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1. Indledning 

Gennem de seneste årtier har vi oplevet en verden, som er under stadig hastigere forandring og 

med større tendens til globalisering. Virksomhedernes interne tilpasningsmulighed for at imøde-

komme denne udvikling har i stigende grad været omstruktureringer. Under den nuværende fi-

nanskrise har behovet for at virksomhederne hurtig og effektiv kan omstille sig, i endnu større 

grad vist sig nødvendigt i bestræbelserne på at tilpasse sig markedssituationen. 

 

Konkurrencen på det globale marked skærpes i takt med den øgede globalisering, hvorfor beho-

vet for specialisering øges. Som led virksomhedernes specialiseringsstrategi indgår omstrukture-

ringer, som kan medvirke til en forbedret tilpasningsevne og fleksibilitet hos virksomhederne, 

således at disse hurtigere kan agere i forhold til de gældende konkurrence- og erhvervsmæssige 

betingelser. Denne tilpasningsevne, som kendetegner dynamiske virksomheder, kan på sigt bety-

de overlevelse, da markedsandele derved kan fastholdes og nye tilmed vindes. Tilpasningsevnen 

for disse dynamiske virksomheder afhænger af mulighederne i den gældende skattelovgivning og 

stiller krav til rådgivere om optimal udnyttelse af såvel danske som udenlandske regler. Udnyt-

telsen af skattereglerne skal dog altid ske, uden at hovedformålet er skatteundgåelse1 eller skat-

teunddragelse2.  

 

Skattefrie omstruktureringer har hidtil været betinget af tilladelse hos skattemyndighederne. Med 

implementeringen af lov nr. 343 af 18. april 20073 er der tilføjet en ny dimension i dansk skatte-

ret - objektive regler4 om omstruktureringer. Med virkning fra 1. januar 2007 har danske selska-

ber og aktionærer således haft et alternativ til den hidtidige tilladelsespraksis5 i form af mulighe-

den for at gennemføre skattefri aktieombytning, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver 

uden tilladelse fra SKAT. Nu gælder således to parallelle regelsæt for disse typer af skattefrie 

omstruktureringer. For så vidt angår skattefri fusion kan og skal der imidlertid ikke længere ind-

hentes tilladelse hertil fra SKAT, hvorfor kun det objektive regelsæt finder anvendelse. 

 

                                                
1 Skatteundgåelse forstås som opnåelse af en skattefordel ved udnyttelse af skattereglerne, hvorved skatten af en given transakti-
on undgås tidsubestemt eller begrænset.  
2 Skatteunddragelse forstås som opnåelse af en skattefordel, der ikke anses for strafbar skattesvig, men som heller ikke vil kunne 
opretholdes i relation til en skattemæssig ligning af en given transaktion. 
3 Lov nr. 343 af 18. april 2007 er en vedtagelse af lovforslag L 100 A - herefter benævnt ”lov nr. 343”. 
4 Betegnelserne ”objektive regler” og ”omstrukturering uden tilladelse” vil i den resterende del af afhandlingen blive anvendt om 
de nye regler om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse, jf. lov nr. 343. 
5 Betegnelserne ”tilladelsespraksis” og ”tilladelsesordning” anvendes i relation til de hidtidige direktivstyrede regler, der alene 
kan anvendes efter tilladelse fra SKAT. 
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Formålet med objektiveringen af omstruktureringsreglerne har været at lette adgangen til gen-

nemførelse af skattefrie omstruktureringer gennem en forenkling og dermed lettelse af den ad-

ministrative byrde for selskaber og aktionærer6. Med indførelsen af regelsættet får selskaber og 

aktionærer i Danmark den samme fordelagtige adgang til at omstrukturere skattefrit, som mange 

af deres konkurrenter i de øvrige EU lande har7. Regelsættet har ifølge bemærkningerne til lov-

forslaget desuden haft til hensigt at give selskaber og aktionærer en tidsmæssig besparelse, hvor-

ved disse hurtigere og lettere kan tilpasse selskabs- eller koncernstrukturen til de ændrede mar-

kedsmæssige vilkår.  

 

 

1.1. Executive summary 

This Master Thesis discusses the new restructuring law which was incorporate with law number 

343 of 18th of April 2007. With this law there now is two parallel set of rules, which Danish 

companies can apply, the objective rules and the permission rules. The new objective rules have 

influence on restructuring in form of Fusion, Exchange of shares, Demerger and Transfer of as-

sets.  

 

Before these new rules, it was necessary to ask for permission at the Tax Centre for restructur-

ing. The permit required a business justification based on the company's interest. The aim of the 

restructuring can therefore not be justified on shareholder interests. The major difference in the 

two parallel set of rules is, that the permission for restructuring is not necessary in the new rules. 

 

The purpose of Law No. 343 was to simplify the rules for tax-free restructurings and give com-

panies and shareholders administrative facilities. Analysis of the regulation has shown that there 

is some administrative relief in connection with the objective rules, but there are many uncertain-

ties, that will require a binding response from the Danish Tax authorities. It is estimated that the 

objective rules should be used only in very simple restructurings, where there aren't uncertainties 

associated with the transaction.  

                                                
6 Bemærkninger til lovforslag L110 - afsnit 1 
7 Bemærkninger til lovforslag L110 - afsnit 2. 
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2. Problemformulering 

2.1. Problemsøgning 

Den danske skattelovgivning tilpasses løbende for at imødekomme krav og forventninger hos 

danske selskaber og aktionærer, ligesom at hensynet til EU-samarbejdet og den deraf følgende 

harmonisering medfører tilpasninger. Endvidere tilpasses skattelovgivning som en konsekvens 

af, at selskaber og aktionærer konstant søger at udfordre skattelovgivningen for derved at finde 

huller i den gældende regulering8. I visse tilfælde anses disse udfordringer på skattelovgivningen 

som et forsøg på skatteundgåelse eller skatteunddragelse, og skattelovgivningen søges derfor re-

guleret enten i form af retspraksis eller ved en tilpasning af lovgivningen.  

 

De løbende tilpasninger til gældende regulering samt indførelse af nye regelsæt medfører et sta-

digt stigende behov hos rådgivere om at ajourføre og tilegne sig den nødvendige viden inden for 

deres respektive arbejdsområder for at kunne yde den rette rådgivning til selskaberne og deres 

aktionærer. Med udgangspunkt i ovenstående er målet med afhandlingen at gøre rådgiver i stand 

til at vejlede beslutningstageren bedst muligt i relation til skattefrie omstruktureringer. 

 

Afhandlingen aktualiseres ved, at de objektive regler har været anvendt i snart to år, hvilket giver 

mulighed for at vurdere på bestemmelsernes anvendelsesmuligheder i praksis. Endvidere har 

skattemyndighederne og domstolene i en række administrative afgørelser og kendelser fastlagt 

praksis for omstruktureringer efter de objektive regler. Endeligt har folketinget med vedtagelsen 

af lov nr. 98 af 10. februar 2009 ændret og præciseret en række forhold.  

 

2.2. Problemformulering 

Formålet med afhandlingen er således at redegøre for reglerne om skattefrie omstruktureringer 

med fokus på konsekvenserne ved implementeringen af lov nr. 343. De objektive regler ønskes 

sammenholdt med den hidtidige tilladelsespraksis, herunder foretages en vurdering af, i hvilke 

konkrete situationer de objektive regler contra den hidtidige tilladelsespraksis med fordel kan 

anvendes. Endvidere inddrages den seneste retspraksis inden for de to alternative regelsæt, hvor 

denne synes at være genstand for konflikt mellem lovgivers hensigt og de skattepligtiges disposi-

                                                
8 Ved regulering forstås love og retspraksis 
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tioner. Endeligt ønskes det belyst, hvilke reparationsmuligheder der foreligger, når forudsætnin-

gerne for en given skattefri omstrukturering svigter. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående ønskes følgende konkrete spørgsmål besvaret, hvorved en de-

taljeleret og grundig besvarelse af problemstillingen sikres: 

 
- Hvilke incitamenter ligger typisk til grund for gennemførelse af omstruktureringer? 
- Hvilke skattemæssige omstruktureringsmodeller kan anvendes i forbindelse med skatte-

frie omstruktureringer, og hvilke krav stilles der for anvendelse af reglerne? 
- Hvad er formålet med indførelsen af lov nr. 343? 
- I hvilke konkrete situationer kan skattefrie omstruktureringer med fordel foretages med 

udgangspunkt i den hidtidige tilladelsespraksis henholdsvis de objektive regler? 
- Hvordan påvirker værnsreglerne anvendeligheden af de objektive regler, og hvilke uhen-

sigtsmæssigheder medfører reglerne? 
- Hvilke uhensigtsmæssigheder er der i relation til de objektive regler, og hvor bør lovgiv-

ningen eventuelt tilpasses? 
- Hvilke muligheder har selskaber og deres aktionærer, når forudsætningerne for en gen-

nemført skattefri omstrukturering uden tilladelse svigter, og hvad er konsekvensen ved de 
svigtende forudsætninger?  

 

2.3. Problemafgrænsning 

2.3.1. Positiv afgrænsning 

Afhandlingen udarbejdes på grundlag af gældende dansk lovgivning for anparts- og aktieselska-

ber, og der fokuseres på de skatteretlige aspekter ved de omtalte omstruktureringsmodeller i pro-

blemformuleringen.  

 

I afhandlingen omtales kun aktieselskaber, da det er underforstået, at denne betegnelse dækker 

over såvel aktieselskaber som anpartsselskaber.  

 

Skæringsdatoen for indarbejdelse af lovændringer og afgørelser er fastsat til den 1. april 2009. I 

afsnittet perspektivering kommenteres relevante lovforslag i forhold til omstruktureringer, som 

er under behandling på skæringsdagen. 
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2.3.2. Negativ afgrænsning 

Som afhandlingens titel indikerer, er fokus rettet mod gældende regulering inden for skattefrie 

omstruktureringer. Afhandlingen afgrænses dermed fra reglerne om skattepligtige omstrukture-

ringer, der skal ses som et alternativ til reglerne om skattefrie omstruktureringer. I en konkret 

rådgivningssituation bør det naturligvis vurderes, om den skattepligtige omstrukturering er for-

delagtig i forhold til de skattefrie alternativer. 

 

I afhandlingen afgrænses der fra en dybere udredelse af regler vedrørende sambeskatning.  

 

2.4. Litteratursøgning og kildekritik  

Afhandlingens kilder kan inddeles i tre hovedgrupper bestående af lovtekster, cirkulærer, dom-

stolspraksis og lovforslag, faglitteratur og artikler samt respondenters udtalelser til lovforslaget L 

100 A. De anvendte kilder i afhandlingen er gennemgået for validitet og aktualitet. 

 

Lovtekster, bekendtgørelser, domspraksis og lovforslag er udarbejdet af lovgivere samt offentli-

ge instanser, hvorfor det vurderes, at disse kilder besidder høj grad af troværdighed og validitet. 

 

Faglitteratur og artikler, der beskæftiger sig med omstrukturering, er skrevet af en relativt snæver 

gruppe bestående af brancheforeninger, revisorer, advokater, professorer mv. Snæverheden skal 

forstås således, at de omtalte grupper efter vores vurdering anskuer emnet fra samme vinkel, som 

i dette tilfælde kan være præget af et praktisk orienteret hensyn. Dette kan i visse tilfælde synes 

at forekomme problematisk. Gennemgang af litteraturen har imidlertid ikke underbygget denne 

problemstilling, hvorfor kilderne anses for troværdige og objektive.  

 

Desuden anvendes respondentudtalelser fra L 100 A i afhandlingen. Disse er afgivet udelukken-

de med det formål at støtte respondentens interesser og er derfor udelukkende anvendt til inspira-

tion og belysning af mangler ved bestemmelserne om skattefrie omstruktureringer uden tilladel-

se. 
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2.5. Målgruppe 

Nærværende afhandling henvender sig til revisorer og andre skatterådgivere, som ønsker at be-

skæftige sig med rådgivning i forbindelse med omstruktureringer. Hensigten med afhandlingen 

er at give læser et dybdegående indblik i emnet samt ajourføre til gældende regulering. 

 

2.6. Model- og metodevalg 

I afhandlingen anvendes primært den deduktive metode9. Det vil sige, at afhandlingen tager ud-

gangspunkt i teoretiske kilder, der danner grundlag for analyser og konklusioner. Som teoretiske 

kilder anvendes gældende skattelove og dertil hørende forarbejder, cirkulærer, afgørelser og fag-

litteratur inden for området. 

 

Opgaven er inddelt i ni kapitler. Kapitel tre indleder med en gennemgang og diskussion af de 

generelle betingelser for anvendelse af de to alternative regelsæt vedrørende skattefrie omstruk-

tureringer. Kapitlerne fire til syv belyser de fire omstruktureringsmodeller. Kapitel otte indehol-

der en gennemgang og diskussion af reglernes praktiske anvendelsesmuligheder, usikkerheds-

momenter i forhold til værnsreglerne samt reparationsmuligheder ved svigtende forudsætninger.  

 

Hvert kapitel afrundes med en delkonklusion, som i hovedtræk opsummerer kapitlets indhold. 

Afslutningsvis udarbejdes der i kapitel ni en samlet hovedkonklusion, og der foretages perspek-

tivering. 

 

Hvor det findes hensigtsmæssigt at underbygge den verbale behandling af omstruktureringsmo-

dellerne, er afsnittet ledsaget af illustrationer. Alle illustrationer i afhandlingen er fiktive, hvor-

ved det gøres muligt at præge eksemplerne efter behov. Det er imidlertid vores opfattelse, at illu-

strationerne udtrykker de generelle tendenser. 

 

Kildehenvisninger, forklarende kommentarer mv. angives i fodnoter nederst på den aktuelle side. 

 

                                                
9 Den Skinbarlige Virkelighed, side 32.  
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2.7. Afhandlingens struktur 

Kapitel tre indledes med en gennemgang og analyse af incitamenterne for gennemførelse af om-

struktureringer. Derefter gennemgås de generelle regler og betingelser for såvel tilladelsespraksis 

som de objektive regler, herunder redegøres for de værnsregler, som er affødt af det objektive 

regelsæt.  

 

Kapitlerne fire til syv indledes med et teoretisk afsnit, som belyser de fire forskellige omstruktu-

reringsmodeller med udgangspunkt i tilladelsespraksis henholdsvis de objektive regler. Afsnitte-

ne er udarbejdet for, at give læser et indblik i reglerne omkring omstruktureringsmodellerne.  

Under hvert kapitel behandles domme og afgørelser inden for de fire omstruktureringsmodellen 

for at belyse praksisændringer og eventuelle nuancerin-

ger i praksis. De domme og afgørelser, som behandles i 

afhandlingen, er derfor udvalgt med begrundelse i, at de 

har ændret praksis eller anlægger nye fortolkningsmu-

ligheder i henhold til gældende lovgivning. 

 

Kapitel otte behandler anvendeligheden af de objektive 

bestemmelser i praksis, herunder foretages en sammen-

holdelse af de to alternative regelsæt inden for skattefrie 

omstruktureringer. Endvidere gennemgås de reparati-

onsmuligheder selskaber og deres aktionærer har, så-

fremt forudsætningerne for en gennemført skattefri om-

strukturering svigter. Herunder belyses konsekvenserne 

af svigtende forudsætninger. Undervejs diskuteres 

eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nugældende re-

gulering, og om muligt stilles der forslag til, hvor lov-

givningen bør tilpasses. 

 

Der udarbejdes undervejs i afhandlingen delkonklusio-

ner over de væsentligste afsnits indhold og til slut en 

samlet hovedkonklusion i kapitel 9. Konklusionsafsnit-

tet afrundes af en perspektivering. 

Kapitel 8 
Anvendelse af de objektive regler i praksis 

Kapitel 1  
Indledning 

Kapitel 2  
Problemformulering 

Kapitel 3 
Generelt om skattefri omstrukturering 

Kapitel 4 
Skattefri fusion  

 

Kapitel 5 
Skattefri aktieombytning  

 

Kapitel 6 
Skattefri spaltning  

Kapitel 7 
Skattefri tilførsel af aktiver 

Kapitel 9 
Konklusion og perspektivering 

Opgavens struktur kan illustreres således: 
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3. Generelt om skattefri omstrukturering 

Nærværende kapitel vil indledningsvis indeholde en gennemgang og diskussion af de overvejel-

ser, som typisk ligger til grund for omstruktureringer. Formålet er at belyse de overvejelser sel-

skaber og deres aktionærer formodes at lægge til grund for beslutningen om en omstrukturering. 

Endvidere omhandler afsnittet de forhold og risici, der kan være forbundet med at foretage om-

strukturering, og som bør indgå som en naturlig del af de indledende overvejelser, inden om-

struktureringen igangsættes. 

 

Efterfølgende gennemgås lovgrundlaget for gennemførelse af omstruktureringer i Danmark. Be-

grebet skattemæssig succession diskuteres, og forhold af generel karakter i tilknytning til tilla-

delsespraksis og de objektive regler behandles samlet. Herunder fokuseres særligt på de indførte 

værnsregler, der er affødt af de objektive regler med det formål at imødegå skatteundgåelse og 

skatteunddragelse. Endelig belyses øvrige konsekvenser af generel karakter, ved indførelsen af 

de objektive regler. 

 

3.1. Incitamenter til omstrukturering 

Forud for enhver omstrukturering bør virksomheden og dens aktionærer foretage en konkret vur-

dering af fordele og ulemper i forbindelse med omstruktureringer, herunder i relation til virk-

somhedens strategiske mål, ejerkredsens mål, indkomstforhold mv. I det omfang det er muligt, 

bør der udarbejdes en cost-benefit analyse for at underbygge det økonomiske aspekt. 

 

Der findes ingen systematiske undersøgelser af de motiver, som må antages at ligge til grund for 

virksomheder og deres aktionærers beslutninger i forbindelse med en omstrukturering. En be-

skrivelse og vurdering af motiverne må derfor nødvendigvis baseres på et delvist usikkert og 

ufuldstændigt grundlag. 

 

Indledningsvis skal det præciseres, at der skelnes mellem interne og eksterne omstruktureringer, 

idet der ved eksterne omstruktureringer, i modsætning til ved interne, er tale om et forhold mel-

lem flere parter. Desuden kan der ligge vidt forskellige motiver og incitamenter til grund for om-

struktureringerne. 
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Ekstern omstrukturering 

Ved eksterne omstrukturering forstås, at to eller flere eksterne parter forenes, typisk gennem fu-

sion eller opkøb. Motivet bag foreningen er ofte stordriftsfordele, der gennem synergier resulte-

rer i forbedret indtjening eller risk management, der såvel kan indebære risikospredning som ri-

sikoafgrænsning.  

 

Nedenfor er oplistet en række af de incitamenter og motiver, der sædvanligvis leder til ekstern 

omstrukturering: 

 
- Synergier - omkostningsminimering ved stordriftsfordele  
- Risikospredning 
- Videns- og ressourceanskaffelse 
- Optimering af forsyningskæden  
- Opnåelse af markedslederposition 
- Forbedring af konkurrenceevnen 

 

For år tilbage var det ofte forekommende blandt større danske virksomheder, at der gennem op-

køb og fusioner blev genereret vækst samt etableret nye forretningsområder, såkaldt diversifika-

tion. Derved undgik man etableringsfasen, der kan karakteriseres som ressourcekrævende og ri-

sikofyldt. Erfaringer har senere vist, at det i praksis kan være vanskeligt at forene to virksomhe-

der, da ændringer af grundlæggende værdier og traditioner ofte kan være medvirkende til stri-

digheder og kontroverser de forenede parter imellem. Endvidere kan forhold som forskelligheder 

i it-systemer komplicere processen. Som eksempel kan nævnes fusionen mellem A. P. Møller 

Mærsk og P&O Nedlloyd i 2005, der netop var vanskeliggjort af de to mastodonters komplekse 

it-systemer. Ligeledes kan nævnes de mange kommunesammenlægninger i 2007, som var be-

sværliggjort af forskelligheder i it-systemer. 

 

Udfordringerne ved disse sammenlægninger har medvirket til, at mange virksomheder i de sene-

re år i stedet har sat kernekompetencerne i fokus. Det indebærer typisk, at virksomheden udskil-

ler de forretningsområder10, der ikke knytter sig til kernekompetencerne.  

 

Der er naturligvis virksomheder, som bryder med normen og går imod trenden. Her kan eksem-

pelvis nævnes ISS, der målrettet fokuserer på vækst gennem opkøb. Hos ISS er nøglen til succes 

ved denne ekspansionsstrategi, at koncernen har specialiseret sig i overtagelse af konkurrerende 

                                                
10 Eksempelvis ved anvendelse af reglerne om skattefri spaltning eller tilførsel af aktiver 
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virksomheder og i den forbindelse fokuserer på, at de opkøbte virksomheder tilpasses ISS-

koncernen. Overtagelse og opkøb af virksomheder sker ofte ved køb af aktier i det pågældende 

selskab. Behovet for omstrukturering opstår typisk efterfølgende, når den opkøbte enhed af for-

retningsmæssige hensyn skal integreres i et andet koncernselskab. 

 

Fokuseres der udelukkende på kernekompetencer, kan det have den ulempe, at en virksomheds 

eksistensgrundlag er baseret på og er afhængig af ét eller få produkter, segmenter etc.  

Denne omstændighed kan motivere til en ekstern omstrukturering, da risikospredning i form af 

fx fusion med anden virksomhed vil reducere virksomhedens afhængighed af ét produkt, seg-

ment eller lignende.  

 

En begrænsning i risikoen kan tillige opnås i det tilfælde, hvor afhængigheden knytter sig til ek-

sempelvis én underleverandør, og man derfor forener sig med denne underleverandør. Denne så-

kaldte vertikale fusion ses ofte, når afhængigheden til underleverandører er så markant, at virk-

somhedens eksistens er bestemt af denne underleverandør. Profitmaksimering kan ligeledes være 

baggrunden for en fusion, idet der springes et profitled over.  

 

Tilegnelse af viden eller ressourcer ses også som et motiv for ekstern omstrukturering. Det kan 

medvirke til innovation og forretningsudvikling og derved en forbedring af virksomhedens eksi-

stensgrundlag.  

 

Intern omstrukturering 

Interne omstruktureringer er ofte begrundet i andre forhold end eksterne omstruktureringer, men 

adskiller sig dog ikke nødvendigvis fra motiverne bag eksterne omstruktureringer. Der kan blot 

være tale om to forskellige veje til at nå ét og samme mål. 

 

Nedenfor er oplistet en række af de incitamenter og motiver, der oftest leder til intern omstruktu-

rering: 

 
- Forberedelse til generationsskifte 
- Risikoafgrænsning (udskille risikobetonede forretningsområder) 
- Fokus på kernekompetencer 
- Tilpasning til lovgivning, herunder skatteoptimering 
- Forbedring af konkurrenceevnen 
- Fastholdelse af ressourcer, viden og kompetencer (optagelse af ansatte i ejerkredsen) 
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Blandt de primære årsager til interne omstruktureringer er forberedelsen til et kommende genera-

tionsskifte. Det er den forberedelse, der er nødvendig for, at generationsskifteprocessen forløber 

let og glidende. Erfaringer viser, at et velstruktureret generationsskifte i langt højere grad styrker 

virksomheden og bidrager positivt til denne end de mere eller mindre ustrukturerede generati-

onsskifter.  

 

Ved risikoafgrænsning menes, at virksomheder lader mere risikobetonede forretningsområder 

udskille således, at øvrige forretningsområder ikke påvirkes negativt af eventuelle forhold vedrø-

rende de risikobetonede forretningsområder. 

 

Når virksomheder retter fokus mod egne kernekompetencer, kan det resultere i, at ukomplekse 

forretningsområder eller tabsgivende enheder udskilles og afhændes. I disse situationer er det 

vigtigt, at virksomheden har gennemanalyseret konsekvenser ved handlingen. I de tilfælde, hvor 

produkter fra forskellige enheder er komplementært tilknyttet hinanden i fx distributionsfasen, 

kan det være uhensigtsmæssigt at udskille sådanne enheder. Det kan eksempelvis bevirke, at pro-

dukt A, der indbefatter virksomhedens kernekompetence, ikke kan sælges, som en direkte følge 

af udskillelsen af det underskudsgivende produkt B, idet produkt B er den direkte årsag til salget 

af produkt A.  

 

Ved såvel den interne som eksterne omstrukturering er det vigtigt, at beslutningen baseres på en 

konkret analyse af alternativerne, indeholdende konsekvensberegninger, muligheder, faldgruber 

etc. Omkostningerne, der er forbundet med omstruktureringen, skal sammenholdes med fremti-

dige besparelser og gevinster. Tidshorisonten skal fastlægges, og det skal klarlægges, hvorvidt 

virksomheden og dens organisation er i stand til at implementere nye forhold eller tilpasse sig en 

ny struktur.  

 

Ejerforhold 

Der er omtrent lige så mange holdninger til, hvordan en virksomhed bør ledes, som der er virk-

somhedsejere. Det resulterer sommetider i, at virksomheder med flere ejere lader sig opdele. 

Uenighed ejere imellem smitter typisk af ned gennem organisationen. Det kan derfor være hen-

sigtsmæssigt, at blot én fortsætter styringen af virksomheden, eller at den opdeles, hvorefter hver 

ejer kan fortsætte i sin retning. 
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Forskellige holdninger til forventet afkast, risikovillighed samt modstridende visioner kan ligele-

des danne grundlag for en eventuel opsplitning af et selskab. I den forbindelse vil spaltningsreg-

lerne komme på tale. 

 

Øvrige forhold 

Øvrige forhold, som gør sig gældende ved omstrukturering af et selskab, kan omfatte såvel for-

hold af mere blød karakter, som forhold af mere håndgribelig karakter. De såkaldte hårde og 

håndgribelige forhold er karakteriseret ved, at de er relativt let målbare, dvs. de kan omregnes til 

en form for værdi og sammenlignes med øvrige forhold af samme målbarhed, i modsætning til 

de blødere værdier, som oftest er umålbare. 

 

Af de bløde forhold kan eksempelvis nævnes et selskabs navn, brand, image mv. - alle forhold 

som kræver lang tids oparbejdelse, og som et selskab kan spolere ved en forkert beslutning. Der 

kan fx være tale om fusion med et selskab, der anvender børnearbejde i tredjelande, driver for-

retning ud fra uetiske principper, lader deres ansatte arbejde under uhumske forhold eller lignen-

de. Men også frasalg af produktlinjer til en sådan virksomhed kan resultere i et ødelagt image for 

den resterende og bibeholdte del af virksomheden. 

 

Ligeledes kan forhold med samfundsmæssig interesse indgå i overvejelserne om en omstrukture-

ring. Det er ofte i relation til lokalsamfund, at virksomheder nøje bør overveje deres handlinger. 

Konsekvenserne vil med stor sandsynlighed være vidtrækkende, hvis en virksomhed tilsidesætter 

såvel lokale som regionale interesser i sin stræben efter fx forbedret indtjening.  

 

Tilpasning og omstrukturering af et selskab er i særdeleshed også relevant i de tilfælde, hvor et 

selskab står over for en fremtidig børsintroduktion. Her er det ofte hensigten at fremskaffe så stor 

en fremmedkapital som muligt ved børsnoteringen, hvorfor forudgående tilpasninger kan opti-

mere kapitalfremskaffelsen.  

 

Frasalg af tabsgivende enheder anses også for at være et incitament for omstrukturering af et sel-

skab, ligesom opdeling af forretningsområder er det. Ved opdeling af forretningsområder er det 

navnlig i relation til forestående samarbejder eller alliancer med eksterne parter, at omstrukture-

ringer synes at være anvendelige. Det er naturligvis muligt at frasælge enheder ved et almindeligt 

salg, hvilket vil medføre realisationsbeskatning. Udskilles enheden derimod, så den placeres i et 
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underliggende selskab eller et søsterselskab og beholdes aktierne i dette selskab i mere end tre år, 

vil salget af aktierne i dette selskab ikke medføre beskatning af eventuelle avancer.  

 

Udskillelse af forretningsområder i særskilte selskaber kan desuden medføre, at der kommer me-

re fokus på aktiviteten, og en ”turn around” for en tabsgivende aktivitet kan lettere gennemføres, 

idet netop denne aktivitet kommer i fokus og får sine egne kernekompetencer og forretningsom-

råder defineret. 

 

3.2. Lovgrundlag for omstruktureringer 

I skatteretligt henseende kan omstruktureringer foretages ud fra to principper - skattepligtigt eller 

skattefrit. En skattepligtig omstrukturering indebærer, at en virksomhed skattemæssigt anses for 

at afhænde enkeltaktiver, eller at en aktionær anses for at afhænde sin aktiepost, hvilket i begge 

tilfælde medfører realisationsbeskatning. Reglerne om skattefrie omstruktureringer er udarbejdet 

som alternativ til de almindelige regler om realisationsbeskatning med det formål at tilgodese 

virksomhederne og deres aktionærer. I praksis sker det i form af skattemæssig succession, hvil-

ket indebærer, at den latente skattebyrde udskydes til aktiverne henholdsvis aktierne endeligt af-

stås. Der er valgfrihed med hensyn til, om omstruktureringen ønskes gennemført efter almindeli-

ge regler om realisationsbeskatning eller reglerne om skattemæssig succession, dvs. skattefri om-

strukturering med eller uden tilladelse. Reglerne om skattemæssig succession forudsætter dog, at 

både erhverver og overdrager er enige om anvendelsen af regelsættet.  
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Nedenstående skema viser lovgrundlaget for de fire omstruktureringsmodeller, som afhandlingen 

behandler, for henholdsvis skattepligtige- og skattefrie omstruktureringer. 

 
Figur 3-1 - lovgrundlag for omstruktureringsmodeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

En skattepligtig omstrukturering udløser beskatning efter de almindelige skatteretlige principper. 

Udgangspunktet i statsskattelovens § 5 er, at fortjeneste/tab ved salg af et formuegode ikke på-

virker den skattepligtige indkomst. Imidlertid fungerer denne hovedregler om skattefrihed i prak-

sis kun som en undtagelse i det tilfælde, at aktivet eller aktien ikke er erhvervet i spekulations-

øjemed eller som led i næring og heller ikke er omfattet af bestemmelserne i afskrivningsloven, 

aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. Aktiver 

eller aktier, som er omfattet af ejerskifte i forbindelse med en omstrukturering, vil antageligt al-

tid være omfattet af en undtagelsesbestemmelse til statsskattelovens § 5, hvorfor omstrukturerin-

gen udløser beskatning.  

