede suc-

cessionsbegrebet sig igen, hvor det for første gang blev tilladt at overdrage aktier til nære medar-

bejdere med succession. Nære medarbejdere blev nu sidestillet med den personkreds, vi kendte i 

forvejen, med succession i virksomhedsejerens personlige virksomhed eller selskab. Allerede i 

skatteministeriets betænkning37 i august 1999 diskuteres det, og man anså den manglende mulig-

hed for succession til nære medarbejdere som et problem ved generationsskifte. 

 

Regeringen anfører i betænkningen til lovforslagets38 tilblivelse at: 

 

”muligheden for succession var forbeholdt den situation, hvor en virksomhedsejer øn-

sker at sælge virksomheden videre til et nærtstående familiemedlem. Det er imidlertid 

ikke givet, at nærtstående familiemedlemmer er de bedste til at drive virksomheden vi-

dere. I visse tilfælde er det en nær medarbejder, som har et indgående kendskab til 

virksomheden, der vil være den naturlige arvtager.”39 

 

Tanken var, at nære medarbejdere som udgangspunkt ville have bedre forudsætninger for at over-

tage virksomheden, når det kom til prisfastsættelse af denne virksomhed, ligesom det ikke nød-

vendigvis altid ville være muligt at finde familiemedlemmer eller øvrige interesserede købere til 

virksomheden.  

 

Der var dermed en potentiel mulighed for, at virksomheden i værste fald måtte lukke fremfor at 

blive drevet videre udelukkende på grund af de manglende lovtilpasninger, ligesom det i bemærk-

ninger til loven konkluderes, at der i øvrigt ingen begrundelse var for ikke at udvide successions-

kredsen, idet udvidelsen samtidig ville sikre virksomheden de bedst mulige overlevelsesbetingel-

ser, idet chancen for at finde en, der kunne drive virksomheden videre, alt andet lige, ville bliver 

større. 

 

                                                      
35 Temakonference med titlen: »Generationsskifte - er det realistisk at regne med ændringer? 
36 Lov nr. 394 af 6. juni 2002 - Succession for nære medarbejdere ved generationsskifte. 
37 Skatteministeriets betænkning nr. 1374/august 1999 – kapitel 2.3.4. – Statistisk belysning af antallet af generationsskifter. 
38 LFF 2002-04-05 nr. 194 – bemærkningerne til lovforslaget.  
39 LFF 2002-04-05 nr. 194 – bemærkningerne til lovforslaget. 
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Den eneste nyskabende og supplerende regel ved succession til nære medarbejdere var kravet 

om, at medarbejderen skulle være fuldtidsbeskæftiget på overdragelsestidspunktet tillige med, at 

den nære medarbejder mindst skulle have arbejdet i sammenlagt 3 fulde indkomstår inden for de 

seneste 4 indkomstår (5 år i dag). Herudover gjaldt de samme krav om, at den overdragne aktie-

post skulle være hovedaktionæraktier med mindst 15 % stemmeværdi (1 % i dag), og den nære 

medarbejder skulle være fuldt skattepligtig til Danmark.  

 

2.4. Harmonisering af successionsreglerne til mere ensartet beskatning af generati-
onsskifte i levende live og ved død m.m. 
Den 28. marts 2008 fremsatte regeringen et nyt lovforslag, der skulle sikre en mere ensartet be-

skatning af generationsskifte i levende live og ved død m.m. Forslaget blev vedtaget med mindre 

justeringerne og trådte i kraft fra 1. januar 2009.40 

 

Lovændringer fjernede de sidste generationsskiftebarrierer ved helt at sidestille generationsskiftet i 

levende live og ved død, og samtidig fjernede lovændringerne nogle af de væsentligste øvrige bar-

rierer for at sikre - men måske også tilskynde - virksomhedsejerne til at vælge generationsskiftet 

uden at tage hensyn til generationsskiftetidspunktet (isoleret set), grundet de skattemæssige reg-

ler. 

 

Af øvrige, væsentlige ændringer skal nævnes fjernelsen af hovedaktionærkravet og kravet om, at 

overdragelsen altid mindst skulle udgøre 15 % af stemmerne i selskabet for modtageren (begge 

dele fra 1989), såfremt dette skal kunne gøre med succession. Overdragelsen behøvede nu kun at 

udgøre 1 % af selskabskapitalen, hvorved det glidende generationsskifte blev endnu mere fleksi-

belt.  

 

Tilsvarende blev personkredsen, der kunne succedere i aktier, igen udvidet til nu også at omfatte 

samlevere – dog med et krav om 2 års fælles bopæl - hvorved reglerne blev mere i overensstem-

melse med nutidens familiemønstre. 

 

Endelig skal nævnes, at perioden på 4 år, hvori en nær medarbejder skulle have været fuldtidsan-

sat i virksomheden i samlet minimum 3 år, nu forlænges til 5 år. Dette formodes især at have posi-

tiv betydning for landsbrugssektoren, som i gennem årene har søgt større fleksibilitet for de nære 

medarbejdere, grundet disse medarbejderes løbende skoleophold m.m. 

 
                                                      
40 Lov 2008-06-17 nr. 532 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven. 



Det økonomiske generationsskifte 

19 

2.5. Reglerne for succession i aktier i dag 
Successionsreglerne for aktier blev som tidligere nævnt indført i 1988 med det formål at sikre, at 

kapitalejer kan generationsskifte sin virksomhed uden store likviditets- eller finansieringsmæssige 

belastninger.41  

 

Pengetanksreglen bliver i den sammenhæng behandlet i et særskilt afsnit, idet det er denne som 

afhandlingen har særligt fokus på. 

 

Lovgivningens virkeområde 
Successionsreglernes retsgrundlag den 27. maj 2013 findes i forbindelse med succession til nære 

familiemedlemmer og nære medarbejdere i levende live i følgende lovgivning: 

 

1. Ved aktieoverdragelse til ægtefælle, børn, børnebørn, søskende og deres børn eller 

børnebørn og samlevere (BAL § 22, stk. 1, litra a). 

2. Ved aktieoverdragelse til nære medarbejdere (KSL § 33 C, stk. 1, ABL § 34). 

 

Bemærk for god ordens skyld, at succession ikke betyder, at det bliver skattefrit for modtageren af 

aktieposten, men blot at modtageren først beskattes, når og hvis den modtagne aktiepost efterføl-

gende afhændes til tredjemand. 

 

Der er således tale om en tidsubestemt skatteudskydelse for modtagen af aktieposten, hvilket der 

også er taget højde for i værdiansættelsen af overdragelsessummen for aktierne. At modtageren 

kan succedere i aktieavancen ved overdragelsen, gør således ikke dispositionen skattefri, og der 

skal samtidig stadigvæk betales almindelig gaveafgift42, som der ikke kan succederes i. 

 

Det er dog muligt at fås henstand43 med betalingen af gaveafgiften - se nærmere herom under 

afsnittet ”Beregning af successionsbeløb og gaveafgift.” 
 

I det følgende vil punkt 1 blive gennemgået i den lodrette familielinje, da afhandlingen har sit pri-

mære fokus på aktieoverdragelser til personer omfattet af BAL § 22 - denne type aktieoverdragel-

ser antages at være den mest almindelige almindelige situation i et generationsskifte, der involve-

rer aktier, mens aktieoverdragelser til nære medarbejdere kun er nævnt for fuldstændighedens 

skyld. 
                                                      
41 Lov nr. 763 af 14. december 1988. 
42 BAL § 23. 
43 LLF 2013-05-17 nr. 218 – ændring af henstandsrenten fra minimum 6 % til 3 %. 
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Alle værdipapirer, som indgår under ABL, kan kapitalejer principielt overdrage til den i BAL § 22, 

stk. 1, litra a’s nævnte personkreds med succession44. Der er dog to undtagelse, idet aktier og in-

vesteringsbeviser udstedt af en investeringsforening er undtaget.45Teoretisk set er succession i 

investeringsforeninger også tilladt, men de falder i praksis automatisk for pengetanksreglen, da de 

udelukkende har passiv virksomhed. 

 

Til den udtømmende gruppe af successionsberettigede efter BAL § 22, indgår endvidere sted- og 

adoptivbørn, hvilket betyder, at har kapitalejer adopteret et barn fra eksempelvis Kina sidestilles 

dette barn i successionssammenhæng på lige fod med eventuelle egne børn.  

 

Herudover skal nævnes, at succession til en eventuel samlever kræver, at kapitalejer har haft fast 

folkeregisteradresse med denne samlever i mindst to år.  

 

Som i mange andre sammenhænge, herunder i forsikringserstatningssager, åbner det samtidig op 

for succession til en god ven, idet den faste folkeregisteradresse i 2 år er det eneste krav for, at 

vedkommende kan succedere. 

 

Så er kapitalejer sygdomsramt med få år tilbage at leve i eller lignende, kan det således være en 

reel generationsskiftemulighed, såfremt øvrige forhold som ægtefælle og børn ikke tilstede m.m. 

 

Endelig skal det næves, at ægtefæller ikke er omfattet af reglerne, da ægtefæller succederer efter 

anden lovgivning.46 

 

Samtidig er det krav for at kunne succedere, at modtageren som udgangspunkt er fuld skattepligtig 

til Danmark47, dette krav gælder tillige for ægtefæller.48Det drejer sig i begge tilfælde om at sikre 

beskatningsretten af de overdragne aktier og afkast af disse til Danmark. 

 

Der er dog stadigvæk enkelte successionsmuligheder, såfremt modtageren er eller bliver begræn-

set skattepligtig til Danmark eller er bosiddende i et land, hvor Danmark har beskatningsretten til 

aktierne49, da Danmark som ovenfor nævnt stadigvæk er sikret skatten. 

                                                      
44 ABL § 34. 
45 ABL § 34, stk. 1, nr. 2. 
46 KSL § 26 A og § 26 B. 
47 ABL § 34, stk. 3. 
48 KSL § 27. 
49 KSL § 2, stk. 1, nr. 4. 



Det økonomiske generationsskifte 

21 

 

2.6. Delkonklusion 
Samlet set - uden hensyntagen til pengetanksreglen, der behandles i efterfølgende afsnit - må det 

konkluderes, at generelt er reglerne for succession gennem årene blevet stærkt forbedret for kapi-

talejerne. 

 

Skiftet med inddragelse af succession på aktier pr. 1. januar 1989, udvidelsen af personkredsen til 

også at omfatte nære medarbejdere pr. 1. juli 2002, regulering af hovedaktionærkravet og nedsæt-

telse af den overdragne aktiepost til mindst 1 % af selskabskapitalen pr. 1. januar 2009 sidestiller 

som udgangspunkt helt successionsmulighederne ved generationsskifte ved død og i levende live, 

ligesom det alt andet lige åbner muligheder og øger chancerne for, at virksomhedsejeren kan fore-

tage et hurtigere generationsskifte uden at skulle spekulere i tabt likviditet og eventuelle mulige 

tabte arbejdspladser ved ikke at kunne foretage generationsskiftet. 
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3. Analyse af pengetanksreglen 
3.1. Det historiske perspektiv, baggrunden for og tilblivelse af pengetanksreglen 
En pengetank kender vi alle fra Anders And-bladene, men i generationsskifteverdenen er den be-

stemt af lovgiver, der har besluttet, at det ikke skal være muligt at succedere i aktier i såkaldte ”fi-

nansieringsvirksomheder” dvs. virksomheder, hvis aktiver hovedsageligt består af pengetanksakti-

ver. Derimod skal reglen ikke blokere for succession i de virksomheder, som lovgiver opfatter som 

”reelle driftsaktive virksomheder”.  

 

Som nævnt i indledningen til afsnittet om succession i aktier, så er det kapitalejernes ønske at bi-

beholde så meget som muligt af virksomhedens likviditet i virksomheden efter generationsskiftet, til 

sikring af virksomhedens drift og konkurrenceevne, og for at kunne investere, bevare arbejdsplad-

ser og skabe nye arbejdspladser.  

 

Denne regel sender generationsskiftet af de nyudnævnte ”finansieringsvirksomheder” til hjørne-

spark på ubestemt tid50, da reglen som udgangspunkt stopper alle generationsskifter, der falder ind 

under pengetanksreglen, fordi avanceskatterne antages at umuliggøre et generationsskifte i leven-

de live.  

 

Derfor antages det, at generationsskiftet udskydes til virksomhedsejerens død med muligt tab af 

arbejdspladser til følge. 

 

3.2. Baggrunden for og tilblivelsen af pengetanksreglen 
SR-regeringen introducerede i juni 1998 som et led i pinsepakken51 med stemmer fra SF og en-

hedslisten for første gang begrebet ”pengetanksvirksomhed” i Danmark i forbindelse med ændrin-

gen af dødsboskattelovens52 § 29. Formål var at begrænse:  

 

”Arten af aktiver, hvori der kan succederes, idet det er bestemt, at gevinst ved udlod-

ning af aktiver med visse undtagelser skal beskattes i dødsboet. Succession er endvi-

dere udelukket i aktier omfattet af ABL §§ 2, 2d, 2e eller 4, når selskabets virksomhed i 

væsentligt omfang består i at besidde værdipapirer eller at udleje fast ejendom (red. 

mere end 50 % af selskabets virksomhed). Om selskabets virksomhed i væsentligt om-

                                                      
50 Jyllands Posten – Erhverv – Nye regler kan gøre generationsskifte meget dyrt - 3. december 2011. 
51 Pinsepakken var en kombineret skattereform og finanspolitisk stramning, der indeholdt en række omlægninger af skatte-, afgifts- og 
finanspolitikken og havde til formål at begrænse det private og offentlige forbrug for at lette presset på betalingsbalancen og skabe en 
opbremsning i økonomien, der var inde i en periode med massiv vækst.  
52 Lov 1998-06-26 nr. 431 – indførsel af pengetanksreglen med 50 % i dødsboskatteloven. 
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fang består i at besidde værdipapirer eller at udleje fast ejendom beror på en konkret 

vurdering”.53 

 

Dermed skabte regeringen på dette område harmoni med baggrunden for succesionsreglerne, da 

hensigten var at begunstige ”reelle erhvervsvirksomheder” som nævnt under afsnittet med ”Det 

historiske perspektiv, baggrunden og tilblivelse af reglerne om succession i aktier”. 
 
Regeringen valgte dog ikke på samme tidspunkt at tilrette ovennævnte for generationsskifter for 

kapitalejere i levende live, hvilket kan undre under hensyntagen til den øvrige harmonisering af 

generationsskiftereglerne, der netop tilsigtede ensartetheden i disse regler. Ændringen vurderes 

ikke isoleret set at have haft den store betydning for andre, allerede igangværende tilpasninger for 

boer. 

 

Umiddelbart kunne man mistænke regeringen for at snige ændringen ind i dødsboskatteloven - da 

debatten om denne ændring druknede i den øvrige del af debatten om pinsepakken - for derefter 

at kunne ændre den tilsvarende for generationsskifter i levende live, idet ændringen ikke blev syn-

derligt diskuteret i betænkningen til DBL. Den eneste reaktion var en irritation over, at regeringen 

ikke valgte at afvente det af regeringen selv nedsatte generationsskifteudvalg, der kom med deres 

anbefalinger i august 1999, hvilket var cirka et år senere. 

 

Allerede et par år senere i 2000 og som en del af regeringens erhvervspakke blev pengetanksreg-

len for generationsskifte i levende live54 vedtaget, og familiesuccession i aktier blev forandret dra-

stisk, idet der blev indsat en efter regeringens opfattelse ”objektiv væsentlighedsbedømmelse”, der 

skulle fastslå myndighedernes opfattelse af, hvad en pengetank var, som herefter ikke længere 

ville kunne generationsskiftes med succession. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet er at: 

 

”afskære muligheden for at succedere i levende live i aktier fra såkaldte pengetanke. 

Dvs. selskaber, hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse og/eller udlej-

ning af fast ejendom. Selskaberne er kendetegnet ved, at de ikke udfører eller kun i 

mindre grad udfører en reel erhvervsaktivitet. Baggrunden for at udelukke muligheden 

for succession er, at successionsreglerne er tiltænkt reelle erhvervsvirksomheder som 

                                                      
53 Skatteministeriets vejledning pr. 1, januar 1999 om pinsepakkens begrænsning af successionsadgangen ved udlodning fra DBSL. 
54 Lov 2000-12-20 nr. 1285 indførsel af pengetanksreglen med 25 % i ABL og nedsættelse af samme til 25 % i DBSL. 
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en likviditetslettende generationsskifteregel. Hvis der ikke er tale om en reel erhvervs-

virksomhed, bør succession efter regeringens opfattelse ikke være mulig.”55 

Regeringens objektive væsentlighedsbedømmelse blev indsat i ABL § 11, stk. 9, hvor der blev 

indføjet, at der nu ”ikke” længere kunne succederes, hvis:  

”Selskabets virksomhed anses for i væsentligt omfang at bestå i udlejning af fast ejen-

dom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende som nævnt i stk. 1, nr. 4, så-

fremt mindst 25 pct. af selskabets indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 

3 regnskabsår, stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets ud-

lejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende, enten på overdragelses-

tidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, udgør mindst 

25 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Afkastet og værdien af aktier 

i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapi-

talen, medregnes ikke. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af datter-

selskabets indtægter og aktiver ved væsentlighedsbedømmelsen.”56  

Reglerne blev ligeledes blev indført i DSL § 29, stk. 3, så regeringens tilsigtede parallelitet57 i love-

ne kom på plads.  