 

De hidtidige regler om skattefrie omstruktureringer efter tilladelsespraksis hviler på direktiv 

90/434/EØF (Fusionsdirektivet), der er ændret ved direktiv 2005/19/EF. Fusionsdirektivet er 

indarbejdet i dansk ret, således at et selskab skal have tilladelse fra SKAT, hvis selskabet ønsker 

at omstrukturere skattefrit.  

 

En skattefri omstrukturering bygger på princippet om skattemæssig succession for aktionærerne. 

Selvom reglerne om skattemæssig succession i forbindelse med omstruktureringer omtales som 

skattefri omstrukturering, er dette imidlertid ikke retvisende. Der er således ikke tale om reel 

skattefrihed, men blot skatteudskydelse for aktionærerne. 

  
Aktieombytning Spaltning Tilførsel af  

aktiver Fusion 

Skattepligtig Almindelig  
avancebeskatning 

Almindelig  
avancebeskatning 

Almindelig  
avancebeskatning 

Almindelig  
avancebeskatning 

Skattepligtig med 
tilbagevirkende kraft Ikke mulig Ikke mulig SEL § 4, stk. 5        

(hvis nystiftet) SEL § 8 A 

Skattefri efter  
tilladelsespraksis ABL § 36 FUL § 15a-15b FUL § 15c-15d Ikke mulig 

Skattefri efter de  
objektive regler ABL § 36 A FUL § 15a-15b FUL § 15c-15d FUL § 1-11           

FUL § 15 
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Den skatteretlige virkning af succession er overordnet, at overdrager ikke beskattes hverken af 

kapitalgevinster eller genvundne afskrivninger på de successionsoverdragne aktiver eller aktier11. 

Skattemæssig succession indebærer således, at erhververen indtræder i overdragers skattemæssi-

ge stilling. Det vil sige, at erhververen overtager overdragerens anskaffelsestidspunkt, anskaffel-

sessum og anskaffelseshensigt. Erhververen overtager desuden opgørelsesmetode, dvs. hvis 

overdrageren eksempelvis har anvendt lagerprincip til opgørelse af indkomsten, skal erhververen 

tillige anvende lagerprincippet. For gennemførelse af en skattefri omstrukturering efter danske 

regler er det et krav, at der er tale om en erhvervsvirksomhed. Det er ligeledes et krav, at Dan-

mark har beskatningsretten til de aktiver, der succederes i.  

 

Med vedtagelsen af lov nr. 343 er der indført objektive regler om skattefri omstrukturering som 

et valgfrit alternativ til de hidtidige direktivstyrede regler i tilladelsespraksis. Regelsættet gælder 

parallelt med de hidtidige bestemmelser efter tilladelsesordningen og ændrer således ikke på de 

gældende regler og muligheden for at søge SKAT om tilladelse til skattefri aktieombytning, skat-

tefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver12. Dog fjernes reglerne om fusion i tilladelsesprak-

sis, hvorefter skattefrie fusioner udelukkende kan gennemføres med udgangspunkt i de objektive 

regler. 

 

Formålet med lovændringen er at give aktionærer, selskaber og koncerner en mere enkel adgang 

til gennemførelse af skattefrie omstruktureringer, ved at de objektive regler giver mulighed for 

omstrukturering uden forudgående indhentelse af tilladelse fra SKAT. Regelsættet skal således 

ses som en lettelse af de administrative byrder for aktionærer, selskaber og koncerner13. Samtidig 

indebærer reglerne, at der gives samme nemme adgang til skattefri omstrukturering som i de øv-

rige EU-lande.  

 

I de følgende afsnit behandles de generelle bestemmelser for omstrukturering efter henholdsvis 

tilladelsespraksis og de objektive regler. Afhandlingen vil herefter ikke fokusere på de skatte-

pligtige regler for omstrukturering. 

 

                                                
11 Generationsskifte - Omstrukturering, side 317 
12 Bemærkninger til lovforslag L110 - afsnit 2 
13 Bemærkninger til lovforslag L110 - afsnit 2 
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3.3. Generelt om dansk tilladelsespraksis 

Som det fremgår af figur 3-1 kan tilladelsespraksis ikke anvendes på skattefrie fusioner. Det er 

således kun i forbindelse med skattefri aktieombytning, skattefri spaltning samt skattefri tilførsel 

af aktiver, at tilladelsespraksis har retsvirkning.  

 

Anvendelsen af fusionsdirektivets regler om skattefri omstruktureringer efter tilladelsespraksis, 

forudsætter som omtalt tilladelse fra SKAT. De danske regler i aktieavancebeskatningslovens § 

36 og fusionsskatteloven §§ 15a og 15c fastsætter ikke nærmere kriterier for, hvad som kræves 

opfyldt for opnåelse af tilladelse. De lovlige kriterier og dermed rammerne for SKAT’s kompe-

tence må derfor findes i det samlede hjemmelsgrundlag for danske tilladelsespraksis, som ud 

over fusionsdirektivet med tilknyttet ministerrådsprotokol omfatter to afgørelser fra EF-

domstolen14 samt de danske nationale fortolkningsbidrag, i form af lovforarbejder og dansk ad-

ministrativ praksis.15   

 

3.3.1. Fusionsdirektivet og de danske nationale fortolkningsbidrag 

Fusionsdirektivet er formuleret som et ”minimumsdirektiv”, hvormed de respektive medlemssta-

ter er berettiget til, at fastsætte lempeligere regler. Fusionsdirektivet, som tilladelsespraksis byg-

ger på, indeholder i hovedtræk en angivelse af direktivets formål, nogle objektive kriterier for, 

hvilke transaktioner der skal kunne gennemføres skattefrit - de objektive betingelser (artikel 2-

10) - samt et kriterium for at kunne frasortere i øvrigt omfattede transaktioner - de subjektive be-

tingelser (artikel 11)16.  

 

Selve fusionsdirektivet er ikke skrevet direkte ind i dansk lovgivning, men inkorporeret i de rele-

vante bestemmelser17. Da fusionsdirektivet ikke er indarbejdet i dansk lovgivning i sin fulde 

tekst, er bidragene fra dansk retspraksis alene angivet i forskellige indirekte udsagn, herunder 

som bemærkninger til de forskellige lovændringer.  

 

                                                
14 Leur-Bloem sagen og Hans Markus Kofoed 
15 Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 59 
16 SKM2007.751.SKAT - afsnit 2.0 
17 Se eksempelvis ABL §§ 36, stk. 1 og 36 A stk. 1, FUSL §§ 15a, stk. 1 og 15c, stk. 1 samt note 1 til FUSL, hvoraf det fremgår, 
at FUSL indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af fusionsdirektivet (Rådets direktiv 90/434/EØF ændret ved Rådets 
direktiv 2005/19/EF) 



Copenhagen Business School 2009  Frederik Gustafsen 
Kandidatafhandling 3. Generelt om skattefri omstrukturering Kristian Pedersen 
   

 
 

  Side 17 af 123 

Som udgangspunkt har alle selskaber, der opfylder de objektive betingelser i fusionsdirektivet, et 

retskrav på tilladelse til skattefri omstrukturering efter bestemmelserne i aktieavancebeskatnings-

lovens § 36 og fusionsskatteloven §§ 15a og 15c, uanset at formålet måtte vise sig at være finan-

sielt, økonomisk eller skattemæssigt18. En medlemsstat kan alene afslå anvendelsen af direktivets 

bestemmelser ved bedømmelse af de subjektive betingelser, såfremt transaktionen ud fra en sam-

let konkret undersøgelse må antages, at have skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hoved-

formålet eller et af hovedformålene19. Retskravet på tilladelse begrænses således alene af direkti-

vets skatteundgåelsesklausul i artikel 11, og dermed bliver det fortolkning og afgrænsning af 

denne klausul, som afgør, hvornår der skal gives tilladelse til en given transaktion.  

 

EF-domstolens praksis lægger op til, at medlemsstaterne skal fortolke de objektive betingelser 

direkte efter ordlyden, og at subjektive betingelser alene har betydning ved den samlede vurde-

ring af, om der foreligger skatteundgåelse eller skatteunddragelse20. EF-domstolen har i tre afgø-

relser21 fastslået, at de objektive betingelser i fusionsdirektivets artikel 2-10 er udtømmende22.  

 

Fusionsdirektivets skatteundgåelsesklausul 

Som nævnt giver skatteundgåelsesklausulen i artikel 11 medlemsstaternes nationale skattemyn-

digheder ret til at afslå eller fastsætte vilkår for en skattefri omstrukturering, såfremt hovedfor-

målet eller et af hovedformålene med omstruktureringen er skatteundgåelse eller skatteunddra-

gelse. Tilstedeværelsen af skatteundgåelsesklausulen sikrer, at misbrug kun kan hindres inden for 

rammerne af denne bestemmelse og dermed ikke gennem en bred fortolkning ud fra formåls-, 

helheds- eller realitetsbetragtninger af de objektive betingelser23. Bedømmelsen baseres på en 

individuel vurdering af de subjektive betingelser, herunder særligt om omstruktureringen er be-

grundet i gyldige forretningsmæssige årsager. 

 

Ved afgørelsen af, om en påtænkt transaktion har skatteundgåelse eller skatteunddragelse som 

hovedformål eller et af hovedformålene, kan skattemyndighederne ikke anvende forud fastsatte 

generelle kriterier eller vilkår, men skal i stedet foretage en samlet undersøgelse af den konkrete 

transaktion, og undersøgelsen skal i den forbindelse vurderes under hensyn til proportionalprin-
                                                
18 Generationsskifte - Omstrukturering, side 692 - Leur Bloem sagen 
19 SKM2007.751.SKAT - afsnit 2.0 
20 SKM2007.751.SKAT - afsnit 2.1 
21 Sag C-28/95, Leur Bloem, SU 1997, 257, sag C-43/00, Andersen & Jensen ApS, SKM2002.620.EFD og sag C-321/05, Hans 
Markus Kofoed, SKM2007.880.SR 
22 TfS 2008, 616 - afsnit 2 
23 Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 68-70 
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cippet24. Myndighederne skal respektere et almindeligt proportionalprincip, forstået således at 

man ikke må agere mere restriktivt end nødvendigt for at modvirke skatteundgåelse eller skatte-

unddragelse. Man må derfor ikke nægte tilladelse i tilfælde, hvor vilkårsfastsættelse er tilstræk-

kelig25.  Konkrets fremgår det af Leur-Bloem sagens præmis 44:  

 

”at en generel regel, hvorefter visse former for transaktioner automatisk er afskåret fra at 
opnå skattefordel, […] går - uanset om der faktisk foreligger skattesvig eller skatteunddra-
gelse - ud over, hvad der er nødvendigt for at undgå en sådan form for skattesvig eller 
skatteunddragelse, og vil være i strid med direktivets formål.” 

 

En egentlig vurdering af, hvorvidt Danmark overholder proportionalprincippet menes at ligge 

uden for afhandlingens formål, hvorfor dette ikke behandles yderligere. 

 

Forretningsmæssig begrundelse og skatteundgåelsesklausulens formodningsregel 

Skatteundgåelsesklausulens formodningsregel baseres på ordlyden af fusionsdirektivets artikel 

11 som indikerer, at skatteyderens begrundelse skal indeholde mere end selve skattefordelen ved 

omstruktureringen for at påvise, at hovedformålet ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragel-

se26. Uddrag af artikel 11, stk. 1, litra a lyder således: 

 
”… forholder det sig sådan, at en [transaktion] ikke foretages af gyldige forretningsmæs-
sige årsager som f.eks. omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selska-
ber, som deltager i transaktionen, kan der være grund til at formode, at hovedformålet el-
ler et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse” 

 

Foruden de to positivt nævnte begreber omstrukturering og rationalisering af aktiviteterne, er 

begrebet gyldige forretningsmæssige årsager ikke nærmere defineret i artikel 11. EF-domstolen 

har i Leur-Bloem-sagen fastslået, at begrebet gyldige forretningsmæssige årsager ikke omfatter 

tilfælde, hvor hensigten alene har været at opnå skattemæssige fordele. Begrebet gyldige forret-

ningsmæssige årsager er derfor mere vidtgående end hensigten om blot at opnå en ren skatte-

mæssig fordel27. Det påhviler således den skattepligtige at anføre gyldige forretningsmæssige 

årsager, herunder at årsagerne kan begrundes i virkelig forhold og ikke blot er en hypotetisk eller 

standardiseret begrundelse.  

                                                
24 Sag C-28/95, Leur Bloem, SU 1997, 257 - præmis 41 henholdsvis 43 
25 Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 64 
26 Aktieombytning og uegentlig fusion - side 61 
27 Sag C-28/95, Leur Bloem, SU 1997, 257 - præmis 47 
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Begrebet forretningsmæssig begrundelse har i dansk praksis udviklet sig over tid. Frem til 2004 

blev der ikke stillet strenge krav til den forretningsmæssige begrundelse. Emnet blev dog sat i 

fokus i 2004 og især i 2005, hvor der blev indført ny målestok for begrebet forretningsmæssig 

begrundelse28. I årene fra 2005 til 2007 blev der således givet afslag i sager, som efter den tidli-

gere praksis ville have udløst en tilladelse29. Afslagene forekom imidlertid også uforståelige i 

forhold til sagernes betydelige elementer af forretningsmæssige årsager. Senest synes offentlig-

gørelsen af nedenstående to afgørelser dog at være udtryk for en opblødning af det restriktive syn 

på den forretningsmæssige begrundelse. 

 

I første sag blev der ved retsforlig i Vestre Landsret den 22. maj 200730 i væsentlig grad rykket 

ved retsgrundlaget og dermed vurderingskriteriet for retskravet på tilladelse. I tilknytning til rets-

forliget har Skatteministeriet offentliggjort en kommentar31. Følgende generelle retsopfattelse 

blev publiceret: 

 

”Det er Skatteministeriets vurdering, at der ikke kan nægtes tilladelse til at gennemføre 
skattefrie selskabsmæssige omstruktureringer, hvis blot parterne ved beslutningen om 
transaktionens gennemførelse har lagt vægt på, at den giver mulighed for at undgå eller 
udskyde en beskatning. Der må i den henseende lægges vægt på fusionsdirektivets grund-
læggende formål, nemlig at de i direktivet omhandlede transaktioner skal kunne gennemfø-
res, uden at det udløser en kapitalgevinstbeskatning, når transaktionerne er forretnings-
mæssigt velbegrundede.” 

 

I den konkrete sag medførte en planlagt generationsskiftemodel i form af skattefri aktieombyt-

ning og efterfølgende ophørsspaltning væsentlige finansieringsmæssige fordele for den yngre 

generation. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen, at tilladelsen til omstrukture-

ringen ikke kunne nægtes, idet omstruktureringen var velbegrundet i forretningsmæssige årsager.  

 

I den anden afgørelse32 kunne SKAT’s afslag på ansøgning om skattefri ophørsspaltning ikke 

opretholdes efter Landsskatterettens vurdering med henvisning til ovenstående kommentar fra 

Skatteministeriet, idet transaktionen ligeledes var forretningsmæssigt velbegrundet i risikoaf-

grænsning og uenigheder blandt aktionærerne om fremtidige investeringer. Herved fandt Lands-

                                                
28 SR-Skat 2/08 - side 116 
29 Se eksempelvis SKM2005.26.TSS og SKM2006.163.LSR, hvor det er ganske svært at forstå baggrunden for afslagene. I begge 
sager var der elementer af skatteudskydelse, men sagerne synes i høj grad at være udtryk for reelle generationsskifter af aktive 
erhvervsvirksomheder.  
30 TfS 2008, 21 - Gennemgang af retsforliget i Autolakerer-sagen 
31 SKM2007.807.DEP 
32 SKM2008.134.LSR 
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skatteretten, at det ikke kunne antages, at hovedformålet eller et af hovedformålene med den 

skattefri omstrukturering var skatteundgåelse eller skatteunddragelse.  

 

Det skal imidlertid nævnes, at Landsskatteretten i to øvrige klagesager fra foråret 2008 har stad-

fæstet meddelte afslag fra SKAT på skattefrie omstruktureringer33. I begge sager lagde Lands-

skatteretten vægt på, at den forretningsmæssige begrundelse ikke var tilstrækkeligt underbygget 

af konkrete og aktuelle planer for dispositionerne. Hermed kan det fastslås, at den forretnings-

mæssige begrundelse fortsat skal underbygges i behørig grad, og at standardformuleringer i an-

søgningerne stadig ikke accepteres, ligesom den forretningsmæssige begrundelse skal tage ud-

gangspunkt i og gavne den konkrete virksomhed. 

 

De gyldige forretningsmæssige årsager ifølge tilladelsespraksis kan opstilles således34:  

- Styrkelse af forretningsgrundlaget 
- Rationalisering 
- Opstart af nye aktiviteter 
- Hensigtsmæssig selskabsstruktur 
- Risikobegrænsning 
- Løsning på samarbejdsvanskeligheder 
- Aktionærernes investeringsmæssige interesser 
- Ægtefælleformueretlige årsager 
- Generationsskifte 

 
Der er således mange gyldige forretningsmæssige begrundelser. Fællesnævneren for de gyldige 

er blot, at de skal tage udgangspunkt i virksomheden og gavne denne. 

 

Seneste praksis vedrørende skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål 

Ordlyden ”som hovedformål eller et af hovedformålene” lægger op til, at skatteundgåelse som ét 

bland flere ligeværdige formål, er tilstrækkeligt til at nægte tilladelse. Således er bestemmelserne 

også hidtil anvendt i praksis hos SKAT35 og i Landsskatteretten36. Muliggør en transaktion en 

skattemæssig fordel, har ansøgeren i almindelighed haft svært ved at løfte bevisbyrden for at 

sandsynliggøre, at de forretningsmæssige årsager er langt overvejende og dermed hovedformålet 

med transaktionen. Har ansøgeren ikke haft held med at godtgøre en overvægt af forretnings-

mæssig årsag, har tilladelse som udgangspunkt været nægtet37. 

                                                
33 SKM2008.255.LSR og SKM2008.256.LSR 
34 Jf. Fusionsskatteloven 2008 med kommentarer, side 112 ff 
35 SKM2006.9.SKAT 
36 TfS 2006, 801 
37 TfS 2008, 21 
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Med udgangspunkt føromtalte retsforlig i Vestre Landsret38, synes praksis omkring fortolkning 

af ordlyden ”et af hovedformålene”, at være ændret og betydeligt konkretiseret, idet Skattemini-

steriet i sin kommentar39 til retsforliget offentliggjorde følgende generelle retsopfattelse: 

 

”En formålsfortolkning fører derfor til, at skatteundgåelse kun kan anses for at være "et 
af hovedformålene" med en omstrukturering, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig 
fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende 
selskabsmæssige omstrukturering.” 

 

Med kommentaren leverer Skatteministeriet således det helt afgørende fortolkningsbidrag til 

skatteundgåelsesklausulen: at en transaktion kun kan anses for at have skatteundgåelse som ho-

vedformål, ”hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste år-

sag”. Dermed skal kriteriet ”et af hovedformålene” altså fortolkes entydigt som ”hovedformålet”. 

 

Retsforliget må antageligt afstedkomme, at et betydeligt antal afslag skal revurderes40. I disse 

sager har afslag på tilladelse netop været baseret på retsopfattelsen, at tilladelse kunne nægtes, 

blot skatteundgåelse var ét af flere ligeværdige hovedformål. Det skal i den forbindelse fremhæ-

ves, at der i klagesager vil være mulighed for at opnå fuld omkostningsdækning for afholdte kla-

gesagsudgifter41,42.  

 

Fortolkningsbidrag jf. ministerrådsprotokol 

De relevante kriterier i dag er således gyldige forretningsmæssige årsager opvejet mod skatte-

undgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål. Som eneste direktivrelateret afgrænsning af 

skatteundgåelsesklausulens indhold, findes en retsrådsprotokol til det oprindelige direktiv43. Heri 

anføres det, at adgangen til en omstrukturering kan hindres, såfremt en tilførsel af aktiver eller en 

aktieombytning efterfølges af et ”hurtigt salg” af de aktier, der er udstedt som vederlag for trans-

aktionen44. 

                                                
38 TfS 2008, 21 - Gennemgang af retsforliget i Autolakerer-sagen 
39 SKM2007.807.DEP 
40 Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at SKAT ikke anerkender udtalelser fra Skatteministeriets departement som gene-
relle praksisændring, men alene ser denne som en kommentar vedrørende en konkret afgørelse. Den fremtidige betydning af 
kommentaren kan derfor ikke angives entydigt. 
41 Jf. Skatteforvaltningslovens § 52, kan der opnås fuld omkostningsdækning for udgifter til revisor- og advokat, ved klager over 
afgørelser vedrørende skat, moms eller andre afgifter til følgende myndigheder: skatteankenævnet, SKAT, Ligningsrådet, Lands-
skatteretten og Domstolene, såfremt der opnås medhold i de fleste klagepunkter. I tilfælde hvor der opnås medhold i mindre end 
50 pct. af klagepunkterne, dækkes halvdelen af omkostningerne. 
42 Det skal bemærkes, at der i Skatteministeriet udkast til Forårspakken 2009, sendt til høring den 20. marts 2009, er foreslået, at 
afskaffe omkostningsgodtgørelse for skatte- og afgiftssager - i stedet foreslås disse udgifter fradragsberettigede 
43 Rådets direktiv 90/434/EØF 
44 Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 60-61 
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Rettidig indhentelse af tilladelse 

Det er ikke en betingelse for skattefri omstrukturering efter tilladelsespraksis, at tilladelsen er 

opnået på forhånd. Af hensynet til konsekvenserne ved et afslag har det dog frem til indførelsen 

af det objektive regelsæt været forbundet med en betydelig risiko at gennemføre omstrukturerin-

gen selskabsretligt forud for, at tilladelsen forelå, idet en selskabsretlig gennemført omstrukture-

ring ikke giver ret til fortrydelse af transaktionen. Konsekvensen ved et afslag på ansøgningen 

om skattefri tilladelse har hidtil været, at transaktionen herefter skulle anses som skattepligtig. 

Dette er for så vidt stadig konsekvensen, dog stilles virksomhederne bedre i medfør af de nye 

objektive regler, idet de to parallelle regelsæt om skattefrie omstruktureringer tillader ”fuld 

shopping”. Hermed forstås, at omstruktureringer kan gennemføres efter det nye regelsæt, selvom 

der tidligere er givet afslag efter tilladelsespraksis, forudsat at betingelserne for anvendelse af de 

objektive regler i øvrigt er opfyldt45. ”Fuld shopping” kan også gøres anvendelig i den omvendte 

situation, hvor en omstrukturering foretaget efter de objektive regler fortrydes med efterfølgende 

ansøgning efter tilladelsessystemet. Den tidsmæssige begrænsning for skift af omstrukturerings-

system følger af bestemmelserne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. 

 

I det efterfølgende afsnit behandles de nye objektive regler om skattefrie omstruktureringer i 

henhold til lov nr. 343. 

 

3.4. Generelt om objektive regler 

Det seneste lovgivningsmæssige fortolkningsbidrag til skatteundgåelsesklausulen fremkom i for-

bindelse med vedtagelsen af L 100 A ved lov nr. 343, der indførte de objektiverede regler med 

mulighed for skattefri omstrukturering uden tilladelse. Fortolkningsbidragene udledes af lovbe-

mærkningerne for de forskellige objektive bestemmelser i det nye regelsæt, bestående af fusions-

skatteloven §§ 15a og 15c samt aktieavancebeskatningslovens § 36 A.  

 

Som tidligere omtalt påser SKAT i sin behandling af ansøgninger om tilladelse til skattefri om-

strukturering efter tilladelsespraksis, at omstruktureringen er båret af gyldige forretningsmæssige 

årsager og ikke reelt benyttes som middel til at afstå aktiver skattefrit, og derved til at undgå 

avancebeskatningen. Gennem tilladelsespraksis og særligt de vilkår, som SKAT kan stille for 

tilladelserne, dæmmes der op for, at reglerne om avancebeskatning omgås.

                                                
45 Revision & Regnskabsvæsen - nr. 6, juni 2007 - side 15 
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Den væsentligste ændring i forehold til tilladelsespraksis er således objektiviseringen af reglerne. 

Objektiviseringen medfører, at lovbestemmelserne er renset for subjektive betingelser, og der 

opnås herved den retssikkerhedsmæssige fordel for skatteyder, at de objektive betingelser, som 

kræves for at omstruktureringen kan gennemføres skattefrit, fremgår direkte af lovteksten. Der-

med undgås skatteundgåelsesklausulens subjektive vurdering. Selskaber og aktionærer, som op-

fylder de objektive bestemmelser, har således et retskrav på anvendelse af reglerne om skattefri 

omstrukturering efter de objektive regler. 

 

Efter det objektive regelsæt har SKAT derfor ikke længere mulighed for at påse, om der ved om-

struktureringen foreligger utilsigtede skattemæssige fordele, da omstruktureringen sker uden 

SKAT’s indblanding. For at forhindre skatteundgåelse eller skatteunddragelse er der indført et 

sæt værnsregler, som skal varetage den kontrolfunktion, der før var udført ved SKAT’s godken-

delse af omstruktureringsansøgningen. Værnsreglerne skal således forebygge, at man som alter-

nativ til en skattepligtig transaktion benytter de objektive regler for efterfølgende at afhænde ak-

tierne, altså en omgåelse af skattesystemet. Værnsreglerne tilskynder, at selskabsdeltagerne be-

holder deres vederlagsaktier, og i visse tilfælde også de aktier, de havde i forvejen, i tre år efter 

en skattefri omstrukturering.  

 

3.4.1. Gennemgang af værnsreglerne 

Værnsreglerne er udformet således, at det ikke vil være interessant at anvende adgangen til skat-

tefri omstrukturering uden tilladelse, hvis hovedformålet med en omstrukturering er skatteund-

gåelse eller skatteunddragelse. Værnsregler gælder alene for spaltning, tilførsel af aktiver og ak-

tieombytning. En del af værnsreglerne er generelle og har virkning for alle tre omstrukture-

ringsmodeller. De generelle værnsregler er oplistet nedenfor46: 

 

- Fastsættelse af ejertid og anskaffelsessum 
- Udbyttebegrænsning 
- Vederlæggelse til handelsværdi 
- Forlænget ligningsfrist 
- Indberetning sammen med selvangivelsen 

                                                
46 Værnsreglerne fremgår af hhv. aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 7, fusionsskattelovens § 15b, stk. 8 og § 15d, stk. 8. 
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De generelle værnsregler gennemgås samlet i nedenstående afsnit, mens de øvrige værnsregler 

med virkning for enkelte af omstruktureringsmodellerne gennemgås i de respektive afsnit. 

 

Fastsættelse af ejertid og anskaffelsessum 

Udgangspunktet er, at aktionærer succederer i den oprindelige anskaffelsessum og anskaffelses-

tidspunkt for vederlagsaktier modtaget i forbindelse med omstruktureringen. Værnsreglerne in-

deholder imidlertid en bestemmelse som medfører, at selskabsaktionærer ved skattefri spaltning 

og ved tilførsel af aktiver samt under visse omstændigheder for aktieombytning skal fastsætte 

erhvervelsestidspunktet for aktier omfattet af en omstrukturering, til omstruktureringsdatoen. 

Formålet er at undgå, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse bliver efterfulgt af et skatte-

frit salg af aktierne, som var ejet under tre år inden transaktionen. Således vil et skattefrit salg af 

datterselskabsaktier først kunne ske tre år efter ombytningen, spaltningen eller tilførslen47. Af-

hændes aktierne inden for tre år, vil avancen blive beskattet efter de almindelige avanceregler. 

For personaktionærer sker der altid fuld succession, idet personaktionærer ikke er omfattet af 

reglerne om skattefrihed ved salg af aktier ejet mere end tre år, og således ikke kan spekulere i at 

undgå beskatning som følge af en skattefri omstrukturering. 

 

Nedenstående figur illustrerer konsekvenserne for selskabsaktionærer i forbindelse med en skat-

tefri omstrukturering efter de objektive regler for så vidt angår ejertid, anskaffelsessum og an-

vendelsesmulighed for uudnyttede aktietab. 

 

                                                
47 Aktieavancebeskatningslovens § 9 
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Figur 3-2 - konsekvenser for selskabsaktionærer - ejertid, anskaffelsessum mv. 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SR-SKAT 2 / 2008 - side 101 

  

Udbyttebegrænsning 

Udlodning af udbytte efter en skattefri omstrukturering uden tilladelse er ligeledes underlagt en 

treårig begrænsningsperiode48. Selskabsaktionærer må i begrænsningsperioden kun modtage 

skattefrit udbytte svarende til den forholdsmæssige andel af selskabets ordinære resultat49, fra-

trukket skattefrie udbytter og skattefrie aktieavancer, som det selskab, der er begrænset af udlod-

ningen af udbyttet, har modtaget. Udbyttebegrænsningen omfatter imidlertid kun selskabsaktio-

nærer, som er berettiget til at modtage skattefrit udbytte50. Dermed omfattes personaktionærer 

ikke. Formålet med udbyttebegrænsningen er at undgå, at en ellers skattepligtig transaktion bli-

ver gjort skattefri ved hjælp af reglerne om skattefri omstrukturering ved eksempelvis at tømme 

et selskab, som ellers skulle afstås skattepligtigt.  

                                                
48 Begrænsningsperioden gælder tre år fra den selskabsretlige gennemførelse af ombytningen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 
36A stk. 7, ved spaltning og tilførsel af aktiver gælder udbyttebegrænsningen i perioden fra spaltningsdatoen/tilførselsdatoen og 
indtil tre år efter den selskabsretlige vedtagelse af transaktionen jf. fusionsskattelovens § 15b stk. 8 og § 15d stk. 8 
49 Som ordinært resultat forstås resultatet efter skat i den generalforsamlingsgodkendte årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven 
eller IFRS. 
50 Selskabsaktionærer kan modtage skattefrit udbytte ved aktiebesiddelse på mere end 10 pct.  
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Som udbytte medregnes udlodninger fra de deltagende/det modtagende/det erhvervede selskab, 

der efter ligningslovens §§ 16 A og B behandles som udbytte51. Således er udbyttebegrebet væ-

sentligt udvidet i forhold til det selskabsretlige udbyttebegreb og omfatter dermed alle former for 

goder modtaget som aktionær, uanset om udlodningen mv. er gyldig rent selskabsretligt. Til ud-

bytte medregnes foruden deklareret udbytte således også provenuer og afståelsessummer, som 

efter særlig hjemmel skattemæssigt behandles som udbytte og maskeret udbytte. Det skal dog 

bemærkes, at kontantvederlag ikke skal medregnes som udbytte, selvom det eksempelvis efter 

fusionsskattelovens § 15b, stk. 4, 5. pkt. skattemæssigt behandles som udbytte. 