Lovforslaget mødte stor modstand fra den borgerlige side i folketinget og fra en række af erhvervs-

livets parter herunder: 

DI, der fandt regeringens definition for snæver og mente lovforslaget ville ramme op 

mod 50 % - 75 % af de reelle erhvervsvirksomheder og argumenterede for, at hvis re-

geringen ønskede væsentlighedskriteriet objektiveret, burde grænsen ikke sættes lave-

re end 50 %.58 

Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, der argumenterede 

for, at ejendomsselskaber, hvis virksomhed var at købe og sælge ejendomme, men 

også indeholdt udlejning af samme, ikke burde sidestilles med finansieringsselskaber.59 

                                                      
55 LFF 2000-10-04 nr. 36 - Bemærkninger til lovforslaget. 
56 ABL § 11, stk. 9. 
57 LFF 2000-10-04 nr. 36 - Bemærkninger til lovforslaget. 
58 2000-01 - Skatteudvalget, L 36 - bilag 1. 
59 2000-01 - Skatteudvalget, L 36 - bilag 2. 
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Erhvervenes Skatteudvalg, som fandt grænsen på 25 % for lav og foreslog, at den blev 

fastsat til 50 %.60 

Landbrugets Rådgivningscenter, der mente, at selskaberne burde tillades at tværdele 

deres aktiviteter, således at de resterende 75 % af selskabernes aktivitet – benævnt 

som den gode aktivitet - skulle godt kunne succedere.61  

Lovændringen var efter manges opfattelse62 uklar, hvilket gav anledning til efterfølgende usikker-

hed om, hvordan en række aktiver, herunder koncerninterne fordringer m.fl.63  skulle behandles og 

klassificeres for den enkelte virksomhedsejer, da regeringen i forarbejderne til loven valgte at an-

vende betegnelsen passive aktiver og derefter kun eksplicit at nævne 3 typer af passive aktiver, 

nemlig udlejningsejendomme, kontanter og værdipapirer og lignede aktiver, hvorefter det var op til 

SKAT efterfølgende at fortolke, hvilke andre aktiver, der kunne betegnes som ”passive”. 

Der var grundelæggende enighed hos kritikerne om, at de 25 % var en for lav grænse, og at der 

tillige var en lang række tolkningsudfordringer for virksomhedsejerne og deres rådgivere, herunder 

hos kapitalejerne, som allerede var i fuld gang med generationsskiftet - men al modstand blev til-

bagevist af skatteministeren64. 

Udgangspunktet var politisk bestemt og stod ikke til at ændre. 

 

Ændringen vurderedes at ville medføre et skønnet provenu for staten på ca. 25 mio. kr. i 2001 og 

25 mio. kr. i årene fremover.65 

Nærmest forudsigeligt blev pengetanksreglen justeret halvandet år efter ved regeringsskiftet som 

en del af den nye regerings konkurrenceevnepakke. Pengetanksgrænsen blev forøget til 50 %.66  

Som det fremgik af i lovforslagets betænkning:   

 ”Reglerne er i dag sådan, at en person ikke kan succedere i aktier i selskaber, hvis 

indtægt eller kapital i det væsentlige vedrører finansielle aktiver. Bedømmelsen er ob-

                                                      
60 2000-01 - Skatteudvalget, L 36 - bilag 3. 
61 2000-01 - Skatteudvalget, L 36 - bilag 8. 
62 TfS 2001.119. 
63 TfS 2001.318. 
64 2000-01 - Skatteudvalget, L 36 - bilag 14-20. 
65 LFF 2000-10-04 nr. 30 – medtaget under bemærkninger til lovforslaget for nedsættelsen af selskabskatten m.m. 
66 Lov 2002-06-06 - nr. 394 – Hævning af pengetanksreglen til 50 %. 
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jektiv. Succession kan således ikke ske, hvis mindst 25 pct. af selskabets indtægter el-

ler kapital vedrører finansielle aktiver. 

Velkonsoliderede virksomheder vil imidlertid ofte have en vis beholdning af finansielle 

aktiver. Det er også fornuftigt for et selskab at øge sin konsolidering. En så lav grænse 

som 25 pct. kan derfor vanskeliggøre videreførelsen af en ellers veldrevet og rentabel 

virksomhed. Regeringen vil derfor hæve grænsen fra 25 pct. til 50 pct., så det bliver 

muligt at succedere i aktier i selskaber med en større beholdning af finansielle aktiver 

end i dag”.67 

 

Den nye regering ønskede dels at forbedre virksomhedsejernes muligheder for at foretage et ge-

nerationsskifte og dels at udvide successionsmuligheden til også at omfatte nære medarbejdere 

som omtalt under afsnittet vedrørende dette, da man fandt, at 25 % var en unødig: 

 

”skattemæssig hindring for at kunne foretage et hensigtsmæssigt generationsskifte, jf. 

regeringsgrundlaget »Vækst, velfærd fornyelse«, til gavn for fortsat vækst og beskæfti-

gelse i dansk erhvervsliv.”68 

 

Derudover løstes nogle af de uklarheder69, som loven oprindeligt havde, herunder blev indtægts-

begrebet i pengetanksreglen præciseret, ligesom udvidelse af successionsbegrebet blev trimmet 

som omtalt under ansnittet ” Udvidelsen af succesionsbegrebet med nære medarbejdere.”, nu og-

så med mulighed for koncernansættelse. 

 

Ændringen vurderedes at ville medføre et provenutab på ca. 10 mio. kr. i 2002, 40 mio. i 2003 og 

20 mio. i årene herefter – det årlige rentetab er ikke anslået.70 

 

I 2006 ændres pengetanksreglens grænse igen, nu til 75 %71, som en del af finansloven, da rege-

ringen igen ønskede at forbedre generationsskiftemulighederne i familieejede virksomheder, så de 

var bedre rustede til at klare sig i konkurrencen med blandt andet kapitalfonde, som i perioden op-

købte en række danske virksomheder.72 

                                                      
67 LFB 2002-05-08 nr. 194. 
68 LFF 2002-04-05 nr. 194 – Bemærkninger til lovforslaget. 
69 2001-02 - Skatteudvalget, L 194 - bilag 1 - Høringsnotat fra skatteministeren. 
70 LFF 2002-04-05 nr. 194 – Bemærkninger til lovforslaget. 
71 L 2006-12-20 nr. 1580 - Hævning af pengetanksreglen til 75 %. 
72 P1 – orientering 2006/08/16 - Islændingene kommer, men vil det vare ved m.fl. 
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”Reglerne har til formål at mindske likviditetsbelastningen for virksomheder, hvis kapital 

er bundet i bygninger, maskiner, igangværende arbejder m.v., når virksomheden over-

drages til nære slægtninge eller ledende medarbejdere. 

Parterne er derfor enige om at ændre den såkaldte pengetanksregel, således at et ge-

nerationsskifte med skattemæssig succession kan ske, når andelen af finansielle akti-

ver eller indtægter i virksomheden udgør op til 75 pct. 

Forslaget vil blandt andet forbedre mulighederne for, at velkonsoliderede familieejede 

erhvervsvirksomheder kan begå sig i konkurrencen med f.eks. kapitalfonde.”73 

 

Ændringen vurderedes at ville medføre et provenutab på ca. 30 mio. kr. i 2007, 30 mio. i 2008 og 

50 mio. i årene efter, tillige med et årligt rentetab anslået til ca. 20 mio. kr.74 

 

I høringsperioden, der altid omfatter en lang række erhvervsorganisationer og myndigheder, var 

reaktionen på lovforslaget enslydende – på nær den tidligere regering fandt alle, herunder Dansk 

Industri, Dansk Handel & Service, Finansrådet, Advokatrådet, FSR, FRR, HST og Agro SKAT, 

forhøjelsen af pengetanksreglen meget positiv for dansk erhvervsliv, men de fleste så gerne græn-

sen sat endnu højere.75 

 
Som det fremgår af indledningen blev pengetanksreglen sluttelig med virkning fra pr. 1. januar 

2012, nedsat til de nuværende 50 %.76  

 

Det var regeringens opfattelse, at pengetanksreglen var blevet udhulet igennem årene under den 

borgerlige regering, og det blev derfor foreslået igen at sænke den til de 25 % som SR-regeringen 

oprindeligt indførte den til i juni 1998. 

 

 Begrundelsen var at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investerin-

ger, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd.77  

 

Lovforslaget vurderedes at ville medføre et provenu for staten på ca. 115 mio.kr. i 2012, 155 

mio.kr. i 2013 og 200 mio.kr. i årene herefter.78 

                                                      
73 LFF 2006-11-15 nr. 83 – Bemærkninger til lovforslaget. 
74 LFF 2006-11-15 nr. 83 – Bemærkninger til lovforslaget. 
75 2006-07 - Skatteudvalget, L 83 - bilag 2. 
76 L 2011-12-28 nr. 1380 – sænkelse af pengetanksregelen til 50 % igen. 
77 LFF 2011-11-21 nr. 30 – det oprindelige lovforslag. 
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Lovforslaget gav anledning store protester fra oppositionen. Ministeren blev kaldt i samråd for at 

forklare sig, og der blev stillet 43 spørgsmål til ministeren, ligesom en lang række af høringsparter-

ne (Erhvervsorganisationerne) protesterede, hvilket resulterede i 43 bilag til forslaget.79 

 

DI’s kommentarer til skatteudvalget om lovforslaget rammer meget godt fællesnævneren for de 

fleste spørgsmål og kommentarer til skatteudvalget om lovforslaget: 

 

”Ændringen forventes at have en kraftigt forvridende effekt på de danske virksomhe-

ders generationsskiftebeslutninger, hvilket igen kan forventes at medføre en negativ ef-

fekt på væksten, skabelsen af arbejdspladser og dermed også på den fremtidige vel-

færd i Danmark.”80 

 

Tilsvarende fremgår det af skatteudvalgets svar til DI: 

 

 ”at regeringen på den ene side ønsker, at passive kapitalanbringelser kanaliseres over 

i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og vel-

færd. På den anden side skal skærpelsen af pengetankreglen også ses i sammen-

hæng med regeringens ønske om, at erhvervslivet skal bidrage mere til finansieringen 

af velfærdssamfundet.”81 

 

Det er ikke selve princippet om at kanalisere passive kapitalanbringelser over i erhvervsmæssige 

investeringer, der var uenighed om mellem regeringen på den ene side og næsten alle andre på 

den anden side, men mere regeringens tanker om, at begrænsninger ved sænkning af penge-

tanksreglen skulle ”bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd” – ingen af de væsentligste er-

hvervsorganisationer er enige med regeringen i, at dette ville blive resultatet af en sådan be-

grænsning.82 

 

Men, som det også nævnes ovenfor, i øvrigt for første gang i sammenhæng med pengetanksreg-

len, er det desuden regeringens hensigt at ”erhvervslivet skal bidrage mere til finansieringen af 

velfærdssamfundet”. 

 
                                                                                                                                                                                
78 LFF 2011-11-21 nr. 30 – Betænkningen til lovforslaget. 
79 LFF 2011-11-21 nr. 30 – Betænkningen til lovforslaget. 
80 2011-12 - Skatteudvalget, L 30 - bilag 7 – samlebilag med spørgsmål og svar. 
81 2011-12 - Skatteudvalget, L 30 - bilag 7 – samlebilag med spørgsmål og svar. 
82 2011-12 - Skatteudvalget, L 30 - bilag 7 – samlebilag med spørgsmål og svar. 
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Resultatet blev, at regeringen valgte at ændre lovforslaget, således pengetanksreglen kun blev 

nedsat til 50 % i stedet for de oprindelige 25 %.83      

 

I forhold til det forventede provenu ved ændringen af pengetanksreglen til 75 %, skønnede rege-

ringen, at nedsættelsen til 50 % ville påføre staten et provenutab på 45 mio. kr. i 2012 og på 65 

mio. kr. i 2013.  

 

Samtidig har man lagt til grund, at mere end halvdelen af de selskaber, der berøres af lovforslaget, 

vil have finansielle aktiver i intervallet fra 25 pct. til 50 pct., og omvendt, at de forholdsmæssigt 

største latente skatter vil vedrøre selskaber med finansielle aktiver i intervallet fra 50 pct. til 75 

pct.84 

 

3.3. Økonomien i pengetanksreglen for staten 
Ses der på de skønnede provenutab og gevinster ved pengetankreglen kan disse betragtes ud fra 

to vikler – enten ud fra de estimerede faktiske oplyste beløb i lovforslagene eller ud fra de skiftende 

regeringers ideologiske platform.   

 

Ifølge lovforslagene har pengetanksreglen siden indførslen i 2001 til og med 2011 kostet staten et 

samlet estimeret provenutab på i alt kr. 195 millioner85 - uden hensyntagen til rentetab/gevinst i 

perioden, grundet manglende komplette oplysninger om sådanne taber/gevinster. 

 

Det oprindelige, fremsatte lovforslag med sænkning af pengetanksreglen til 25 % pr. 1. januar 

2012, var estimeret til at give staten et provenu på 115 mio.kr. i 2012 og 155 mio.kr. i 2013, for 

derefter at stige til 200 mio.kr. årligt86 uden hensyntagen til rentetab/gevinst i nogen af perioderne. 
  

Dermed kan det konstateres, at lovforslaget historisk set er en meget alvorlig skærpelse af penge-

tanksreglen. 

 

Nu blev forslaget som tidligere nævnt ændret, hvorved ændringen i stedet forventes at give staten 

et estimeret provenu på 110 mio.kr. i 2012 og 90 mio.kr. i 2013 uden hensyntagen til rente-

tab/gevinst i nogen af perioderne. 

                                                      
83 2011-12 - Skatteudvalget, L 30 - bilag 7 – samlebilag med spørgsmål og svar. 
84 LFBT 2011-12-19 nr. 30 Tilføjelse til betænkningen til lovforslaget. 
85 Bilag 5 - Provenuvirkninger for staten ved pengetankreglen i forbindelse med succession til BAL § 22. 
86 LFF 2011-11-21 nr. 30 – det oprindelige lovforslag. 
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Stadigvæk må det konstateres, at den seneste lovændring er væsentlig for generationsskiftemiljøet 

og mulighederne for samme, da den seneste lovændring alene på to år, er estimeret til at give sta-

ten et provenu på 200 millioner i provenu i forhold til det samlede provenutab for staten på 195 

millioner i den 11 årige periode fra 2001-201187 pengetanksreglen har eksisteret. 

 

Dette er set ud fra de officielle oplysninger. 

 

Den anden tilgang til de i lovforlagene oplyste tal er, at de næsten passer alt for godt til den almin-

delige opfattelse af de forskellige regeringers ideologiske platform. 

 
Forløbet og udviklingen i pengetanksreglen minder mest om den ”misrepræsentation”, der bl.a. 

finder sted ved tilbudsgiveres beregninger i forbindelse med store infrastrukturprojekter (store bro-

er, tunneller, jernbaner etc.) – i tilbuddene koster projekterne næsten altid meget mindre, samtidig 

med, at de i tilbuddene forventede indtægter og synergier ved gennemførelsen næsten altid er 

meget større, end de ender med at være i virkelighedens verden.  

 

Sammenligningen er, at de beregninger, som politikkerne præsenterer vedrørende pengetanksreg-

len, ser ud til at være dårligt underbyggede og styrker mistanken om, at ændringerne i pengetanks-

reglen i virkeligheden drejer sig om noget helt andet. 

 

Nemlig som en ekstra skat, hvilket også fremgik af lovforslaget til den seneste lovændring i 2012, 

og henset til det forløb kan denne skat formodes at være væsentlig større end det oplyste.  

 

Seneste eksempel på sådan ”misrepræsentation” af beregninger er ændringen af dagpengeregler-

ne, som netop her den 20. maj 2013 blev udsat for en større tilpasning, da det blev tydeligt for of-

fentligheden, hvor mange mennesker der rent faktisk blev ramt af de seneste års regelstramninger 

- statens skønnede tal på 2.000-4.000 mennesker, som ville ryge ud af dagpengesystemet, blev i 

virkelighedens verden til op mod et forventet antal på 30.000 mennesker i 201388,89, oven i købet 

selvom der er lappet på problemet adskillige gange med akutjob-ordninger, forlængelser af dag-

pengeperioderne etc.  