 

Et selskabs kan, foruden ved udbytteudlodning, også tømmes ved at yde tilskud til koncernfor-

bundne selskaber, som efter vedtagelsen af lov nr. 343 tillige er gjort skattefrit52. Derfor er der 

indført en bestemmelse i henholdsvis aktieavancelovens § 36 A, stk. 7, 5. pkt. og fusionsskatte-

loven §§ 15b, stk. 8, 5. pkt. og 15d, stk. 8, 5. pkt., som sidestiller skattefrit tilskud med skattefrit 

udbytte i forhold til beregning af udbyttebegrænsningen.  

 

Nedenstående figur illustrer udbyttebegrænsning for skattefrit udbytte ved omstrukturering uden 

tilladelse. Tilskudsbegrænsning anføres desuden i parentes. 

 

                                                
51 Jf. høringssvar og kommentarer til fusionsskattelovens §§ 15b, stk. 8 og 15d, stk. 8 samt aktieavancebeskatningslovens § 36 A 
stk. 7. 
52 Selskabsskattelovens § 31D 
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Figur 3-3 - konsekvenser for selskabsaktionærer - udbytte- og tilskudsbegrænsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SR-SKAT 2 / 2008 - side 101 

 

Skærpelse af udlodningspotentialet 

Med vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009 har skatteministeriet ændret definitionen af 

udlodningspotentialet. Hidtil har definitionen været, at udbyttet ikke måtte overstige det ordinære 

resultat før skat og ekstraordinære poster. Efter lovændringen må udbytteudlodninger ikke over-

stige årets resultat efter skat, fratrukket skattefrit udbytte og skattefri aktieavancer, som det del-

tagende selskab har modtaget. Med lovændringen elimineres muligheden for omgåelse af udbyt-

tebegrænsningsreglerne, som bestod i at optage datterselskaber til kostpris og derefter udlodde 

frie reserver optjent før omstruktureringen. Derudover udelukkes muligheden for videreudlod-

ning af datterselskabernes ordinære resultater optjent efter omstruktureringen. Den sidste del af 

lovændringen synes at ramme uforholdsmæssigt bredt i forhold til målet med at forhindre omgå-

else af værnsreglen. Lovændringen hæmmer anvendelsesmuligheden for skattefri omstrukture-

ring uden tilladelses i større koncerner, hvor behovet for videreudlodning af modtagne skattefrie 

udbytter ofte er til stede, da hovedparten af indtjeningen ligger i datterselskaberne. Skærpelsen 

kan illustreres således: 
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Figur 3-4 - skærpelse af udlodningspotentialet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Driftsselskab D1 har deltaget i en aktieombytning, hvor holdingselskabet H1 etableres og tildeles 

aktierne i D1. Da aktieombytningen er gennemført ved en skattefri omstrukturering uden tilladel-

se, er driftsselskab D1 omfattet af den 3-årige udbyttebegrænsning, således at der ikke udloddes 

skattefri udbytter fra driftsselskab D1 til holdingselskab H1, som overstiger årets resultat, fra-

trukket skattefri udbytter modtaget fra datterselskaberne DD1 og DD2. Konsekvensen af lov-

ændringen er, at udbytter modtaget fra datterselskaberne DD1 og DD2 ikke kan videreudloddes 

fra driftsselskabet D1 til holdingselskabet H1. 

 

Da lovændringen synes at ramme for bredt, bør det give anledning til genovervejelse af bestem-

melsen. Begrænses bestemmelsen til kun at omfatte udlodning af reserver optjent før tidspunktet 

for omstruktureringen, vil det antageligt være i overensstemmelse med den oprindelige hensigt 

med reglerne og samtidig eliminere hullet i lovgivningen, som tillod videreudlodning af opspa-

rede overskud fra datterselskaber optjent før omstruktureringen.  

 

Opgørelse af udbyttepotentiale 

Selskabsaktionærens andel af resultatet opgøres på grundlag af selskabets andel af aktiekapitalen 

med fradrag af selskabets beholdning af egne aktier. Der er ikke noget, som hindrer aktieklasser 
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eller forlods udbytteret, så en aktionær eksempelvis modtager hele udlodningen, såfremt aktio-

nærens aktieklasse indeholder en beløbsmæssig forlods udbytteret, som udlodningen kan rumme. 

 

Når det skal vurderes, om udbyttebegrænsningen er overholdt, foretages der en vurdering af de 

enkelte års udlodninger i forhold til det enkelte års resultat. Hvis udlodningen overstiger det på-

gældende regnskabsårs ordinære resultat efter skat, anses omstruktureringen som udgangspunkt 

for skattepligtig, medmindre selskabsaktionæren har opsparet udlodningsret fra tidligere år. Op-

sparet udlodningsret opstår ved, at der i tidligere regnskabsår ikke er foretaget fuld udlodning af 

det ordinære resultat. Der kan dog kun anvendes opsparet udlodningsret for det foregående regn-

skabsår. Det vil sige, at når et selskab med kalenderår som regnskabsår, foretager en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse pr. 1. januar 2009, begrænses selskabsaktionæren efterfølgende 

til alene at kunne modtage skattefrit udbytte i form af opsparet udbytte fra det foregående regn-

skabsår 2008 samt for de ordinære resultater for regnskabsårene 2009, 2010 og 2011. Herefter 

ophører udbyttebegrænsningen. 

 

Har det omstrukturerede selskab negativt resultat, reduceres udlodningspotentialet for det efter-

følgende regnskabsår. Det negative resultat har således ikke påvirkning på allerede udloddet ud-

bytte53. Opsparet udlodningsret fra tidligere år reduceres dog med det negative resultat. Resterer 

der efter reduktionen en opsparet udlodningsret, kan dette udloddes i året eller opspares til næste 

år. Er der ikke opsparet udlodningsret, skal det negative resultat først reduceres ved efterfølgende 

positive resultater, førend der kan ske udlodning. I nedenstående beregningseksempel illustreres 

konsekvenserne ved en omstrukturering gennemført i 2009 for så vidt angår opsparet udlod-

ningsret, herunder effekten ved et efterfølgende negativt resultat.  
 

                                                
53 Det kan i den forbindelse nævnes, at det i forarbejderne til L 110 blev foreslået, at der ved udbyttebegrænsningens udløb skulle 
foretages en samlet opgørelse over, hvorvidt der i perioden var udloddet for meget. Det blev imidlertid besluttet, at en sådan be-
stemmelse ville ramme unødigt i tilfælde, hvor selskabet på baggrund af eksempelvis to års overskud havde foretaget fuld udlod-
ning, mens der i år tre var underskud. Derved ville selskabet over treårsperioden have overskredet den samlede udlodning i for-
hold til opnåede resultater, og konsekvensen havde været, at den skattefri omstrukturering skulle anses som skattepligtig.  
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Figur 3-5 - opgørelse af udlodningspotentiale 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Konsekvens ved manglende iagttagelse af udbyttebegrænsningen 

Såfremt én selskabsaktionær ikke overholder udbyttebegrænsningen, anses den samlede transak-

tion for skattepligtig, med virkning fra omstruktureringstidspunktet. Foreningen af Statsautorise-

rede Revisorer har forespurgt skatteministeriet om konsekvenserne ved manglende iagttagelse af 

udbyttebegrænsningen i en konkret sag, hvor to personaktionærer og en selskabsaktionær med 

hver en tredjedel ejer et fælles holdingselskab, der ønskes spaltet ved en skattefri spaltning uden 

tilladelse. I nedenstående figur illustreres den kollektive skattepligt ved manglende iagttagelse af 

udbyttebegrænsningen.  

 
Figur 3-6 - konsekvens ved manglende iagttagelse af udbyttebegrænsningen 

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra skatteministeriets kommentar på henvendelse fra FSR af 16. september 2008
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Som det fremgår af illustrationen ovenfor, spaltes Holding A/S ved en skattefri ophørsspaltning. 

I eksemplet er to af aktionærerne i Holding A/S personaktionærerne A og B, hvorfor de ikke er 

underlagt værnsreglen om udbyttebegrænsning, mens den sidste er selskabsaktionæren Holding 

X. Såfremt Holding C udlodder mere end udlodningsbegrænsningen tillader, anses spaltningen 

som skattepligtig fra omstruktureringsdatoen, hvilket har skattemæssige konsekvenser for såvel 

selskabsaktionæren X som for de to personaktionærer A og B. Således resulterer manglende iagt-

tagelse af værnsreglen fra selskabsaktionærer underlagt udbyttebegrænsningen, at samtlige del-

tagere i omstruktureringen bliver skattepligtige af transaktionen.  

 

Vederlæggelse til handelsværdi 

Som udgangspunkt er det en betingelse for anvendelse af de objektive regler, at en skattefri 

spaltning eller aktieombytning gennemføres til handelsværdi54. Det vil sige, at vederlagsaktier 

sammen med et eventuelt kontantvederlag55 skal svare til handelsværdien for de overførte aktiver 

og passiver ved skattefri spaltning og til de overførte aktier ved skattefri aktieombytning. Det er 

værdierne på spaltnings- henholdsvis ombytningstidspunktet, som lægges til grund for fastsættel-

sen af ombytningsforholdet. Værnsreglen om vederlæggelse til handelsværdi sikrer, at der ikke i 

forbindelse med en skattefri spaltning eller aktieombytning uden tilladelse overføres værdier til 

modtageren af vederlagsaktierne eller omvendt, at modtageren af vederlagsaktierne ikke forærer 

værdier til det modtagende eller det erhvervende selskab.  

 

Handelsværdien fastsættes efter de almindelige principper for værdiansættelse. Skatteministeren 

præciserer i sine svar på spørgsmålene 32, 34 og 56 til L 100 A, at der med handelsværdien me-

nes den dagsværdi, de udspaltede aktiver og gæld eller aktierne i det ombyttede selskab havde på 

ombytningstidspunktet, såfremt disse var blevet solgt til tredjemand. Det vil sige armlængde-

princippet finder anvendelse. Det vil dog i mangel af andre holdepunkter være nærliggende at 

tage udgangspunkt i værdiansættelsescirkulærerne56 fra 200057. Konsekvensen ved ikke at an-

vende handelsværdier i forbindelse med vederlæggelse af aktionærerne i det ombyttede eller 

spaltede selskab er som udgangspunkt, at omstruktureringen anses for skattepligtig. SKAT har 

dog i en række konkrete sager accepteret, at der afviges fra handelsværdien, da dette ikke havde 
                                                
54 Jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2 pkt. og aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 3 samt høringssvar og kommentarer 
hertil. 
55 Det bemærkes, at der ikke længere er krav om, hvor stor en andel den kontakte udligningssum må udgøre, men det skal præci-
seres, at den kontante udligningssum ikke er en skattefri transaktion og beskattes som en aktieafståelse, som er omfattet af aktie-
avancebeskatningsloven.  
56 TSS-CIR nr. 2000-5 vedrørende fast ejendom, nr. 2000-9 vedrørende aktier og anparter samt nr. 2000-10 vedrørende goodwill. 
57 Jf. høringssvar til aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 3. 
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indikationer af skatteundgåelse eller skatteunddragelse, jf. senere afsnit 8.1.7 om anvendelse af 

de objektive regler i praksis. Da afvigelse fra handelsværdier som udgangspunkt kun accepteres i 

begrænset omfang, vil det ofte være hensigtsmæssigt eller ligefrem nødvendigt i forhold til 

transaktionens skattefrihed at indhente et bindende svar for accept af korrekt ombytningsforhold. 

 

For skattefri tilførsel af aktiver gælder disse betingelse om handelsværdi ikke. Ved skattefri til-

førsel af aktiver med såvel som uden tilladelse gælder det, at værdiansættelsen af vederlagsakti-

erne sker til den på tilførselsdatoen skattemæssige værdi, jf. fusionsskattelovens § 15d, stk. 4. 

Det er således svarende til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver med fradrag af den 

skattepligtige fortjeneste, som ville være opgjort ved et skattepligtigt salg. Således sikres det, at 

den latente skat på de tilførte aktiver og passiver overføres til vederlagsaktierne, og dermed op-

nås den tilsigtede skatteudskydelse. Et krav om fastsættelse til handelsværdier ville således eli-

minere den udskudte skattebetaling fra tilførselstidspunktet. Muligheden for et efterfølgende 

skattefrit salg af aktierne efter tre år tilskynder således, at aktierne beholdes i tre år efter tilfør-

selsdatoen. 

 

Forlænget ligningsfrist 

Da selskabsdeltagere har mulighed for at påvirke indkomstopgørelser fra omstruktureringstids-

punktet og tre år ud i fremtiden, har SKAT brug for en udvidet ligningsperiode. Dette kan ek-

sempelvis være aktuelt, hvis der i udbyttemaksimeringsperioden udloddes for store udbytter. 

Vedtagelsen af lov nr. 343 har medført en bestemmelse, som angiver, at ligningsfristen først ud-

løber 1. maj i det sjette år efter udløbet af det indkomstår, hvor omstruktureringen er gennem-

ført58. Det vil sige, at hvis en skattefri omstrukturering er gennemført d. 1 marts 2008, har SKAT 

mulighed for at ligne selskabernes indkomst frem til 1. maj 2014. Fristen gælder dog alene hånd-

hævningen af værnsreglerne, hvorfor det kun er forhold, som er en følge af netop disse bestem-

melser, som kan give anledning til ændring af skatteansættelsen inden for den forlængede frist.  

 

Indberetning sammen med selvangivelsen 

Senest med indlevering af selvangivelse for det indkomstår, hvor der er gennemført en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse, skal selskabet oplyse SKAT om, at det har deltaget i en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse. Af kontrolhensyn er det bestemt, at det for skattefrie aktieom-

                                                
58 Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 8 
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bytninger er det erhvervende selskab, som skal selvangive oplysningen, mens det for skattefrie 

spaltninger og tilførsel af aktiver er det modtagne selskab, som har oplysningspligten. Det frem-

går af bemærkningerne til lovforslag L 110, at manglende eller fejlagtig afgivelse af oplysninger 

på selvangivelsen vedrørende skattefrie omstruktureringer uden tilladelse medfører, at der ikke 

er selvangivet behørigt59. Skatteministeren uddyber i høringsvarende, at det ikke i sig selv kan 

medføre, at omstruktureringen bliver skattepligtig, hvis oplysningerne herom ikke er afgivet i 

forbindelse med selvangivelsen60.  

 

3.4.2. Gennemgang af øvrige konsekvenser i medfør af lov nr. 343 

Vedtagelsen af lov nr. 343 afstedkom foruden de omtalte værnsregler én væsentlig ændring i for-

hold til det hidtidige regelsæt - intet krav om forretningsmæssig begrundelse. Dette behandles i 

det følgende afsnit ligesom, at en række øvrige forhold i relation til de objektive regler gennem-

gås. 

 

Ej krav om forretningsmæssig begrundelse 

Der stilles således ikke krav om forretningsmæssig begrundelse ved anvendelsen af de objektive 

regler, hvilket antageligt vil have store konsekvenser for visse typer af omstruktureringer. I ste-

det for at stille krav om forretningsmæssig begrundelse, er ovennævnte værnsregler indsat for at 

hindre, at skattefri omstruktureringer uden tilladelse reelt anvendes med det formål at afstå aktier 

eller aktiver skattefrit for at omgå avancebeskatningen. De foreslåede værnsregler er udformet, 

så de kan varetage de samme hensyn, som i dag påses i tilladelsessystemet, herunder at formålet 

med skattefri omstrukturering ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse61. 

 

Det er korrekt, at værnsreglerne i vid udstrækning forhindrer skattefrit salg i de første tre år efter 

omstruktureringen. Således tillader de objektive regler ikke en skattefri spaltning med efterføl-

gende salg af aktierne i det indskydende eller modtagende selskab, ligesom dette kun accepteres i 

ganske få tilfælde efter tilladelsessystemet, da der typisk fastsættes vilkår for tilladelsen som be-

grænser denne mulighed. Derimod forhindrer værnsreglerne ikke, at der gennemføres skattefrie 

omstruktureringer på andre områder, hvor SKAT i tilladelsessystemet har skærpet praksis. Det 

gør sig eksempelvis gældende i forbindelse med skattefrie aktieombytninger, hvor ønsket om at 

                                                
59 Forarbejderne til L110 - bemærkning til ABL § 36 A, stk. 8, FUSL §§ 15a, stk. 6 og 15c, stk. 5. 
60 Forarbejderne til L110 - høringssvar til spørgsmål om ABL § 36 A, stk. 8. 
61 Jf. L110 - bilag 1, oversigt over høringssvar med kommentarer, spørgsmål stillet af FSR vedr, forretningsmæssig begrundelse. 



Copenhagen Business School 2009  Frederik Gustafsen 
Kandidatafhandling 3. Generelt om skattefri omstrukturering Kristian Pedersen 
   

 
 

  Side 34 af 123 

gennemføre dispositionen af SKAT ofte anses som udelukkende begrundet i skatteudskydelses-

formål, hvorfor tilladelse efter de hidtidige regler som udgangspunkt ikke gives. Omstrukturerin-

ger af pengetankselskaber og holdingselskaber uden planer om etablering af erhvervsaktiv virk-

somhed samt generationsskiftesager uden planer om at den ældre generation helt eller delvis ud-

træder, vil formentligt også kunne gøre brug af det nye regelsæt. Dermed må indførelsen af de 

objektive regler på visse områder anses som en lempelse i forhold til tilladelsespraksisen.  

 

Ved anvendelse af de objektive regler kan man således ikke ved den efterfølgende ligning blive 

mødt med, at en gennemført omstrukturering ikke var forretningsmæssig begrundet. Derimod 

kan omstruktureringen være skattepligtig, hvis det viser sig, at de objektive betingelser ikke 

overholdes.  

 

Selskabsretlige dokumenter 

Som udgangspunkt er kravene til selskabsretlige dokumenter de samme, uanset om omstrukture-

ringen gennemføres med eller uden tilladelse, ligesom tidsfristerne er de samme. Imidlertid kan 

SKAT stille krav om, at der skal indsendes yderligere dokumenter i forbindelse med omstruktu-

reringer med tilladelse. Dette krav gøres standardmæssigt gældende ved skattefri tilførsel af akti-

ver, hvor der skal indsendes en fælles regnskabsopstilling. Den fælles regnskabsopstilling anses 

dog ikke som et egentligt selskabsretligt dokument, hvilket er baggrunden for, at det ikke kan 

kræves i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse.  

 

Ved skattefrie aktieombytninger, spaltning og fusion kræver de objektive regler heller ikke ind-

sendelse af selskabsretlige dokumenter, hvorfor der er sammenfald mellem kravene i de to regel-

sæt på dette område. 

 

Bindende svar 

Såfremt en omstrukturering ønskes gennemført efter de objektive regler, vil det i overensstem-

melse med skatteforvaltningslovens § 21 være muligt, at indhente et bindende svar på, om om-

struktureringen overholder de objektive regler efter fusionsskatteloven eller aktieavancebeskat-

ningslovens § 36 A62. Som omtalt vil det typisk være hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor anvendel-

                                                
62 Ligningsvejledningen del S S.D.6.1.3 
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sen af de objektive regler, herunder opfyldelse af værnsreglerne, giver anledning til usikkerhed. 

Se nærmere herom i senere kapitel 8. 

 

3.5. Delkonklusion 

Omstrukturering er et værktøj, som ofte anvendes til realisering af virksomheders visioner og 

mål, samt når koncernstrukturen skal tilpasses ændrede markedsmæssige vilkår. Aktivitets- og 

virksomhedsoverdragelser, stordriftsfordele, risk management og organisatoriske tilpasninger er 

gennemgående motiver bag de fleste omstruktureringer. Herunder er organisatoriske tilpasninger 

centrale i relation til forberedelsen af et generationsskifte. Skattelovgivningen søges i den for-

bindelse struktureret på en sådan måde, at den ikke er til unødig gene i virksomhedernes bestræ-

belser på at tilpasse sig faktiske forhold. Dette er imidlertid under forudsætning af, at formålet 

med tilpasningen ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

 

Reglerne for omstrukturering uden tilladelse er sammenlignet med reglerne i tilladelsespraksis 

renset for subjektive betingelser. De subjektive betingelser i tilladelsesordningen giver SKAT 

mulighed for at give afslag til en given omstrukturering, såfremt formålet synes at være skatte-

undgåelse eller skatteunddragelse. Efter tilladelsesordningen formodes det, at en transaktion som 

ikke foretages med gyldige forretningsmæssige årsager, i stedet gennemføres med skatteundgåel-

se eller skatteunddragelse som hovedformål, hvormed der meddeles afslag. Denne mulighed er 

imidlertid ikke til stede efter de objektive regler, hvorfor der er indført en række værnsregler, der 

skal fungere som surrogat for SKAT’s kontrolfunktion efter tilladelsesordningen. Opfyldes de 

objektive betingelser, har en skatteyder således retskrav på anvendelse af reglerne om skattefri 

omstrukturering uden tilladelse. Værnsreglerne tilskynder overordnet, at aktionærerne fastholder 

deres aktier i en periode på tre år efter omstruktureringen. 
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4. Skattefri fusion 

Kapitlet indledes med definitionen på en fusion, som ledsages af illustrationer af de mest sæd-

vanlige fusionsscenarier. Kapitlet indeholder desuden en gennemgang af de gældende skatteret-

lige regler for skattefrie fusioner samt en gennemgang af de skattemæssige konsekvenser for de 

involverede parter i transaktionen. I kapitlet behandles nyere afgørelser, som medvirker til at af-

dække begrænsninger og muligheder ved anvendelsen af regelsættet.  

 

4.1. Begrebet fusion 

Ved fusion forstås en transaktion, hvor et selskab (det indskydende selskab) overdrager sine ak-

tiver og passiver til et (modtagende) selskab, eller hvorved to eller flere selskaber (indskydende) 

lader sig sammensmelte ved at overføre aktiver og passiver til et nyt selskab (modtagende)63. 

Som vederlag tildeles det indskydende selskabs aktionærer aktier i det modtagende selskab sva-

rende til værdien af den indskudte nettoformue efter fusionen.  

 

Der findes tre principper for fusion af selskaber: 

 
Lodret fusion 

Hvor der sker en fuldstændig overdragelse mellem et moder- og datterselskaber, hvor modersel-

skabet er det modtagende selskab. 

 
Omvendt lodret fusion 

Hvor der sker en fuldstændig overdragelse mellem et moder- og datterselskaber, hvor dattersel-

skabet er det modtagende selskab. 

 
Vandret fusion 

Hvor der sker en fuldstændig overdragelse mellem to selskaber. Det kan enten være to søstersel-

skaber med samme ejerkreds eller to uafhængige selskaber med forskellig ejerkreds. 

 

Begrebet fusion omfatter også blandede tilfælde, hvor det modtagende selskab i forvejen besid-

der en større eller mindre aktiepost i det indskydende selskab. Derimod omfatter fusion i henhold 
                                                
63 Jf. fusionsskatteloven § 1, stk. 3, der ordret definerer, at ”en fusion forligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed 
til et andet selskab eller sammensmeltes med dette”. Af lovforarbejderne til ændringen af fusionsskatteloven - Lov 1992.219 der 
implementerede fusionsdirektivet - fremgår der, at fusionsskattelovens fusionsbegreb skal forstås i overensstemmelse med fusi-
onsdirektivets artikel 2, litra a, jf. Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 173 
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til fusionsskattelovens almindelige bestemmelser ikke en såkaldt uegentlig fusion, hvor et sel-

skab erhverver stemmemajoriteten eller den samlede kapital i et andet selskab, uden at dette an-

det selskab opløses. Uegentlig fusionen er derimod omfattet af reglerne i aktieavancebeskat-

ningslovens § 36 og § 36 A om skattefri aktieombytning, som er gennemgået i kapitel 5. 

 

Nedenfor er lodret og vandret fusion illustreret. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

4.2. Objektive regler 

4.2.1. Retsgrundlag og regler 

En skattefri fusion har hidtil kunnet gennemføres uden tilladelse, medmindre nogle særlige om-

stændigheder64 gjorde sig gældende. Med vedtagelsen af lov nr. 343 blev de direktivstyrede be-

stemmelser om skattefri fusion undergivet en objektivering i form af ophævelsen af fusionsskat-

                                                
64 1) når et moderselskab fusionerede med sit datterselskab, som det kun havde ejet i mindre end tre år, 2) når der var sket over-
dragelse af aktiver mellem de fusionerede selskaber inden for tre år forud for fusionsdatoen, 3) når et af de i fusionen deltagende 
selskaber er nystiftet eller har skiftet majoritetshaver inden for et tidsrum af ét år forud for fusionens vedtagelse eller 4) når fusi-
onen omfattede selskaber hjemhørende i forskellige lande. 

 

Holding  
(modtagende selskab) 

 

Holding  
(modtagende selskab) 

 

Drift B  
(modtagende selskab) 

 

Drift B  
(modtagende selskab) 
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telovens §§ 3 og 4 (omhandlende de i noten nævnte forhold 1 til 3 - visse nationale fusioner) 

samt § 15, stk. 1, 2. og 3. pkt. (omhandlende forhold 4 - grænseoverskridende fusioner). Objekti-

veringen indebar imidlertid ikke, at der blev knyttet værnsregler til anvendelsen af det objektive 

regelsæt. Baggrunden for ophævelsen af fusionsskattelovens §§ 3 og 4 var, at bestemmelserne 

var overflødiggjort som følge af udviklingen i skattelovgivningen, blandt andet med indførelse af 

reglerne om tvungen sambeskatning og tidsubestemt fremførsel af underskud. Ophævelsen af § 

15, stk. 1, 2. og 3. pkt. skyldes, at bestemmelserne om grænseoverskridende fusioner skulle brin-

ges i overensstemmelse med reglerne om rent nationale fusioner. Ophævelsen af de omtalte pa-

ragraffer havde indvirkning på fusioner med fusionsdato fra 1. januar 2007 eller senere.  

 

Fusionsskattelovens bestemmelser om skattefri fusion er i det væsentligste en direkte implemen-

tering af fusionsdirektivet. Objektiveringen af reglerne om skattefri fusion har imidlertid med-

ført, at fusionsdirektivets skatteundgåelsesklausul i artikel 11 ikke længere finder anvendelse for 

skattefrie fusioner. Dette kan udledes af bemærkningerne til L11065, hvoraf det fremgår, at 

 
”Fusionsdirektivet er indarbejdet i dansk ret således, at et selskab skal have en tilladelse 
fra SKAT, hvis selskabet vil omstrukturere skattefrit. […] Reglerne om skattefri fusion fo-
reslås ændret således, at der fremover i ingen tilfælde stilles krav om tilladelse til skatte-
fri fusion. Efter fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a, kan en omstrukturering tilside-
sættes, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen er skatteund-
dragelse eller skatteundgåelse. […] Denne mulighed er ikke til stede i det foreslåede sy-
stem, hvor skattefriheden ikke er betinget af en tilladelse.” 

 

Således kan det entydigt fastslås, at en skattefri fusion ikke kan hindres, fordi den måtte være 

skattemæssigt motiveret. Desuden angives det med tydelighed, at de danske regler om skattefri 

fusion herudover fortsat er styret af fusionsdirektivet. Dette forhold har særlig stor betydning i 

relation til vurderingen af den gældende administrative praksis, jf. senere afsnit 4.2.4. 

 

Såfremt lovens betingelser er opfyldt, har selskaber herefter retskrav på beskatning efter lovens 

bestemmelser, uden at der som nævnt kræves ansøgning eller tilladelse. Dette er således en klar 

forenkling af de hidtidige regler.  

 

                                                
65 Bemærkninger til L 110, afsnit 2 ”objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber” 
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4.2.2. Skattemæssige konsekvenser for selskaberne og aktionærerne 

Det indskydende selskab 

Det indskydende selskab skal opgøre den skattepligtige indkomst i perioden indtil fusionsdagen, 

jf. fusionsskattelovens § 7, stk. 1. Retsvirkningen af en skattefri fusion er, at der ikke sker en 

egentlig ophørsbeskatning efter selskabsskattelovens § 5 af det indskydende selskabs aktiver og 

passiver, som overføres til det modtagende selskab ved fusionen. Overdragelsen af det indsky-

dende selskabs aktiver og passiver medfører imidlertid, at det modtagende selskab succederer i 

det indskydende selskabs skattemæssige position i forhold til anskaffelsestidspunkt, anskaffel-

sessum mv., hvorved en eventuel avancebeskatning udskydes.  

 

Fusionen udløser imidlertid sædvanlig realisationsbeskatning af de aktiver og passiver, som det 

modtagende selskab ikke succederer i. Det gør sig eksempelvis gældende i det tilfælde, at et 

dansk hjemhørende selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab, idet fusionsskattelo-

vens § 15, stk. 4 udelukkende gør succession efter lovens § 8 anvendelig på de af det indskyden-

de selskabs aktiver og passiver, der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs 

faste driftssted eller faste ejendom her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver, som ikke er 

knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet efter fusionen, 

beskattes således efter selskabsskattelovens § 5. 

 

Det modtagende selskab 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs aktiver og passiver, hvilket med-

fører, at det modtagende selskab anses for at have anskaffet disse på samme tidspunkt, som det 

indskydende selskab og til de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af dette selskab, jf. 

fusionsskattelovens § 8, stk. 1. Således indebærer den skattefri fusion blot en udskydelse af den 

manglende avancebeskatning til det tidspunkt, hvor det modtagende selskab eventuelt afstår de 

overtagne aktiver og passiver. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger foreta-

get af det indskydende selskab, anses som foretaget af det modtagende selskab. En eventuel ne-

gativ saldo fra det indskydende selskab overføres ligeledes til det modtagende selskab. 

 

Uudnyttede underskud fra tidligere år kan trods reglen i LL § 15, som udgangspunkt ikke bringes 

til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 1. 

pkt. Dette gælder såvel underskud i det indskydende selskab som i det modtagende selskab. 
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Baggrunden for denne bestemmelse er at undgå, at et overskudsgivende selskab kan eliminere sit 

skattemæssige overskud gennem fusion med et underskudsgivende selskab. Når også det modta-

gende selskabs eget underskud fortabes ved fusionen, skyldes det hensynet til at sikre, at under-

skudsselskabet ikke blot i stedet bliver valgt som det modtagende selskab. Ved fusion mellem 

sambeskattede selskaber gælder det imidlertid, at underskud opstået mens selskaberne har været 

sambeskattet, kan bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse, jf. fusions-

skattelovens § 8, stk. 6, 2. og 3. pkt.  