 

                                                      
87 Bilag 5 - Provenuvirkninger for staten ved pengetankreglen i forbindelse med succession til BAL § 22. 
88 www.Politikken/debat/profiler/korsgaa/ecd1969140/er-vestagers-aere-vigtigere-end-30000-danskere-15.maj 2013. 
89 www.ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1948830.ece-5. april 2013. 

www.Politikken/debat/profiler/korsgaa/ecd1969140/er-vestagers-aere-vigtigere-end-30000-danskere-15.maj
www.ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1948830.ece-5
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Denne indsigt fra offentlighedens side gør sig desværre ikke gældende for kapitalejerens generati-

onsskifte, hvorfor rådgiverne fortsat er en meget vigtig støtte for kapitalejeren i generationsskiftet. 

 

3.4. Pengetankreglen i dag 
Pengetanksreglen antages som nævnt i indledningen at ramme mange kapitalejeres generations-

skifte, hvorfor selve fortolkningen af reglen, værdiansættelse af aktiverne i forbindelse med penge-

tankstesten og ikke mindst metoderne til, hvordan kapitalejer kan optimere sit generationsskifte, 

bliver væsentlige, såfremt et generationsskifte skal kunne ske. 

 

Lovgivningens virkeområde. 
Pengetanksreglens retsgrundlag den 27. maj 2013 findes i forbindelse med succession til nære 

familiemedlemmer i følgende lovgivning: 

 

3. Ved overdragelse af aktier i levende live (ABL § 34, stk. 6). 

4. Ved udlodning af aktier fra dødsboer (DSL § 29, stk. 3). 

5. Ved oprettelse af ophørspension (PBL § 15 A, stk. 3 og 4) 

6. Ved KAO (VSO § 22 c, stk. 2, nr. 4). 

7. Ved EIKO (lov om indskud på EIKO § 7, stk. 2, nr. 2). 

 

I det følgende vil punkt 1 blive gennemgået, da afhandlingen har særlig fokus på dette punkt, mens 

de øvrige punkter er nævnt for fuldstændighedens skyld. 

 

Virksomhedskravet 
Grundlæggende fremgår virksomhedskravet af ABL § 34, stk. 1, nr. 3: 

 

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

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

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

plantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbin-

delse ikke som udlejning af fast ejendom.”90 

 

Der skildres således mellem, hvilken del som betragtes som den driftsaktive del af virksomheden, 

og hvilken del der betragtes som den passive del af virksomheden, da det ikke er muligt at succe-

                                                      
90 ABL § 34, stk. 1, nr. 3. 
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dere i aktier, hvis virksomheden i overvejende grad betragtes som passiv virksomhed – derfor bru-

gen af ordet pengetank. 

 

Til måling af, om virksomheden falder ind under virksomhedskravet i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, og kan 

kategoriseres som en pengetank, er der indsat objektive regler herom i ABL § 34, stk. 1 nr. 6. 

 

Udgangspunktet er jf. nævnte bestemmelse91, at et selskabs virksomhed betragtes som en penge-

tank, hvis enten indtægtskriteriet eller et af de to nedenfor nævnte aktivkriterier overskrides: 

 

1. hvis mindst 50 % af selskabets indtægter tillagt selskabets øvrige indtægter, opgjort 

som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår stammer fra dele af de i ABL § 34, 

stk. 1. nr. 3 nævnte passiv poster (indtægtskriteriet). 

 

2. hvis mindst 50 % af selskabets samlede aktiver består af værdier i passive poster 

(udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign.), opgjort som et gennemsnit af 

de seneste 3 regnskabsår.(aktivkriteriet) 

 
3. hvis mindst 50 % af selskabets samlede aktiver på overdragelsestidspunktet består af 

værdier i passive poster (udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign.). 

 

Overskrides blot et af punkterne, er det således ikke muligt at overdrage aktier med succession, og 

virksomheden kategoriseres herefter som en pengetank eller passiv virksomhed.  

 

I forbindelse med debatten ved den seneste justering af pengetanksreglen blev der ligeledes ind-

ført en overgangsordning92, der indebærer, at virksomhederne som beregningsgrundlag kan vælge 

at blive målt på forholdene på baggrund af selskabets seneste regnskabsår i stedet for de 3 år som 

nævnte ovenfor. 

 

Overgangsordningen ophører dog med udgangen af 2014. 

 

Bemærk i den sammenhæng, at overgangsbestemmelserne også gælder på selve overdragelses-

tidspunktet i punkt 3, men bemærk, at overgangsreglen ikke kan anvendes ved en aktieoverdra-

                                                      
91 ABL § 34, stk. 1 nr. 6. 
92 LFV 2011-12-21 nr. 30 A – overgangsordning.  
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gelse i 2015, såfremt selskabet overskrider en af punkter i ABL § 34, stk. 1 nr. 6. på dette tids-

punkt, men opfyldte dem ved målingen baseret på regnskabstallene fra 2014. 

 

Derudover skal det nævnes, at selskaber, der er nystiftede i forbindelse med aktieombytning, fusi-

on eller spaltning, også anses for nystiftede i forbindelse med pengetankreglen.93,94 For disse sel-

skaber skal der således alene ske måling af pengetankreglen for det seneste år, hvorved historien 

eller regnskaberne inden omstruktureringen ikke vil få indflydelse på beregningsgrundlaget95, lige-

som dette også forudsættes at gælde ved en skattefri aktieombytning.96  Dette opnås også nu i 

forbindelse med den indførte overgangsregel, der dog som nævnt udløber ved udgangen af 2014. 

 

Er der tvivl om, hvorvidt selskabets aktiver vedrører den passive eller driftsaktive del af selskabet, 

skal man være i øvrigt opmærksom på, at pengetankstesten97 efter en skattefri spaltning eller en 

skattefri fusion skal udføres på baggrund af de aktiver, som foretages overdrages fra det oprindeli-

ge indskydende selskab98  og samlet for de fusionerede selskaber99,100. Se nærmere om dette un-

der det afsnittet ” Fusionspengetankstest for Fars Holding ApS, F Holding ApS og Søns Holding 

ApS”. 
 

Grundlaget er således, at selskaber ikke kan generationsskifte med succession, hvis selskabet 

overskrider enten punkt 1, 2 eller 3, da virksomheden i så fald betragtes som passiv virksomhed.  

 

Der er dog få undtagelser til reglerne, idet personer, som driver næring med køb og salg af aktier i 

selskaber101 ikke er omfattet pengetanksreglen – tankerne bag loven er, at den type virksomheds 

beholdning af værdipapirer betragtes som et varelager på lige fod med andre driftsaktive virksom-

heder.102  

 

Sådanne undtagelser gælder ikke kun personer men også selskaber, som driver næring med køb 

og salg af aktier, idet sådanne selskaber også betragtes som næringsdrivende, dvs. i alle situatio-

ner, hvor enten overdrageren eller selskabet er at betragte som næringsdrivende med køb og salg 

af aktier.  
                                                      
93 2001-02 - Skatteudvalget, L 194 - bilag 1. 
94 SKM2006.627.SR. 
95 2001-02 - Skatteudvalget, L 194 - bilag 1. 
96 SKM2006.627.SR. 
97 Pengetanksreglen ved aktieoverdragelse med succession af Karsten Gianelli. 
98 SKM2006.627.SR. 
99 SKM2007.106.SR. 
100 Se nærmere under afsnit ”Fusionspengetankstest for Fars Holding ApS, F Holding ApS og Søns Holding ApS” og bilag 2 til samme. 
101 ABL § 17. 
102 Ligningsrådets afgørelse af 17. juni 2003, j.nr. 99/02-403-00134. 



Det økonomiske generationsskifte 

34 

Bemærk endvidere, at dette ”ikke” gælder tilsvarende, såfremt det drejer sig om køb og salg af 

ejendomme. Andelsbeviser er ligeledes på tilsvarende måde fritaget for reglerne103, da ejerskab af 

andelsbeviser typisk er driftsbetinget bl.a. indenfor landbruget, hvor andelsbeviser i f.eks. grovva-

reselskaber eller mejerier er almindelige. Tilsvarende er indtægter ved bortforpagtning af ejen-

domme, som anvendes til landbrug, og værdierne for disse undtaget for reglerne.104 

 

Indtægtskriteriet 
Vurderingen i punkt 1 fra ABL § 34, stk. 1, nr. 6, er alene baseret på selskabets regnskabs netto-

omsætning tillagt øvrige regnskabsmæssige indtægter. 

 

Det vil sige, at indtægtskriteriet måler, om selskabets samlede regnskabsmæssige indtægter tillagt 

selskabets øvrige regnskabsmæssige indtægter, herunder regnskabsmæssige kursgevinster på 

værdipapirer, avancer ved salg af andre passive aktiver som ejendomme m.m.105, overskrider den i 

punkt 1 nævnte begrænsning. 

 

Det er således ikke tilladt at modregne i bruttotallene, når indtægterne opgøres. 

 

Alle indtægter opgøres uden tillæg af eventuelle afgifter som moms, da de er baseret på de regn-

skabsmæssige tal, som normalt ikke indeholder moms m.m.106,107 

 

Aktivkriteriet 
Modsat indtægtskriteriet måles selskabets aktiver på baggrund af deres reelle handelsværdier, og 

kan disse ikke umiddelbart opgøres, er udgangspunktet altid, at SKAT’ hjælperegler anvendes, 

herunder ved værdiansættelse af goodwill108 og opgørelse af skattekurs109 ved unoterede aktier 

m.m.  

 

Udgangspunktet er, at det ikke skal være muligt at succedere i aktier i de såkaldte ”finansierings-

virksomheder” som nævnt i indledningen til den historiske gennemgang af pengetanksreglen, da 

disse selskaber normalt har deres midler i passive investeringer, hvilket vil sige likvider, værdipapi-

rer og udlejningsejendomme m.m. 
                                                      
103 ABL § 18. 
104 VL § 33, stk. 1. 
105 2000-01- Skatteudvalget, L 36-bilag 18. 
106 SKM2004.176.LR. 
107 SKM2012.728.SR. 
108 Se bilag 1 til ansnittet – ”Pengetankstest Søns Holding ApS” 
109 Se afsnittet om ”Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter – beregning af skattekurs” og bilag 4 til afsnittet ” Gaveoverdra-
gelse fra fader til børnene ved anvendelse af skattekurs”. 



Det økonomiske generationsskifte 

35 

Det kan dog undre, at der ikke under skatteudvalgets arbejde med lovens fremsættelse110, be-

tænkning til loven111 eller tilføjelse til loven112, har været ”stillet skarpt” på, hvorledes grænsen for 

finansielle aktiver skal opgøres. 

 

Umiddelbart er definitionerne da også åbne for fortolkning, når vi ser bort fra de eksplicit nævnte 

passive investeringer113, men bemærk dog, at der ved vurderingen af, om en investering kategori-

seres som en aktiv eller en passiv investering, altid er henset til selve formålet med reglen på 

samme måde som i den øvrige skattelovgivning.  

 

Det er således ikke mulig at vride eller misbruge reglerne ved grænsetilfælde, hvilket fremgår af en 

række forhold, der allerede er testet hos skattemyndighederne. 

 

Af eksempler kan nævnes, at en likvid beholdning som stammede fra forudbetalinger fra deltager-

ne til en kommende kongres af ligningsrådet blev anset for at være en passiv investering, der skul-

le regnes som passiv investering i pengetankstesten, da pengetanksreglen var en objektiv regel.114  

 

Deraf kan således udledes, at driver en kapitalejer en eller anden form for abonnement-

virksomhed med levering af blade, magasiner, forsikringer, vin, leasingudstyr, medlemskaber til 

sport og fitness m.m., vil disse forudbetalinger skulle indgår i pengetankstesten. Dermed er en lang 

række virksomheder ramt af pengetanksreglen. 

 

Tilsvarende gør sig dog ikke gældende ved advokatvirksomheds klientkontomidler, da disse midler 

tilhører klienterne, og derfor ikke skal medregnes ved pengetanktesten.115 

 

Det kan heraf udledes, at kan et selskab disponere i egen regning for likvide midler, vil disse altid 

blive betragtet som passive investeringer i pengetankstesten. 

Det præciseres i øvrigt i ABL § 34, stk. 6, at afkast og værdier af et selskabs aktier i dattervirksom-

heder ikke indgår i pengetanktesten, så længe kapitalejer direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af 

datterselskabets selskabskapital, dog indgår moderselskabets andel af datterselskabet indtægter 

                                                      
110 LFF 2011-11-21 nr. 30 – det oprindelige lovforslag. 
111 LFB 2011-11-21 nr. 30 – Betænkningen til lovforslaget. 
112 LFBT 2011-12-19 nr. 30 Tilføjelse til betænkningen til lovforslaget. 
113 ABL § 34, stk. 1, nr. 6. 
114 Ligningsrådets afgørelse af 23. september 2003, j.nr. 99/03-4332-01818 
115 TfS 2005.397 
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og aktiver svarende til deres ejerandel minus eventuelle ejendomme, som udlejes internt i koncer-

nen116. 

 

Dette forhold er tydeliggjort på den måde, at der ikke må ske eleminering af koncerninterne for-

dringer, hvor selskaberne låner på kryds og tværs til hinanden. Disse skal altid medregnes i penge-

tanktesten117, da en eleminering af disse ikke på noget tidspunkt har været hensigten med loven 

eller dennes forarbejder.118  

 

3.5. Specielt om datterselskaber 
Som nævnt under afsnittet med de nuværende regler i ABL § 34, stk. 1, nr. 6, skal afkast og vær-

dier af et selskabs aktier i dattervirksomheder ikke medtages i pengetanktesten ved bedømmelse 

af, om aktierne kan overdrages med til succession, så længe kapitalejer ikke direkte eller indirekte 

ejer mindst 25 % af datterselskabets selskabskapital.  

 

Bemærk i den sammenhæng, at datterselskabsbetragtningen ikke følger den almindelige definition 

i ABL, hvor et selskab blot skal have et ejerskab på 10 % i et andet selskab for, at selskabet be-

tragtes som datterselskab ejerskab, hvor et selskab blot skal have et ejerskab på 10 % i et andet 

selskab, for at førstnævnte selskab betragtes som datterselskabsejer.119 

 

Kapitalejer kan have følgende situation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, egen tilvirkning. 

 

                                                      
116 Se nærmere under ansnittet ”Et praktisk eksempel på foretagelse af et generationsskifte”, hvordan det beregnes og gøres i praksis.  
117 ”Se nærmere under ansnittet ”Et praktisk eksempel på foretagelse af et generationsskifte”, hvordan dette gøres i praksis”. 
118 SKM2012.728.SR. 
119 ABL § 4 A. 
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I figur 1, hvor Fars Holding ApS overskrider kravene i ABL, skal i Fars Holding ApS alene under 

bedømmelse af pengetankstestens indtægtskriterie medtages 25,1 % af Fars & Søns Holding ApS’ 

samlede indtægter fra passive poster, der herefter medtages i den konsoliderede indtægtsopgørel-

se, udarbejdet som et gennemsnit af de seneste 3 indkomstår og på selve overdragelsestidspunk-

tet. Det betyder, at almindelige moderselskabsindtægter som udbytter, skattefrie tilskud m.m. ikke 

indgår i indtægtsopgørelsen, da Fars Holding ApS ejer mere end 25 % af Far & Søn Holding ApS.  

 

Tilsvarende gør sig gældende ved bedømmelsen af aktivkriteriet ved pengetankstesten, at Fars 

Holding ApS alene skal medtage 25,1 % af handelsværdien af de passive poster, der indgår i Fars 

& Søns Holding ApS’ regnskab. Handelsværdien for selve kapitalværdien skal således ikke anven-

des, da Fars Holding ApS ejer mere end 25 % af Far & Søn Holding ApS.  

 

Passive poster og afkast af samme er som tidligere nævnt ikke entydigt defineret i loven, men ud 

over de eksplicit nævnte poster i loven antages det, at kapitalejer altid må skele til formålet med 

pengetanksreglen, når det skal bestemmes, om et aktiv er et driftsaktiv eller et passivt aktiv.120 

 

Kapitalejer kan også have nedenstående situation, hvor ejerskabet er en kombination af direkte og 

indirekte ejerandele i andre selskaber, som derved både opfylder og ikke opfylder reglen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2, egen tilvirkning. 

                                                      
120 SKM2012.728.SR. 
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Eksemplet tager udgangspunkt i, at det er Fars Holding ApS’ anparter, der ønskes overdraget med 

succession. 

 

Fars Holding ApS opfylder i eksemplet 25 % kravet med både Far & Datters Holding ApS og Dat-

ters Holding ApS. Derimod har Fars Holding ApS kun en indirekte ejerandel af Børnebørns Holding 

ApS på 24 %, da det altid er selskabet, der påtænkes succederet i, der bedømmes ud fra. 

  

Det er således ikke tilladt for Fars Holding ApS at konsolidere sig ned gennem selskaber-

ne.121,122,123  

 

Det får den betydning, at alt afkast af Børnebørn Holding ApS og handelsværdien Børnebørn Hol-

ding ApS er stemplet som passive elementer og derfor skal indregnes som sådan i alle kriterier. 