 

Foreligger der ved fusionen i et af de deltagende selskaber uudnyttede fradragsberettigede tab fra 

tidligere indkomstår, kan dette tab uanset reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, 

kursgevinstlovens § 31, stk. 3 og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, ikke bringes til 

fradrag i det modtagende selskab, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 8. 

 

Det indskydende selskabs aktionærer 

Aktionærer i det indskydende selskab beskattes endvidere ikke af en eventuel aktieavance ved 

det indskydende selskabs opløsning, idet aktionærerne i det indskydende selskab, ved en senere 

afståelse af de ombyttede aktier, skal opgøre anskaffelsessum, tidspunkt mv. som om det er de 

ombyttede aktier i det indskydende selskab, der afstås, jf. fusionsskattelovens § 11.  

 

Skatteudskydelsen gælder imidlertid ikke den del af vederlæggelsen, der ydes kontant, jf. fusi-

onsskattelovens § 9. Ved kontant vederlæggelse anses aktierne som afstået til tredjemand, til den 

fastsatte kurs på fusionsdagen, hvorved fortjeneste eller tab behandles efter aktieavancebeskat-

ningsloven.  

 

4.2.3. Betingelser og særlige forhold vedrørende skattefri fusion 

Omfattede selskaber og krav om vederlæggelse 

Der er ganske få betingelser, som skal være opfyldt, før en skattefri fusion kan gennemføres efter 

reglerne i fusionsskatteloven. Lovens § 1 foreskriver, at denne omfatter fusion af dansk registre-

rede aktie- og anpartsselskaber samt andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter person-

ligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes andel af den 
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indskudte kapital66. Selskaber, der er hjemhørende i udlandet, er ikke omfattet af lovens almin-

delige bestemmelser, men derimod af de særlige bestemmelser i lovens § 15, der i vid udstræk-

ning gør lovens kapitel 1 anvendelig.  

 

Selskabsdeltagere i det indskydende selskab skal alene vederlægges med aktier eller anparter i 

det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum67. Kravet er ufravigeligt og gæl-

der således også i tilfælde, hvor aktionærkredsen og aktiefordelingen i de fusionerede selskaber 

er identiske. De selskabsdeltagere i det indskydende selskab, som forud for fusionen tillige var 

aktionærer i det modtagende selskab, kan således ikke ”vederlægges” ved at deres hidtidige akti-

er i det modtagende selskab stiger i værdi68. Der gælder ingen grænser for størrelsen af en even-

tuel kontant udligningssum.  

 

Fusionsdatoen - særligt vedrørende grænseoverskridende fusioner 

Udgangspunktet for fastsættelse af fusionsdatoen er, at denne fastsættes som den første dag i 

regnskabsåret for det modtagende selskab eller som datoen for skift i koncernforbindelsen, jf. 

gennemgangen i afsnit 6.2.1. Ved grænseoverskridende fusioner kan fastsættelsen af fusionsda-

toen imidlertid give anledning til visse udfordringer, idet Danmark og det pågældende land kan 

have forskellige regler for fastsættelse af fusionsdatoen.  

 

SKAT har i en afgørelse af 16. november 200569 fastlagt praksis for grænseoverskridende fusio-

ner mellem to udenlandske selskaber ejet af et dansk selskab. SKAT meddelte tilladelse til skat-

tefri fusion af de to udenlandske selskaber og i samme forbindelse blev der taget stilling til, 

hvorvidt det var af betydning for tilladelsen, at fusionsdatoen ikke var sammenfaldende med 

skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. SKAT fandt, at dette forhold ikke ud-

gjorde tilstrækkeligt grundlag for at afslå det ansøgte. Der blev henset til, at fusionsskattelovens 

§ 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, hvorimod bestemmelsen ikke har betyd-

ning i relation til aktionærerne i de fusionerede udenlandske selskaber. 

 

Skatterådet videreførte dette og fastlagde i et bindende svar af 20. november 200770 praksis i fu-

sionssager mellem et dansk selskab og et udenlandsk selskab. Skatterådet bekræftede i den kon-
                                                
66 Jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 
67 Jf. fusionsskattelovens § 2 
68 TfS 1990, 561 
69 SKM2005.459.SKAT 
70 SKM2007.820.SR 
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krete sag, at fusionen mellem et dansk ophørende selskab og et udenlandsk modtagende selskab 

kunne gennemføres efter reglerne i fusionsskatteloven, selvom fusionsdatoen i det andet land 

ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Be-

grundelsen var ligeledes i dette tilfælde, at Skatterådet var af den opfattelse, at der var tale om 

mindre afvigelser i forhold til en dansk fusionsprocedure, og at den påtænkte fusion derfor havde 

væsentlig lighed med en fusion efter danske regler, således at det ansøgte kunne imødekommes. 

 

Dermed vurderes det, at en grænseoverskridende skattefri fusion kan forventes gennemført efter 

fusionsskattelovens bestemmelser, selvom kravet om fastsættelse af fusionsdatoen i visse tilfæl-

de ikke opfyldes som følge af forskellige regler landene imellem.  

 

Omvendt lodret fusion - praksisændring 

Ved gennemførelse af en omvendt lodret fusion succederer det modtagende selskab som bekendt 

i det indskydende selskabs aktiver og passiver efter reglerne i fusionsskatteloven, herunder sker 

der succession i aktieporteføljen i det modtagende selskab. Den omvendte lodrette fusion kan 

illustreres således: 

 
Figur 4-1 - illustration omvendt lodret fusion 
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Det særlige ved omvendt lodret fusion er således, at det indskydende selskabs aktier i det modta-

gende selskab overdrages til det modtagende selskab selv. Dermed besidder det modtagende sel-

skab kortvarigt samtlige aktier i selskabet selv. Bestemmelserne i aktieselskabsloven § 48 d, jf. § 

48 b foreskriver, at egne aktier, der er erhvervet ved fusion, skal afhændes, så snart det kan ske 

uden tab for selskabet og senest inden for tre år, hvis beholdning kommer til at overstige 10 pct. 

af den samlede aktiekapital, hvilket vil være tilfældet ved den omvendte lodrette fusion. Hvis 

afhændelsen ikke kan ske, skal aktierne annulleres i forbindelse med en tilsvarende nedsættelse 

af aktiekapitalen. Annulleringen kan efter bestemmelserne i fusionsskattelovens § 10, stk. 2 ske 

uden skattemæssige konsekvenser for selskabet. Udgangspunktet er, at den efter aktieselskabslo-

ven efterfølgende påbudte afhændelse af egne aktier i det modtagende selskab til aktionærerne i 

det indskydende selskab, udløser almindelig avancebeskatning, hvis ejertiden på aktierne er un-

der tre år.  

 

SKM2007.555.SR 

Skatterådet har i et bindende svar af 21. august 2007 imidlertid antaget, at det modtagende sel-

skab efterfølgende kan udlevere disse egne aktier som vederlagsaktier til aktionærerne i det ind-

skydende selskab, uden at dette udløser beskatning, selvom aktierne i moderselskabet var ejet i 

mindre end tre år. Dette er en klar ændring af tidligere praksis, som havde medført, at fusionen, 

selvom den er skattefri, ville resultere i aktieavancebeskatning hos det modtagende selskab. Den 

hidtidige praksis byggede på, at det modtagende selskab ganske vist ved fusionen modtog aktier-

ne i sig selv med succession, men som følge af selskabets efterfølgende anvendelse af disse akti-

er som vederlag, ansås afståelsen som en skattepligtig afståelse af aktier ejet i mindre end tre år.  

 

4.2.4. Praksis antageligt i strid med fusionsdirektivet 

Seneste praksis omkring skattefrie fusioner synes grundlæggende at være i strid med fusionsdi-

rektivet, idet Skatterådet indfortolker nogle uskrevne regler i fusionsskattelovens bestemmel-

ser71. Således lægger Skatterådet i deres fortolkning af bestemmelserne til grund, at  

 
1. ombytningsforholdet ved udstedelse af aktier i det modtagende selskab skal baseres på han-

delsværdier, og at 
2. udbytteudlodninger, der gennemføres i nær tilknytning til vedtagelsen af en skattefri fusion, i 

visse tilfælde kan anses for et kontantvederlag. 

                                                
71 Jf. TfS 2008, 616 
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Konsekvensen af fortolkningerne er, at en manglende overholdelse af kravet i førstnævnte situa-

tion antageligt medfører, at fusionen anses for skattepligtig og i den anden situation risikeres det, 

at et ellers skattefrit udbytte beskattes som aktieavance. Begrundelsen for forholdenes tvivlsom-

me retsgrundlag uddybes i det efterfølgende. 

 

Ombytningsforholdet 

Skattefrie fusioner er som omtalt ikke omfattet af værnsreglerne, og det følger således hverken af 

fusionsskattelovens bestemmelser eller det bagvedliggende fusionsskattedirektiv, at det som ud-

gangspunkt er en betingelse for gennemførelsen af en skattefri fusion, at ombytningsforholdet 

fastsættes med udgangspunkt i handelsværdier. Dette håndhæves imidlertid i den administrative 

praksis ligesom ligningsvejledningen72 foreskriver, at handelsværdien er udgangspunktet for 

ombytningsforholdet.  

 

Praksis bygger på Landsskatterettens afgørelse fra december 200373, som fandt, at det ikke er 

uden betydning, om ombytningsforholdet mellem vederlagsaktierne til aktionærerne i det ind-

skydende selskab og aktionærerne i det modtagende selskab fastsættes ud fra handelsværdierne i 

de i fusionen deltagende selskaber. Landsskatteretten anerkendte dog, at handelsværdien kunne 

fraviges, såfremt der ikke skete formueforskydning mellem aktionærerne, og såfremt fusionen i 

øvrigt ikke indebar skattemæssige fordele i form af eksempelvis overførsel af værdier fra yngre 

aktier til ældre aktier.  

 

Skatteministeren udtalte under behandlingen af lovforslag L 100 A74, at der ikke var tilsigtet æn-

dringer i de gældende regler og praksis omkring ombytningsforholdet for så vidt angår skattefri 

fusion. Således tilkendegav ministeren, at udgangspunktet for fastsættelse af ombytningsforhol-

det ved skattefri fusion fortsat anses som handelsværdier. Det synes ikke at kunne tolkes ander-

ledes end, at det efter skatteministerens opfattelse er en objektiv betingelse for gennemførelse af 

en skattefri fusion, at ombytningsforholdet fastsættes ud fra handelsværdierne. Skatteministeren 

udtalte tillige, at det vil være muligt at få bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af et 

givent ombytningsforhold. 

 

                                                
72 Ligningsvejledningen 2008-4, afsnit S.D.1.4 - ombytningsforhold 
73 SKM2003.574.LSR 
74 Forarbejderne til L110, bilag 23 
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Efter vedtagelsen af lov nr. 343 har skatterådet i en række bindende svar75 således også videre-

ført den hidtidige praksis i tråd med ministerens udtalelse. Handelsværdien kan dermed fortsat 

fraviges i tilfælde, hvor der ikke sker formueforrykkelse mellem aktionærerne, og når fusionen 

ikke medfører utilsigtede skattemæssige fordele for aktionærerne i de deltagende selskaber. Der 

kan pr. definition ikke ske formueforrykkelse ved fusion mellem to søsterselskaber, når moder-

selskabet ejer hele selskabskapitalen i begge selskaber, jf. SKM2007.487.SR.  

 

Utilsigtede skattemæssige fordele fremkommer typisk i tilfælde, hvor et moderselskab gennem 

en vilkårlig fastsættelse af ombytningsforholdet i en fusion af to datterselskaber, kan omgå ejer-

tidsreglen om skattefrit salg af aktier ejet over tre år, eksempelvis ved flytning af værdier fra ak-

tier ejet under tre år, til aktier ejet over tre år. Af skatterådets praksis synes følgende omstændig-

heder ikke at være udtryk for utilsigtede skattemæssige fordele og skatterådet har således positivt 

bekræftet, at omstændighederne ikke er til hinder for en skattefri fusion; 1) når der overføres 

værdier fra ældre aktier til yngre aktier, jf. SKM2007.487.SR og SKM2007.820.SR, 2), når mo-

derselskabet klart tilkendegiver, at selskabet ikke afhænder aktierne inden for en treårig ejer-

tidsperiode, jf. SKM2007.553.SR eller, 3), når aktierne har omtrent samme ejertid - i den kon-

krete sag var aktierne i selskaberne erhvervet inden for et to-dages interval jf. SKM2007.488.SR.  

 

Ombytningsforholdet er som nævnt ikke eksplicit reguleret i fusionsskatteloven, men derimod 

reguleret gennem praksis skabte regler. Den administrative praksis inden for området viser, at det 

uskrevne krav om vederlæggelse til handelsværdi alene skal imødegå muligheden for at opnå 

skattemæssige fordele. Foreligger denne mulighed imidlertid ikke, bortfalder kravet76. Skatterå-

det gik i et bindende svar fra august 200777 endnu videre og fastsatte indirekte vilkår for ”tilla-

delsen” til den skattefri fusion. Under udtrykkelig henvisning til det forhold, at ansøgeren agtede 

at beholde aktierne i det fusionerede selskab i mindst tre år, fandt SKAT, at fusionen ikke kunne 

bibringe skattemæssige fordele, hvorfor spørgsmålet blev besvaret bekræftende.  

 

Med vedtagelsen af lov nr. 343 objektiverede lovgiver reglerne om skattefri fusioner således, at 

skatteundgåelsesklausulen i fusionsdirektivets artikel 11 ikke længere finder anvendelse for skat-

tefrie fusioner. Det er i den forbindelse relevant at forholde sig til den omstændighed, at SKAT 

efterfølgende erstatter skatteundgåelsesklausulens subjektive betingelser med nogenlunde tilsva-

                                                
75 Jf. SKM2007.487.SR, SKM2007.488.SR, SKM2007.555.SR, SKM2007.820.SR samt SKM2008.289.SR 
76 SKM2007.820.SR 
77 SKM2007.553.SR 
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rende objektive krav til ombytningsforholdet. Det er bemærkelsesværdigt, at SKAT på den måde 

blander objektive og subjektive betingelser og derved forrykker fusionsdirektivets anvendelses-

område. Der synes således ikke at være lovhjemmel til disse objektive krav, idet fusionsdirekti-

vet ikke stiller krav om, at ombytningsforholdet sker til handelsværdi. Fusionsdirektivet er som 

nævnt et minimumsdirektiv, hvoraf det følger, at medlemslandene gerne må lempe direktivets 

bestemmelser, men ikke skærpe disse. En obligatorisk regel om, at ombytningen skal ske til han-

delsværdier, anses for en klar skærpelse og er således en ulovhjelmet regel.  

 

Dette forhold synes således interessant at følge fremadrettet, herunder i forbindelse med eventu-

elle sager indbragt for domstolene. 

 

Udbytteudlodning vedtaget i nær tilknytning til vedtagelsen af en skattefri fusion 

Der er som nævnt kun ganske få betingelser, som skal være opfyldt, før en skattefri fusion kan 

gennemføres efter reglerne i fusionsskatteloven. Det er blandt andet, at selskabsdeltagere i det 

indskydende selskab alene skal vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab 

og eventuelt en kontant udligningssum78. Af fusionsskattelovens § 9 fremgår det, at kontantve-

derlag beskattes som om, at selskabsdeltageren anses for at have afhændet sine aktier i det ind-

skydende selskab til tredjemand, for et beløb svarende til kontantvederlaget. Af lovens § 11 føl-

ger det, at et vederlag i form af aktier i det modtagende selskab behandles efter successionsprin-

cippet. Det vil sige der indtræder ingen beskatning for selskabsdeltageren. Det er således af afgø-

rende betydning, om et vederlag anses for kontantvederlag eller vederlag i aktier.  

 

Den skattemæssige kvalifikation af vederlaget skal ske på tildelingstidspunktet. Det følger af fu-

sionsdirektivets artikel 8, stk. 1 som foreskriver, at 

 
”ved fusion […]79 må selve tildelingen af aktier i det modtagende selskab til en selskabs-
deltager i det indskydende selskab til gengæld for aktier i sidstnævnte ikke medføre nogen 
form for beskatning af denne selskabsdeltagers indkomst, overskud eller kapitalindvin-
ding”. 

 

Det kan heraf udledes, at tidspunktet for den skattemæssige kvalifikation af vederlaget, anses for 

værende tildelingstidspunktet80. Forudgående eller efterfølgende udbytteudlodninger kan således 

                                                
78 Jf. fusionsskattelovens § 2 
79 Bestemmelsen omfatter tillige spaltning og aktieombytning, med deraf følgende tilpasning i ordlyden. 
80 Jf. artikel i TfS 2008, 616 
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ikke på baggrund af en ordlydsfortolkning medføre, at et tildelt vederlag i form af aktier kan 

undtages fra bestemmelsen i artikel 8, stk. 1. 

 

Dansk skatteret har imidlertid udviklet en praksis81, hvoraf det følger, at udbytteudlodninger, fo-

retaget i nær tilknytning til vedtagelsen af fusionen, i visse tilfælde anses for en integreret og 

forudsat del af fusionen med den konsekvens, at udbytteudlodningen kan omkvalificeres til et 

kontantvederlag. Skatterådet behandler problemstillingen, som værende et spørgsmål om civil-

rettens styring af skatteretten82 og således som et spørgsmål om, hvorvidt der kan foretages en 

skattemæssig divergerende kvalifikation af udbytteudlodninger i forhold til en lovlig vedtaget 

selskabsretlig udbytteudlodning. Skatterådet fastholder denne praksis omkring divergerende kva-

lifikationer på trods af ellers klare præmisser i højesteretsafgørelsen fra december 2006 kaldet 

Finwill83. Det fremgår heraf, at en konkret skatteretlig subsumption84 skal foretages i overens-

stemmelse med den underliggende civilret. Skatterådet henviser i den forbindelse til, at Finwill 

sagen omhandlede et andet faktum end udbytteudlodning contra kontantvederlag, da sagen ved-

rørte omkvalificering af et skattefrit salg af aktier til det udstedende selskab, til en reel aktie-

overdragelse til tredjemand. Det er således Skatterådets opfattelse, at præmisserne ikke kan vide-

reføres til praksis om omkvalificering af udbytteudlodninger. 

 

Imidlertid er ingen af afgørelserne fra dansk praksis behandlet ud fra en EU-retlig kontekst. I 

EU-retlig sammenhæng, særligt med udgangspunkt i Hans Markus Kofoed-sagen fra 200585, sy-

nes den danske praksis således også at være i direkte modstrid med EF-domstolens afgørelse. I 

Kofoed-sagen underkendte EF-domstolen reelt også den danske praksis, idet en udbytteudlod-

ning foretaget i umiddelbar tilknytning til en aktieombytning ikke kunne omkvalificeres til et 

kontantvederlag. Dette var på trods af, at udlodningen blev vedtaget fire dage efter aktieombyt-

ningen, og blev således af skattemyndighederne anset for en forudsat og integreret del af aktie-

ombytningen, idet der var kraftig formodning om, at udlodningen allerede på ombytningstids-

punktet var planlagt. Af sagens præmis 33 fremgår det, at domstolen lagde vægt på den mang-

lende bindende aftale på transaktionstidspunktet. EF-domstolen begrunder afgørelsen med, at 

begrebet kontant udligningssum i Fusionsdirektivets artikel 2, litra d omfatter:  

 

                                                
81 Jf. SKM2006.799.SR, SKM2007.199.SR og SKM2007.488.SR 
82 Det gør sig særligt gældende i SKM2006.799.SR 
83 SKM2006.749.HR 
84 Med subsumption menes, at faktum og retskilder sammenholdes 
85 C-321/05 
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”pengeydelser, der har karakter af en egentlig modydelse til gengæld for erhvervelsen, det 
vil sige ydelser, der er bindende aftalt som et tillæg til selskabsandelene i det erhvervende 
selskab, uafhængigt af de eventuelle motiver for transaktionen”. 

 

I den aktuelle sag blev selskabsdeltagerne alene vederlagt i form af aktier i det erhvervende sel-

skab, hvormed selskabsdeltagerne havde et retskrav på ikke at blive beskattet, jf. fusionsdirekti-

vets artikel 8, stk. 186. En medlemsstat kan herefter alene fratage selskabsdeltageren denne ret i 

det tilfælde, at der foreligger et retsmisbrug efter direktivets artikel 11. Dette er som bekendt ik-

ke implementeret i dansk ret for så vidt angår skattefrie fusioner, hvorfor retskravet synes at væ-

re uomstødeligt.  

 

EF-domstolens fortolkningsprincipper i Kofoed-sagen vedrørende skattefri aktieombytning, sy-

nes imidlertid at kunne videreføres til fusionsområdet, trods Skatterådets klare udmelding om det 

modsatte i SKM2007.449.SR. Argumenterne for en videreførelse er dels at EF-domstolens for-

tolkning bygger på den almindelige opbygning af fusionsdirektivet, og at koblingen mellem arti-

kel 2, litra d om aktiebytning og artikel 8, stk. 1 om skattefritagelse ved tildeling af aktier, er 

nøjagtig i lighed med koblingen mellem artikel 2, litra a om fusion og artikel 8, stk. 1 om skatte-

fritagelse ved tildeling af aktier, hvoraf det følger, at den skattemæssige kvalifikation af vederla-

get sker på selve transaktionstidspunktet.  

 

Dansk retspraksis på området er således ikke i tråd med EF-domstolens afgørelse i Kofoed-

sagen. Det synes endvidere at kunne fastslås, at der ikke er lovhjemmel til at omkvalificere en 

forudgående eller efterfølgende udbytteudlodning til et kontantvederlag. Derimod skal udbytte-

udlodningen, herunder også skattemæssigt, behandles som det den er, nemlig et udbytte. 

 

4.3. Delkonklusion 

Skattefri fusion kan alene gennemføres efter de objektive regler, idet tilladelsespraksis i forbin-

delse med vedtagelsen af lov nr. 343 blev ophævet. Ved fusion forstås den transaktion, hvor et 

selskab (det indskydende selskab) overdrager sine aktiver og passiver til et selskab (det modta-

gende selskab), eller hvorved to eller flere selskaber (indskydende selskaber) lader sig sammen-

smelte ved at overføre aktiver og passiver til et nyt selskab (det modtagende selskab). Vederlags-

                                                
86 Jf. C321/05 - præmis 35 
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aktierne i det modtagende selskab tildeles det indskydende selskabs aktionærer sammen med en 

eventuelt kontant udligningssum. 

 

Retsvirkningen af fusionen er, at der ikke sker en egentlig ophørsbeskatning af det indskydende 

selskab. Årsagen hertil er, at det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs an-

skaffelsestidspunkt, anskaffelsessum mv., hvormed en eventuel beskatning udskydes til aktierne 

afstås. Vederlagsaktier i det modtagende selskab, som det indskydende selskabs aktionærer mod-

tager i forbindelse med fusionen, succederer i de oprindelige aktiers anskaffelsestidspunkt, an-

skaffelsessum mv. Kontantvederlag beskattes efter aktieavanceloven, som afståelse af aktier. 

 

Der er ikke knyttet værnsregler til anvendelsen af bestemmelserne om skattefri fusion. Imidlertid 

gælder en enkelt betingelse særligt for fusion. Uudnyttede underskud fra tidligere år kan ikke 

bringes til fradrag i det modtagende selskabs fremtidige indkomst. Dette gælder både for under-

skud i det indskydende og det modtagende selskab.  

 

Opfyldes lovens betingelser om skattefri fusion, har selskaber retskrav på beskatning efter fusi-

onsskattelovens bestemmelser. Det indebærer, at der ikke kræves ansøgning eller opnåelse af til-

ladelse. Dette er således en klar forenkling af de hidtidige regler efter tilladelsespraksis. Imple-

menteringen af lov nr. 343 har ikke haft andre konsekvenser i forhold til skattefri fusion. 

 

I efterårets 2007 ændrede en administrativ afgørelse fra skatterådet ved praksis for skattefrie om-

vendte lodrette fusioner. Med ændringen åbnedes der mulighed for, at en sådan transaktion kan 

gennemføres, uden risiko for efterfølgende beskatning, som følge af det modtagende selskabs 

udstedelse af vederlagsaktier til det indskydende selskabs aktionærer. 

 

Fusionsskattelovens bestemmelser om skattefri fusion er i det væsentligste en direkte implemen-

tering af fusionsdirektivet. Som følge heraf skal de danske bestemmelser på området fortolkes i 

overensstemmelse med EU-retlig fortolkningspraksis. Dette synes imidlertid ikke at være tilfæl-

det, idet der i dansk retspraksis anvendes objektive betingelser som erstatning for skatteundgåel-

sesklausulens subjektive betingelser i forhold til krav til ombytningsforholdet. Ligeledes konflik-

ter den danske retspraksis i forhold til EU-retten i forbindelse med omkvalificering af udbytter 

udloddet i nær tilknytning til fusionen. Dette vil antageligt give anledning til en kommende rets-

lig prøvelse af den danske fortolkningspraksis.  
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5. Skattefri aktieombytning 

Kapitlet indledes med definitionen på en aktieombytning, som ledsages af illustrationer af de 

mest sædvanlige aktieombytningsscenarier. Kapitlet indeholder desuden en gennemgang af de 

gældende skatteretlige regler for skattefrie aktieombytninger efter tilladelsespraksis og de objek-

tive regler. Endvidere gennemgås de skattemæssige konsekvenser for de involverede parter i 

transaktionen. Endeligt behandles nyere afgørelser, som medvirker til at afdække begrænsninger 

og muligheder ved anvendelsen af de enkelte regelsæt.  

 

5.1. Begrebet aktieombytning 

Ved aktieombytning forstås en transaktion, som foregår mellem et selskab og aktionærerne87 i et 

andet selskab. Aktionærerne indskyder i princippet et selskab imellem sig selv og det bestående 

selskab, hvorved aktionærerne vederlægges med aktier i det erhvervende selskab (holdingselska-

bet) og det erhvervende selskab vederlægges med aktier i det erhvervede selskab (datterselska-

bet). Transaktionen kan også omfatte en koncernetablering mellem to eksisterende selskaber, 

kaldet en uegentlig fusion, hvor det ene selskab (erhvervende selskab) erhverver aktierne i det 

andet selskab (erhvervede selskab), mod vederlæggelse af aktionærerne i det erhvervede selskab, 

med aktier i det erhvervende selskab. I begge tilfælde står det erhvervende selskab efter transak-

tionen tilbage med et datterselskab og udgør i sig selv et holdingselskab. Transaktionerne kan 

illustreres således: 

 
Figur 5-1 - illustration aktieombytning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Ved aktionær forstås såvel personaktionær som selskabsaktionær 
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Figur 5-1 - illustration aktieombytning (fortsat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

5.2. Tilladelsespraksis 

5.2.1. Retsgrundlag og regler 

De skatteretlige regler om skattefri aktieombytning med tilladelse følger af aktieavancebeskat-

ningslovens § 36. Reglerne om skattefri aktieombytning har eksisteret i dansk lovgivning i årtier. 

Dette er baggrunden for, at reglerne om aktieombytning ikke behandles særskilt i fusionsskatte-

loven, som ellers omhandler de øvrige omstruktureringsmodeller. En aktieombytning kan gen-

nemføres efter to metoder, en stemmeflertalsombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, 

stk. 2 eller som en helejerskabsombytning, også kaldet en uegentlig fusion, jf. aktieavancebe-

skatningslovens § 36, stk. 3.  Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1-2 er indlemmet i dansk 

ret som afledt konsekvens af fusionsdirektivets bestemmelser. Lovens § 36, stk. 3 er en rent nati-

onal ombytningsregel, som kun findes anvendelig ved uegentlige fusioner.  

 

De to metoder kan i flere situationer overlappe hinanden. Efter begge metoder forudsætter an-

vendelse af reglerne i tilladelsespraksis, som tidligere nævnt, en tilladelse fra SKAT, og ansøg-

ningen skal opfylde kriterierne om forretningsmæssig begrundelse, som omtalt i afsnit 3.3. 

SKAT kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen, og i praksis vil tilladelsen, som udgangspunkt, 

blive betinget af, at alle væsentlige ændringer i forhold, der vedrører aktieombytningen, medde-

les til SKAT. 
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5.2.2. Stemmeflertalsombytning 

Omfattede selskaber 

Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 foreskriver, at aktionærer i det erhvervede selskab har 

adgang til beskatning efter reglerne om succession i fusionsskattelovens § 9 og 11, hvis en af føl-

gende to betingelser er opfyldt: 

 

1. ”såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF” 

2. ”eller er selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjem-

mehørende i lande uden for EU”. 

 

Ad 1)  

Selskabsbegrebet er i fusionsdirektivets artikel 3 defineret som ethvert selskab, der (a) antager en 

af de former, der er nævnt i et bilag til direktivet88, og som (b) ifølge skattelovgivningen i en 

medlemsstat anses for at være hjemmehørende i denne stat i skatteretlig forstand, og som i hen-

hold til en overenskomst om dobbeltbeskatning med tredjeland, ikke anses for at være hjemme-

hørende udenfor Fællesskabet, samt som (c) desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er 

omfattet af en af de former for skat, der er nævnt i direktivets artikel 3, litra c, eller enhver anden 

form for skat, der træder i stedet for en af de nævnte former for skat89. Dette skal fortolkes ind-

skrænkende, således at andre former for organisationer, ikke falder ind under direktivets be-

stemmelser. 

 

Ad 2) 

Af lovforarbejderne til denne bestemmelse90 fremgår det, at der ved afgørelsen af om et selskab 

svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab lægges særligt vægt på, at der skal være tale om et 

erhvervsdrivende selskab med en fast indskudskapital, i hvilket ingen af deltagerne hæfter per-

sonligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne ind-

skudte kapital og selskabets øvrige formue, og som er undergivet en retlig regulering91. 

 

                                                
88 I Danmark omfatter dette aktieselskaber, anpartsselskaber samt andre selskaber, når disse er omfattet af selskabsskatteloven, 
forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteretlige regler for aktieselskaber. 
89 Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 397 
90 Indført ved lov 1997.975 
91 Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 610 
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Stemmeflertal - majoritetskrav 

Ved aktieombytning forstås efter aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2 

 

”den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital 
med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det alle-
rede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer 
tilhørende aktionærerne i det andet selskab, at tildele dem aktier eller anparter i det første 
selskab og eventuelt en kontant udligningssum.” 

 

Reglerne om stemmeflertalsombytning følger således direkte af aktieavancebeskatningslovens § 

36, stk. 2, hvoraf det fremgår, at det erhvervende selskab skal erhverve flertallet af stemmerne i 

det erhvervede selskab. Besiddes et sådan flertal allerede, skal der blot erhverves yderligere an-

dele.  