 

Ved større mere komplekse selskabsstrukturer er udfordringen noget mere kompliceret, for ikke at 

sige næsten umulig at overskue. Målingsperioden på de 3 regnskabsår beregnet som et gennem-

snit vil unægtelig give anledning til grå hår hos rådgiver, når og hvis der sker løbende ændringer i 

selskabsstrukturens kapitalandele i samme periode. 

 

I disse situationer kan der kun anvendes sund fornuft, og samtidig anbefales det at indhente et 

bindende svar fra SKAT, hvis kapitalejers/rådgivers opfattelse er, at den aktiepost, som ønskes 

overdraget med succession, bevæger sig i nærheden af pengetanksgrænsen for nogle af kriterier-

ne. 

 

Overgangsordningen til og med 2014 kan dog fordel anvendes ind til videre, da denne kun omfat-

ter seneste regnskabsår. 

 

3.6. Delkonklusion 
Som det fremgår af afsnittet om pengetanksreglen, har der været store diskussioner af, om penge-

tanksreglen giver eller har givet virksomhedsejerne bedre muligheder for at foretage et generati-

onsskifte, og hvad skatten i givet fald bidrager med af provenu til staten. 

 

For den enkelte kapitalejer antager jeg dog, at pengetanksreglen kun besværliggør generations-

skiftet - for nogle kapitalejere bliver succession helt umuliggjort, for andre kapitalejere bliver mødet 
                                                      
121 LSR af 25. januar 2010 (utrykt). 
122 SR.2012.25 – 29. februar 2012. 
123 Generationsskifte – Omstrukturering – kommentar fra Michael Serup til LSR af 25. januar 2010 (utrykt). 
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med pengetanksreglen utroligt besværligt og måske alligevel umuliggør successionen i sidste en-

de. I alle tilfælde skal kapitalejerne bruge både tid og penge på at beregne, om de falder på den 

ene eller anden side af diverse skillelinjer. 

 

Myndighederne ønsker som udgangspunkt at gøre det lettere for virksomhedsejerne at foretage 

virksomhedernes generationsskifte, samtidig med at de ønsker virksomhedernes konkurrenceevne 

forbedret.  

 

Virksomhederne skal ved hjælp af pengetanksreglerne skabe vækst, investeringer og arbejdsplad-

ser, men nu senest også bidrage til finansiering af velfærdssamfundet. 

 

Jeg antager, at for en kapitalejer har det været svært at tilpasse generationsskiftet i forhold til de 

løbende ændringer af pengetanksreglen.  

 

Generationsskifter kræver som udgangspunkt stabilitet, da det succesfyldte generationsskifte ofte 

foretages over en årrække. 

 

Hvis vi hertil lægger de løbende tolkningsproblemer, der har været vedrørende pengetanksreglen 

og skattedommene om samme, antages det at være svært for den enkelte kapitalejer at planlægge 

sit generationsskifte. 
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4. Analyse og beregning af skattekurser 
4.1. Aktieoverdragelse indenfor familien 
Generationsskiftet, hvor forældre overdrager unoterede aktier eller anparter til børnene124 med ved 

succession, udløser samtidig en gaveafgift125, der skal opgøres og betales. Gaveafgiften er den 

eneste skat, der altid skal betales ved en aktieoverdragelse med succession.  

 

Til brug for bestemmelse af gavens værdi til beregning af ovennævnte gaveafgift anvendes ofte 

det gamle begreb ”formueskattekurs”. Formueskattekursen blev til og med 31. december 1997126 

beregnet for alle aktier og anparter i Danmark og udgivet i to til tre store tykke, gule kurslister, som 

alle revisionskontorer anvendte flittigt i forbindelse med opgørelse og beregning af kapitalejers 

dengang gældende formueskat. 

 

Med afskaffelse af formueskatten i Danmark i 1996 ophørte den automatiske beregning af formu-

eskattekurserne hos lovgiver, og alle måtte herefter selv beregne skattekursen på de unoterede 

aktier og anparter, når der var arve- og gavesituationer med unoterede aktier og anparter.  

 

Alle danske børsnoterede aktier blev i forbindelse med ”Børsreform II” udgivet af fondsbørsen i 

papirform og fremgår i dag af fondsbørsens hjemmeside – i dag Nasdaq OMX Nordic. I det følgen-

de vil det derfor kun være de unoterede aktier (aktier/anparter), der bliver behandlet. 

 

For overdragelser af unoterede aktier indenfor den i BAL § 22 nævnte personkreds skal det gamle 

”Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982’s” regler om værdiansættelse som 

altovervejende hovedregel anvendes i dag. 

 

Problemerne er, som det hedder i cirkulæret: 

 

”Værdiansættelse af ”unoterede” aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil 

der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsæt-

ninger, eller omsætninger har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte 

overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien.”127  

 

                                                      
124 BAL § 22. 
125 BAL § 23. 
126 www.statensnet.dk. 
127 Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 – punkt 17. 

www.statensnet.dk
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Sagt på en anden måde – aktierne er ikke handlet mellem uafhængige parter, og derfor kan en 

givet anvendt overdragelseskurs ikke anvendes. Værdiansættelsen kan kun foretages ud fra de af 

Ligningsrådets oprindelige fastsætte regler for beregning af formueskattekursen, der i så fald be-

tragtes som handelsværdien af aktierne. 

 

Det skal dog bemærkes, at findes der en handelsværdi for aktierne på grund af handel mellem 

uafhængige parter, vil denne handelsværdi kunne anvendes, så længe at der er et ”tidsmæssig 

sammenfald mellem selve handlen mellem de uafhængige parter og aktieoverdragelsen”128.  

 

Der er således en isoleret mulighed for at anvende denne handelsværdi, hvis det kan afhjælpe 

situationen, men husk på, at undtagelsen gælder begge veje, dvs. også ved efterfølgende salg til 

tredjemand. 

 

Så moralen er, at kapitalejer skal tænke sig grundig om, hvis en eller flere aktiedispositioner på-

tænkes inden for et kortere tidsrum, og hvor en af dem er en aktieoverdragelse til en af de i BAL § 

22’s nævnte personer.     

 

Cirkulære 185 af 17.11. 1982 udstikker således de overordnede retningslinjer for værdiansættelse 

af unoterede aktier. Disse retningslinjer derefter må derefter sammenholdes med skattedomme og 

de styringssignaler, der har været siden afskaffelsen af de af staten udarbejdede formueskatte-

kurslister.  

 

Derfor har værdiansættelsen af unoterede aktier også givet anledning til meget forskellige tolknin-

ger igennem tiden siden afskaffelsen af formueskatten, idet cirkulære 185 af 17.11 af 1982 vedrør-

te en skat, som ikke længere er eksisterende.129 

 

Da nærværende problemstilling drejer sig om en aktieoverdragelse i et generationsskifte til kred-

sen indenfor BAL § 22, er det ikke ud over ovennævnte udtagelse muligt at anvende andre regler 

end ”Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982’s” regler.130 

 

Rent teknisk er det kun de skattemæssige værdier, der anvendes i de følgende 8 regelsæt131: 

 

                                                      
128 SKM.2008.596. LSR., 
129 R&R nr. 11, 2008 – Værdiansættelse af unoterede aktier ved overdragelser indenfor gaveafgiftskredsen. 
130 TSS-cirkulære 2000-09. 
131 SKM2012.638.SKAT. 
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1. Hovedregel. 

2. Den modificerede regel. 

3. Særlig regel for hovedaktionærselskaber. 

4. Særlig regel for ejendomsselskaber. 

5. Særlig regel for 90 % selskaber. 

6. Særlig regel for datterselskaber. 

7. Særlig regel for nystiftede selskaber. 

8. Fælles regler. 

 

4.1.1 Hovedregel 
Hovedreglen indeholder 3 kursdele – selskabets indtjeningsevne, selskabets deklarerede udbytte 

og aktiernes indre værdi, der alle kapitaliseres med den årlige kapitaliseringsfaktor132: 

 

Selskabets indtjeningsevne 
Selskabet skattepligtige indkomst før modregning af eventuelle skattemæssige under-

skud de sidste tre år, fratrukket den aktuelle selskabsskat divideres med selskabskapi-

talen i de pågældende år. Forligger der mindre end tre regnskabsår, anvendes kun dis-

se.  

 
Selskabets deklarerede udbytte 
Her medtages det i årsregnskabet afsatte udbytte, men sker aktieoverdragelsen i den 

sidste måned i regnskabsåret i et selskab, som har kalenderår som regnskabsår - an-

vendes det års udbytte m.m.133  

 

Aktiernes indre værdi 
Aktiernes indre værdi anvendes i modsætningen til ÅRL i denne forbindelse som akti-

ernes skattemæssige formue, der principielt opgøres på samme måde, som man gjor-

de før 1997. Den regnskabsmæssige egenkapital, der typisk er opgjort efter ÅRL’s reg-

ler, skal derfor korrigeres til den skattemæssige egenkapital. Det betyder, at samtlige 

aktiver og gældsforpligtelser skal opgøres til skattemæssige værdier, hvormed den 

skattemæssige egenkapital/formue fremkommer.134 

 

                                                      
132 SKM2012.638.SKAT. 
133 TfS 2005,51. 
134 SSL § 14. 
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Af ofte foretagne korrektioner skal nævnes, at ejendomme korrigeres til seneste offent-

lige vurdering, værdipapirer korrigeres til skattekurs, de regnskabsmæssige regulerin-

ger på henholdsvis varelager, igangværende arbejder og debitorer tilbageføres ligesom 

goodwill135, indretning af lejede lokaler136 og forudbetalte omkostninger ikke medreg-

nes137 ved opgørelsen af den skattemæssige formue. 

 

Kapitaliseringsfaktor 
Kapitaliseringsfaktoren er senest opgjort i SKM2012.SKAT til: indtjeningsevne 11,5. 

modificerede regel 5,75, udbytte 92,0 og indre værdi 80.138 

 

Eksempel på et selskab: 

 

Et aktieselskab med en nominel selskabskapital på kr. 500.000, skattemæssig opgjort 

egenkapital kr. 10.000.000, skattepligtig indkomst 2010 kr. 1.000.000, 2011 kr. 

2.000.000, 2012 kr. 3.000.000, udbytte kr. 1.000.000. 

 

Delelementerne i skattekursberegningen opgøres således:  

 

Selskabets indtjeningsevne = Skattepligtig indkomst 2010-2012 kr. 6.000.000-

selskabsskat 25 % / 3 X 100 / nominel selskabskapital kr. 500.000 x 11,5 = 3.450. 

 

Selskabets deklarerede udbytte = deklarerede udbytte kr. 1.000.000 / nominel sel-

skabskapitale kr. 500.000 x 100 x 92,0 = 18.400. 

 

Aktiernes indre værdi = skattemæssig opgjort egenkapital kr. 10.000.000 / nominel sel-

skabskapitale kr. 500.000 x 100 x 0,80 = 1.600. 

 
Skattekursen kan herefter beregnes som et gennemsnit af den kapitaliserede værdi af indtjenings-

evnen, det deklarerede udbytte og indre værdi, nedrundet til delelig med 5 – i eksemplet svarende 

til 3.450+ 18.400 +1600 / 3 = nedrundet til 5, hvorved resultatet bliver, at selskabets skattekurs 

bliver 7.815. 

 

                                                      
135 SSL § 14, stk. 2. 
136 LSRM 1974.140. 
137 LSRM 1971.64. 
138 SKM2012.638.SKAT. 
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Denne skattekurs skal herefter anvendes i beregningen af gaveafgiften139 ved aktieoverdragelsen 

til personer i BAL § 22, såfremt kapitalejer ikke falder ind under en af de øvrige regler, hvilket kapi-

talejer ofte vil gøre.  

 

4.1.2. Den modificerede regel 
Denne regel finder sjældent anvendelse140, men skulle kapitalejer ikke falde ind under en af de 

andre særregler og derfor anvender hovedreglen, ses der ved denne regel på, om denne kurs 

overstiger selskabets skattemæssige egenkapital samtidig med selskabets beregnede indtjenings-

evne tillige er på mere end 10 %, i så fald anvendes denne modificerede beregningsregel.  

 

Er ovenstående tilfældet, nedsættes kapitaliseringsfaktoren på de sidste 90 % til 50 % af faktoren, 

hvorved indtjeningsevnen i eksempelet ville være blevet 1.782,50, og skattekursen ville være ble-

vet 7.260. Overstiger denne nye skattekurs stadigvæk selskabets skattemæssige egenkapital an-

vendes denne alene. 

    

Overnævnte gælder tillige ved beregningen af skattekursen for hovedaktionærselskaber nedenfor. 

 

4.1.3. Særlig regel for hovedaktionærselskaber 
Et hovedaktionærselskab er et selskab, hvor over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i sel-

skabet, dvs. over halvdelen af stemmeværdien, ejes af en enkelt aktionær eller dennes nærmeste 

familie (ægtefælle og mindreårige børn) eller af et andet selskab, koncern eller lignende. 

 

I denne regel ses der i modsætning til hovedreglen bort fra selskabets deklarerede udbytte, da 

hovedaktionæren altid forudsættes at kunne bestemme dette selv – antagelsen er derfor, at dette 

tal altid vil være kr. 0. I eksempelet betyder det, at skattekursen nu kan opgøres som 3.450 +1600 

/ 2 = nedrundet til 5, hvorved resultatet bliver en skattekurs på 2.525 og ved den modificerede re-

gel 1.690. 

 

4.1.4. Særlig regel for ejendomsselskaber 
Et ejendomsselskab kendetegnes ved udelukkende at have aktivitet i form af udlejning af fast 

ejendom, herunder også ved bortforpagtning af landbrugsejendomme. Skattekursen beregnes som 

for hovedaktionærer, men den kan aldrig blive lavere end de 90 % af selskabets skattemæssige 

egenkapital. I eksemplet vil skattekursen blive 1.800. 

                                                      
139 BAL § 23. 
140 Egen erfaring. 
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4.1.5. Særlig regel for 90 % selskaber 
Et 90 % selskab defineres som: 

 

a. Et holdingselskab, dvs. et selskab, hvis virksomhed hovedsageligt består i at eje akti-

er i et eller flere andre selskaber i et sådant omfang, at disses virksomheder kan kon-

trolleres af holdingselskabet. Det kræver tillige, at indtægterne hovedsageligt består 

af udbytte m.m. fra de kontrollerede datterselskaber. 

 

b. Et selskab i likvidation. 

 

c. Et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består i bankindeståender, værdipapirer og lig-

nende, og når indtægterne fortrinsvis hidrører fra afkastet heraf. 

 

Skattekursen beregnes altid som 90 % af selskabets skattemæssige egenkapital, hvorved skatte-

kursen bliver som overfor anført på 1.800. 

 

4.1.6. Særlig regel for datterselskaber 
Datterselskabet er et selskab, hvor over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i selskabet, dvs. 

over halvdelen af stemmeværdien, ejes af et moderselskab.  

 

Skattekursen beregnes som udgangspunkt ud fra datterselskabets regnskabsmæssige egenkapital 

fra seneste årsregnskab jf. ÅRL.  

 

Betragtes moderselskabet som et 90 % selskab, laves der en selvstændig datterselskabskursbe-

regning med udgangspunkt i beregningsmåden som hovedaktionærselskaber.  

 

I moderselskabet medtages denne skatteværdi – er datterselskabet at betragtes som et ejendoms-

selskab m.m. anvendes disse beregningsregler – dette betyder samtidig, at de selvstændige kurs-

beregninger altid skal startes fra bunden af en selskabsstruktur ved en aktieoverdragelse af et hol-

dingselskab.  

 

Se mere herom under eksemplet, hvor dette eksemplificeres i et fuldt gennemført og beregnet ge-

nerationsskifte. 
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4.1.7. Særlig regel for nystiftede selskaber 
Et nystiftet selskab kendetegnes ved, at selskabet endnu ikke har godkendt deres første regn-

skabspligtige årsregnskab på selskabets generalforsamling, hvor hvorved skattekursen vil være 

100 eller alternativt den skattemæssige værdi i selskabets åbningsbalance.141   

  

4.1.8. Fælles regler 
Til de nævnte regler er der en række forhold142, herunder behandling af reguleringer i selskabets 

kapital i året, optagelse af lån, forskellige aktieklasser m.m., og skulle der være særlige forhold kan 

reglerne fraviges. 

 

4.2. Delkonklusion 
Det burde egentlig undre lidt, at skattedepartementets over 30 år gamle cirkulære stadigvæk finder 

anvendelse i forbindelse med beregning af skattekurser på aktier og anparter ved værdiansættelse 

af aktieoverdragelser indenfor familien, men umiddelbart virker reglerne i denne sammenhæng 

fornuftige. 

 

Kapitalejer skal dog være opmærksom på ikke at ramme hovedreglen, da denne næsten altid vil 

give den højeste mulige skattekurs og dermed den højeste gaveafgift.  

 

Det bør anbefales, at kapitalejer tilpasser sin aktiebesiddelse således, at kapitalejer står med et 

ejerskab på 50 % eller mere, inden aktieoverdragelsen foretages – skattekursen ville i tilfælde af, 

at kapitalejer havde mindre end 50 % skulle beregnes efter hovedreglen, da kravet til ejerskabet er 

halvdelen af de stemmeberettigede aktier i selskabet, før kapitalejer kan skifte til en mere lempelig 

beregningsregel af skattekursen.  

 

Det skal dog særlig bemærkes, at der er store muligheder for, at kapitalejer kan optimere skatte-

kursen igennem påvirkning af de enkelte kursdele, herunder ved investering i gunstige aktiver og 

ved tilpasning af udbytte, såfremt kapitalejer påtænker en kommende aktieoverdragelse til familien. 

 

  

                                                      
141 TfS 2005, 77. 
142 TfS 2005, 51. 
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5. Beregning af gaveafgift ved aktieoverdragelse indenfor familien 
Generationsskiftet indenfor familien, hvor der typisk foretages en aktieoverdragelse med successi-

on143 fra forældre til børn, afsluttes altid med en gaveafgift på 15 %144, af det beløb, som gavens 

værdi (aktieoverdragelsen) overstiger et grundbeløb på kr. 58.700 (2013-sats).145 

 

Gaveafgiften er en proportional afgift bortset fra bundfradraget, og det er ikke er muligt at sammen-

lægge tidligere års ej givne gaver, og dermed opnå et større bundfradrag i gaveafgiftsberegningen. 

 

I opgørelsen af det afgiftspligtige beløb kan der modregnes en passivpost146, der er fastsat til 22 

%147.  

 

Beregningen af passivposten tager udgangspunkt i den lavest mulige fortjeneste148. Skulle aktie-

overdragelsen være en delvis overdragelse - eksempelvis i tilfælde af en kombination af gave og 

gavebrev kan passivposten altid beregnes på grundlag af den samlede aktieoverdragelse.149 

 

Omkring den praktiske opgørelse af og beregning af selve gaveafgiften tillige med selvangivelse af 

samme i forbindelse med en aktieoverdragelse fra forældre til børn henvises til ansnittet ”Bereg-

ning af successionsbeløb og gaveafgift”, hvor dette gennemgås i et eksempel, der berører de fle-

ste regler indenfor området.  

 

  

                                                      
143 ABL § 34. 
144 BAL § 23. 
145 BAL § 22. 
146 BAL § 28. 
147 KSL § 33 D, stk. 3. 
148 BAL § 33 D, stk. 2. 
149 SKM2001.28.LSR. 
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6. Et praktisk eksempel på foretagelse af et generationsskifte 
6.1. Indledning 
Et generationsskifte er som tidligere nævnt ofte en kompliceret øvelse, der afhænger af mange 

delelementer og vil ofte inddrage en del tilpasninger, inden kapitalejer kan foretage det endelige 

generationsskifte – det tager tid, og anbefalingen er derfor også, at det bør planlægges i god tid.  

 

I det følgende er en aktieoverdragelse fra forældre til børn skitseret i et eksempel, der indeholder 

så mange hændelser som muligt, for at vise, hvordan det kan være i praksis. 

 

Der er mange udfordringer i det enkelte generationsskifte, og det vil altid afhænge af de konkrete 

selskabernes individuelle forhold med sammensætning af selskabets indtægter og aktiver, ejeran-

dele, børnenes egne forhold m.m., men eksemplet antages dog at forekomme stadig hyppigere i 

dag, hvorfor netop denne variant er valgt. 

 

Som udgangspunkt bremser pengetanksreglen, om et påtænkt generationsskifte kan det lade sig 

gøre. Skulle pengetanksreglen bremse generationsskiftet, kan der dog ofte hentes inspiration i 

selskabslovgivningen, hvorved generationsskiftet måske alligevel kan foretages. 

  

I det følgende vises i et til afhandlingen skabt eksempel, hvordan et allerede igangsat generations-

skifte umiddelbart virker bremset af pengetanksreglen, men hvor det forsøges at gøre det muligt 

alligevel ved anvendelse af skattekursreglerne150 ved værdiansættelse af unoterede anparter og 

generel omstrukturering. 

 

Eksemplet er af overskuelighedshensyn begrænset til det sidste led i et generationsskifte og med 

hensigt vist med alle tilhørende beregninger, der er medtaget som bilag til eksemplet, for at tyde-

liggøre den praktiske del, som rådgiver står overfor i forbindelse med et tilsvarende generations-

skifte. 

 

Vi er i dette tilfælde blevet kontaktet ”far”, som igennem hele livet har drevet virksomheden Fars 

Biler ApS, der er datterselskab til holdingselskabet Fars Holding ApS. Herudover har far haft fina-

sieringsselskabet F Holding ApS og to personlig ejede ejendomsvirksomheder. 

 

Far stod som 58-årig i slutningen af 2005 og overvejede, hvordan han kunne få overdraget sine 

virksomheder til sine børn, så de kunne fortsætte hans 35-årige livsværk samtidig med, at hans 14 
                                                      
150 SKM.2012.638.SKAT. 
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ansatte fortsat kunne have en god arbejdsplads. Børnene havde begge deltaget i driften af virk-

somhederne i en del år nu og ønskede at overtage virksomhederne. 

 

Far havde hørt lidt om pengetanksreglen fra sin revisor og havde forstået, at meget af hans virk-

somhed ville blive betragtet som passiv virksomhed, og var derfor ikke sikker på, at han kunne 

holde sig indenfor den 50 % grænse, der var gældende på dette tidspunkt. 

 

Hans selskab F Holding ApS var i udset til i fremtiden at skulle være finasieringsvirksomhed i hans 

bilvirksomhed, så det var lettere for kunderne at få finansieret deres bilkøb hos Fars Biler ApS. P.t. 

var selskabet tomt, men når selskabet blev aktivt, ville dette selskab efterfølgende også blive be-

tragtet som passiv virksomhed. 

 

Samtidig var den ene af ejendomsvirksomhederne udlejet til tredjemand, som også var passiv virk-

somhed, mens den anden udlejningsejendom var udlejet som lagerhal til hans datterselskab Fars 

biler ApS, samtidig med at selskaberne havde en række koncerninterne mellemregninger, som han 

ikke havde overblik over. 

 

Det hele virkede derfor uoverskueligt for ham. 

 

Faderens oprindelig ejerstruktur pr. 31. december 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3, egen tilvirkning.  
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6.2. Overdragelse af aktier med succession og efterfølgende aktieombytning 
For at gøre noget aktivt valgte faderen i 2006 som første trin i sit generationsskifte at overdrage 

datterselskabet Fars Biler ApS til sin søn med succession. Samtidig med foretog søn en aktieom-

bytning af det modtagne selskab for at risikoafdække sin modtagne virksomhed og have sit eget 

holdingselskab på plads til pensionen. 

 

Lidt senere i 2006 overdrog far ligeledes dele af F Holding ApS til sin søn og datter, inden dette 

selskab ville blive kategoriseret som passiv virksomhed.  

 

Fars eneste problem var hans ømme punkt – datteren - da datteren pga. sin familie med fire børn 

og en arbejdsløse mand havde mere brug for likviditet til huskøb end anparter i Fars Biler ApS. 

Derfor valgte far med hjælp fra sin revisor sideløbende med anpartsoverdragelsen til søn at opret-

tede et anfordringsgældbrev med datteren, der modsvarede værdien af anpartsoverdragelsen til 

sønnen, så de blev helt ligestillede. Anfordringsgældsbrevet er efterfølgende nedskrevet årligt med 

de mulige gavebeløb indenfor familiekredsen, og det kan derfor rives i stykker til næste år, hvorved 

den først del af hans generationsskifte var på plads. 

 

Ejerstrukturen pr. 31. december 2006 blev herefter således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4, egen tilvirkning. 

 

Børnene har igennem årene været glade for involveringen i virksomhederne, og F Holding ApS 

voksede hurtigt som finansieringsselskab, men selskabet havde nu store passive aktiver i form af 
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likvider og fordringer, hvilket bekymrede fader meget, da regeringen i slutningen af 2011 foreslog 

at ændre pengetanksreglen til 25 % fra 75 %. 

 

Selvom pengetankgrænsen endte på 50 %, var han stadigvæk meget usikker på, om det ville kun-

ne lade sig gøre, idet han mente, at han ville overskride pengetanksreglen alligevel – han havde 

hele tiden forudsat, at pengetanksreglen på de 75 %, som blev vedtaget i slutningen af 2006, ikke 

ville blive ændret. 

 

6.3. Skattefri virksomhedsomdannelse af personlig ejede ejendomsvirksomheder 
Som trin to i tilpasningen til det mulige endelige generationsskifte foretog faderen efter råd fra sin 

revisor pr. 1. januar 2012 en skattefri virksomhedsomdannelse af sine to personlig ejede ejen-

domsvirksomheder til selskaber og en aktieombytning af disse til Fars Holding ApS, således at alle 

hans virksomheder nu var i selskabsform – det var revisors opfattelse, at dette ville gøre det ende-

lig generationsskiftet lettere senere hen: 

 

Faderens ejerstruktur blev pr. 31. december 2012 herefter således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5, egen tilvirkning. 

 

Pengetanksgrænsen endte som nævnt pr. 1. januar 2012 på 50 %, og faderen, som lige var fyldt 

65 år, ønskede nu her i begyndelsen af 2013 at trække sig helt tilbage for at nye sit otium med 

hans hustru mor, som selv lige var blevet pensioneret. 

 

Far 

Fars Holding ApS 

Far ejendom ApS 

F Holding ApS 

100 % 51,2 % 

100 % 

Far ejendom 2 ApS 

100 % 
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Far har igennem livet tjent meget fornuftigt og mangler ikke noget, så hans ønske var blot at over-

drage alle sine virksomheder til sin søn og datter, så de kunne drive dem videre, men han kunne 

ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. 

 

Hans gamle revisor gik på pension i starten af 2012, og han kontakter derfor sin nye revisor i star-

ten af 2013. Han husker, at han valgte den nye revisor i 2012 pga. af hans slogan ”Hvor der er 

vilje, er der næsten også altid en vej ” og spørger den nye revisor sig til råds om, hvordan han med 

lavest mulig skat til følge kunne generationsskifte resten af sine virksomheder, så han trygt kunne 

trække sig tilbage og rejse verden rundt med sin hustru mor. 

 

6.4. Pengetankstest Søns Holding ApS 
I denne situation gennemgår rådgiver alle selskabernes regnskaber, så der kan udarbejdes en 

estimeret successionsbalance (pengetankstest), der kan skabe overblik over de aktive og passive 

dele i familiens samlede selskabsstruktur. 

 

Henset til strukturens sammensætning virker en skattefri fusion pr. 1. januar 2013 efter fusions-

skattelovens (FUL) kapitel 1 med Søn Holding ApS som fortsættende selskab som en reel mulig-

hed, det måske kan lykkes at generationsskifte. 

 

Kan dette lade sig gøre, vil faderen kunne overdrage alle sine anparter med succession, værdian-

sat på baggrunden af skattekursen til børnene, således børnene ikke skal betale skat ved anparts-

overdragelsen jf. ABL § 34. 

 

Dermed vil generationsskiftet kunne fuldendes. 

 

Af afsnittet om ”Reglerne for pengetankreglen i dag” fremgik det, at pengetanktesten skal laves i 

handelsværdier og samlet for de påtænkte selskaber, der skal fusioneres.151 

 

Umiddelbart er det opfattelsen, at det er faderens virksomheder, som udgør den største del af at 

de passive investeringer.  

 

Det første der skal ske er, at der udarbejdes en pengetankstest for Søns Holding ApS for at se, om 

dette selskab alene kan overholde kravene ABK 34 stk. 1, nr. 6. Opfylder selskabet ikke kravene, 

er det som udgangspunkt formålsløst at gå videre beregningerne, da en fusion så alt andet lige vil 

                                                      
151 SKM2007.106.SR. 
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gøre den ønskede succession til børnene umuligt, og vi ville så skulle finde en anden tangent at 

arbejde ud fra, hvis generationsskiftet skal kunne lykkes. 

 

Indtægtskriteriet giver ingen udfordringer i eksemplet, og berøres derfor ikke yderligere. 

Til brug for pengetankstesten pr. 31. december 2012 beregnes der goodwill på Søns Holding ApS’ 

kapitalandel i Fars Biler ApS. 

 

Til brug for beregningen anvendes som nævnt under afsnittet om ”Reglerne for pengetankreglen i 

dag”, TSS-cirkulære 2000-10. Goodwillen er i bilag 1 beregnet til kr. 2.713.070152 og indsat i pen-

getanktesten for Søns Holding ApS nedenfor. 
 

Pengetankstesten ser herefter således ud: 

 

 
                                                      
152 Bilag 1 - Beregning af værdien af goodwill, jf. TSS-cirkulære 2000-10. 

"Pengetankstest" for Søns Holding ApS pr. 31.12.2012

Søns 
Holding ApS

"Aktive" 
aktiver

"Passive" 
aktiver I alt

Kapitalandel i Fars Biler ApS 0 0

Værdi af goodwill i Fars Biler ApS 2.713.070 2.713.070 2.713.070

Tilgodehavender hos Fars Biler ApS 0 0

Datterselskabet Fars Biler ApS: 0

Materielle anlægsaktiver 3.900.000 3.900.000 3.900.000

Færdigvarer og handelsvarer 22.200.000 22.200.000 22.200.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.700.000 7.700.000 7.700.000

Igangværende arbejder for fremmed regning 100.000 100.000 100.000

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.500.000 5.500.000 5.500.000

Andre tilgodehavender, aktive 3.100.000 3.100.000 3.100.000

Andre tilgodehavender, mellemregninger 800.000 800.000 800.000

Udskudt skatteaktiv 100.000 100.000 100.000

Periodeafgrænsningsposter 150.000 150.000 150.000

Værdipapirer 50.000 50.000 50.000

Likvide beholdninger 2.850.000 2.850.000 2.850.000

Aktiver i alt 49.163.070 39.963.070 9.200.000 49.163.070

Fordeling i relation til succession 81,3% 18,7% 100,0%
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Pengetanktesten ovenfor viser, at handelsværdierne af de ”aktive” aktiver i Søn Holding ApS over-

holder ABL 34, stk. 1, nr. 6, og dette selskabet kan herefter alene kan betragtes som ”aktivt”. 

 

6.5. Fusionspengetankstest for Fars Holding ApS, F Holding ApS og Søns Holding 
ApS 
Da pengetankstesten for Søns Holding ApS viste sig at kunne betragtes som et aktivt selskab med 

en fornuftig marken, kan vi fortsætte med målingen og udarbejde en estimeret fusionspengetanks-

test af den påtænkte fusion, men nu omfattende den samlede selskabsstruktur. 

 

For Fars Holding ApS er der ingen handelsværdikorrektioner i relation til værdiansættelsen, da 

både Fars ejendom ApS og Fars ejendom 2 ApS’ regnskabsmæssige værdier svarer til ejendom-

menes handelsværdier. 
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Estimeret "Fusionspengetankstest" pr. overdragelsestidspunktet opgjort ud fra balancen pr. 1.1.2013 og til handelsværdier

Fars Holding 
ApS

F Holding 
ApS

Søns 
Holding ApS I alt

"Aktive" 
aktiver

"Passive" 
aktiver I alt

Kapitalandel i Fars Biler ApS 0 0 0
Værdi af goodwill i Fars Biler ApS 2.713.070 2.713.070 2.713.070 2.713.070
Tilgodehavender hos Fars Biler ApS 0 0 0

Aktiver i Fars Biler ApS:
Materielle anlægsaktiver 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Færdigvarer og handelsvarer 22.200.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000
Igangværende arbejder for fremmed regning 100.000 100.000 100.000 100.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Andre tilgodehavender, aktive 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Andre tilgodehavender, mellemregninger 800.000 800.000 800.000 800.000
Udskudt skatteaktiv 100.000 100.000 100.000 100.000
Periodeafgrænsningsposter 150.000 150.000 150.000 150.000
Værdipapirer 50.000 50.000 50.000 50.000
Likvide beholdninger 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000

Kapitalandel i Fars ejendom ApS 0 0 0

Aktiver i Fars ejendom ApS:
Grunde og bygninger 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Mellemregning F Holding ApS 500.000 500.000 500.000 500.000

Kapitalandel i Fars ejendom 2 ApS 0 0 0

Aktiver i Fars ejendom 2 ApS:
Grunde og bygninger 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000
Mellemregning Fars Biler ApS 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000
Mellemregning F Holding ApS 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

Anlægsaktiver i alt 39.000.000 0 49.163.070 88.163.070 63.363.070 24.800.000 88.163.070

Selskabsskat 250.000 250.000 250.000 250.000
Tilgodehavende hos Fars Biler ApS 15.400.000 15.400.000 15.400.000 15.400.000
Værdipapirer 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000
Likvide beholdninger 400.000 400.000 400.000 400.000

Omsætningsaktiver i alt 250.000 23.100.000 0 23.350.000 250.000 23.100.000 23.350.000

Aktiver i alt 39.250.000 23.100.000 49.163.070 111.513.070 63.613.070 47.900.000 111.513.070

Fordeling i relation til succession 57,0% 43,0% 100,0%
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Den den samlede fusionspengetankstest fordeles på samme måde som ved Søns Holding ApS de 

enkelte aktiver i selskaberne fordelt på henholdsvis passive investeringer og aktive investeringer 

på baggrund af handelsværdierne som anvist ABL 34, stk. 1, nr. 6 for at se, om selskaberne sam-

let set kan betragtes som ”aktive”. 