 

Kravet om stemmeflertal medfører, at en aktionær med eksempelvis 55 pct. af aktiekapitalen ik-

ke nødvendigvis kan gennemføre en skattefri aktieombytning i det tilfælde, hvor selskabskapita-

len er opdelt i aktieklasser med skæv stemmefordeling, og aktionæren ikke besidder flertallet af 

stemmerne. Muligheden for at opdele aktiekapitalen i aktieklasser med forskellig stemmevægt, 

kan ske med hjemmel i aktieselskabslovens § 17. Kravet om stemmeflertal har givet anledning til 

en række afgørelser, herunder ved aktieombytning i såkaldte 50/50 ejede selskaber og ved aktie-

ombytninger, hvor aktionærer havde råderet over stemmer, som ikke hidrører fra egne aktier. I 

følgende afgørelser belyses gældende praksis vedrørende ovenstående forhold. 

 

Det daværende ligningsråd har i en afgørelse92 fra 1998 fastslået, at stemmefuldmagter, tidsbe-

grænsede stemmeoverdragelser og lignende råderet over stemmer ikke tillægges værdi ved opgø-

relsen af stemmefordelingen. I den konkrete sag blev en uigenkaldelig fuldmagt således ikke til-

lagt betydning i forhold til fortolkningen af ordlyden opnår flertallet af stemmerne i aktieavan-

cebeskatningslovens § 36, stk. 2. I en anden afgørelse93 fra Østre Landsret fra 2003 blev det af-

gjort, at en kortvarig aktiemajoritet ikke tillægges virkning i forhold til opgørelsen af stemmer, 

når det kan påvises, at aktieoverdragelsen i den forbindelse kun er foretaget med henblik på at 

efterleve reglerne om stemmeflertal kortvarigt. Se endvidere afsnit 5.3.3 - stemmeflertalskravet i 

50/50 situationer, hvor andre 50/50 situationer omtales. 

 

                                                
92 TfS 1998, 678 
93 SKM2003.221.ØLR 
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Aktionæroverenskomst 

Ordlyden opnår flertallet af stemmerne i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2, skal tolkes 

ud fra en såkaldt realitetsvurdering94, med hvilket menes, at en selskabsretlig majoritet skal være 

reelt til stede og ikke blot formelt. Således kan en majoritet på baggrund af stemmeandele ikke 

være tilstrækkelig, hvis disse stemmer hviler på betingelser, der indeholder så væsentlige modi-

fikationer, at et reelt stemmeflertal ikke er til stede, selvom der eksisterer et umiddelbart juridisk 

flertal. En sådan betingelse kan eksempelvis være nedfældet i en aktionæroverenskomst. En ak-

tionæroverenskomst indgås på almindelige aftaleretlige vilkår og kan udformes således, at de 

omfatter såvel alle som eller enkelte aktionærer. Aktionæroverenskomster er ikke offentlig kend-

te. Selvom indholdet ikke er bundet af de selskabsretlige regler95, kan disse imidlertid godt til-

lægges betydning ved eksempelvis skattefrie aktieombytninger. Dette forhold understøttes af 

følgende afgørelser: 

 

SKM2001.241.LR 

Ligningsrådet gav i en afgørelse fra 2001 afslag på ansøgning om skattefri aktieombytning med 

den begrundelse, at holdingselskabet i den konkrete sag ikke opnåede den reelle majoritet i 

driftsselskabet. To aktionærer, der tilsammen ejede majoriteten af kapital og stemmer i et selskab 

ville foretage en skattefri aktieombytning. Holdingselskabets majoritet blev imidlertid indskræn-

ket af en aktionæroverenskomst, der gav bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf flertallet skulle væl-

ges af mindretalsaktionærerne, vetoret til alle væsentlige beslutninger i selskabet. Ligningsrådet 

lagde i deres afgørelse vægt på, at holdingselskabet på grund af vetoretten ikke ved aktieombyt-

ningen reelt opnåede flertallet af stemmerne i driftsselskabet, hvilket er et objektivt krav i hen-

hold til aktieavancebeskatningslovens § 36 (daværende § 13). Betingelserne for at opnå tilladelse 

til en skattefri aktieombytning var således ikke opfyldt. 

 

SKM2006.372.LSR 

I 2006 fulgte Landsskatteretten op på ovenstående praksis ved at stadfæste skatteregionens afgø-

relse om afslag på anmodning om tilladelse til skattefri anpartsombytning. I den konkrete sag 

ønskedes anparter i et driftsselskab ombyttet med anparterne i et holdingselskab, der var stiftet til 

formålet. De saglige forretningsmæssige begrundelser synes umiddelbart at være til stede, lige-

som det objektive krav om opnåelse af stemmeflertal var opfyldt. Anmodningen blev dog afvist 

                                                
94 Aktieombytning og uegentlig fusion, side 83 
95 Aktie- og anpartsselskabsret, side 153 



Copenhagen Business School 2009  Frederik Gustafsen 
Kandidatafhandling 5. Skattefri aktieombytning Kristian Pedersen 
   

 
 

  Side 55 af 123 

grundet den anpartshaveroverenskomst, som var indgået anpartshaverne imellem. Den formelle 

majoritet, som holdingselskabet opnåede ved anpartsombytningen, indskrænkes imidlertid af an-

partshaveroverenskomstens bestemmelse om, at væsentlige beslutninger skulle afgøres på an-

partshavermøder. Det måtte derfor lægges til grund, at beslutninger på anpartshavermøder kræ-

vede enighed, således at holdingselskabet alene formelt, men ikke reelt opnåede flertallet af 

stemmerne i selskabet. Betingelsen for at opnå tilladelse til skattefri anpartsombytning var på det 

grundlag ikke opfyldt. 

 

Således kan en accept på skattefri aktieombytning efter tilladelsespraksis ikke forventes, når det 

formelle stemmeflertal undergraves af en aktionæroverenskomst eller lignende, således at der 

ikke består et reelt stemmeflertal. 

 

Nedenstående figur illustrerer et eksempel på en aktieombytning efter reglen om stemmeflertals-

ombytning, hvor en aktionær med en stemmeandel på 51 pct. foretager en aktieombytning, 

hvormed A Holding indskydes mellem aktionæren og det erhvervede selskab Drift. Kravet om 

stemmeflertal er opfyldt, idet aktionær A besidder flertallet af stemmerne i Drift. 

 
Figur 5-2 - illustration af stemmeflertalsombytning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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5.2.3. Helejerskabsombytning 

Den anden metode for skattefri aktieombytning efter tilladelsespraksis er en helejerskabsombyt-

ning, også benævnt uegentlig fusion. Metoden er lovhjelmet i aktieselskabsskattelovens § 36, 

stk. 3, som foreskriver, at 

 

”Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der ikke sker beskatning [af person- og sel-
skabsaktionærer efter de almindelige regler om aktieavancebeskatning ved afståelse] i til-
fælde, hvor et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab, eller hvor et sel-
skab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det 
andet selskab.” 

 

Denne bestemmelse knyttes således alene til aktiekapitalen og ikke som i aktieavancebeskat-

ningslovens § 36, stk. 2 på opnåelse af stemmeflertallet. Betingelsen for anvendelse af reglen er 

således, at der opnås fuldt ejerskab af hele aktiekapitalen i det overtagne selskab. Bestemmelsen 

giver mulighed for ombytning i tilfælde, hvor det ene eller begge selskaber ikke opfylder betin-

gelser for at være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1. Helejerskabsombytnin-

gen medfører, at der skabes koncernforbindelse og således ikke en fuldkommen sammensmelt-

ning af de juridiske enheder. Nedenfor illustreres et eksempel på en skattefri aktieombytning ef-

ter reglerne om helejerskabsombytning. I eksemplet erhverver A A/S alle aktierne i B A/S, og 

aktionæren B vederlægges med aktier i A A/S. 

 
Figur 5-3 - illustration af helejerskabsombytning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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I selskaber med én majoritetsaktionær og en eller flere minoritetsaktionærer, kan det i visse si-

tuationer være vanskeligt at gennemføre en helejerskabsombytning, hvis enkelte af minoritetsak-

tionærerne ikke er indforstået med aktieombytningen. I sådanne situationer kan det komme på 

tale at gennemføre en tvangsindløsning af minoriteternes aktieposter. Forudsætningen for en så-

dan handling er, at én aktionær ejer mere end ni tiendedele af aktierne i et selskab, og at aktionæ-

ren besidder en tilsvarende del af stemmerne, jf. aktieselskabsloven § 20b, stk. 1. Er det tilfældet, 

kan aktionæren og selskabets bestyrelse i fællesskab bestemme, at de øvrige aktionærer i selska-

bet skal lade deres aktier indløse af aktionæren. Et eksempel på en sådan tvangsindløsning i for-

bindelse med anvendelse af reglerne om helejerskabsombytning findes i en afgørelse96 fra 2000, 

hvor den daværende Told og Skattestyrelse meddelte tilladelse til en aktieombytning efter reg-

lerne om helejerskabsombytning. En forudsætning for anvendelse af regelsættet var, at en række 

minoritetsaktionærer skulle lade sig indløse.  

 

5.2.4. Fælles betingelser 

Anvendelse af reglerne om stemmeflertalsombytning og helejerskabsombytning forudsætter des-

uden, at en række fælles betingelser er opfyldt. Disse betingelser er opdelt i henholdsvis objekti-

ve og subjektive betingelser samt efterfølgende krav. 

 

Objektive betingelser 

Aktier mv. 97 omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, kan som udgangspunkt være gen-

stand for en skattefri aktieombytning. Der kan ikke gennemføres en skattefri aktieombytning, 

hvis selskabet har negativ egenkapital på tidspunktet for ansøgningen, idet de indskudte aktier 

således er værdiløse.  

 

Det er en betingelse, at aktionærerne som vederlag alene modtager aktier i det erhvervende sel-

skab og en eventuel kontant udligningssum. Der må som udgangspunkt ikke ske formue- eller 

stemmeforskydning mellem de involverede aktionærer98. Imidlertid stilles der ikke krav til, at en 

eventuel kontantvederlæggelse skal ske i samme forhold til hver aktionær, hvormed kontantve-

derlæggelse alligevel kan afstedkomme formue- og stemmeforskydning.  

                                                
96 SKM2002.682.TSS 
97 Tegningsretter (warrants) kan indgå i en skattefri aktieombytning, mens køberetter og konvertible obligationer ikke kan være 
genstand for en skattefri aktieombytning, jf. Ligningsvejledning 2008-4, S.G.18.5 
98 Jf. TfS 1997, 447 
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Subjektive betingelser 

Som nævnt stilles der krav til en forretningsmæssig begrundelse for at opnå tilladelse til gennem-

førelse af en skattefri aktieombytning. Argumentet for en skattefri aktieombytning kan eksem-

pelvis være begrundet i et generationsskifte eller forretningsmæssige årsager. Formålet med de 

subjektive betingelser er, at skattemyndighederne herved foretager en konkret vurdering af de 

enkelte ansøgninger, og således kan afslå en anmodning om tilladelse, hvis omstruktureringen 

synes at have skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål. De subjektive betingel-

ser er tidligere gennemgået under afsnit 3.3.1, hvorfor der henvises hertil. 

 

Efterfølgende krav 

Aktieombytningen skal gennemføres inden for en periode af seks måneder, regnet fra ombyt-

ningsdagen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4, og ombytningen af aktierne kan ikke 

ske med tilbagevirkende kraft, jf. samme paragraf. Der kan imidlertid dispenseres fra fristen, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4, 2. pkt. Kompetencen til at imødekomme ansøgninger 

om forlængelse af fristen tilkommer told- og skatteforvaltningen. Overskrides fristen, og er der 

ikke meddelt dispensation, anses aktieombytningen som skattepligtig.  

 

5.2.5. Skattemæssige konsekvenser for selskaberne og aktionærerne 

Det erhvervede selskabs aktionærer (det erhvervende selskab) 

Det erhvervende selskab anses for at have anskaffet de ombyttede aktier på tidspunktet for om-

bytningen og til værdien på dette tidspunkt99.  

 

Det erhvervende selskabs aktionærer 

Benyttes reglerne om skattefri aktieombytning efter tilladelsespraksis, anvendes reglerne i §§ 9 

og 11 i fusionsskatteloven, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1. Heraf fremgår, at aktio-

næren kan opnå skatteudskydelse, såfremt der vederlægges med aktier i det modtagende selskab, 

mens der sker realisationsbeskatning, hvis der ydes anden form for vederlag. De aktier, der ydes 

som vederlag, behandles ved en senere afståelse, som om de var erhvervet af aktionæren på 

samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum, som de ombyttede aktier. Således beskattes en 

eventuel gevinst ikke i forbindelse med ombytningen. Skatten udløses imidlertid først, når akti-

                                                
99 Jf. praksisskabt fortolkning i TfS 1994.57 og TfS 1994.533, LR 
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erne i det erhvervende selskab afstås, medmindre dette igen sker med succession. Såfremt en ak-

tionær besidder flere aktier i det omdannede selskab, og er disse anskaffet på forskellige tids-

punkter, anvendes FIFO-princippet i opgørelsen af anskaffelsestidspunkt. 

 

I det omfang der udbetales kontantvederlag for ombyttede aktier, anses disse aktier for afhændet 

til tredjemand til kursværdien på ombytningstidspunktet, og aktieafståelsen er omfattet af de al-

mindelige regler om afståelsesbeskatning i aktieavancebeskatningsloven, jf. fusionsskatteloven § 

9, stk. 1100.  

 

5.3. Objektive regler 

5.3.1. Retsgrundlag og regler 

Adgangen til at foretage skattefri aktieombytning uden tilladelse følger af aktieavancebeskat-

ningsloven § 36 A, der indeholder betingelser for gennemførelse af ombytningen samt en række 

værnsregler. Aktieombytning uden tilladelse forudsætter grundlæggende, at transaktionen opfyl-

der de objektive betingelser, som knytter sig til skattefrie omstruktureringer efter tilladelsesprak-

sis, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36. Lovteknisk sker dette ved henvisning fra aktieavance-

beskatningslovens § 36 A, til lovens § 36. Betingelserne for anvendelse af reglerne om skattefri 

aktieombytning uden tilladelse skal således ses som yderligere krav i forhold til reglerne efter 

tilladelsespraksis. 

  

5.3.2. Skattemæssige konsekvenser for selskaberne og aktionærerne 

Det erhvervede selskabs aktionærer (det erhvervende selskab) 

Ved en skattefri aktieombytning efter de objektive regler, anses det erhvervende selskabs aktier i 

det erhvervede selskab for at være anskaffet på ombytningstidspunktet for samme anskaffelses-

sum, som de ombyttede aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5, 1. pkt. Dette ad-

skiller sig således fra reglerne efter tilladelsespraksis. Konsekvensen er, at et salg umiddelbart 

efter aktieombytningen typisk vil udløse en skattepligtig avance. Den oprindelige anskaffelses-

sum opgøres efter gennemsnitsmetoden i aktieavancebeskatningslovens § 26.  

 

                                                
100 Skatteretten 2, 4. udgave, side 623. 
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Det følger dog af værnsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5, 3. pkt., at aktiernes 

anskaffelsessum ikke kan være højere end handelsværdien af aktierne på ombytningstidspunktet. 

Er det tilfældet, anvendes handelsværdien således som anskaffelsessum.  

 

Det erhvervende selskabs aktionærer 

Benyttes reglerne om skattefri aktieombytning efter de objektive regler, anses aktier i det erhver-

vende selskab, som aktionærerne modtager som vederlag for aktier i det erhvervede selskab, som 

udgangspunkt for anskaffet på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som de ombytte-

de aktier. Dette svarer til den almindelige successionsregel i aktieavancebeskatningslovens § 36 

om skattefri aktieombytning efter tilladelsespraksis.  

 

Den almindelige successionsadgang begrænses imidlertid, når den ombyttende aktionær er et 

selskab, og når denne forud for aktieombytningen var aktionær i både det erhvervende og er-

hvervede selskab, og ikke alle aktierne var ejet i mere end tre år, jf. gennemgangen i efterfølgen-

de afsnit 5.3.3 - fravigelse af successionsprincippet og ændret anskaffelsestidspunkt. I disse til-

fælde skal både vederlagsaktier og de aktier som selskabsaktionæren var i besiddelse af før ak-

tieombytningen, anses for at være anskaffet på ombytningstidspunktet.  

 

I det omfang der udbetales kontaktvederlag for ombyttede aktier, anses disse aktier for afhændet 

til tredjemand til kursværdien på ombytningstidspunktet, og aktieafståelsen er omfattet af de al-

mindelige regler om afståelsesbeskatning i aktieavancebeskatningsloven, jf. fusionsskattelovens 

§ 9, stk. 1101. Såfremt en aktionær besidder flere aktier i det omdannede selskab, og er disse an-

skaffet på forskellige tidspunkter, anvendes FIFO-princippet i opgørelsen af anskaffelsestids-

punkt. 

 

5.3.3. Betingelser og værnsregler med særlig virkning for skattefri aktieombytning 

Værnsreglerne er indledningsvis behandlet i afsnit 3.4.1, for så vidt angår bestemmelser af gene-

rel karakter. Aktieombytninger uden tilladelse er omfattet af de generelle værnsregler om udbyt-

tebegrænsning, nulstilling af ejertid for vederlagsaktier og fastholdelse af oprindelig anskaffel-

sessum for visse selskabsaktionærer samt kravet om vederlæggelsen til handelsværdier. I det føl-

gende afsnit gennemgås forhold med særlige konsekvenser for skattefri aktieombytning uden 

                                                
101 Skatteretten 2, 4. udgave, side 623. 
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tilladelse uddybende, herunder inddrages nyere afgørelser, som har relevans for praksis ved skat-

tefri aktieombytning uden tilladelse. 

 

Begrænsning af fradragsretten for uudnyttede aktietab 

For skattefri aktieombytning gælder det, at såfremt det erhvervende selskab har uudnyttede tab 

på aktier til fremførsel, kan dette tab ikke fradrages i en fremtidig gevinst på aktierne i det er-

hvervede selskab102. Herved fraviges de almindelige regler i medfør af aktieavancebeskatnings-

lovens § 8, stk. 2 og 3 samt § 17, stk. 1 og 2. Formålet med bestemmelsen er at undgå, at selska-

ber med uudnyttet tab på aktier via en skattefri aktieombytning uden tilladelse, kan føre disse tab 

til fradrag, ved skattepligtigt at sælge aktierne i det ombyttede selskab.   

 

Fravigelse af successionsprincippet og ændret anskaffelsestidspunkt 

Udgangspunktet ved skattefri aktieombytning uden tilladelse er, at de ved ombytningen modta-

gende vederlagsaktier i det erhvervende selskab succederer i den oprindelige anskaffelsessum og 

det oprindelige anskaffelsestidspunkt for de ombyttede aktierne, jf. aktieavancebeskatningslo-

vens § 36 A, stk. 4, 1. pkt. Dog gælder det særligt for selskabsaktionærer, som før aktieombyt-

ningen besidder aktier i såvel det erhvervende som det erhvervede selskab, at disse skal behandle 

alle deres aktier i det erhvervende selskab, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet, 

jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 4, 2. pkt. Det vil sige, at både vederlagsaktier mod-

taget i forbindelse med aktieombytningen samt aktier i det erhvervende selskab, som forud for 

omstruktureringen var i selskabsaktionærens besiddelse, skal anses for anskaffet på ombytnings-

tidspunktet. Særreglen gælder imidlertid ikke i det tilfælde, hvor selskabsaktionæren har ejet alle 

sine aktier i både det erhvervede selskab og det erhvervende selskab i mere end tre år, jf. 3. pkt.  

 

Særreglen værner imod, at selskabsaktionærer spekulerer i omgåelse af treårsreglen i aktieavan-

cebeskatningslovens § 9. Uden særreglen kunne selskabsaktionærer overføre væsentlige værdier 

fra aktier ejet under tre år til aktier ejet over tre år. Disse kunne herefter afstås skattefrit efter ak-

tieavancebeskatningslovens § 9, ved at ombytte aktier i et selskab, der havde været ejet i mindre 

end tre år, med aktier i et selskab, der havde været ejet i mere end tre år, som følge af FIFO-

                                                
102 Jf. Aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 6 og fusionsskattelovens § 15d, stk. 7 
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princippet i samspil med gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens § 5 og § 26103. I 

nedenstående figur illustreres et eksempel på den omtalte situation. 

 
Figur 5-4 - illustration, fravigelse af successionsprincippet for visse selskabsaktionærer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Aktier i det erhvervende selskab behandles som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet 

for den oprindelige anskaffelsessum. Dog gælder det for skattefrie aktieombytninger uden tilla-

delse, at hvis anskaffelsessummen på ombytningstidspunktet er højere end handelsværdien, ned-

sættes anskaffelsessummen til handelsværdien på ombytningstidspunktet for aktierne i det er-

hvervede selskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5. Således vil et latent tab, hvi-

lende på aktierne i det erhvervede selskab, ikke kunne udnyttes af det erhvervende selskab. Tabet 

kan imidlertid udnyttes af de aktionærer, som ombytter aktier i det erhvervede selskab med aktier 

i det erhvervende selskab, som følge af udgangspunktet om vederlagsaktiernes succession i de 

ombyttede aktiers anskaffelsessum, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 4, 1. pkt. 

 

Oprindelige anskaffelsessummer kan give anledning til praktiske problemstillinger, da disse op-

lysninger i nogle tilfælde ikke er bevaret. Det kan således være vanskeligt at opgøre den oprinde-

lige anskaffelsessum, når oplysningerne ikke foreligger. I sådanne situationer vil SKAT fastsætte 

den oprindelige anskaffelsessum skønsmæssigt104. Selskabsaktionærens aktier i det erhvervende 

selskab, vil således først efter tre års ejertid fra ombytningstidspunktet, kunne afstås skattefrit. 

 

                                                
103 Fusionsskatteloven med kommentarer (appendiks - aktieavancebeskatningslovens § 36 og § 36 A med kommentarer), side 666 
104 Jf. bemærkningerne til aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5. 
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Aktieombytning, hvor det erhvervende selskab er hjemhørende i udlandet 

I situationer, hvor en dansk selskabsaktionær med bestemmende indflydelse i et dansk selskab, 

ombytter sine aktier med aktier i et selskab hjemhørende i udlandet, finder de objektive regler 

ikke anvendelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 10. Dette gælder imidlertid kun 

situationer, hvor den danske selskabsaktionær har ejet aktierne i det danske selskab i mindre end 

tre år. Bestemmelsen er indført for at sikre, at et ellers skattepligtigt salg af aktier i Danmark, ik-

ke bliver ændret til et aktiesalg underlagt beskatning i udlandet. Situationen kan illustreres såle-

des: 
 

Figur 5-5 - illustration, når det erhvervende selskab er hjemhørende i udlandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående situation skal reglerne efter tilladelsespraksis således anvendes. 

 

Stemmeflertalskravet i 50/50 situationer 

Som tidligere omtalt, gælder majoritetskravet ved en skattefri aktieombytning også, når denne 

ønskes gennemført uden tilladelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 1, 3. pkt., jf. 

samme lov § 36, stk. 2. Praksis fra omstruktureringssager med tilladelse vedrørende aktieombyt-

ning har hidtil bygget på, at det flertal, som eksisterer hos aktionæren inden ombytningen, også 

som udgangspunkt skal bevares efter ombytningen, jf. afgørelserne gennemgået i afsnit 5.2.2 - 

stemmeflertal - majoritetskrav. Der kan dog forekomme konkrete tilfælde, hvor salg af flertallet 
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af aktierne efter ombytningen kan lade sig gøre ud fra en forretningsmæssig begrundelse105. For-

holdet er således interessant at belyse i forhold til gennemførelse af aktieombytninger efter de 

objektive regler, herunder udfaldet af SKAT’s efterfølgende kontrol og vurdering af, om de ob-

jektive betingelser anses for opfyldt. Skatterådet har i tre bindende svar fra ultimo 2007 og for-

året 2008 fastlagt praksis i forbindelse med skattefrie aktieombytninger i 50/50 sager.  

 

SKM2007.922.SR 

I den første konkrete sag fra december 2007 ejede personaktionær C 50 pct. af selskabet A ApS. 

Personaktionær D ejede 100 pct. af anparterne i et holdingselskab E ApS, der ejede de øvrige 50 

pct. af selskabet A ApS. E ApS ejede endvidere 100 pct. af selskabet B ApS. C ønskede i step 1 

at erhverve yderligere 5 pct. af anparterne i A ApS for at opnå majoriteten af anparterne og der-

efter foretage en skattefri anpartsombytning til et nystiftet holdingselskab F ApS. Herefter øn-

skedes A ApS og B ApS fusioneret til AB ApS i step 2. Endeligt skulle der ske et tilbagesalg af 5 

pct. af aktierne i det fusionerede selskab til E ApS, så ejerskabet af det fælles driftsselskab AB 

ApS endte på 50/50, hvormed den ønskede selskabsstruktur var opnået.  

 
Figur 5-6 - illustration af SKM2007.922.SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning til SKM2007.922.SR 
 

                                                
105 Jf. SKATs indstilling og begrundelse i bindende svar - SKM2007.922.SR samt skatterådets bindende svar i 
SKM2008.182.SR. 
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SKAT tilkendegav vedrørende step 1, at stemmeflertalskravet var opfyldt i relation til aktieavan-

cebeskatningslovens § 36 A. Ligeledes havde SKAT ingen betænkeligheder i forhold til step 2, 

hvormed det ombyttede selskab A ApS, kunne indgå i en skattefri fusion, som det ophørende sel-

skab. Dette må antageligt være ud fra en betragtning om, at fravigelse af successionsprincippet i 

fusionsskatteloven for selskabsaktionærer medfører, at nulstilling af ejertid i kombination med 

overførsel af den oprindelige anskaffelsessum, forhindrer et attraktivt salg af aktierne umiddel-

bart efter fusionen.  

 

Der var udarbejdet en hensigtserklæring, som udtrykte, at anpartshaverne havde intention om at 

foretage et tilbagekøb efter fusionen. Skatterådet fandt imidlertid, at det ville være en omgåelse 

af det objektive majoritetskrav, at der skulle ske tilbagesalg til E ApS. Det følger således af prak-

sis, at aktieoverdragelse med henblik på at omgå de objektive kriterier i aktieavancebeskatnings-

lovens § 36 medfører, at transaktionen ikke opfylder aktieavancebeskatningslovens objektive 

betingelser.  

 

Skatterådets afgørelse var ligeledes i tråd med den linje, som følger af praksis vedrørende om-

bytningssager efter tilladelsespraksis106, hvormed et umiddelbart tilbagesalg af en aktiepost, der 

alene var overdraget i første omgang med henblik på at opfylde stemmeflertalskravet, er i strid 

med de objektive betingelser for aktieombytning. Det er dog værd at bemærke, at SKAT i den 

nye afgørelse tilkendegiver, at aktieombytningen i step 1 kan finde sted efter aktieavancebeskat-

ningslovens § 36 A under forudsætning af, at tilbagesalget ikke finder sted, hvilket der ikke blev 

givet tilladelse til i de omtalte afgørelser fra 1997 vedrørende tilladelsespraksis. Dette kan være 

et udtryk for, at der ikke med de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36 A reelt er 

indsat et forbud mod tilbagesalg, idet forholdet synes reguleret ved nulstilling af ejertid og fast-

holdelse af anskaffelsessum107 for selskabsaktionærer.  

 

SKM2008.375.SR 

I den anden sag fra april 2008 fandt skatterådet tilsvarende, at aktionærerne i et selskab med 

50/50 ejerskab ikke opfyldte betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 1 og 3, i 

den forelagte omstruktureringsplan, idet ejerforholdet efter omstruktureringen fortsat ville være 

50/50. Omstruktureringen gik ud på, at den ene 50 pct. aktionær D ApS i step 1, udtrådte i for-

                                                
106 jf. de såkaldte 50/50 sager; TfS 1997, 445 og TfS 1997, 205 
107 SR-Skat 2/08 - side 113 
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bindelse med et tilbagesalg til udstedende selskab B, og efter to aktieombytninger foretaget af 

den tilbageværende personaktionær A, illustreret i step 2 og 3, genindtrådte i koncernen i forbin-

delse med en kapitaludvidelse i et nyt fælles holdingselskab E ApS. Skatterådet fandt i den kon-

krete sag, at en mundtlig aftale mellem parterne om, at den tidligere 50 pct. aktionær skulle gen-

indtræde efter aktieombytningen, var bevidst omgåelse af de objektive betingelser. Sagen kan 

illustreres således: 
 

Figur 5-7 - illustration af SKM2008.372.SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Spørgeren ønskede i samme forbindelse oplyst, hvorvidt den foreslåede omstrukturering opfyldte 

betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 1 og 3, såfremt ejerforholdet efter ka-

pitaludvidelsen blev 50,1/49,9. Skatterådet bekræftede, at betingelserne herefter kunne anses for 

opfyldt, hvis det ene selskab til slut bevarer den stemmeretlige aktiemajoritet i det fælles hol-

dingselskab. Dog lægges det til grund, at der ikke foreligger aktionæroverenskomster eller andet 

aftalegrundlag, der ændrer på de oplyste stemmeretlige majoriteter. 

 

Af sagen fremgår det under SKAT’s indstillinger og begrundelse, at det følger af praksis for til-

ladelsesordningen108, at det flertal, som eksisterer hos aktionæren inden ombytningen, som ud-

                                                
108 Med henvisning til Skatteministeriets kommentar til høringssvar fra FSR i forbindelse med fremsættelsen af L 100 2006-07, 
fastslår skatterådet, at ”de objektive betingelser for, om der er tale om en aktieombytning efter tilladelsespraksis, finder tilsvaren-
de anvendelse efter de objektive regler”, hvorfor skatterådet lægger til grund, at retspraksis fra tilladelsespraksis kan henføres til 
sager efter de objektive regler. 
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gangspunkt bevares efter den skattefrie aktieombytning. Der kan dog forekomme konkrete afgø-

relser, hvor salg af flertallet af aktierne efter aktieombytningen kan lade sig gøre ud fra en forret-

ningsmæssig begrundelse. I den pågældende sag synes der ikke at være en sådan tilstrækkelig 

forretningsmæssig begrundelse og umiddelbart lægges der stor vægt på, at det oplyste tilbagesalg 

af D ApS’s aktier, de to aktieombytninger samt D ApS’s genindtræden i koncernen sker tids-

mæssigt i umiddelbar forlængelse af hinanden. Således afviser skatterådet i det bindende svar, at 

betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 1 og 3 er opfyldt. 

 

SKM2008.182.SR 

I den sidste sag fra februar 2008 var udfaldet imidlertid anderledes, idet skatterådet bekræftede at 

en skattefri anpartsombytning umiddelbart efterfulgt af en kontant kapitalforhøjelse, med det re-

sultat at to aktionærer herefter hver ejede 50 pct. af det erhvervede selskab D ApS, ikke var i 

strid med reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A. I den konkrete sag synes det at være 

af afgørende betydning, at 50/50 ejerforholdet opstår mellem en bestående aktionær og en uaf-

hængig tredjemand. Sagen kan illustreres således: 

 
Figur 5-8 - illustration SKM2008.182.SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det afgørende for skattemyndighederne er således, at et bestående 50/50 ejerskab ikke må opret-

holdes efter en skattefri aktieombytning, uanset at der i en mellemliggende fase gennemføres øv-

rige omstruktureringer. Omvendt tilkendegiver skattemyndighederne, at et 50/50 ejerskab godt 
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må indtræffe i umiddelbar forlængelse af en omstrukturering, dog forudsat at ejerforholdet opstår 

mellem en bestående aktionær og en uafhængig tredjemand.  

 

5.4. Delkonklusion 

Retsgrundlaget for skattefri aktieombytning følger af aktieavancebeskatningslovens § 36 for til-

ladelsespraksis henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 36 A for de objektive regler. Ved en 

aktieombytning forstås en transaktion, som foregår mellem aktionærer og et selskab, hvor aktio-

nærerne indskyder et selskab mellem sig selv og det bestående selskab. Aktionærerne vederlæg-

ges med aktier i det erhvervende selskab (holdingselskabet), og det erhvervende selskab veder-

lægges med aktier i det erhvervede selskab (datterselskabet). Transaktionen kan tillige omfatte 

en uegentlig fusion, hvor der etableres koncernforbindelse mellem to eksisterende selskaber. Ved 

uegentlig fusion erhverver det erhvervende selskab aktierne i det erhvervede selskab, mod veder-

læggelse af aktionæren i det erhvervede selskab, med aktier i det erhvervende selskab. 

 

Skattefri aktieombytning kan gennemføres efter to metoder, en stemmeflertalsombytning og en 

helejerskabsombytning (uegentlig fusion). Begge metoder finder anvendelse for såvel aktieom-

bytning efter tilladelsespraksis som det objektive regelsæt.  

 

For skattefri aktieombytning med tilladelse anses det erhvervende selskab for at have anskaffet 

de ombyttede aktier på tidspunktet for ombytning og til værdien på ombytningstidspunkt. Veder-

lagsaktier, som tildeles det erhvervende selskabs aktionærer, anses som erhvervet på samme 

tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier, det vil sige, aktionæren suc-

cederer i de ombyttede aktier og den eventuelle skattepligtige aktieavance udskydes til aktiernes 

endelige afståelse. Kontantvederlag anses som salg af aktier til kursværdien på ombytningstids-

punktet og beskattes efter reglerne om afståelsesbeskatning i aktieavancebeskatningsloven. 

 

For skattefri aktieombytning efter de objektive regler anses det erhvervende selskab imidlertid 

for at have anskaffet de ombyttede aktier på ombytningstidspunktet og for samme anskaffelses-

sum som de ombyttede aktier. Vederlagsaktierne anses, ligesom efter tilladelsespraksis, som ud-

gangspunkt for erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede 

aktier. Den almindelige successionsadgang begrænses imidlertid af værnsreglen, som foreskri-

ver, at selskabsaktionærer som før aktieombytningen besidder aktier i både det erhvervende og 
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det erhvervede selskab, som ikke været ejet over tre år, skal behandle samtlige aktier i det er-

hvervede selskab, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Kontantvederlag behand-

les ligesom efter tilladelsespraksis som aktiesalg. 

  

Anvendelse af reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse betinger, at aktionærerne ale-

ne modtager aktier i det erhvervende selskab og en eventuel kontant udligningssum. Desuden 

gælder et objektivt krav som medfører, at der som udgangspunkt ikke må ske formue- eller stem-

meforskydning i forbindelse med transaktionen. Endvidere gælder den subjektive bestemmelse i 

medfør af fusionsdirektivets artikel 11, hvormed transaktionen skal være gyldigt forretnings-

mæssigt begrundet. Formålet med denne subjektive betingelse er, at skattemyndighederne kan 

foretage en konkret vurdering af, om transaktionen har skatteundgåelse eller skatteunddragelse 

som hovedformål. 

 

Skattefri aktieombytning efter de objektive regler er foruden de generelle værnsregler gennem-

gået i afsnit 3.4.1, underlagt yderligere tre værnsregler. For det første kan det erhvervende sel-

skab ikke udnytte uudnyttet aktietab til modregning i avance på salg af aktierne i det erhvervede 

selskab. Endvidere gælder det, at selskabsaktionærer som før aktieombytningen besidder aktier i 

både det erhvervende og det erhvervede selskab, som ikke alle er ejet over tre år, skal behandle 

alle aktier i det erhvervende selskab, som om de er anskaffet på ombytningstidspunktet. Endeligt 

finder de objektive regler ikke anvendelse, hvis en dansk selskabsaktionær, der har ejet aktier i 

mindre end tre år, ombytter aktier til et udenlandsk erhvervende selskab.  

 

Det objektive regelsæt åbner mulighed for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilla-

delse, uden at transaktionen er forretningsmæssigt begrundet. Værnsreglerne har til formål at 

forhindre, at transaktioner der har skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål, 

gennemføres efter det objektive regelsæt. Det kan i den forbindelse diskuteres, hvorvidt værns-

reglen om nulstilling af ejertid for visse selskabsaktionærer synes at være for restriktiv, idet fast-

sættelse af anskaffelsestidspunktet for vederlagsaktierne til det seneste aktieerhvervelsestids-

punkt vurderes, at være tilstrækkeligt i forhold til imødegåelse af skatteundgåelse og skatteund-

dragelse. 

 

Det objektive regelsæt anses for særdeles anvendeligt ved simple aktieombytninger, såsom dan-

nelse af holdingstruktur. Etablering af holdingstruktur tilgodeser primært aktionærernes hensyn, 
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hvorfor transaktionen i mange tilfælde ikke anses for gyldigt forretningsmæssigt begrundet. Det 

objektive regel kan således med fordel anvendes i sådanne situationer.  

 

I forhold til opfyldelse af majoritetskravet i, har nyeste praksis på området åbnet mulighed for, 

etablering af 50/50 ejerforhold i umiddelbar forlængelse af en skattefri aktieombytning. Den 

gennemgåede praksis i såkaldte 50/50 situationer viser, at skattemyndighederne tillader skattefrie 

aktieombytninger, som medfører, at der opstår et 50/50 ejerforhold forudsat, at dette ejerforhold 

etableres mellem to uafhængige parter, som ikke forud for transaktionen havde et tilsvarende 

ejerforhold. Det afgørende for skattemyndighederne er således, at et bestående 50/50 ejerskab i 

lighed med hidtidig praksis ikke må opretholdes efter en skattefri aktieombytning, uanset at der i 

en mellemliggende fase gennemføres øvrige omstruktureringer.  

 

 

 

 



Copenhagen Business School 2009  Frederik Gustafsen 
Kandidatafhandling 6. Skattefri spaltning Kristian Pedersen 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1  
Indledning 

Kapitel 2  
Problemformulering 

Kapitel 3 
Generelt om skattefri omstrukturering 

Kapitel 6.1 
Begrebet spaltning 

 

Kapitel 6.2 
Tilladelsespraksis 

 

Kapitel 6.3 
Objektive regler 

Kapitel 6.4 
Delkonklusion 

Kapitel 8 
Anvendelse af de objektive regler i praksis 

Kapitel 4 
Skattefri fusion  

 

Kapitel 5 
Skattefri aktieombytning  

 

Kapitel 6 
Skattefri spaltning  

Kapitel 7 
Skattefri tilførsel af aktiver 

Kapitel 9 
Konklusion og perspektivering 



Copenhagen Business School 2009  Frederik Gustafsen 
Kandidatafhandling 6. Skattefri spaltning Kristian Pedersen 
   

 
 

  Side 71 af 123 

6. Skattefri spaltning 

Kapitlet indledes med at definere begrebet skattefri spaltning, som ledsages af illustrationer af de 

mest sædvanlige spaltningssituationer. I kapitlet gennemgås de gældende skatteretlige regler for 

skattefrie spaltninger efter tilladelsespraksis henholdsvis de objektive regler. Endvidere gennem-

gås de skattemæssige konsekvenser for de involverede parter i transaktionen. Nyere afgørelser 

behandles desuden i kapitlet, hvilket medvirker til at afdække begrænsninger og muligheder ved 

anvendelse af de enkelte regelsæt.  

 

6.1. Begrebet spaltning 

Ved spaltning forstås en transaktion, hvorved et selskab (det indskydende) overfører en del af 

eller samtlige aktiver og passiver til et eller flere nye eller eksisterende selskaber (modtagende 

selskaber). Som vederlag herfor tildeles det indskydende selskabs aktionærer aktier og eventuel 

en kontant udligningssum i samme forhold som før spaltningen. Fusionsskattelovens § 15a angi-

ver to principper for spaltning - ophørsspaltning og grenspaltning. 

 

Ophørsspaltning 

Ved ophørsspaltning overdrages alle aktiver og passiver til to eller flere selskaber, og det ind-

skydende selskab opløses uden likvidation. De modtagende selskaber kan enten være eksisteren-

de selskaber eller selskaber stiftet i forbindelse med spaltningen. Vederlaget tildeles de indsky-

dende aktionærer og således ikke det indskydende selskab, til forskel fra tilførsel af aktiver. Der 

stilles ingen krav til fordelingen af det ophørende selskabs aktiver og passiver. 

 

Nedenstående illustrerer en ophørsspaltning, hvor Selskab A udspaltes i to øvrige selskaber, Sel-

skab B og Selskab C, og det indskydende Selskab A ophører således uden likvidation.  
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Figur 6-1 - illustration ophørsspaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Grenspaltning 

Grenspaltning er kendetegnet ved, at en gren af selskabet udspaltes. Der skal være tale om en 

selvstændig gren af virksomheden109, hvilket i praksis omfatter samtlige aktiver og forpligtelser i 

en afdeling eller enhed af selskabet, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selv-

stændig bedrift, og som kan fungere ved hjælp af egne midler. I skatteretligt henseende stilles der 

dog ingen krav til de aktiver og forpligtelser, som forbliver i det indskydende selskab, der efter 

spaltningen fortsat eksisterer110. Vederlaget tilfalder det indskydende selskabs aktionærer og ikke 

det indskydende selskab. 

 

I nedenstående illustration indskyder Selskab A en gren af selskabet i det modtagende Selskab B, 

og selskaberne er herefter søsterselskaber. Holding A/S vederlægges med samtlige aktier i det 

modtagende Selskab B. 

 

 

 

                                                
109 Jf. fusionsskattelovens § 15c, stk. 2 
110 Aktieselskabslovens § 136c, stk. 4 foreskriver imidlertid, at vurderingensmændene skal afgive erklæring om, at kreditorerne i 
de enkelte selskaber er tilstrækkeligt sikret efter spaltningen. 
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Figur 6-2 - illustration grenspaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

6.2. Tilladelsespraksis 

6.2.1. Retsgrundlag og regler 

De skatteretlige regler om skattefri spaltning med tilladelse følger af fusionsskattelovens §§ 15a 

og 15b. Fusionsskattelovens § 15a definerer en skattefri spaltning og opstiller betingelserne for 

anvendelse af regelsættet om skattefri spaltning med tilladelse, ligesom paragraffen foreskriver, 

hvilke enheder der kan anvende bestemmelserne. Fusionsskattelovens § 15b fastsætter virknin-

gen ved en skattefri spaltning efter bestemmelserne i fusionsskattelovens § 15a.  

 

Anvendelse af reglerne om skattefri spaltning kræver, at selskaberne er omfattet af begrebet ”sel-

skaber i en medlemsstat111”. Begrebet selskab i en medlemsstat er defineret i afsnit 5.2.2 på side 

52. Ønskes en skattefri spaltning gennemført efter reglerne i tilladelsespraksis er det nødvendigt 

at opnå tilladelse fra SKAT. Ansøgningen om tilladelse skal, som tidligere nævnt, opfylde krite-

rierne om en forretningsmæssig begrundelse. Argumenter for en skattefri spaltning kan være op-

splitning af forretningsområder, for derved at få mere fokus på de enkelte områder, ligesom at 

udspaltning af ejendom i ejendomsselskab eller forberedelse til generationsskifte typisk kan være 

                                                
111 Jf. artikel 3 i fusionsbeskatningsdirektivet jf. § 15a 
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gyldige forretningsmæssige begrundelse. En gennemgang af begrebet forretningsmæssige be-

grundelse og kriterierne for overholdelse heraf er gennemgået i afsnit 3.3. 

 

Vederlæggelse til selskabsdeltagere 

Det er en betingelse for at anvende reglerne om skattefri spaltning, at vederlæggelsen skal ske til 

aktionærer i det indskydende selskab. Vederlæggelsen kan ske ved udstedelse af aktier i det 

modtagende selskab eller i form af en kontant udligningssum. Samtlige selskabsdeltagere i det 

indskydende selskab, skal vederlægges med aktier og/eller kontant udligningssum i samme ind-

byrdes forhold, som forholdet i det indskydende selskab. Det er ikke et krav, at alle aktionærer i 

det indskydende selskab vederlægges med aktier i det modtagende, idet blot én aktionær skal er-

lægges med aktier i det eller de modtagende selskaber. Dette giver mulighed for, at enkelte sel-

skabsdeltagere udelukkende vederlægges med kontanter og dermed ikke længere er selskabsdel-

tager i det eller de modtagende selskaber.  

 

Spaltningsvederlaget skal fordeles til selskabsdeltagerne forholdsmæssigt i forhold til deres ejer-

andel inden spaltningen, det vil sige, at besidder en aktionær 50 pct. af aktierne i det indskydende 

selskab, skal denne aktionær modtage 50 pct. af vederlaget for spaltningen.  

 

Underskudsbegrænsning 

Ved skattefri spaltning gælder bestemmelserne i fusionsskattelovens § 8, stk. 6 om underskuds-

begrænsning, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 2. Begrænsningen bevirker, at de modtagende 

selskaber ikke kan fradrage egne underskud fra tidligere år i den skattepligtige indkomst ved op-

hørsspaltning, medmindre de i spaltningen deltagende selskaber har været sambeskattede og un-

derskuddet er opstået under sambeskatningen. Ligeledes gælder begrænsningen for uudnyttede 

tab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3 og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 

31, stk. 3 og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4. For grenspaltning gælder det, at uud-

nyttede underskud fra tidligere år, efter reglerne i ligningslovens § 15, kan anvendes i det ind-

skydende selskabs egen indkomstopgørelse, mens uudnyttede underskud i det indskydende sel-

skab bortfalder ved en ophørsspaltning i forbindelse med den endelige skatteansættelse. 
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Fusionsdatoen 

Fusionsskattelovens § 5 indeholder bestemmelserne om fastsættelse af den skattemæssige fusi-

onsdato. Bestemmelserne omfatter spaltning, tilførsel af aktiver og fusion. Den skattemæssige 

omstruktureringsdato skal være den første dag i regnskabsåret for det modtagende selskab, jf. 

bestemmelsens stk. 1, medmindre der forud for eller i forbindelse med fusionen ophører eller 

etableres en koncernforbindelse. Er det tilfældet, fastsættes fusionsdatoen som datoen for skift i 

koncernforbindelsen, jf. bestemmelsens stk. 3, og selskabet skal herefter opgøre sin indkomst i 

overensstemmelse med reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3 - det vil sige, der skal udar-

bejdes delårsopgørelse. 

 

6.2.2. Skattemæssige konsekvenser for selskaber og aktionærer 

Det indskydende selskab 

Ophørsspaltning 

Ophører det indskydende selskab i forbindelse med spaltningen, skal der foretages en ordinær 

afsluttende skatteansættelse af selskabet i henhold til bestemmelserne i fusionsskattelovens § 7, 

stk. 1. Retsvirkningen af en skattefri spaltning er, at der ikke sker en egentlig ophørsbeskatning 

efter selskabsskattelovens § 5 af det indskydende selskabs aktiver og passiver, som overføres til 

det modtagende selskab ved spaltningen. Overdragelsen af det indskydende selskabs aktiver og 

passiver medfører derimod, at det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs 

skattemæssige positioner, hvorved en eventuel avancebeskatning udskydes.  

 

Spaltningen udløser imidlertid sædvanlig realisationsbeskatning af de aktiver og passiver, som 

det modtagende selskab ikke kan succedere i. Skattefritagelsen af det indskydende selskab styres 

således af, om det modtagende selskab kan succedere i de overtagne aktiver og passiver.  

 

Grenspaltning 

Ved grenspaltning skal der naturligvis ikke foretages en afsluttende skatteansættelse, idet det 

indskydende selskab fortsætter efter spaltningen. Bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15b, stk. 

1, 3. pkt. tilsikrer, at det indskydende selskab fritages for realisationsbeskatning ved overførsel af 

aktiver og passiver til det modtagende selskab. Skattefritagelsen er styret af, hvorvidt de omfat-

tede aktiver og passiver forbliver under dansk beskatningsret. Udgår der således aktiver og pas-



Copenhagen Business School 2009  Frederik Gustafsen 
Kandidatafhandling 6. Skattefri spaltning Kristian Pedersen 
   

 
 

  Side 76 af 123 

siver af den danske beskatningsret, beskattes det indskydende selskab, som ved et almindeligt 

salg på grundlag af handelsværdien på spaltningstidspunktet.  

 

Det modtagende selskab 

De modtagende selskaber succederer i det indskydende selskabs skattemæssige status i relation 

til de overtagne aktiver, det vil sige for så vidt angår anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum samt 

nærings- eller spekulationshensigt i overensstemmelse med det almindelige princip i fusionsskat-

telovens § 8, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 2. Dette gælder uanset, om der foretages en op-

hørs- eller grenspaltning. Adgangen til at foretage succession omfatter dog alene aktiver og pas-

siver, som er omfattet af dansk beskatningsret, ligesom det modtagende selskab alene modtager 

de skattemæssige afskrivninger i forhold til de aktiver, der er modtaget i forbindelse med spalt-

ningen112. 

 

Det indskydende selskabs aktionærer 

Såfremt de deltagende selskaber beslutter at benytte adgangen til beskatning efter fusionsskatte-

lovens kapitel 1, er det et krav, at samtlige selskabsdeltagere i det indskydende selskab beskattes 

efter de fastsætte regler, herunder bestemmelserne i §§ 9 og 11. Der er således ikke valgfrihed 

for de enkelte aktionærer.  

 

Ophørsspaltning 

Vederlægges en selskabsdeltager med kontanter, betragtes kontantvederlaget som afståelse af 

aktier til tredjemand, til handelsværdien på spaltningsdatoen, hvorved avance eller tab behandles 

efter aktieavancebeskatningsloven, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 4. Det skal bemærkes, at 

denne bestemmelse tillige finder anvendelse, hvis selskabsdeltageren vederlægges med andet end 

kontanter - eksempelvis i form af aktiver som ejendomme eller datterselskabsaktier, der i forbin-

delse med spaltningen udloddes fra et af de selskaber, der deltager i spaltningen. 

 

Modtager aktionæren derimod aktier i det eller de modtagende selskaber, sker der fuld successi-

on i både anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt, hvormed beskatningen 

udskydes, da vederlagsaktierne anses for anskaffet på samme tidspunkt og til samme anskaffel-

sessum, som de oprindelige aktier i det indskydende selskab, jf. princippet i fusionsskattelovens 

                                                
112 Jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 2  
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§ 11. Anskaffelsessummen fordeles i forhold til den opgjorte handelsværdi på vederlagsaktierne. 

Nedenstående illustrerer en fordeling af anskaffelsessummen i det indskydende Selskab A til ve-

derlagsaktierne i de modtagende selskaber B og C. 

 
Figur 6-3 - eksempel på fordeling af anskaffelsessum - ophørsspaltning 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Er de ombyttede aktier anskaffet på forskellige tidspunkter, anses hver enkel af disse erhvervel-

ser for ombyttet med en forholdsmæssig andel af de modtagne aktier i modtagende selskab. An-

delen beregnes på grundlag af de ombyttede aktiers handelsværdi på spaltningsdatoen. 

 

Grenspaltning 

Ved grenspaltning behandles et kontantvederlag skattemæssigt som udbytte, jf. fusionsskattelo-

vens § 15b. stk. 4, 5 pkt., da aktionæren fortsat besidder deres aktier i det indskydende selskab 

og dermed også sin skattemæssige anskaffelsessum på disse aktier. Dette gælder dog ikke, hvis 

der i forbindelse med spaltningen foretages en kapitalnedsættelse i det indskydende selskab, jf. 

fusionsskattelovens § 15b stk. 4, jf. ligningslovens § 16A stk. 12. I sådanne tilfælde beskattes 

kontantvederlaget, ligesom ved ophørsspaltning, efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

 

Vederlagsaktierne anses for erhvervet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt og for samme an-

skaffelsessum, som aktierne i det indskydende selskab. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen 

for vederlagsaktierne i det eller de modtagende selskaber, fordeles anskaffelsessummen for akti-

erne i det indskydende selskab før spaltningen forholdsmæssigt på den samlede beholdning efter 

spaltningen, på baggrund af den opgjorte handelsværdi på spaltningstidspunktet. 

 
Figur 6-4 - eksempel på fordeling af anskaffelsessum - grenspaltning 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Selskab 
Opgjort 

handelsværdi Fordeling 
Oprindelig  

anskaffelsessum 
Fordelt  

anskaffelsessum 
Selskab A - indskydende 0 0 % 1.000 0 
Selskab B - modtagende 4.000 80 % 0 800 
Selskab C - modtagende 1.000 20 % 0 200 

Selskab 
Opgjort 

handelsværdi Fordeling 
Oprindelig  

anskaffelsessum 
Fordelt  

anskaffelsessum 
Selskab A - indskydende 1.000 20 % 1.000 200 
Selskab B - modtagende 4.000 80 % 0 800 
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6.3. Objektive regler 

6.3.1. Retsgrundlag og regler 

Adgangen til at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse er reguleret af fusionsskattelovens 

§ 15a, stk. 1, 4 og 5. pkt. Som udgangspunkt gælder de samme skatteretlige regler, som ved en 

skattefri spaltning med tilladelse, dog gælder endvidere en række værnsregler ved anvendelse af 

bestemmelserne om spaltning uden tilladelse.  

 

6.3.2. Skattemæssige konsekvenser for selskaberne og aktionærerne 

Det indskydende og modtagende selskab 

Bortset fra den generelle værnsregel om udbyttebegrænsning, ændres der ikke på beskatningen 

og den skattemæssige stilling, for det indskydende og modtagende selskab, i forhold til bestem-

melserne i tilladelsespraksis. Det vil sige, at det modtagende selskab indtræder i det indskydende 

selskabs anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter samt hensigt for de aktiver, som er over-

ført i forbindelse med spaltningen. Reglerne om fortabelse af retten til at modregne fremførbare 

underskud i avancer på aktier i det modtagende selskab, finder ligeledes anvendelse. 

 

Aktionærernes skattemæssige stilling 

Behandlingen af kontantvederlag sker efter samme principper som ved tilladelsespraksis, både 

for så vidt angår ophørsspaltning som grenspaltning. Det vil sige, at kontantvederlag anses som 

afståelse af aktier ved ophørsspaltning, og beskatningen sker således som aktieavance, mens 

kontantvederlag ved grenspaltning anses som udloddet udbytte, med almindelig udbyttebeskat-

ning til følge.  

 

Modtager aktionæren derimod aktier i det eller de modtagende selskaber, sker der som udgangs-

punkt fuld succession i både anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt i lig-

hed med bestemmelserne i tilladelsespraksis. Imidlertid gælder en række særregler ved fastsæt-

telse af anskaffelsestidspunkt i visse spaltningssituationer. Disse særregler gennemgås i det føl-

gende afsnit. 
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6.3.3. Betingelser og værnsregler med særlig virkning for skattefri spaltning 

Betingelserne og værnsreglerne af generel karakter er indledningsvis behandlet i afsnit 3.4.1. For 

skattefri spaltning uden tilladelse gælder værnsreglen, at værdien af de tildelte aktier med tillæg 

af en eventuelt kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og 

passiver113, ligesom værnsreglen om udbyttebegrænsning finder anvendelse114. I det følgende 

afsnit gennemgås forhold med særlige konsekvenser for skattefri spaltning uddybende, herunder 

inddrages nyere afgørelser, som har relevans for praksis og fortolkningen af værnsreglerne. 

 

Forholdet mellem aktiver og forpligtelser115 - § 15a, stk. 2, 3. pkt. 

Anvendelse af reglerne om spaltning uden tilladelse betinger, at forholdet mellem aktiver og for-

pligtelser116, der ved spaltningen overføres til det eller de modtagende selskaber, skal svare til 

forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab. Reglerne gælder for såvel 

ophørsspaltninger som grenspaltninger, og forholdet mellem aktiver og forpligtelser skal opgøres 

ud fra handelsværdier. Ofte er det således nødvendigt at foretage en balancetilpasning inden 

spaltningen gennemføres, da forholdet mellem aktiver og forpligtelser typisk ikke er ens i det 

indskydende selskab og det eller de modtagende selskaber i forbindelse med en spaltning.  

 

Denne balancetilpasning synes umiddelbar enkel at gennemføre i forbindelse med en ophørs-

spaltning, da der ikke stilles krav til, hvilke aktiver og passiver der fordeles mellem de modta-

gende selskaber. Desuden accepteres det, at en forudgående balancetilpasning kan ske i form af 

låneoptagelse, også selvom lånet tilbagebetales umiddelbart efter ophørsspaltningen117. 

 

Det må imidlertid forventes, at det i mange tilfælde kan være svært at gennemføre balancetilpas-

ningen i forbindelse med en grenspaltning, da der yderligere stilles krav om opfyldelse af gren-

kravet. Ved grenspaltning kan der udelukkende reguleres med ikke grenspecifikke aktiver og 

forpligtelser, såsom likvider, andre finansielle aktiver og kassekreditter. For så vidt angår kasse-

kreditter bevæger man sig dog i en gråzone. Det skyldes, at balancetilpasningskravet umiddelbart 

kan opfyldes ved fordeling af kassekreditter, mens der i forhold til opfyldelse af grenkravet kan 

                                                
113 Jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2. pkt. 
114 Jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 4. pkt. 
115 Med vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009 ændres ordlyden fra gæld til forpligtelser, hvormed det præciseres, at ud-
skudt skat og andre hensatte forpligtelser ikke skal indgå i forholdet mellem aktiver og forpligtelser.   
116 Med forpligtelser forstås gældsposter og ikke passiver, det vil sige at udskudt skat og andre regnskabsmæssige hensættelser 
ikke medregnes. 
117 Jf. SKM2008.172.SR 
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der sås tvivl om, hvorvidt grenen kan fungere selvstændigt med eller uden kassekreditten. Pro-

blematikken omkring opfyldelse af såvel balancekravet som grenkravet medfører antageligt, at 

reglerne om skattefri grenspaltning uden tilladelse kun finder anvendelse i praksis i mindre om-

fang. 

 

Nedenfor illustreres en balancetilpasning i forbindelse med en grenspaltning: 

 
Figur 6-5 - balancetilpasning ved grenspaltning - før balancetilpasning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Selskab A, som er indskydende selskab, har to aktiviteter - aktivitet A og aktivitet B. Aktivitet B 

ønskes udspaltet til selskab B i forbindelse med en skattefri grenspaltning uden tilladelse. Som 

det fremgår af illustrationen er forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende sel-

skab 100:60 før omstruktureringen. Aktivitet B udgør en selvstændig gren og består af aktiver 

opgjort til handelsværdier på t.kr. 500 og forpligtelser på t.kr. 400. Således er forholdet mellem 

aktiver og forpligtelser for aktivitet B 100:80. Da balancekravet ikke er opfyldt, må der ske ba-

lancetilpasning forud for transaktionen.  

 

Antages det, at den resterende aktivmasse fra aktivitet A består af grenspecifikke aktiver, må der 

ske optagelse af gæld for herved at tilvejebringe ikke-grenspecifikke aktiver og forpligtelser, 

som kan fordeles mellem aktiviteterne, for opnåelse af korrekt forhold mellem aktiver og forplig-

telser. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke overføres forpligtelser til det modtagende 

selskab, som falder udenfor grenkravets bestemmelser. Se mere herom i senere afsnit 8.1.8 - 

grenkravet og balancetilpasning. I det konkrete eksempel kan balancetilpasningen ske ved opta-
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Holding A/S 
 

 

Selskab A A/S 
(indskydende) 

 
Aktivitet A og B 

Aktiver t.kr. 1.000 
Forpligtelser t.kr. 600 

Forhold 100:60 

GRENSPALTNING 
100 % 

 

Selskab A A/S 
(indskydende) 

 
Aktivitet A 

Aktiver t.kr. 500 
Forpligtelser t.kr. 200 

Forhold 100:40 
 

100 % 

 

Selskab B A/S 
(modtagende) 

 
Aktivitet B 

Aktiver t.kr. 500 
Forpligtelser t.kr. 400 

Forhold 100:80 
 

100 % 

Før balancetilpasning 
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gelse af gæld på t.kr. 200, som placeres under aktivitet A, mens provenuet fordeles med t.kr. 100 

til aktivitet A og t.kr. 100 til aktivitet B. Herefter er balancekravet opfyldt som illustreret neden-

for: 

 
Figur 6-6 - balancetilpasning ved grenspaltning - efter balancetilpasning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Formålet med balancetilpasningskravet er at forhindre, at der i stedet for et skattepligtigt salg af 

aktiver foretages en skattefri spaltning, og der i den forbindelse overføres for meget gæld, såle-

des at en skattepligtig avance ved et senere salg af aktierne reduceres. Bestemmelserne skal lige-

ledes forhindre, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse tømmes for 

værdier ved, at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mel-

lem aktiver og forpligtelser, således at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.  