 

Fusionspengetankstesten i viser, at værdien af de ”aktive” aktiver opgjort ud fra de seneste års-

regnskaber på overdragelsestidspunktet kan estimeres til 57 % af den samlede handelsværdi af 

samtlige aktiver i selskabsstrukturen.  

 

Da de ”aktive” aktiver i begge opgørelser udgør mere end 50 % af de samlede aktiver, bliver suc-

cession jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 6 mulig, og fusionen mellem selskaberne pr. 1. januar 2013, er der-

for relevant at arbejde videre med. 

 

Da far som tidligere omtalt har tjent godt i livet, ønsker han at overdrage alt til børnene. Derfor 

vælges det udelukkende at vederlægge alle (far, datter og søn) i de indskydende selskaber med 

anparter i det fortsættende selskab Søns Holding ApS. 

 

Ved fastsættelse af bytteforholdet i fusionen anvendes regnskabsværdierne, tillagt den i bilag 1 

beregnede goodwill153 med fradrag af udskudt skat på samme for datterselskabet Fars Biler ApS. 

 

Dermed kan balanceoversigten pr. 1. januar 2013 udarbejdes - baseret på de regnskabsmæssige 

bogførte værdier og bytteforholdet i fusionen, og derved kan handelsværdien af de indskydende 

anparter og de modtagne anparter opgøres, hvorved den nye ejerfordeling af Søn Holding ApS fås 

til videre behandling i fars generationsskifte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
153 Bilag 1 - Beregning af værdien af goodwill, jf. TSS-cirkulære 2000-10. 
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Balanceoversigten pr. 1. januar 2013 - opgjort til handelsværdier bliver derefter således: 

 

 
 

Da grundlaget for fusionen nu er på plads, kan bytteforholdet opgøres i fusionen, og familiens ejer-

fordeling til handelsværdier bestemmes, da disse kun erlægges i nye anparter i det fortsættende 

selskab Søns Holding ApS. 

Balanceoversigt pr. 1.1.13 baseret på handelsværdier og bytteforhold i fusionen

Fars Holding 
ApS

F Holding 
ApS

Søns 
Holding ApS I alt

Kapitalandel i Fars Biler ApS 8.150.000 8.150.000
Tillæg for værdi af goodwill efter fradrag af udskudt skat 2.034.802 2.034.802
Tilgodehavender hos Fars Biler ApS 270.000 270.000
Kapitalandel i Fars ejendomme ApS 2.550.000 2.550.000
Kapitalandel i Fars ejendomme 2 ApS 20.200.000 20.200.000

Anlægsaktiver i alt 22.750.000 0 10.454.802 33.204.802

Selskabsskat 250.000 250.000
Tilgodehavende hos Fars Biler ApS 15.400.000 15.400.000
Værdipapirer 7.300.000 7.300.000
Likvide beholdninger 400.000 400.000

Omsætningsaktiver i alt 250.000 23.100.000 0 23.350.000

Aktiver i alt 23.000.000 23.100.000 10.454.802 56.554.802

Egenkapital:
Selskabskapital 80.000 500.000 125.000 705.000
Reserve for opskrivning efter indre værdis metode 430.000 2.677.400 3.107.400
Overført overskud 22.215.000 18.975.000 1.000 41.191.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret 400.000 96.600 496.600
Værdiregulering af aktiver 2.034.802 2.034.802

Egenkapital i alt 22.725.000 19.875.000 4.934.802 47.534.802

Selskabsskat 5.000 5.000 10.000
Mellemreging Fars Biler ApS 5.500.000 5.500.000
Gæld til Fars ejendomme ApS 500.000 500.000
Gæld til Fars ejendomme 2 ApS 2.700.000 2.700.000
Anden gæld 275.000 20.000 15.000 310.000
Gæld i alt 275.000 3.225.000 5.520.000 9.020.000

Passiver i alt 23.000.000 23.100.000 10.454.802 56.554.802
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Ejerfordelingen bliver herefter således: 

 

 
 

Fusionen opfylder som udgangspunkt alle krav i fusionsskattelovens § 1, § 2 og § 5 og tillige med 

den gældende praksis154, da der ved fusionen ikke sker nogen formueforskydning mellem familie-

medlemmerne – de går ind og ud af fusionen med samme værdier. Bemærk, at fusionen sker med 

universalsuccession – debitorskiftet kræver således ikke kreditors samtykke.155 

 

Dispositionen er dog af så væsentlig karakter, at det altid bør anbefales at anmode SKAT om et 

bindende svar til kr.300 vedrørende den påtænkte skattefrie fusion. 

 

Til fusionen bør man på vegne af de tre selskaber anmode SKAT om bindende svar på følgende 

spørgsmål: 

 

Kan SKAT bekræfte, at de tre selskaber kan fusioneres skattefrit efter reglerne i fusi-

onsskattelovens kapitel 1? 

 

Det anbefales altid at anvende denne sikringsmulig, så rådgiver og dennes kunde undgår utilsigte-

de overraskelser, der i stedet for vil kunne blokere for det påtænkte generationsskifte. 

 
                                                      
154 C.D.5.3.1. – Juridisk Vejledning 2013.1. 
155 LVF 2013-05-16 nr. 152. 

Ejerfordeling - til handelsværdier
Fars Holding 

ApS
F Holding 

ApS
Søns 

Holding ApS I alt
Far 22.725.000 10.176.000 32.901.000
Søn 4.849.500 4.934.802 9.784.302
Datter 4.849.500 4.849.500
I alt 22.725.000 19.875.000 4.934.802 47.534.802

Kurs for nom. DKK 125.000 anparter i Søn Holding ApS 3.947,8416

Udstedelse af nye anparter i Søns Holding ApS
Far Søn Datter I alt

Nuværende anpartskapital 125.000 125.000
Udstedelse af nye anparter som vederlag i fusionen - i 
hele kr. 833.392 122.839 122.839 1.079.071
Samlet anpartskapital efter fusionen 833.392 247.839 122.839 1.204.071

Handelsværdi af anparterne 32.901.000 9.784.302 4.849.500 47.534.802

Ejerfordeling 69,21% 20,58% 10,20% 100,00%
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Alternativt kan dispositionerne fortages med skatteforbehold156, men det anbefales for god ordens 

skyld altid at anmode SKAT om et bindende svar. 

 

6.6. Gaveoverdragelse fra far til børn ved anvendelse af skattekurs 
Det videre generationsskifte vil herefter tage udgangspunkt i, at faderen overdrager sine anparter 

til børnene med succession, således at generationsskifte udløser den mindst mulige skat, nemlig 

gaveafgiften. 

 

Da familien ved fusionen kun vederlægges med anparter i det fortsættende selskab Søns Holding 

ApS som svarede til deres faktiske indskud af værdier i fusionen, og anpartsoverdragelsen af fars 

anparter i Søns Holding ApS sker inden for gaveafgiftskredsen157, skal værdiansættelsen af anpar-

terne foretages i henhold til skattekursreglerne.158Se nærmere herom under afsnittet for værdian-

sættelse af aktier og anparter. 

 

Samtidig vil der blive overdraget anparter fra far til børnene inden det fortsættende ”nye” Søns 

Holding ApS har aflagt første årsregnskab efter fusionen. Derfor vælges det at værdiansætte an-

parterne ud fra summen af skattekursværdien af de tre indskydende selskaber i ovenstående fusi-

on. 

 

For at kunne gøre dette, skal skattekurserne for hvert enkelt selskab beregnes. 

 

Ved beregningen af skattekurserne behandles de tre holdingselskaber som 90 % selskaber159, og 

datterselskaberne bliver værdiansat til den beregnede skattekurs.160 Datterselskaberne Fars ejen-

domme ApS, Fars ejendomme 2 ApS og Fars Biler ApS behandles alle som almindelige hovedak-

tionærselskaber.161 Se nærmere herunder afsnittet ”Beregning af skattekurs ved aktieoverdragel-

ser indenfor familien”. 

 

Alle fem selskabers skattekurser kan nu beregnes – som eksempel på selve beregningen af skat-

tekursen vises i bilag 2 Fars Holding ApS, der udviser en skattekurs på 19.000 svarende til en 

samlede skattekursværdi på kr. 15.200.000.162 

                                                      
156 SKL § 28, stk. 1. 
157 BAL § 22. 
158 SKM2012.638.SKAT. 
159 SKM2012.638.SKAT. 
160 SKM2012.638.SKAT. 
161 SKM2012.638.SKAT. 
162 Bilag 2 – Skattekursberegning Fars Holding ApS. 
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Den samlede skattekursværdi pr. 1. januar 2013 sammensættes herefter således: 

 

 
 

Den sidste og endelige del af generationsskiftet er uløstligt betinget af et positivt bindende svar fra 

SKAT til den påtænkte skattefrie fusion af selskaberne samtidig med, at det anbefales, at der side-

løbende også anmodedes om bindende svar fra SKAT på selve værdiansættelsen af anparterne, 

overdragelsestidspunktet 1. januar 2013 og skattekursværdien i en særskilt anmodning, således at 

der i alt indsendes to anmodninger – et for fusionen og et for bekræftelse af kursen, tidspunktet for 

gaven og værdien af denne. 

 

Dette kunne gøres ved at anmode SKAT om bindende svar på følgende spørgsmål: 

 

Kan SKAT bekræfte, at anparterne i Søns Holding ApS i relation til beregning af even-

tuel gaveafgift ved overdragelse af en post anparter fra far til børnene kan opgøres til 

kurs 2961? 

 

og  

 

Kan SKAT bekræfte, at børnene kan succedere i overdragelsestidspunktet 1. januar 

2013 og i skattekursværdien ved overdragelse af anparterne fra far, således at børne-

ne ikke skal betale skat af avancen ved overdragelsen jf. ABL § 34? 

 

Under forudsætning af SKAT bekræfter, at det er muligt at gennemgøre den skattefrie fusion, og 

desuden bekræfter skattekurserne og successionsspørgsmålet ovenfor, kan generationsskiftet 

gennemføres. 

 

 

 

 

Skattekursværdi af Fars Holding ApS – Nom. Kr. 80.000 x kurs 19.000 15.200.000
Skattekursværdi af Søns Holding ApS – Nom. Kr. 125.000 x kurs 2.340 2.925.000
Skattekursværdi af F Holding ApS – Nom. Kr. 500.000 x kurs 3.505 17.525.000
Samlet skattekursværdi for alle selskaber 35.650.000

Samlet anpartskapital i Søns Holding ApS som modtagende selskab efter fusionen 1.204.071

Beregnet skattekurs udfra samlet skattekursværdi og anpartskapital 2.961

Beregnet skattekursværdi af anpartskapitalen i Søns Holding ApS (modtagende selskab) 35.650.000



Det økonomiske generationsskifte 

61 

6.7. Bestemmelse af gaveafgift ved anpartsoverdragelse til børn 
Under antagelsen af positive, bekræftende svar fra SKAT’ side på ovennævnte spørgsmål kan der 

fortsættes med afslutningen af generationsskiftet. Selvom børnene kan succedere i selve anparts-

overdragelsen fra far, og far dermed ikke skal betale skat af den oprindelige skattepligtige avance, 

skal han stadigvæk betales gaveafgift.163 Se mere herom under afsnittet ”Beregning af gaveafgift 

ved aktieoverdragelse indenfor familien”. 

 

For at kunne beregne gaveafgiften, skal gavens værdi bestemmes ud fra skattekurserne, men før 

dette kan gøre, skal gavens værdi beregnes ud fra ejerfordelingen i handelsværdier.  

 

Ejerfordelingen i fusionspengetankstesten viste, at ejerfordelingen til handelsværdier ser således 

ud: 

 

 
 

Samtidig viste beregningen af skattekurserne, at ejefordelingen i skattekursværdier så således ud: 

 

 
 

Handelsværdien af gaven til børnene kan herefter beregnes som ejerfordeling til handelsværdier – 

fars andel på 69,21 % x 47.534.802 (den samlede handelsværdi), hvilket med afrunding giver en 

samlet gave på i alt kr. 32.901.000. 

 

                                                      
163 BAL § 23. 

Ejerfordeling - til handelsværdier
Fars Holding 

ApS
F Holding 

ApS
Søns 

Holding ApS I alt
Far 22.725.000 10.176.000 32.901.000
Søn 4.849.500 4.934.802 9.784.302
Datter 4.849.500 4.849.500
I alt 22.725.000 19.875.000 4.934.802 47.534.802

Ejerfordeling til skattekursværdier:
Fars Holding 

ApS
F Holding 

ApS
Søns 

Holding ApS I alt
Far 15.200.000 8.972.800 24.172.800
Søn 4.276.100 2.925.000 7.201.100
Datter 4.276.100 4.276.100
I alt 15.200.000 17.525.000 2.925.000 35.650.000
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Skattekursværdien i procent af handelsværdierne kan ligeledes opgøres til 35.650.000/47.534.802 

x 100, i alt 75 %. 

 

Dermed kan bruttoværdien af fars gave bestemmes til selve gaveafgiftsberegningen som kr. 

32.901.000 x 75 % (skattekursværdien), hvilket afrundet giver kr. 24.674.988. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejerfordeling - til handelsværdier

Ejerfordeling i 
%, som anparter 
i holdingselskab 

fordeles efter

Værdi i henhold 
til ejerfordeling 

efter fusion

Aktier 
overdrages ved 

gave fra far
Værdier 
herefter

Far 69,21% 32.901.000 -32.901.000 0
Søn 20,58% 9.784.302 16.450.500 26.234.802
Datter 10,20% 4.849.500 16.450.500 21.300.000
I alt 100,00% 47.534.802 0 47.534.802

Ejerfordeling til skattekursværdier:

Værdi i henhold 
til ejerfordeling 

efter fusion
Overdrages ved 

gave fra Far

Værdier 
herefter til 
skattekurs

Far 24.674.988 -24.674.988 0
Søn 7.338.000 12.337.494 19.675.494
Datter 3.637.013 12.337.494 15.974.506
I alt 35.650.000 0 35.650.000
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6.8. Beregning af successionsbeløb og gaveafgift 
Alle komponenterne er nu beregnet, og fars afgiftspligtige gaveværdi er opgjort, hvorved gaveafgif-

ten kan opgøres og beregnes således:  

 

 
 

Den gaveafgiftspligtige gave tager udgangspunkt i gaven opgjort til skattekursværdier fratrukket 

fars anskaffelsessum. Derved fås det umiddelbare successionsbeløb, som børnene vil succedere i, 

hvilket der kommes tilbage til lidt senere i dette afsnit. 

 

Da far har ejet anparterne i Far Holding ApS i 28 år, er han berettiget til at fratrække et ejertids-

nedslag på 1 % pr. år, som han har ejet anparterne, men dog maksimalt 25 %.164 – det skal for god 

ordens skyld nævnes, at ejertidsnedslaget skal fordeles forholdsmæssig efter, hvornår anparterne 

er anskaffet.165 - af overskuelighedsgrunde, er dette ikke beregnet.  

 

                                                      
164 ALB § 47. 
165 ABL § 47, stk. 4. 

12.337.494

12.337.494 24.674.988

-80.000

-80.000

-385.075 -545.075

24.129.913

24.129.913

-6.032.478

18.097.435

-3.981.436

14.115.999

Gaveafgift 15% 2.117.400
Bundfradrag jf. BAL § 22, stk. 1, litra a - 2 x kr. 58.700 117.400

2.000.000

De overdragne anparters værdi opgjort til skattekurs for søn

Samlet skattepligtig avance børnene succederer i (50 % hver)

De samlede overdragne anparters skattepligtige avance

Anskaffelsessum for far ved nytegning Fars Holding ApS i 

Gaveafgift 15% til anmeldelse og betaling

De overdragne anparters værdi opgjort til skattekurs for datter

Anskaffelsessum for far ved nytegning af F Holding ApS

Ejertidsnedslag jf. ABL § 47 - ejerperiode 1970-1998, i  alt 28 år, dog 

max. 25 år á 1% af den samlede skattepligtige avance

Samlet gave efter modregning af ejertidsnedslag og passivpost

Passivpost, 22% af skattepligtig avance jf. KSL § 33 D, stk. 3

Anskaffelsessum på fars anparter ved den skattefrie

virksomhedsomdannelse af fars Ejendom 1 og 2

Samlet gave efter modregning af ejertidsnedslag 
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Herudover kan far fratrække en passivpost på 22 %166,167, der skal beregnes af den laveste mulige 

skattepligtige fortjeneste for at afspejle den latente skattebyrde168, som datter og søn overtager ved 

overdragelsen169, der dermed udlignes. Se dog nedenfor. 