 

Anskaffelsestidspunkt for vederlagsaktier mv. - fravigelse af successionsprincippet 

Udgangspunktet for fastsættelse af anskaffelsestidspunktet for vederlagsaktier mv. ved en skatte-

fri spaltning uden tilladelse er som nævnt ovenfor, at der sker succession i de oprindelige aktiers 

anskaffelsestidspunkter. I følgende tre situationer gælder det imidlertid, at vederlagsaktier samt 

aktier i det modtagende selskab, som besiddes forud for spaltningen, anses for anskaffet på spalt-

ningstidspunktet. 
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(indskydende) 

 
Aktivitet A og B 

Aktiver t.kr. 1.200 
Forpligtelser t.kr. 800 

Forhold 100:67 

GRENSPALTNING 
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Aktivitet A 

Aktiver t.kr. 600 
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100 % 
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(modtagende) 

 
Aktivitet B 

Aktiver t.kr. 600 
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100 % 
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Selskabsaktionærer - aktier i det modtagende selskab - fusionsskattelovens § 15b, stk. 7, 3. pkt. 

For selskabsaktionærer anses vederlagsaktierne i det eller de modtagende selskaber for anskaffet 

på spaltningstidspunktet, det vil sige vedtagelsesdatoen.  

 

Værnsreglen er indført for at undgå, at skattefri spaltning anvendes som middel til skattefri afstå-

else af aktiver, der på normal vis afstås ved et skattepligtigt salg af enkeltaktiver. Uden værns-

reglen kunne en selskabsaktionær udspalte aktiver fra det indskydende selskab ejet i mere end tre 

år, til et modtagende selskab, som i forbindelse med transaktionen succederede i det oprindelige 

anskaffelsestidspunkt. Et efterfølgende salg af aktierne i det modtagende selskab ville således 

være skattefrit, idet aktier anses for ejet i mere end tre år.  

 

Selskabsaktionærer - aktier i det indskydende selskab ved grenspaltning - fusionsskattelovens § 

15b, stk. 7, 4. pkt. 

Ved grenspaltning gælder det særligt for selskabsaktionærer, at anskaffelsestidspunktet for akti-

erne i det indskydende selskab anses for anskaffet på spaltningstidspunktet.  

 

Bestemmelsen er indført for at undgå, at en spaltning tilrettelægges således, at den aktivitet som 

ønskes solgt forbliver i det indskydende selskab, mens den fortsættende drift udspaltes til et 

modtagende selskab, hvorefter det indskydende selskab kunne sælges skattefrit efter tre års ejer-

tid. Bestemmelsen medfører således, at selskabsaktionæren først kan afhænde aktierne skattefrit i 

det indskydende selskab efter tre års ejertid regnet fra spaltningstidspunktet. Dette er naturligvis 

kun aktuelt i grenspaltning, da det indskydende selskab likvideres ved ophørsspaltning. 

 

Selskabsaktionærer - aktier i det modtagende selskab, som besiddes før spaltningen - fusions-

skattelovens § 15b, stk. 7, 5. pkt. 

Såfremt selskabsaktionærer i det indskydende selskab på spaltningstidspunktet besidder aktier i 

det eller de modtagende selskaber, anses de pågældende aktier ligeledes for anskaffet på spalt-

ningstidspunktet.  

 

Særreglen værner imod, at selskabsaktionærer spekulerer i omgåelse af treårsreglen i aktieavan-

cebeskatningslovens § 9. Uden særreglen kunne selskabsaktionærer overføre væsentlige værdier 

fra aktier ejet under tre år til aktier ejet over tre år, som herefter kunne afstås skattefrit, ved at 

udspalte aktiver til et modtagende selskab, der havde været ejet i mere end tre år. Dette kunne 
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ske som konsekvens af, at en selskabsaktionær skal opgøre, hvilke aktier der sælges efter FIFO-

princippet og opgøre anskaffelsessummen efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskat-

ningslovens § 5, stk. 1 og § 26.  

 

Situationer, hvor reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse ikke finder anvendelse 

Flere aktionærer med forskellig ejertid - § 15a, stk. 1, 6. pkt. 

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15a stk. 1, 6 pkt., at det ikke er muligt at anvende reglerne 

om skattefri spaltning uden tilladelse, hvis det indskydende selskab har flere aktionærer, og en 

eller flere af disse har været selskabsdeltagere i det indskydende selskab i mindre end 3 år uden 

at råde over flertallet af stemmerne, og de pågældende selskabsdeltagere ved spaltningen bliver 

selskabsdeltagere i det eller de modtagende selskaber, hvor de tilsammen råder over flertallet af 

stemmerne.  

 

Bestemmelsen har til formål at forhindre, at der sker reel afståelse af aktiver til tredjemand via en 

skattefri ophørsspaltning. Reglen er en konsekvens af en konkret afgørelse118, hvor den davæ-

rende Told- og Skatteforvaltning tog stilling til en skattefri ophørsspaltning, som medførte, at to 

skibe blev overdraget til en køber via den skattefri spaltning. Køberen anskaffede en aktie i det 

indskydende selskab umiddelbart forud for omstruktureringen og modtog i forbindelse med 

spaltningen samtlige aktier i et modtagende selskab, hvori de to skibe og en forpligtelse på 22,5 

mio. USD var udspaltet til. De øvrige aktiver samt låneprovenuet på de 22,5 mio. USD blev ud-

spaltet til et andet modtagende selskab, som den oprindelige selskabsdeltager ejede alle aktierne 

i. Den daværende Told- og Skatteforvaltning nægtede tilladelse til gennemførsel af den skattefrie 

ophørsspaltning, da et af hovedformålene ansås for at være skatteundgåelse eller skatteunddra-

gelse. Den ansøgte ophørsspaltning kan illustreres således: 

 

                                                
118 Jf. SKM2005.357.TSS 
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Figur 6-7 - illustration af SKM2005.357.TSS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning til SKM2005.357.TSS 

 

Grenspaltning med kontantvederlag - § 15a, stk. 1, 7. pkt. 

Bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15a stk. 1, 7 pkt. medfører, at reglerne om skattefri spalt-

ning uden tilladelse ikke kan anvendes, når en selskabsaktionær med ret til skattefrie udbytter, 

vederlægges med andet end aktier i det modtagende selskab, og denne samtidig helt eller delvist 

er skattepligtig ved salg af aktierne, som følge af at disse er ejet under tre år. En aktionær kan 

modtage skattefrit udbytte, hvis aktionæren er et selskab og har mere end 10 pct. (2009) af akti-

erne i mere end et år, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.  

 

Bestemmelsen skal forhindre, at et ellers skattepligtigt salg vil blive gjort skattefrit ved at foreta-

ge en skattefri spaltning uden tilladelse.  Det skal dog bemærkes, at bestemmelsen ikke omfatter 

situationer, hvor der i forbindelse med spaltningen foretages en nedsættelsen af den nominelle 

kapital i det indskydende selskab, da avancen altid vil blive beskattet efter aktieavancebeskat-

ningsloven119. Situationen kan illustreres således: 

 

                                                
119 Jf. elevatorindgrebet som følge af vedtagelsen af L110B 
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Figur 6-8 - illustration til forklaring af fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 7. pkt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Aktionær hjemhørende i udlandet - § 15a, stk. 1, 8. pkt. 

Det er ikke muligt at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, når en aktionær med be-

stemmende indflydelse i det indskydende selskab er hjemmehørende i udlandet, jf. fusionsskatte-

lovens § 15a stk. 1, 8 pkt. Bestemmende indflydelse skal ifølge bemærkninger til lovforslaget 

forstås i overensstemmelse med bestemmelsen i ligningslovens § 2, stk. 2120.  

 

Bestemmelsen har til hensigt at dæmme op for, at en afståelse af aktiver, der ellers ville kunne 

beskattes i Danmark hos det indskydende selskab, via en skattefri spaltning uden tilladelse 

umiddelbart efterfulgt af et salg af aktierne i det indskydende eller modtagende selskab, bliver 

konverteret til aktieavance hos en selskabsdeltager, der ikke er hjemhørende i Danmark og som 

derfor ikke beskattes af avancen her i landet.  

 

6.4. Delkonklusion 

Skattefri spaltning med og uden tilladelse følger af fusionsskattelovens §§ 15a og 15b. Ved 

spaltning forstå en transaktion, hvor et selskab (det indskydende selskab) overfører en del af eller 

samtlige aktiver og passiver til et eller flere nye eller eksisterende selskaber (de modtagende sel-

skaber). Det indskydende selskabs aktionærer vederlægges med aktier i det eller de modtagende 

selskaber samt en eventuel kontant udligningssum. Spaltningsvederlaget skal fordeles forholds-

                                                
120 Ved bestemmende indflydelse efter ligningslovens § 2, stk. 2 forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, som 
direkte eller indirekte overstiger 50 pct. 
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mæssigt til aktionærerne i forhold til ejerandelene inden spaltning. Der stilles ikke krav om, at 

alle selskabsdeltagere skal vederlægges med aktier.  

 

Transaktionen omfatter to forskellige situationer, ophørsspaltning og grenspaltning. Ved ophørs-

spaltning overdrages alle aktiver og passiver til to eller flere selskaber, og det indskydende sel-

skab opløses uden likvidation. Der stilles ingen krav til fordeling af det indskydende selskabs 

aktiver og passiver. Ved grenspaltning udspaltes en eller flere grene fra det indskydende selskab 

til et eller flere modtagende selskaber. Der stilles krav om, at grenen udgør en selvstændig del af 

virksomheden, som kan fungere ved hjælp af egne midler. Samtlige aktiver og passiver, som kan 

relateres til grenen, skal udspaltes i forbindelse med transaktionen. 

 

Det indskydende selskab beskattes ikke af eventuelle avancer opstået i forbindelse med udspalt-

ning af aktiver og passiver, da det eller de modtagende selskaber succederer i anskaffelsestids-

punkt, anskaffelsessum samt hensigt. Derved overføres en eventuel avance til det modtagende 

selskab og realiseres først, når aktiverne afhændes. Adgangen til succession omfatter dog alene 

aktiver og passiver, som er omfattet af dansk beskatningsret. Dette gør sig gældende for såvel 

ophørsspaltning som grenspaltning, ligesom bestemmelserne både omfatter tilladelsespraksis og 

det objektive regelsæt. 

 

Ved skattefri spaltning efter tilladelsespraksis og de objektive regler, succederer det indskydende 

selskabs aktionærer for så vidt angår vederlagsaktierne, i anskaffelsestidspunkt og anskaffelses-

sum for de oprindelige aktier i det indskydende selskab. Anskaffelsessummen på de oprindelige 

aktier fordeles i forhold til den opgjorte handelsværdi på ombytningstidspunktet. Modtager sel-

skabsdeltagere derimod kontantvederlag, beskattes dette som aktiesalg ved ophørsspaltning og 

som udbytte ved grenspaltning.  

 

Efter tilladelsespraksis er gennemførsel af skattefri spaltning betinget af, at der opnås tilladelse 

fra SKAT, herunder skal kriterierne om gyldig forretningsmæssig begrundelse opfyldes. Efter de 

objektive regler skal de generelle værnsregler iagttages. Skattefri spaltning efter de objektive 

regler er foruden de generelle værnsregler gennemgået i afsnit 3.4.1, underlagt yderligere værns-

regler. Der er således krav om, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende sel-

skab, videreføres til det eller de modtagende selskaber. Dette medfører i de fleste tilfælde, at en 

forudgående balancetilpasning må finde sted. For grenspaltning er denne balancetilpasning be-
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sværliggjort af, at grenkravet ligeledes skal opfyldes, hvilket afstedkommer, at grenspaltning ef-

ter de objektive regler, som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre i praksis.  

 

I relation til dobbeltkravet vurderes det, at balancekravet isoleret set sikrer, at de objektive regler 

ikke kan anvendes til skatteundgåelse eller skatteunddragelse. En lempelse af reglerne, hvorefter 

grenkravet ikke gælder for de objektive regler, vil antageligt forøge anvendelsesmuligheden i 

relation til skattefrie grenspaltninger. Alternativt kan balancekravet udelades, hvis reglerne om 

skattefri grenspaltning uden tilladelse betinges af, at aktierne i de deltagende selskaber ikke må 

afstås i en periode på tre år efter spaltningsdatoen. For selskabsaktionærer vil afståelse indenfor 

treårs-perioden udløse beskatning, mens det for fysiske aktionærer anses for rimeligt, at indføre 

et treårs ejertidskrav som betingelse for anvendelse af forenklede regler. 

 

I tre tilfælde fraviges regler om succession i anskaffelsestidspunktet endvidere efter de objektive 

regler, som følge af specifikke værnsregler; hvis en aktionær er et selskab, hvis en selskabsaktio-

nær ejer aktier i det indskydende selskab ved grenspaltning, samt hvis en selskabsaktionær på 

spaltningstidspunktet ejer aktier i det eller de modtagende selskaber. I ovenstående tilfælde fast-

sættes anskaffelsestidspunktet til spaltningstidspunktet. Herudover er der tre situationer, hvor 

skattefri spaltning efter de objektive regler ikke kan gennemføres; når det indskydende selskab 

har flere aktionærer og en eller flere har ejet aktierne under tre år, når en aktionær ved grenspalt-

ning kan modtage skattefrit udbytte, men ikke har ejet aktierne i over tre år, samt når en aktionær 

med bestemmende indflydelse i det indskydende selskab er hjemmehørende i udlandet. 

 

Samlet set vurderes det, at en fastholdelse af reglerne om skattefri spaltning i deres nuværende 

form medfører, at skattefri grenspaltning uden tilladelse i praksis kun kan finde anvendelse i me-

get begrænset omfang og kun i helt simple situationer. Formålet med indførelsen af de objektive 

regler anses imidlertid for indfriet i relation til ophørsspaltning, idet regelsættet udvider mulig-

heden for gennemførsel af transaktionen. Særligt i visse omstruktureringssituationer findes det 

objektive regelsæt anvendeligt. En ophørsspaltning af et pengetanksselskab vil eksempelvis med 

indlysende fordel kunne gennemføres efter de objektive regler, ligesom at en skattefri spaltning 

foranlediget af uoverensstemmelser i aktionærkredsen kan gennemføres efter de objektive regler. 
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7. Skattefri tilførsel af aktiver 

Kapitlet om skattefri tilførsel af aktiver indledes med en definition af begrebet skattefri tilførsel 

af aktiver med tilhørende illustration af den mest sædvanlige tilførsel. I kapitlet gennemgås de 

skatteretlige regler for skattefri tilførsel af aktiver efter tilladelsespraksis samt efter de objektive 

regler. Endvidere gennemgås de skattemæssige konsekvenser for de involverede parter i transak-

tionen. Endeligt behandles relevante afgørelser, som medvirker til at afdække muligheder og be-

grænsninger ved anvendelse af de enkelte regelsæt.  

 

7.1. Begrebet tilførsel af aktiver 

Den skatteretlige definition fremgår af fusionsskattelovens § 15c, stk. 2, hvoraf det følger, at der 

ved skattefri tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab (det indskydende sel-

skab) uden at være opløst tilfører den samlede virksomhed eller en eller flere grene af virksom-

heden til et andet selskab (det modtagende selskab) mod at få tildelt aktier i dette selskab. Tilfør-

sel af aktiver indebærer en vertikal opsplitning af selskabet og adskiller sig dermed fra spaltning 

ved, at vederlagsaktierne fra tilførsel af aktiver tilfalder det indskydende selskab og ikke det ind-

skydende selskabs aktionærer. Der skabes ved tilførsel af aktiver en holdingstruktur, men modsat 

aktieombytning indskydes et selskab under det indskydende selskab, således at det hidtidige 

driftsselskab herefter får karakter af holdingselskab.  

 

Der stilles ingen krav i forhold til fordelingen af aktier i det modtagende selskab, hverken før 

eller efter tilførslen121. Det modtagende selskab kan således forud for transaktionen være kontrol-

leret af såvel det indskydende selskabs aktionærer som en tredjemand, ligesom det modtagende 

selskab kan være nystiftet eller eksisterende.  

                                                
121 Fusionsskatteloven med kommentarer s. 505 
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Figur 7-1 - illustration tilførsel af aktiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående illustration viser en tilførsel af aktiver, hvor driftsgrenen tilføres et nystiftet sel-

skab, som ejes 100 pct. af det indskydende selskab. 

 

7.2. Tilladelsespraksis 

7.2.1. Retsgrundlag og regler 

Skattefri tilførsel af aktiver følger af fusionsskattelovens §§ 15c og 15d. Det fremgår af fusions-

skattelovens § 15c, stk. 1, at et selskab har adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelo-

vens § 15d, såfremt det indskydende og det modtagende selskab er omfattet af begrebet ”selskab 

i en medlemsstat122” og ved beskatning her i landet, ikke anses som en transparent enhed. Begre-

bet selskab i en medlemsstat er defineret i afsnit 5.2.2 på side 52. Det følger videre af fusions-

skattelovens § 15c, stk. 1, at det er en betingelse for gennemførelse af en skattefri tilførsel af ak-

tiver efter tilladelsespraksis, at der opnås tilladelse hertil. SKAT kan fastsætte særlige vilkår for 

tilladelsen, hvis det vurderes, at tilførslen har skatteundgåelse eller skatteunddragelse som ho-

vedformål. 

                                                
122 Jf. fusionsdirektivets artikel 3 

 

Holding A/S 
 

 

Holding A/S TILFØRSEL AF AKTIVER 

A 

100 % 

 

Drift A A/S 
(Indskydende) 

 

100 % 

A 

100 % 

 

Drift A A/S 
(Indskydende) 

100 % 

 

Drift B A/S 
(Modtagende) 

100 % 
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Grenkravet 

I lighed med bestemmelserne om grenspaltning gælder det for tilførsel af aktiver, at den tilførte 

del af virksomheden skal udgøre en selvstændig gren af virksomheden, som skal kunne fungere 

ved egne midler. Grenkravet fremgår af fusionsskattelovens § 15c, stk. 2, som lyder: 

 
”…ved en gren af virksomheden forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et sel-
skab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en 
samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.” 

 

Det betyder, at alle aktiver og passiver vedrørende grenen skal tilføres det modtagende selskab. 

Det er således ikke tilladt at efterlade eksempelvis særligt risikobetonede udlån eller andre akti-

ver eller passiver, som kan henføres til den tilførte gren af virksomheden. 

 

I et bindende svar blev Ligningsrådet anmodet om at tage stilling til opfyldelse af grenkravet ved 

skattefri tilførsel af aktiver i en sag, hvor det indskydende selskab direkte og indirekte ejede en 

række datterselskaber, hvoraf kun nogle ønskedes omfattet af tilførslen. Ligningsrådet fandt, at 

aktierne i tre af datterselskaberne skulle indgå i tilførslen, da disse hovedsageligt varetog opga-

ver, der knyttede sig til den udskilte aktivitet. De øvrige datterselskaber, som ikke ønskedes 

overført til det modtagende selskab, var alle holdingselskaber for en række øvrige selskaber. 

Holdingselskaberne ejede aktier i selskaber, der både varetog opgaver for den tilbageværende 

aktivitet samt den udskilte aktivitet. De kunne således hverken henføres til den tilbageværende 

eller udskilte aktivitet, hvorfor det var Ligningsrådets opfattelse, at der ikke kunne stilles krav 

om overførsel af disse holdingselskaber123. 

 

Til forskel fra spaltning gælder balancekravet imidlertid ikke for tilførsel af aktiver. Et krav om 

korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser er unødvendiggjort ved skattefri tilførsel af akti-

ver. Det skyldes, at den lovbestemte opgørelse af anskaffelsessummen for vederlagsaktierne efter 

bestemmelserne i virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2 indebærer, at det indskydende sel-

skab ikke kan spekulere i balancetilpasning ved overførsel af uforholdsmæssig megen gæld til 

det modtagende selskab, da vederlagsaktiernes anskaffelsessum reduceres med den gæld, der til-

føres124. Dette kan illustreres således: 

 

                                                
123 TfS 2000.238 LR 
124 Jf. L 110 A, bilag 9, p. 7. - høringssvar fra FSR 
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Figur 7-2 - opgørelse af anskaffelsessum for aktier i det modtagende selskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående illustrerer effekten på opgørelsen af anskaffelsessummen for aktierne i det modta-

gende selskab ved tilførsel af yderligere gæld. I alternativ 2 overføres således gæld for 350 mod 

300 i alternativ 1. Effekten på avancen ved et efterfølgende skattepligtigt salg af aktierne i det 

modtagende selskab er imidlertid upåvirket af den tilførte gæld, som illustreret nedenfor.  

  
Figur 7-3 - avanceberegning ved skattepligtig afståelse af aktier i det modtagende selskab 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

7.2.2. Skattemæssige konsekvenser for selskaberne og aktionærerne 

Det indskydende selskab 

For skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse gælder det, at det indskydende selskab anses for at 

have erhvervet vederlagsaktierne i det modtagende selskab på tilførselstidspunktet, det vil sige, 

på vedtagelsestidspunktet uanset om tilførslen vedtages med tilbagevirkende kraft, jf. fusions-

skattelovens § 15d, stk. 4, 3. pkt. Ejer det indskydende selskab aktier i det modtagende selskab 

på tidspunktet for gennemførelse af tilførslen, skal disse aktier ligeledes anses som anskaffet på 

        
Opgørelse af anskaffelsessum på aktierne i det modtagende selskab   
Tilført aktivitet Alternativ 1  Alternativ 2 
Aktiver 400  400 
Forpligtelser 300  350 
Handelsværdi 100  50 
    
Salgsum aktiver 400  400 
Anskaffelsessum aktiver 360  360 
Skattepligtig avance 40  40 
    
Handelsværdi 100  50 
Skattepligtig avance 40  40 
Anskaffelsessum aktier i det modtagende selskab 60  10 

 

        
Avanceberegning ved skattepligtig afståelse af aktier i det modtagende selskab 
 Alternativ 1  Alternativ 2 
Afståelsessum aktier i det modtagende selskab 100  50 
Anskaffelsessum aktier i det modtagende selskab 60  10 
Skattepligtig avance 40  40 
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tilførselstidspunktet, jf. fusionsskattelovens § 15d, stk. 4, 4. pkt. Dette er ændret i forbindelse 

med vedtagelsen af lov nr. 343, og ændringen gælder både for tilførsel af aktiver med og uden 

tilladelse. Formålet med denne regel er at forhindre selskabsdeltagere i at spekulere i omgåelse af 

treårsregelen ved at udnytte FIFO-princippet i samspil med gennemsnitsmetoden, jf. illustratio-

nen i tidligere figur 5-4. Uden denne ændring kunne der overføres værdier fra et selskab ejet un-

der tre år til et selskab ejet over tre år for derved at reducere avancebeskatningen. Under tilladel-

sespraksis hindrer SKAT dette gennem fastsættelse af ejertidsvilkår for samtlige aktier - nye som 

gamle - i situationer, hvor det indskydende selskab ejer aktier i det modtagende selskab på tilfør-

selstidspunktet. 

 

Anskaffelsessummen for aktierne i det modtagende selskab opgøres som den skattemæssige 

værdi af aktiver og passiver på tilførselsdatoen opgjort efter reglerne i virksomhedsomdannelses-

lovens § 4, stk. 2, jf. fusionsskattelovens § 15d, stk. 1 og 2. Den skattemæssige værdi opgøres 

dermed som det kontante beløb, der kunne være opnået ved sædvanligt salg af de omfattede ak-

tiver og passiver med fradrag af den skattepligtige fortjeneste, der ville være konstateret ved et 

salg.  

 

For skattefri tilførsel af aktiver kan vederlag alene erlægges i form af aktier i det modtagende 

selskab, og således ikke som ved skattefri aktieombytning, spaltning og fusion, tillige i form af 

en eventuel kontant udligningssum. Det gælder desuden, at eventuelle mellemregningskonti125 

samt forlodsudbytte126 ikke må indgå som vederlag. 

 

Det modtagende selskab 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs oprindelige anskaffelsessummer 

samt eventuelt foretagne af- og nedskrivninger samt henlæggelser, jf. fusionsskattelovens § 15d, 

stk. 2, 2. pkt. Det modtagende selskab kan dog alene overtage den del af det indskydende sel-

skabs skattemæssige afskrivninger, nedskrivninger og henlæggelser, der vedrører den eller de 

tilførte virksomhedsgrene.  

 

                                                
125 Se TfS 1997, 661 LR 
126 Se TfS 1999, 737 TSS 
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7.3. Objektive regler 

7.3.1. Retsgrundlag og regler  

Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse lovhjemles, ligesom skattefri tilførsel af aktiver med 

tilladelse, i fusionsskattelovens §§ 15c og 15d. Fusionsskattelovens § 15c, stk. 1, 4. pkt. giver 

adgang til at foretage den skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse: 

 
”Ved tilførsel af aktiver har selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter § 
15d, uden at der er opnået tilladelse hertil fra SKAT, hvis udlodning af udbytte fra det 
modtagende selskab sker i overensstemmelse med § 15d, stk. 8, og anskaffelsestidspunk-
tet for aktier, som det indskydende selskab på tidspunktet for tilførslen ejede i det modta-
gende selskab, fastsættes i overensstemmelse med § 15d, stk. 4, 4. pkt. 

 

For skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse gælder således det samme regelsæt, som ved skat-

tefri tilførsel af aktiver med tilladelse, bortset fra kravet om tilladelse fra SKAT. Dog stilles der 

yderligere krav om overholdelse af værnsreglerne i fusionsskattelovens § 15d, stk. 4, 4. pkt., om 

nulstilling af ejertid for aktier i det modtagende selskab, ejet på tilførselstidspunktet samt fusi-

onsskattelovens § 15d, stk. 8, om udbyttebegrænsning. 

 

7.3.2. Skattemæssige konsekvenser for selskaberne og aktionærerne 

Der er ingen forskel i de skattemæssige konsekvenser for selskaber og aktionærer i forhold til 

skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse. 

 

I forbindelse skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse kan der ofte være usikkerhed forbundet 

med vurderingen af, om grenkravet er overholdt. Da SKAT kan anlægge en anderledes vurde-

ring, vil det typisk være hensigtsmæssigt at anmode om bindende svar fra SKAT i forhold til op-

fyldelse af grenkravet. 

 

7.3.3. Betingelser og værnsregler med særlig virkning for skattefri tilførsel af aktiver 

Som omtalt i afsnit 3.4.1 er der med vedtagelsen af lov nr. 343 indført en række generelle værns-

regler. For tilførsel af aktiver uden tilladelse gælder værnsreglerne om udbyttebegrænsning samt 

nulstilling af ejertid for aktier i det modtagende selskab. Derudover er tilførsel af aktiver omfattet 

af bestemmelserne om begrænsning i anvendelse af aktietab. Det skal imidlertid bemærkes, at 

reglen om overdragelse til handelsværdier ikke gælder ved skattefri tilførsel af aktiver. 
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Begrænsning af fradragsretten for uudnyttede aktietab 

For skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse gælder det, jf. bestemmelsen i fusionsskattelovens 

§ 15d, stk. 7, at uudnyttede aktietab som er opstået inden tilførslen, ikke kan anvendes ved afstå-

else af aktier i det modtagende selskab, trods de generelle modregningsbestemmelser i aktie-

avancebeskatningslovens § 8, stk. 2 og § 17, stk. 2. Formålet er at undgå, at et selskab med et 

uudnyttet aktietab, via en skattefri tilførsel af aktiver med efterfølgende afståelse af aktierne i det 

modtagende selskab, kan anvende dette kildeartsbegrænsede tab til modregning i den skatteplig-

tige avance ved en skattepligtig afståelse af en ellers skattepligtig aktivitet. Se nedenstående ek-

sempel.  

 
Figur 7-4 - illustration - begrænsning i fradragsretten for uudnyttede aktietab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Uden værnsreglen ville en afståelse af aktierne i Drift B A/S i ovenstående eksempel til t.kr. 

1.000 medføre en skattepligtig avance på t.kr. 500, hvori der kunne ske modregning af det uud-

nyttede aktietab. Således kunne aktiviteten i det oprindelige Drift A A/S, gennem en skattefri til-

førsel af aktiver uden tilladelse, afstås, uden deraf følgende avancebeskatning hos aktionæren. 

Værnsreglen medfører således, at tabet ikke kan bringes til modregning ved afståelse af aktierne 

i Drift B A/S. 

 

Det uudnyttede aktietab mistes dog ikke og kan således anvendes til modregning i avancer ved 

salg af andre aktier. Aktietab opstået efter tilførslen kan imidlertid godt bringes til anvendes ved 

salg af aktierne i det modtagende selskab. 

 

TILFØRSEL AF AKTIVER 

 

Drift A A/S 
(Indskydende) 

 
Handelsværdi t.kr. 1.000 
Anskaffelsessum t.kr. 500 

_______________________ 
 

Uudnyttet aktietab t.kr. 500 

 

Drift A A/S 
(Indskydende) 

 
Aktier i Drift B A/S 

Anskaffelsessum t.kr. 500 
_______________________ 

 
Uudnyttet aktietab t.kr. 500 

 

Drift B A/S 
(Modtagende) 

 
Handelsværdi t.kr. 1.000 

100 % 
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Indskydende selskab hjemmehørende i udlandet 

Der gælder endvidere den undtagelse, at et indskydende selskab hjemmehørende i udlandet med 

fast driftssted i Danmark samt bestemmende indflydelse i det modtagende selskab ikke kan an-

vende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. Formålet med bestemmelsen er at 

forhindre, at en skattepligtig afståelse af aktiver fra det faste driftssted i Danmark bliver konver-

teret til et salg af aktier, som ikke kan beskattes her i landet.  

 

Dette kan ske ved, at et udenlandsk indskydende selskab, via en skattefri tilførsel af aktiver uden 

tilladelse, overfører aktiver fra det faste driftssted i Danmark til et modtagende selskab, som det 

indskydende selskab kontrollerer. Det indskydende selskab vederlægges med aktier i det modta-

gende selskab, som herefter kan afstås, uden at avancen beskattes her landet.  

 

7.4. Delkonklusion 

Tilførsel af aktiver med og uden tilladelse følger af fusionsskattelovens §§ 15c og § 15d. Ved 

tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab (det indskydende selskab) uden at 

være opløst, tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab 

(det modtagende selskab) mod, at det indskydende selskab vederlægges med aktier i det modta-

gende selskab. I modsætning til ved aktieombytning, spaltning og fusion kan der alene veder-

lægges med aktier i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver. 

 

De skattemæssige konsekvenser for selskaber og aktionærer er ens for skattefri tilførsel af akti-

ver efter tilladelsespraksis og de objektive regler. Det indskydende selskab anses for at have er-

hvervet vederlagsaktiverne i det modtagende selskab på tilførselstidspunktet. Anskaffelsessum-

men opgøres som den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver, opgjort efter regler-

ne i virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2. Det modtagende selskab succederer i det ind-

skydende selskabs oprindelige anskaffelsessummer samt i foretagne af- og nedskrivninger.  