Den opgjorte avance udover bundfradraget170 beskattes herefter med en afgift på 15 %.171  

 

De to millioner i gaveafgift skal herefter selvangives på en gaveanmeldelsesblanket (fås hos 

SKAT) og indleveres til SKAT senest den 1. maj 2014 i eksemplet. Bemærk, at en for sent indbe-

rettet gave eller for sent betalt gaveafgift medfører renter m.m.172  

 

Der kan dog ydes henstand med betalingen af gaveafgiften i op til 15 år, såfremt far ikke kunne 

betale den senest 1. maj 2014. Renten for henstanden er pt. Diskontoen plus 1 %, men dog altid 

minimum 3 %.173  

 

Værdiansættelsen af det skattepligtige successionsbeløb, som børnene succederer i, skal som 

tidligere nævnt altid opgøres til handelsværdien af samme. Da ingen kender det fremtidige afståel-

sestidspunkt, er det på samme måde som ved kursfastsættelsen ved et pantebrev, der løber ud i 

fremtiden, tilladt i dette tilfælde at give en prisreduktion som kompensation for den latente skat, der 

knytter sig til aktieoverdragelsen.174 

 

Det betyder, at den opgjorte avance ovenfor skal reguleres, såfremt denne prisreduktion vurderes 

større end passivposten, idet der dog ikke kan gives dobbeltnedslag.175 

 

Til beregning af kursværdien af den latente skat foretages på overdragelsestidspunktet en konkret 

vurdering af den overtaget skatteforpligtelse176 - i nærværende eksempel vurderes kursen til at 

være 50 %.  

 

Kursværdien beregnes på baggrund af den opgjorte avance efter ejertidsnedslag på kr. 

18.194.203, hvilket betyder, at den beregnede, afgiftspligtige/skattepligtige gave ved brug af den 

                                                      
166 BAL § 28. 
167 KSL § 33 D, stk. 3. 
168 ABL § 33 D, stk. 2. 
169 KSL § 33 D, stk. 1. 
170 BAL § 22, stk. 1, litra A. 
171 BAL § 23. 
172 www.skat.dk/blanketter/07018.pdf - vejledning om gaveafgiftspligtige gaver..  
173 LLF 2013-05-17 nr. 218 – ændring af henstandsrenten fra minimum 6 % til 3 %. 
174 SKM2008.876.LSR. 
175 SKM.2011.406.SKAT. 
176 SKM.2011.406.SKAT. 

www.skat.dk/blanketter/07018.pdf
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vurderede kursværdi af skatteforpligtelse bliver kr. kr. 24.129.913 – kr. 3.800.461 (kursværdi af 

skatteforpligtelse), i alt kr. 20.329.452. 

 

Da den konkrete vurderede kursværdi af den latente skat kan rummes i passivposten, fastholdes 

de oprindelige beregninger, men hvis der ikke havde været ejertidsnedslag, og kursen havde væ-

ret eksempelvis 65 %, ville det have været omvendt, og da det altid er tilladt at vælge den bereg-

ning, som giver den største fradragsværdi177 ville denne have været valgt. 

 

6.9. Delkonklusion 
Nu har eksemplets far som tidligere nævnt tjent fornuftigt igennem livet og kan derfor betale gave-

afgiften fra egne frie midler. 

 

Havde det ikke været muligt for far at betale gaveafgiften, ville løsningen på generationsskiftet ha-

ve været en anden, hvor far i så fald ville have været tvunget til at beholde en del af anparterne og 

efterfølgende eventuelt have foretaget en spaltning eller en helt tredje løsning, afhængigt af de 

finansielle muligheder i selskaberne. 

 

Generationsskifte ville derfor ikke kunne være sket som ønsket eller med bevarelse af mest mulig 

likviditet i selskaberne. 

 

Derfor er de indledende undersøgelser i generationsskifteprocessen utroligt vigtige, således at der 

ikke spilles tid og kræfter på løsninger, der ikke er realisable. 

 

Det kan udledes af eksemplet, at selvom det er muligt at succedere i en anpartsoverdragelse in-

denfor familiekredsen som vist i eksemplet, er der stadigvæk en betydelig skat i form af betaling af 

gaveafgift. 

 

Hvis gaveafgiften var blevet afskaffet på baggrund af den debat, vi har set i her foråret 2013178 

som nævnt i indledningen til afhandlingen, om afskaffelsen af boafgiften, ville det alt andet lige 

have forbedret generationsskiftemiljøet inden for familien betragteligt. 

 

                                                      
177 SKM2011.406.SKAT. 
178 http://politiken.dk/politik/ECE1951749/blaa-blok-vil-afskaffe-boafgift-til-en-milliard - 22. april 2013. 

http://politiken.dk/politik/ECE1951749/blaa-blok-vil-afskaffe-boafgift-til-en-milliard
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Eksemplet er skabt som et umiddelbart umuligt generationsskifte, der alligevel er gjort muligt ved 

hjælp af selskabslovens omstruktureringsmuligheder og aktieavancebeskatningslovens successi-

onsmuligheder. 

 

Aktieavancen, som der succederes i, udgør lidt over 14 mio.kr., hvilket alt andet lige ville have ud-

løst en ikke uvæsentlig skattebetaling på knap 6 mio.kr., som givetvis ikke ville have kunnet beta-

les uden væsentlige konsekvenser for både far, børnene, de ansatte og virksomhedernes overle-

velsesmuligheder i fremtiden, såfremt det ikke havde været muligt at gennemføre generationsskif-

tet med succession. 

 

Den endelige slutstruktur pr. 1. januar 2013 blev efter fars ønske således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6, egen tilvirkning. 

 

Det er i afhandlingens eksempel lykkedes at bevare likviditeten i selskabsstrukturen ved at betale 

et minimum af skat, samtidig med at virksomhedernes fortsatte drift er sikret, deres medarbejderes 

deres arbejdspladser er sikret, og desuden at der er plads til den yngre generations nu mulige 

vækstskabende investeringer. 

 

Som revisorens slogan sagde ”Hvor der er vilje, er der som regel også en vej”. 

  

Datter & Søns Holding 
ApS 

Fars Biler ApS 

54,8 % 

Søn Datter 

45,2 % 

100 % 
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7. Konklusion 

De efterfølgende delkonklusioner vil samlet set give svar på afhandlingens hovedproblemstilling og 

dermed blotlægge, hvad kapitalejer kan gøre for at minimere skattebetalingen i forbindelse med et 

generationsskifte til andre kapitalejere. 

 
Afhandlingen startede med at analysere det historiske perspektiv for successionsreglerne såvel 

som de nuværende regler om succession i aktier. Afhandlingen delkonkluderede uden hensynta-

gen til pengetanksreglen, at successionsreglerne igennem årene er blevet stærkt forbedrede for 

kapitalejerne, hvilket alt andet lige åbner mulighederne og øger chancerne for, at kapitalejerne kan 

foretage et hurtigere generationsskifte uden at skulle bekymre sig om tabt likviditet i virksomheder-

ne og eventuelt tabte arbejdspladser ved ikke at kunne foretage generationsskiftet. 

 
Afhandlingen analyserede herefter det historiske perspektiv for pengetanksreglen og den nuvæ-

rende pengetanksregel. Afhandlingen delkonkluderede, at der har været store diskussioner om, 

hvorvidt pengetanksreglen giver eller har givet kapitalejerne bedre muligheder for at foretage et 

generationsskifte ved succession i aktier, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved det af staten op-

lyste provenu ved pengetanksreglen og statens reelle hensigt med pengetanksreglen. Herudover 

delkonkluderes det, at pengetanksreglen kun besværliggør kapitalejeres generationsskifte, og i 

nogle tilfælde helt umuliggør generationsskiftet samtidig med, at kapitalejerne tvinges til at anven-

de unødvendig tid og penge på at beregne, om de falder på den ene eller anden side af skillelin-

jerne i pengetanksreglen.  

 

Myndighederne ønsker som udgangspunkt at gøre det lettere for kapitalejerne at foretage genera-

tionsskiftet, sådan at virksomhederne kan skabe vækst, investeringer, arbejdspladser, samtidig 

med at de efter den seneste ændring af pengetanksreglen nu også skal bidrage til finansiering af 

velfærdssamfundet. Det vurderes med disse modsatrettede formål, de løbende ændringer og for-

tolkninger af pengetanksreglen at være svært for kapitalejerne at foretage et generationsskifte. 

 

Derefter analyserede afhandlingen reglerne for beregning af skattekurs ved aktieoverdragelser 

indenfor familien, hvor det delkonkluderes, at kapitalejerne bør forsøge at tilpasse deres aktiebe-

siddelser inden en påtænkt aktieoverdragelse på en sådan måde, at skattekursen ved værdian-

sættelsen af aktierne ikke skal beregnes efter hovedreglen, da denne næsten altid vil give den 

højest mulige skattekurs, og dermed den højeste, afledte gaveafgift. Det delkonkluderes samtidig, 

at kapitalejerne har store muligheder for at optimere aktiernes skattekurs ved påvirkning af de en-

kelte kursdele gennem investering i gunstige aktiver og ved tilpasning af selskabets udbytte. 
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Efter analyserne af successionsreglerne, pengetanksreglen og skattekursreglerne for aktier, er 

reglerne anvendt i en til afhandlingen skabt case om generationsskifte for en kapitalejer, som 

umiddelbart vurderes at ramme pengetanksreglen og derfor ikke ville kunne foretage sit generati-

onsskifte til sine børn. 

 

Kapitalejer havde som et led i sit generationsskifte allerede foretaget en deloverdragelse af aktier 

med succession til sine børn, efterfølgende foretaget to skattefrie virksomhedsomdannelser af per-

sonlig ejede ejendomsvirksomheder, foretaget en aktieombytning af de samme virksomheder til sit 

holdingselskab. 

 

Afhandlingen vurderer i dette tilfælde, at det var muligt at fusionere alle familiens selskabsandele, 

og gennemfører med tilhørende beregninger en pengetankstest, fusionspengetankstest, bestem-

mer skattekursværdierne af de nye aktier i det fortsættende selskab, fastsætter handelsværdien af 

aktieoverdragelsen til børnene, bestemmer det successionsbeløb, som børnene succederer i og 

afslutter med at beregne den gaveafgifte, som aktieoverdragelsen udløser. 

 

I afhandlingens generationsskifteafsnit delkonkluderes det, at det er muligt at gennemføre et gene-

rationsskifte - selvom kapitalejerne vurderes at ramme pengetanksreglen - med et minimum af 

afgiftsbetaling til følge, så likviditeten bevares i selskabsstrukturen til sikring af virksomhedernes 

fortsatte drift og arbejdspladser, samtidig med at der vil være plads til den yngre generations muli-

ge vækstskabende investeringer. 

 

Den endelig konklusion bliver på baggrund af ovenstående, at rådgiverne - som kapitalejernes 

primære sparringspartnere - bør oplyse mere aktivt om de faktiske generationsskiftemuligheder, 

der er i reglerne, gennem en kombination af kreativ tankegang og anvendelse af de instrumenter, 

der er i lovgivningen i dag. 

 

Det vil bidrage til at motivere, tilskynde og ikke mindst skærpe bevidstheden om, hvor vigtigt det er, 

at kapitalejerne får udarbejdet en strategi- og finansieringsplan for deres generationsskifte, så det-

te kan gennemføres, når de ”selv” ønsker det, selvom det måske umiddelbart virker uladsiggørlig-

ligt. 

 

Et generationsskifte kræver som udgangspunkt stabilitet i reglerne, da det succesfyldte generati-

onsskifte ofte bør foretages over en årrække. Derfor er det samtidig paradoksalt, at myndigheder-

ne for det meste præsenterer deres løbende ændringer af pengetanksreglen som en udstrakt hånd 
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til kapitalejerne - specielt henset til alle de tiltag, som de forskellige regeringer har taget igennem 

årene i forbindelse med at lette erhvervslivets administrative byrder – senest den nuværende rege-

ring.179 

 

”Det virker ikke helt som om myndighederne ønsker, det de siger.” 

  

                                                      
179 www.erhvervsstyrelsen.dk/administrative_lettelser. 

www.erhvervsstyrelsen.dk/administrative_lettelser
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8. Perspektivering 
Konklusionen er klar – skal kapitalejerne foretage et generationsskifte, skal der startes i god tid, og 

samtidig må kapitalejer sætte sin lid til, at eventuelle kommende lovændringer af pengetanksreglen 

indeholder overgangsordninger. 

 

Som det fremgår af konklusionen, har vi i dag en pengetanksregel, som i værste tilfælde kan blo-

kere for kapitalejers generationsskifte, da pengetanksregelen rammer stort set alle velkonsolidere-

de kapitalejere. 

 

Er det et sådant samfundsmæssigt generationsskiftemiljø vi ønsker at have i Danmark - at mange 

”reelle” virksomhedsejere forhindres i at generationsskifte deres virksomhed. Generationsskifter, 

der ellers antages at skulle gavne samfundet? 

 

Pengetanksreglen virker tankevækkende uforståelig - specielt henset til formålet med pengetanks-

reglen. Det, at en virksomhed har store aktivværdier, der pt. betragtes som passive virksomheds-

dele, betyder ikke nødvendigvis, at virksomheden ikke er reel eller ikke har en fornuftig regnskabs- 

eller skattemæssige formue.  

 

Jeg mener, at rent definitorisk anvendes ordet pengetank som udgangspunkt forkert. 

 

En metode til en mere rimelig måde at håndtere spørgsmålet på kunne være at inddele alle virk-

somheder i regnskabsklasser efter inspiration af regnskabsklasserne for aflæggelse af årsrappor-

ter. Derved sikrer vi som samfund, at vi ikke forhindrer reelle virksomheder i at generationsskifte 

deres virksomheder, samtidig med det ligger helt i tråd med ånden i samtlige forarbejder til suc-

cessionsreglerne i gennem tiden.  

 

I den i afhandlingen omtalte analyserapport fra CEBR – Centre For Economic and Business Re-

search180 dækkende perioden 1995 - 2003, vurderes det, at der kun er 776 virksomheder, hvor 

ejerlederen er over 55 år, og hvor virksomheden har aktiver for mere end over 50 millioner kroner – 

i en SMV-betragtning er det således noget lavere end selve definitionen, hvilket bekræfter, at mere 

end 99 % af de danske virksomheder SMV’ere. 

 

                                                      
180 Analyserapport fra september 2008 af Professor, ph.d., Morten Bennedsen, og Assistant Professor, ph.d. Kasper Meisner Nielsen 
om Vækst via generationsskifte. 
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Valgte regeringen at nedsætte et forholdsvis hurtigt arbejdende generationsskifteudvalg på samme 

måde som i 1983 og 1998 m.fl., et udvalg der udelukkende skulle forsøge at opstille nogle fornufti-

ge grænseniveauer, så kunne der skabes forhold, der er rimelige for virksomhedsejerne og accep-

table for begge sider i folketinget, i stedet for som nu at stort set samtlige virksomhedsejere skal 

rammes af spredehaglsteknikken med de nuværende generelle pengetanksregler. 

 

Alle regnskabsdata er allerede indberettet til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med XBRL-indlevering 

af virksomhedernes årsrapporter, ligesom alle relevante data til arbejdet ligeledes er indsendt lø-

bende til SKAT i forbindelse med aflevering af de årlige selskabsselvangivelser, så data skal blot 

trækkes ud og analyseres. 

 

Et forslag kunne være, at kun de virksomheder, der har egenkapital på kr. 10.000.000 eller mere 

end kr. 10.000.000 i de af pengetanksreglens nuværende passive komponenter, skulle omfattes af 

reglerne – herved rammes der mere præcist. 

 

Derved vil mange virksomheder i deres forsøg på at foretage deres generationsskifte kunne undgå 

at sno sig omkring reglerne ved at foretage unødvendige investeringer i vindmøller, fly og solcelle-

anlæg m.m., som de ikke har brug for under antagelse af, at disse investeringer ikke giver samfun-

det en reel varig vækst – sideløbende med at virksomhederne tilsvarende anvender unødvendige 

omkostninger til rådgivere blot for at kunne generationsskifte deres virksomhed. 

 

Alternativerne er, at generationsskiftet efterlader en virksomhed, der ikke er bæredygtig for den 

overtagende generation, eller at der helt afventes med generationsskiftet til kapitalejer dør. 

 

Den bevarede likviditet ved mindre skattebetaling ville herefter kunne anvendes til at sikre virk-

somhedernes eksistens og virksomhedernes arbejdspladser, ligesom virksomhederne ville få skabt 

et fornuftigt økonomisk fundament, der vil kunne skabe meningsfyldte investeringer, der antages at 

kunne være med til at skabe varig vækst og dermed nye arbejdspladser, hvilket må være i alle 

lovgiveres interesses. 

 

Den skitserede metode vurderes at være stort set omkostningsfri for lovgiverne, da medarbejderne 

på de bevarede arbejdsplader alle betaler skat i stedet for, at staten skal udbetale dagpenge, kon-

tanthjælp m.m. til dem, ligesom virksomhedernes mulighed for netop at foretage meningsfyldte 

investeringer antages at skabe vækst og nye arbejdspladser, så der ligeledes betales skat som 

modsvar til virksomhedernes afskrivninger på investeringerne. 
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Derved sikrer den til enhver tid siddende regering, at generationsskiftemiljøet gør det ”danske” 

erhvervsliv så konkurrenceevnedygtigt som muligt i denne globaliserende verden, hvor presset fra 

Europa og Asien mærkes kraftigt med tilstrømning af udenlandske virksomheder endda med egen 

medbragt arbejdskraft. 

 

Så tesen er, at vælger regeringen at tænke kreativt og tage helikopterbrillerne på, vil et bredt forlig 

om generationsskiftereglerne være en reel mulighed, så lovgiver rent faktisk også bidrager til beva-

re de danske virksomheders vækst, investeringer, konkurrenceevne og vigtigst af alt de danske 

arbejdspladser. 

 

I bund og grund drejer det hele sig – sagt lidt mere skrapt – om vi skal bibeholde Danmark som 

andet end et turistland, hvor mennesker i stigende grad forsørges af det offentlige i en eller anden 

grad, eller om vi skal trække i arbejdstøjet og tilpasse os verden omkring os, så vi stadigvæk med 

rette kan kalde os verdens lykkeligste folk. 
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Lov 2002-06-06 - nr. 394 – Hævning af pengetanksreglen til 50 %. 

Lov nr. 394 af 6. juni 2002 - Succession for nære medarbejdere ved generationsskifte. 

Lov 2006-12-20 nr. 1580 - Hævning af pengetanksreglen til 75 %. 

Lov 2008-06-17 nr. 532 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kilde-

skatteloven. 
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Lov 2011-12-28 nr. 1380 – sænkelse af pengetanksregelen til 50 % igen. 

www.skat.dk/blanketter/07018.pdf - vejledning om gaveafgiftspligtige gaver.  

SKAT – Den juridiske vejledning 2013-1. 

 
Lovforslag fremsat og betænkninger til fremsatte lovforslag m.m. 
LFF 1988-10-11 nr. 51- Betænkningen til lovforslaget.  

LFF 2000-10-04 nr. 30 – Betænkningen -medtaget under bemærkninger til lovforslaget for nedsæt-

telsen af selskabskatten m.m. 

 

LFF 2000-10-04 nr. 36 - Betænkningen til lovforslaget. 

LFF 2002-04-05 nr. 194 – Betænkningen til lovforslaget. 

LFB 2002-05-08 nr. 194 

LFF 2006-11-15 nr. 83 – Betænkningen til lovforslaget. 

LFF 2011-11-21 nr. 30 – Betænkningen til lovforslaget. 

LFBT 2011-12-19 nr. 30 Tilføjelse til betænkningen til lovforslaget. 

LFV 2011-12-21 nr. 30 A – overgangsordning.  

LFV 2013-05-16 nr. 152. 

LLF 2013-05-17 nr. 218 – Ændring af henstandsrenten fra minimum 6 % til 3 %. 

 
Bilag til fremsatte lovforslag. 
Folketingstidende 1988-89, Tillæg A, sp. 1499 ffJ 

2000-01- Skatteudvalget, L 36-bilag 1. 

2000-01- Skatteudvalget, L 36-bilag 2. 

2000-01- Skatteudvalget, L 36-bilag 3. 

2000-01- Skatteudvalget, L 36-bilag 8. 

2000-01- Skatteudvalget, L 36-bilag 18. 

2000-01- Skatteudvalget, L 36 - bilag 14-20. 

2001-02 - Skatteudvalget, L 194 - bilag 1 - Høringsnotat fra skatteministeren. 

2006-07 - Skatteudvalget, L 83 - bilag 2. 

2011-12 - Skatteudvalget, L 30 - bilag 7 – samlebilag med spørgsmål og svar. 

 
Artikler, analyser, rapporter, konferencer, radio- og tv-programmer 
SR.2012.25 – 29. februar 2012. 

http://www.startvaekst.dk/file/316780/notatfradanskeerhverv.pdf. 

www.skat.dk/blanketter/07018.pdf
http://www.startvaekst.dk/file/316780/notatfradanskeerhverv.pdf
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Erhvervs- og Byggestyrelsen i DI pjece ”Ejerskifteudfordringen 2011”. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-20_da.htm?locale=en. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/files/countries-sheets/2012/denmark_en.pdf. 

 

http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/nyheder/eu-smv-er-skaber-flest-jobs/. 

Skatteministeriets betænkning nr. 1374/august 1999 – kapitel 2.3.4. – Statistisk belysning af antal-

let af generationsskifter. 

 

http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/1779/1783/ 

Analyserapport fra september 2008 af Professor, ph.d., Morten Bennedsen, og Assistant Profes-

sor, ph.d. Kasper Meisner Nielsen om Vækst via generationsskifte. 

 

Generationsskifte, skatter og afgifter - Skattedepartementet maj 1987 – Betænkning nr. 1111/1987.  

P1 – orientering 2006/08/16 - Islændingene kommer, men vil det vare ved m.fl. 

 

Pengetanksreglen ved aktieoverdragelse med succession af Karsten Gianelli. 

Generationsskifte – Omstrukturering – kommentar fra Michael Serup til LSR af 25. januar 2010 

(utrykt). 

 

http://www.business.dk/oekonomi/skattesmaek-til-rige-familievirksomheder - (9/11 2011) 

Temakonference med titlen: »Generationsskifte - er det realistisk at regne med ændringer? 

Berlingske Business - Til kamp mod fejlslagne ejerskifter - 27. januar 2013. 

http://www.advodan.dk/nyheder/2010/12/selskabsloven-kan-lette-dit-generationsskifte.aspx.  

http://www.business.dk/oekonomi/familieejede-virksomheder-risikerer-beskatning-paa-76-pct - 22. 

april 2013. 

 

TV2-Finans ved Erik Bjørsted fra AE - Forudsætningen for en beskæftigelsesfremgang er vækst – 

10. maj 2013. 

 

http://politiken.dk/politik/ECE1952962/blaa-blok-afskaffelse-af-arveafgift-vil-hjælpe-10000-

virksomheder-24. april 2013. 

 

Jyllands Posten – Erhverv – Nye regler kan gøre generationsskifte meget dyrt - 3. december 2011. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-20_da.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-
http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/nyheder/eu-smv-er-skaber-flest-jobs/
http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/1779/1783/
http://www.business.dk/oekonomi/skattesmaek-til-rige-familievirksomheder
http://www.advodan.dk/nyheder/2010/12/selskabsloven-kan-lette-dit-generationsskifte.aspx
http://www.business.dk/oekonomi/familieejede-virksomheder-risikerer-beskatning-paa-76-pct
http://politiken.dk/politik/ECE1952962/blaa-blok-afskaffelse-af-arveafgift-vil-hj
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www.Politikken/debat/profiler/korsgaa/ecd1969140/er-vestagers-aere-vigtigere-end-30000-

danskere-15.maj 2013. 

 

www.ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1948830.ece-5. april 2013. 

R&R nr. 11, 2008 – Værdiansættelse af unoterede aktier ved overdragelser indenfor gaveafgifts-

kredsen. 

 

http://politiken.dk/politik/ECE1951749/blaa-blok-vil-afskaffe-boafgift-til-en-milliard - 22. april 2013 

www.erhvervsstyrelsen.dk/administrative_lettelser. 

 

Skatteministeriets betænkning nr. 1374/august 1999 – kapitel 2.3.4. – Statistisk belysning af antal-

let af generationsskifter. 

 

http://succession-nu.dk/. 

http://www.skm.dk/public/dokumenter/hoeringssvar/2011_L30/hoeringssvar1.pdf 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs bog ”Den Danske Ordbog – Det Moderne Danske Sprog”. 

www.statensnet.dk 

 

 

 

 

 

www.Politikken/debat/profiler/korsgaa/ecd1969140/er-vestagers-aere-vigtigere-end-30000-
www.ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1948830.ece-5
http://politiken.dk/politik/ECE1951749/blaa-blok-vil-afskaffe-boafgift-til-en-milliard
www.erhvervsstyrelsen.dk/administrative_lettelser
http://succession-nu.dk/
http://www.skm.dk/public/dokumenter/hoeringssvar/2011_L30/hoeringssvar1.pdf
www.statensnet.dk
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Bilag 1
Beregning af værdien af goodwill, jf. TSS-cirkulære 2000-10

Beregning af det regnskabsmæssige resultat

 Regnskabsår
Seneste 

regnskabsår
Andet sidste 
regnskabeår

Tredje sidste 
regnskabsår

Regnskabsmæssigt resultat før skat 1.700.000 3.600.000 3.100.000
Reguleringer:

- Ikke udgiftsført løn til evt. medarbejdende ægtefælle 0
- Finansielle indtægter 300.000 100.000 200.000
+ Finansielle udgifter 1.200.000 1.400.000 2.300.000
+/- Eventulle ekstraordinære poster iht. årsregnskabsloven 0
+ Afskrivning på tilkøbt goodwill 0
= Resultat 2.600.000 4.900.000 5.200.000

Beregning af vægtet resultat
Vægtning 3 2 1

= Vægtet resultat 3.800.000

Korrektion for udviklingstendens
Der skal korrigeres for en konstant resultatmæssig udvikling inden for de tre sidste 
regnskabsår (positiv såvel som negativ)

Udvikling i resultat -1.300.000

Forrentning af virksomhedens aktiver
Forretningen beregnes på baggrund af samtlige aktiver i virksomhedens seneste 
balance bortset fra driftsfremmede aktiver

Kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens § 9 plus 3 pct. 4

Samtlige aktiver jf. seneste balance 46.450.000
- Driftsfremmede aktiver som ex. obligationer og pantebreve 8.500.000
- Bogført værdi af tilkøbt goodwill
= Regulerede aktiver 37.950.000

Forrentningen af de regulerede aktiver 1.518.000

Rente- og levetid

Levetid på goodwill 7
Kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens § 9 plus 8 pct. 9

Goodwill

Vægtet resultat 3.800.000
+/- Udviklingstendens -1.300.000
- Forrentning aktiver -1.518.000
= Rest til forrentning af goodwill 982.000

Kapitaliseringsfaktor, jf. hjælpeberegning 2,76

Goodwill. Beregnet som rest til forrentning af goodwill ganget med 
kapitaliseringsfaktor 2.713.070

Udskudt skat, 25% 678.268

'Beregning ud fra 
regnskabsmæssige 
resultater
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Bilag 2

Skattekurs - resultat af beregning for Fars Holding ApS

Beregnet skattekurs 19.000

x Selskabskapital på 80.000 / 100 =

Beregnet samlet værdi af selskabet 15.200.000

Skattekurs

Gule felter skal 
udfyldes

Turkis felter angiver 
resultater

Selskabets navn:

Kapitaliseringsfaktorer 2013

Indtjeningsevne 11,50
Indtjeningsevne, modificerende 5,75
Udbytte 92,00
Indre værdi 80,00

Selskabsskatteprocent
Seneste 

regnskabsår
Andet sidste 
regnskabeår

Tredje sidste 
regnskabsår

I pct. 25% 25% 25%

Skattemæssig egenkapital

Egenkapital regnskab (fusionsbalance) 22.719.856

-
Kapitalandele i selskaber, der skal beregnes 
skattekurs på, regnskab -22.742.732

-/+ Fars ejendomme ApS, 80.000 til kurs 3.220 2.576.000
-/+ Fars ejendomme 2 ApS, 80.000 til kurs 17.925 14.340.000

Skattemæssig egenkapital 16.893.124

1. Beregning af indtjeningsevnen

Antal regnskabsår, der indgår i beregningen 1 Overgangsregel

Regnskabsår
Seneste 

regnskabsår
Andet sidste 
regnskabsår

Tredje sidste 
regnskabsår

Skattepligtig indkomst (før fradrag af evt. underskud 
overført fra tidligere år) -8.775 0 0

Aktiekapital eller gns. aktiekapital. Der skal i visse 
situationer beregnes en gennemsnitlig aktiekapital, 
(se faneblad "gnsn. kapital") 80.000 80.000 80.000

Skattepligtig indkomst -8.775 0 0

Fars Holding ApS
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Bilag 2 - fortsat

= Nettooverskud før skat -8.775 0 0

Skattepligtig indkomst nedrundet til et med 100 
deleligt resultat -8.700 0 0

= Nettooverskud efter skat -8.775 0 0

Kapital 80.000 80.000 80.000

Indtjeningsevnen (Tallet skal angives med en 
decimal) Beregnet som nettooverskud divideret med 
aktiekapitalen og ganget med 100 -11 0 0

Indtjeningsevne i gennemsnit.(Tallet skal angives i 
et helt tal. Brøkdele under 0,5 bortkastes, medens 
der ved brøkdele på 0,5 eller derover rundes op). 
Beregnet som indtjningsevnen for alle 3 år divideret 
med 3 (forudsat 3 år indgår). Hvis resultatet bliver 
negativt, forhøjes indtjeningsevnen til 0 0

Kapitaliseringsfaktor, jf. tabelmateriale 11,50  

Indtjeningsevnen * kapitaliseringsfaktor 0,0

2. Beregning af det deklarerede udbytte

Skal ikke udfyldes vedrørende hovedaktionæraktier

Det vedtagne udbytte 0

Aktiekapitalen 80.000

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tablemateriale 92,0

Det deklarede udbytte (Tallet angivet med én 
decimal). Beregnet som det vedtagne udbytte 
divideret med aktiekapitalen og ganget med 100 0,0

Deklareret udbytte * kapitaliseringsfaktor 0,0

3. Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital 16.893.124

Aktiekapital 80.000

OBS - hvis aktierne er opdelt i flere klasser, hvor 
disse klasser ikke er lodtagere på lige vilkår i 
selskabets formue, skal der tages hensyn dertil ved 
beregningen
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Bilag 2 - fortsat

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tabelmateriale 80

Indre værdi (Tallet angives i et helt tal. Brøkdele 
bortkastes). Bliver indre værdi negativ, ansættes 
denne til nul. Beregnet som egenkapital divideret 
med aktiekapital og ganget med 100 21116

Indre værdi * kapitaliseringsfaktor 16.893

4. Beregning af skattekursen (I visse situationer skal 
der foretages en modificeret beregning, se punkt 5 
nedenfor)

Skattekursen. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen, det 
deklarede udbytte og indre værdi, nedrundet til 
delelig med 5. 5.630,00
Skattekursen for hovedaktionær. Beregnet som et 
gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen og indre værdi, nedrundet til delelig 
med 5. 8.445,00
Mindste skattekurs for ejendomsselskaber. 
Beregnet som 90% af indre værdi. 19.000,00
Skattekurs for 90% selskaber. Beregnet som 90% 
af indre værdi. 19.000,00

5. En modificeret beregning af skattekursen

Indre værdi som beregnet ovenfor 21.116,00

Kapitaliseringsfaktor for indre værdi op til 10 11,50
Kapitaliseringsfaktor for indre værdi over 10 5,75

Samlet indtjeningsevne 0,00

Skattekurs, jf. modificeret beregning. Beregnet som 
et gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen, det deklarede udbytte og indre 
værdi, nedrundet til delelig med 5. 5.630,00
Skattekurs for hovedaktionærer, jf. modificeret 
beregning. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen og indre 
værdi, nedrundet til delelig med 5. 8.445,00

Hvis kursen efter den modificerede beregning  
stadig overstiger den indre værdi, anvendes den 
pågældende kurs som udtryk for aktiernes 
skattekurs. Ellers anvendes indre værdi som 
skattekurs. Dvs., skattekursen er som følger:

Skattekursen Skal ikke bruges

Skattekursen for hovedaktionær Skal ikke bruges

Beregnet skattekurs 19.000,00
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Provenuvirkninger for staten ved
pengetankreglen i forbindelse 
med succession til BAL § 22

Indkomstår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt
Pengetankregel i procent 25% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
Provenu til staten ved lovændringerne 25 -10 -30 -15

0
Årene fremover ved indførsel i 2001 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
Årene fremover ved 50% i 2002 -40 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -200
Årene fremover ved 75% i 2006 -30 -50 -50 -50 -50 -230

25 15 -15 5 5 -25 -25 -45 -45 -45 -45 -195

Provenuvirkninger for 2001 til 2013
Mio. kr.

Samlet provenutab for staten i perioden 2001-2012 -195

Provenu for staten for 2012 og 2013
Provenu for 2012 70
Provenu for 2013 90 160

Nettoprovenu for perioden 2001 til og med 2013 -35

Bilag 3