 

Det gælder både for skattefri tilførsel af aktiver efter tilladelsespraksis og de objektive regler, at 

den tilførte gren skal udgøre en selvstændig enhed af virksomheden, som kan fungere ved hjælp 

af egne midler. Desuden skal samtlige aktiver og passiver, som kan relateres til grenen, tilføres 

det eller de modtagende selskaber. Modsat spaltning uden tilladelse er der ikke ved tilførsel af 
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aktiver uden tilladelse krav om, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende 

selskab skal videreføres til det eller de modtagende selskaber.  

 

Efter tilladelsespraksis er gennemførsel af skattefri tilførsel af aktiver betinget af, at der opnås 

tilladelse fra SKAT, herunder at kriterierne om gyldig forretningsmæssig begrundelse opfyldes. 

Efter de objektive regler skal de generelle værnsregler, gennemgået i afsnit 3.4.1, iagttages. Der-

udover gælder en række specifikke værnsregler for skattefri tilførsel af aktiver. Det indskydende 

selskab kan ikke anvende uudnyttet aktietab til modregning i avance på salg af aktierne i det 

modtagende selskab. De objektive regler kan desuden heller ikke anvendes, såfremt et indsky-

dende selskab er hjemmehørende i udlandet med et fast driftssted i Danmark samt bestemmende 

indflydelse i et modtagende selskab. 

 

På trods af de generelle værnsregler om udbyttebegrænsning mv. vurderes det, at indførelsen af 

det objektive regelsæt som udgangspunkt har medført en administrativ lettelse, idet kravet om 

forudgående indhentelse af tilladelse ikke gælder ligesom at transaktionen ikke skal begrundes i 

forretningsmæssige årsager. Dog medfører grenkravet, at der i de fleste tilfælde bør indhentes 

bindende svar i forhold til opfyldelse af heraf, hvorfor den reelle administrative lettelse kan dis-

kuteres. Hvor grenafgrænsningen er klar, fremstår de objektive regler som en hurtig og forenklet 

adgang til skattefri tilførsel af aktiver. 
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8. Anvendelse af de objektive regler i praksis 

Adgangen til gennemførelse af omstruktureringer uden tilladelse blev indført ved lov nr. 343 af 

18/4 2007. Som tidligere omtalt skal de objektive regler ses som et valgfrit alternativ til den fort-

sat bestående tilladelsesordning. Valget mellem de to regelsæt for skattefri omstrukturering er 

således blevet helt centralt og stiller rådgiver i en vanskelig situation, hvorfor stillingtagen typisk 

må bero på en konkret sammenholdelse af de to regelsæts betingelser og konsekvenser for en 

given omstrukturering. Dette skal ses i lyset af, at omstruktureringens skattefrihed i yderste kon-

sekvens kan fortabes, hvorfor det ud fra rådgivers synspunkt samt et forsigtighedsprincip i flere 

tilfælde antageligt findes hensigtsmæssigt at indhente tilladelse eller alternativt bindende svar i 

forhold til opfyldelse af de objektive regler.  

 

8.1. Usikkerhedsmomenter ved værnsreglerne samt uforholdsmæssige 

følger heraf 

Værnsreglerne kan i visse tilfælde gøre det mere attraktivt at gennemføre en skattefri omstruktu-

rering efter tilladelsesordningen. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor anvendelsen af det 

objektive regelsæt er forbundet med væsentlige usikkerhedsmomenter og fortolkningsskøn eller i 

tilfælde, hvor der ikke synes at være sammenhæng mellem værnsreglens hensigt og den faktiske 

konsekvens heraf, hvormed værnsreglen virker uforholdsmæssigt hæmmende. I dette afsnit af-

dækkes en række af disse situationer. Det manglende krav om tilladelse kan omvendt gøre det 

objektive regelsæt særligt attraktivt eksempelvis i situationer, hvor omstruktureringen ikke kan 

baseres på en gyldig forretningsmæssig begrundelse eller qua den administrative forenkling og 

tidsmæssige besparelse. En række af disse situationer behandles i det efterfølgende afsnit 8.2. 

 

8.1.1. Indirekte ejertidsvilkår 

Anvendelsen af de objektive regler medfører, som omtalt i afsnit 3.4.1, et såkaldt indirekte ejer-

tidsvilkår for selskabsaktionærer, som før aktieombytningen besidder aktier i såvel det erhver-

vende som det erhvervede selskab. Det indirekte ejertidsvilkår opstår, idet der afviges fra succes-

sionsprincippet ved, at selskabsaktionærerne skal behandle alle deres aktier i det erhvervende 

selskab, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 

36 A, stk. 4, 2. pkt. Således omfattes både vederlagsaktier modtaget i forbindelse med aktieom-

bytningen og aktie i det erhvervende selskab, som forud for omstruktureringen var i selskabsak-
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tionærens besiddelse. Særreglen finder dog ikke anvendelse, hvis samtlige aktier i det erhvervede 

og erhvervende selskab har været ejet i mere end tre år på ombytningstidspunktet. Særreglen 

værner imod, at selskabsaktionærer spekulerer i omgåelse af treårsreglen i aktieavancebeskat-

ningslovens § 9. 

 

Bestemmelsen synes imidlertid at være for vidtgående, da en tilsvarende sikring mod omgåelse 

af treårsreglen kunne være opnået ved fastsættelse af anskaffelsestidspunktet for aktierne i det 

erhvervende selskab, til tidspunktet for den seneste aktieerhvervelse i et af selskaberne, frem for 

at nulstille til ombytningstidspunktet. Konsekvensen ved at nulstille til ombytningstidspunktet er 

naturligvis, at en ny treårsperiode løber i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 9. Til sam-

menligning vil anmeldelsesvilkåret i tilladelsesordningen, som udgangspunkt, løbe i tre år fra 

seneste aktieerhvervelse127.  

 

I disse situationer synes det ikke at være hensigtsmæssig, at anvende de objektive regler. Det må 

derfor anbefales selskabsaktionærer at anvende tilladelsesordningen, såfremt der i forvejen ejes 

aktier i det erhvervende selskab.  

 
Figur 8-1 - illustration af aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 4, 2. pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

                                                
127 Jf. SKM2001.109.TSS, hvor den treårige anmeldelsesfrist regnet fra omstruktureringsdagen ikke fandtes fornødent at opret-
holde og dermed blev ophævet, som konsekvens af at aktierne i det omdannelse selskab ca. et år efter omstruktureringen, havde 
været ejet i mere end tre år.  

 

Erhvervende selskab 

AKTIEOMBYTNING 

 

Erhvervede selskab 
 

 

Erhvervende selskab 
 

 

Selskabsaktionær 
 

Selskabsaktionær 
 

 

Erhvervede selskab 
 

 
Ejertid 2 år og 11 mdr. 

 
Ejertid nulstilles 
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8.1.2. Omgåelse af aktieavancebeskatningslovens treårsregel 

Ordlyden af aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5, 1. pkt. ”aktier i det erhvervede sel-

skab”, har givet anledning til diskussion i relation til fortolkningen heraf og det vurderes således, 

at der kan være en del usikkerhed forbundet hermed. Konsekvensen af fortolkningen kan på den 

ene side være, at lovteksten værner i tilstrækkeligt omfang, mens anderledes fortolkning om-

vendt kan betyde, at lovgiver ikke har sikret sig tilstrækkeligt mod, at FIFO-princippet i samspil 

med gennemsnitsmetoden kan finde anvendelse til spekulation i omgåelse af aktieavancebeskat-

ningslovens § 9. Det kommer til udtryk i den situation, hvor det erhvervende selskab før aktie-

ombytningen i forvejen besidder aktier i det erhvervede selskab. Det er netop denne aktiepost, 

som er omdrejningspunktet i problemstillingen. I modsætning til den omtalte situation i foregå-

ende afsnit er det altså det erhvervende selskab selv, som besidder aktier i det erhvervede selskab 

før transaktionen og ikke selskabsaktionæren. 

 

Det må stå klart, at de aktier, som det erhvervende selskab tildeles i det erhvervede selskab, skal 

anses for anskaffet på ombytningstidspunktet. Derimod synes det at stå mere uklart, hvorledes 

det forholder sig med aktier i det erhvervede selskab, som på tidspunktet for ombytningen i for-

vejen ejes af det erhvervende selskab.  

 

Diskussionen er blandt andet ført i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 15/8 2008128, hvori Mads 

Reinholdt Sørensen netop forholder sig til formuleringen ”aktier i det erhvervede selskab”. Det 

antydes, at den meget generelle formulering kunne tale for, at alle aktierne i det erhvervede sel-

skab skal anses for anskaffet på ombytningstidspunktet. Omvendt fremhæves det, at en skattefri 

aktieombytning efter tilladelsespraksis ikke udløser skattemæssige konsekvenser for aktier, som i 

forvejen ejes i det erhvervende selskab, hvorfor en så markant forskel mellem de to regelsæt 

burde fremgå klart af lovteksten. Endvidere påpeges det, at de til aktieavancebeskatningslovens § 

36 A, stk. 5, 1. pkt. parallelle bestemmelser vedrørende skattefri spaltning og tilførsel af aktiver i 

fusionsskattelovens § 15b, stk. 7, 3. pkt. og 15d, stk. 4, 3. pkt., anvender samme generelle formu-

lering vedrørende anskaffelsestidspunkt for aktierne i det modtagende selskab. Det skal imidler-

tid bemærkes, at disse generelle formuleringer i fusionsskattelovens § 15b, stk. 7, 3. pkt. og 15d, 

stk. 4, 3. pkt. følges op af en klar tilkendegivelse om fastsættelse af anskaffelsestidspunkt for ak-

tier, som i forvejen er i selskabsaktionærens/det indskydende selskabs besiddelse på spaltnings-

/tilførselstidspunktet, jf. paragraffernes 5. pkt. henholdsvis 4. pkt. Mads Reinholdt Sørensen vur-

                                                
128 TfS 2008, særtillæg uge 39 
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derer således, at den generelle formulering i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5, 1. pkt. 

ikke selvstændigt kan gøres til genstand for, at også aktier i det erhvervede selskab, som på tids-

punktet for aktieombytningen i forvejen ejes af det erhvervende selskab, skal anses for erhvervet 

på ombytningstidspunktet. Endeligt skal det understreges, at såfremt alle aktier i det erhvervede 

selskab skulle anses for anskaffet på tidspunktet for ombytningen, ville dette uhensigtsmæssigt 

ramme personaktionærer, som er uden mulighed for at spekulere i omgåelse af ejertidskravet i 

aktieavancebeskatningslovens § 9129. 

 

Konkluderes det, at der ikke er belæg for, at aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 5, 1. pkt. 

ændrer på anskaffelsestidspunktet for aktier i det erhvervede selskab, som på tidspunktet for ak-

tieombytningen i forvejen ejes af det erhvervende selskab, vil følgende eksempel illustrere mu-

ligheden for omgåelse af aktieavancebeskatning.  

 

Selskabsaktionær A og Holding B ejer tilsammen aktierne i Drift C. De to aktieposter benævnes 

A-aktieposten henholdsvis B-aktieposten. Holding B har før aktieombytningen ejet B-

aktieposten i mere end tre år og kan derfor afhænde aktierne skattefrit, jf. aktieavancebeskat-

ningslovens § 9. Selskabsaktionær A opfylder alle betingelserne for skattefri aktieombytning af 

aktieposten i Drift C med aktier i Holding B og ønsker herefter aktieombytningen gennemført 

uden tilladelse efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A.  

 
Figur 8-2 - illustration af omgåelse af aktieavancebeskatningslovens treårsregel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra TfS 2008, særtillæg uge 39 

                                                
129 Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at det i reglerne om nulstilling af ejertid ved spaltning og tilførsel af aktiver er præcise-
ret, at der kun ændres på anskaffelsestidspunktet for aktionærer, som er selskaber.  
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(Erhvervede selskab) 

 

 

Holding B 
(Erhvervende selskab) 
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Holding B har ved aktieombytningen erhvervet A-aktieposten i Drift C mod vederlæggelse af 

Selskabsaktionær A med aktier i Holding B. Herefter besidder Holding B alle aktierne i Drift C, 

fordelt på A-aktieposten og B-aktieposten. Afstår Holding B efterfølgende af en del af aktierne i 

Drift C, anses de først erhvervede aktier for først afstået, jf. FIFO-princippet i aktieavancebe-

skatningslovens § 5. I eksemplet afstås aktier i Drift C pålydende kr. 100.000, svarende til B-

aktieposten. Gennemsnitsmetoden anvendes i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 

6, 1-3. pkt. til fordeling af den samlede anskaffelsessum. Fordelingen af anskaffelsessummen 

sker forholdsmæssigt imellem den afståede B-aktiebeholdning og den i behold værende A-

aktiebeholdning på grundlag af aktiernes pålydende værdi.  

 

I eksemplet antages det, at Holding B har erhvervet B-aktieposten pålydende værdi kr. 100.000 

til kurs 400 i år 2005, det vil sige for kr. 400.000 og ved aktieombytningen i 2009 erhvervet A-

aktieposten pålydende kr. 400.000 til den oprindelige anskaffelsessum, i eksemplet fastsat til 

kurs 150, det vil sige kr. 600.000. Ved et salg af en del af aktierne i Drift C er det således muligt 

at ”overføre” en del af den på A-aktieposten hvilende aktieavance til B-aktieposten, som kan af-

stås skattefrit efter aktieavancebeskatningslovens § 9. Nedenstående skema viser sammensæt-

ningen af den samlede aktiebeholdning i Drift C. 

 
Figur 8-3 - fordeling af aktier og anskaffelsessum i Drift C 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Ved efterfølgende afståelse af aktier i Drift C pålydende kr. 100.000 til eksempelvis kurs 400 

opgøres salgssummen og anskaffelsessummen som illustreret i nedenstående figur. Med ud-

gangspunkt i FIFO-princippet anses det for værende B-aktieposten der afstås, hvorfor aktierne 

kan afstås skattefrit, jf. aktieavancebeskatningsloven § 9, idet der lægges til grund, at aktieavan-

cebeskatningslovens § 36 A, stk. 5, 1. pkt. ikke ændrer på anskaffelsestidspunktet for aktierne i 

Drift C, som på tidspunktet for aktieombytningen i forvejen ejes af Holding B. 

 

 

Aktier Pålydende Kurs Anskaffelsessum 
A-aktiepost 400.000 150 600.000 
B-aktiepost 100.000 400 400.000 
Samlet beholdning 500.000   1.000.000 
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Figur 8-4 - beregning af aktieavance 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Efter salget besidder Holding B aktier for pålydende kr. 400.000 i Drift C. Anskaffelsessummen 

på den resterende aktieportefølje opgøres til restværdien af anskaffelsessummen, det vil sige kr. 

800.000, og skal således anvendes ved en senere afståelse, jf. aktieavancebeskatningsloven § 26, 

stk. 6, 6. pkt. Det erhvervende selskab har som følge af FIFO-princippet og gennemsnitsmetoden 

øget anskaffelsessummen for A-aktieposten fra oprindeligt kr. 600.000 til kr. 800.000, hvilket 

har positiv skattemæssig indvirkning ved en eventuel senere skattepligtig afståelse. Omvendt er 

B-aktieposten ved den forholdsmæssige fordeling af anskaffelsessummen tildelt en lavere an-

skaffelsessum end den oprindelige, hvormed den realiserede fortjeneste forøges. Da fortjenesten 

på salget af aktieposten pålydende kr. 100.000 ikke udløser beskatningen, har kombinationen af 

FIFO-princippet og gennemsnitsmetoden således medført omgåelse af treårsreglen i aktieavan-

cebeskatningslovens § 9, idet den latente skattebyrde på aktiebeholdningen med ejertid under tre 

år delvist elimineres. 

 

Det skal dog bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet afgørelser, som tager ende-

lig stilling til fortolkningen af paragraffen, ligesom forarbejderne ikke yder positive fortolk-

ningsbidrag. Det må derfor anbefales, at der forud for en sådan aktieombytning anmodes om 

bindende svar fra SKAT. 

 

8.1.3. Opgørelse af de ombyttede aktiers oprindelige anskaffelsessum 

Det følger af ABL § 36 A stk. 5, 1. pkt., at aktier i det erhvervede selskab ved indkomstopgørel-

sen skal behandles som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet for den oprindelige an-

skaffelsessum. De oprindelige anskaffelsessummer kan i visse tilfælde imidlertid være vanskeli-

ge at indhente. Skatteministeren tilkendegiver i bemærkninger til L 100 A, bilag 10, side 22, at 

bestemmelsen medfører, at det erhvervende selskab skal kende de oprindelige anskaffelsessum-

mer på samtlige aktier i det erhvervede selskab. Foreligger denne mulighed imidlertid ikke, udta-

ler skatteministeren videre, at den skattefri aktieombytning må gennemføres med tilladelse efter 

Aktiesalg pålydende kr. 100.000 
Salgssum (100.000 til kurs 400) 400.000 
Anskaffelsessum (100.000/500.000 x 1.000.000) 200.000 
Fortjeneste   200.000 
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de hidtidige regler. Herved skabes uklarhed om den reelle adgang til en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse, når de historiske anskaffelsessummer ikke foreligger. Af kommentarerne til be-

stemmelsen fremgår det dog, at SKAT i sådanne tilfælde vil fastsætte anskaffelsessummen 

skønsmæssigt.  

 

Det er nærliggende at foretrække tilladelsesordningen i sådanne tilfælde, hvor man ellers er over-

ladt til SKATs skønsmæssige fastsættelse. Men det skal pointeres, at adgangen til skattefri aktie-

ombytning uden tilladelse tillige består, når det ikke er muligt at opgøre de oprindelige anskaf-

felsessummer for aktierne i det erhvervede selskab. Hvis det efter gennemførelse af en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse viser sig, at det for enkelte aktionærer ikke har været muligt at 

fastlægge den oprindelige anskaffelsessum korrekt, må konsekvensen antageligt være, at fastsæt-

telsen af anskaffelsessummen skal foretages af SKAT, og dermed ikke at ombytningen bliver 

skattepligtig. 

 

8.1.4. Restriktion mod udlodning af udbytte 

Anvendelsen af det objektive regelsæt medfører, som omtalt i afsnit 3.4.1, restriktioner i forhold 

til efterfølgende udlodninger af udbytter. Restriktionen omfatter både skattefrit udbytte og skat-

tefrie tilskud og har således effekt i såvel vertikalt som horisontalt retning. Iagttagelsen af re-

striktionen er af afgørende betydning, idet transaktionen ved manglende efterlevelse betragtes 

som skattepligtig. Det faktum, at virkningen af restriktionen gælder for en længere fremtidig pe-

riode, gør det vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af værnsreglen. Eksempelvis kan prisen 

på en koncernintern overdragelse af aktiver, som afviger fra handelsværdien, medføre at forskel-

len heraf anses som et tilskud, der skal medregnes udbyttemaksimeringen. Dermed kan den kon-

cerninterne transaktion afstedkomme, at omstruktureringens skattefrihed fortabes130. Det må for-

ventes, at dette vil medføre et stort behov for bindende svar i forbindelse med koncerninterne 

overdragelser.  

 

Det synes urimeligt, at eksempelvis en koncernintern overdragelse, som afviger fra handelsvær-

dien eller en minimal overskridelse af udbyttemaksimeringen, vil føre til, at transaktionen anses 

for skattepligtig med beskatning på det oprindelige omstruktureringstidspunkt til følge. En alter-

nativ konsekvens til at anse omstruktureringen for skattepligtig kunne være, at summen af ud-

                                                
130 Skattepolitisk Oversigt nr. 3 2007, Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse, afsnit 6.6. 
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lodninger, tilskud mv., som overskrider udbyttemaksimeringen, blot fratrækkes den skattemæs-

sige anskaffelsessum for de relevante aktier, som er omfattet af værnsreglen. 

 

Udlodningsrestriktionen som følger ved anvendelse af reglerne om skattefri omstrukturering 

uden tilladelse medfører ofte, at gamle udbytter udloddes forud for gennemførelsen af den skat-

tefrie omstrukturering, uanset at det typisk forekommer hensigtsmæssigt at bevare en likvid be-

holdning i selskabet. Den likvide beholdning anvendes almindeligvis i forbindelse med balance-

tilpasning ved en skattefri grenspaltning som følge af balancekravet i fusionsskattelovens § 15a, 

stk. 2, 3. pkt. Udloddes disse gamle udbytter/overskud ikke forud for den skattefri omstrukture-

ring, kan der først ske udlodning heraf efter udløbet af udbyttemaksimeringsperioden.  

 

Til sammenligning skal det nævnes, at også tilladelsesordningen begrænser adgangen til udlod-

ning af udbytter i perioden efter en skattefri omstrukturering, jf. bestemmelserne for så vidt an-

går aktieombytning131, hvoraf det følger, at udlodning af udbytte ud over årets resultat, fra såvel 

det erhvervende som det erhvervede selskab, kræves anmeldt. Således er der som udgangspunkt 

overensstemmelse mellem de to regelsæt. Der er dog den væsentlige forskel, at anvendelse af 

tilladelsesordningen giver mulighed for accept fra SKAT om udbytteudlodninger af beløb over-

stigende årets overskud i tilfælde, hvor overskridelsen ikke vurderes at have karakter af skatte-

undgåelse eller skatteunddragelse, hvilket udelukkes ved anvendelse af det objektive regelsæt, 

hvor restriktionen er ubetinget. Således kan det i visse situationer være hensigtsmæssigt at an-

vende tilladelsesordningen frem for de objektive regler. 

 

8.1.5. Manglende iagttagelse af udbyttebegrænsning 

Såfremt én selskabsaktionær ikke overholder udbyttebegrænsningen anses den samlede transak-

tion for skattepligtig med virkning fra omstruktureringstidspunktet. Dette forekommer urimeligt, 

idet personaktionærer ikke er omfattet af værnsreglerne, men som konsekvens af den kollektive 

fortabelse af transaktionens skattefrihed kan blive påvirket af værnsbestemmelsen. Således resul-

terer manglende iagttagelse af værnsreglen fra selskabsaktionærer underlagt udbyttebegrænsnin-

gen, at samtlige deltagere i omstruktureringen bliver skattepligtige af transaktionen.  

 

                                                
131 Ligningsvejledningen 2009-1, S.G.18.7.3 
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Den manglende iagttagelse af udbyttebegrænsningen vil antageligt ikke forekomme i forbindelse 

med selskabers ordinære og ekstraordinære udbytteudlodninger. Derimod synes problemet at 

kunne opstå i sager, hvor SKAT omkvalificerer eksempelvis koncerninterne transaktioner, såle-

des at disse falder ind under udbyttebegrænsningen.  

 

Dette kan alternativt imødegås ved, at det alene er aktionærer, som overtræder udbyttebegræns-

ningen, der pålægges avancebeskatning. 

 

8.1.6. Omkvalificering af udbytter til kontantvederlag 

SKATs hidtidige praksis for omkvalificering af efterfølgende udbytteudlodninger synes næppe at 

kunne overføres til det objektive regelsæt, idet det må antages, at de objektive udbytterestriktio-

ner udtømmende regulerer i hvilket omfang der efter omstruktureringen kan foretages udbytteud-

lodninger132. En eventuel omkvalificering til kontaktvederlag fører for så vidt angår fusion, ak-

tieombytning og spaltning til aktieavancebeskatning, jf. fusionsskattelovens § 9 eller fortabelse 

af tilførslens skattefrihed, jf. kontantvederlagsforbudet i fusionsskattelovens § 15c, stk. 2. EF-

domstolen fastslog i Hans Markus Kofoed-sagen, omtalt i afsnit 0, at udbytte deklareret umid-

delbart efter en skattefri aktieombytning uden en retslig forpligtende aftale herom, ikke kunne 

omkvalificeres til et kontantvederlag.  

 

På den baggrund må SKAT revurdere den tidligere praksis som medførte, at en tidsmæssig 

sammenhæng mellem omstruktureringen og udbytteudlodningen ansås som tilstrækkelig be-

grundelse for at foretage omkvalificering. Endvidere pålægges det nu SKAT at løfte bevisbyrden 

for, at udbytteudlodningen er en bindende aftalt modydelse.  

 

8.1.7. Vederlæggelse til handelsværdi og korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelse 

Et korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser skal som udgangspunkt basere sig på handels-

værdier og således ikke på bogførte værdier. Bestemmelsen hindrer formueforrykkelse mellem 

selskabsdeltagerne, ligesom andre utilsigtede skattemæssige fordele forhindres, jf. princippet i 

afsnit 8.1.2, hvor værdier mellem gamle og nye aktier blev forrykket. Den objektive værnsregel 

medfører således, at transaktioner, hvor risikoen for formueforrykkelse ikke består, som ud-

                                                
132 Revision & Regnskabsvæsen 2007, nr. 7 - Om SKATs praksis vedrørende forudgående balancetilpasning kan overføres til det 
objektive regelsæt. 
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gangspunkt også er betinget af vederlæggelse til handelsværdier. Betingelsen om handelsværdi 

besværliggør herved anvendelsen af det objektive regelsæt i disse situationer.  

 

Betingelserne er imidlertid søgt tillempet gennem forarbejder og praksis for så vidt angår de 

transaktioner, hvor risikoen for formueforrykkelse mv. ikke er til stede. Det gør sig eksempelvis 

gældende ved en spaltning, hvor det modtagende selskab ikke har andre selskabsdeltagere end 

selskabsdeltagerne ved spaltningen, og disse vederlægges med aktier i det nystiftede modtagende 

selskab i samme forhold som de besad i det indskydende, forudsat at aktiver og gældsforpligtel-

ser er ligeligt fordelt. I den situation anses betingelsen for opfyldt, selvom vederlagsaktierne ud-

stedes på baggrund af bogførte værdier133.  

 

Tilsvarende gælder det, hvor selskabsdeltagere ombytter aktier med aktier i et nystiftet holding-

selskab og vederlægges med aktier i samme forhold, som i det erhvervede selskab134. Værdien af 

vederlagsaktierne vil pr. definition svare til handelsværdien, forudsat at eventuelle forskelle i ak-

tierettigheder videreføres til vederlagsaktierne. 

 

I øvrige tilfælde bør der indhentes bindende svar, da skattefriheden betinger korrekt værdiansæt-

telse, og da det må formodes, at en afvigelse fra handelsværdier trods alt medfører betydelig risi-

ko for, at skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser efter omstruktureringen end parterne selv. Det må dog formodes, at skattemyndig-

hederne ikke vil anfægte værdiansættelsen i en aftale indgået mellem ikke-interesseforbundne 

parter135.  

 

Det følger ligeledes af tilladelsesordningen, at der ikke ved et ombytningsforhold afvigende fra 

handelsværdier må forrykkes på ejerforholdet. Gennem lempelsen af betingelserne i det objekti-

ve regelsæt, har kravet tilnærmet sig den gældende praksis for ombytningsforholdet efter tilladel-

sesordningen. Det kan imidlertid hævdes, at tilladelsesordningens krav om indhentelse af tilla-

delse i mange tilfælde er erstattet af et behov for at indhente et bindende svar. Således er skatte-

yderens retsstilling ved anvendelse af det objektive regelsæt i samme grad som efter tilladelses-

ordningen afhængig af en forudgående individuel prøvelse.  

                                                
133 Jf. SKM2007.699.SR, hvor skatterådet bekræftede, at en skattefri spaltning kunne gennemføres på baggrund af bogførte vær-
dier, idet der ikke efter skatterådet opfattelse, var risiko for formueforrykkelse i forbindelse med en skattefri ophørsspaltning. 
134 Jf. SKM2007.791.SR 
135 Jf. TfS 2008, særtillæg uge 39 - afsnit 2.2.5 
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8.1.8. Grenkravet og balancetilpasning 

Det kan vise sig nødvendigt at indhente bindende svar forud for en skattefri grenspaltning uden 

tilladelses. Det skyldes, at der foruden kravet om korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser 

tillige stilles krav om, at aktiver og passiver, som overføres til det eller de modtagende selskaber, 

skal udgøre en gren af en virksomhed, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 3.  

 

Metoden til at afhjælpe dette er balancetilpasning, hvormed ikke-grenrelaterede aktiver og for-

pligtelser fordeles. I tilfælde af at det indskydende selskab ikke besidder sådanne ikke-

grenrelaterede aktiver og forpligtelser, melder spørgsmålet sig om muligheden for en forudgåen-

de balancetilpasning gennem låneoptagelse med adskillelse af provenuet og forpligtelsen. Det 

må i den forbindelse formodes, at tilladelsesordningens praksis herom må overføres til det objek-

tive regelsæt. Grenkravet sætter som udgangspunkt snævre grænser for adskillelse af provenu og 

gældsforpligtelse ved lån optaget i nær tilknytning en grenspaltning. Praksis på området synes 

imidlertid at vise, at der lægges op til en konkret vurdering, hvorfor det ikke på forhånd kan ude-

lukkes, at en sådan adskillelse kan forventes accepteret136.  

 

Det bør præciseres, at der imidlertid ikke stilles krav til de aktiver og passiver, som forbliver i 

det indskydende selskab ud over, at de ikke må kunne relateres entydigt til de udskilte grene. 

Som illustreret i figur 6-6 i afsnit 6.3.3 kan der således optages gæld forud for transaktionen, 

hvor provenuet fordeles for imødekommelse af balancekravet, mens forpligtelsen placeres i det 

indskydende selskab, forudsat at det indskydende selskabs solvens tillader dette. I den omvendte 

situation skal grenkravet ligeledes iagttages, hvilket medfører, at de aktiver og forpligtelser som 

tilføres de modtagende selskaber, ud fra et organisatorisk synspunkt, skal udgøre en selvstændig 

enhed, som er i stand til at fungere ved hjælp af egne midler. Dette begrænser muligheden for at 

tilføre uforholdsmæssigt mange forpligtelser til de modtagende selskaber og således begrænses 

også muligheden for en forudgående balancetilpasning. 

 

Kombinationen af grenkravet og kravet om korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser kom-

plicerer i væsentlig grad anvendelsesmuligheden af de objektive regler ved skattefri grenspalt-

ning uden tilladelse. Set i lyset af at konsekvensen ved manglende overholdelse af dobbeltkravet 

er fortabelse af transaktionens skattefrihed, vurderes det ligeledes at være nødvendigt ved skatte-

fri grenspaltning uden tilladelse, at en forudgående indhentelse af bindende svar finder sted.  

                                                
136 Jf. TfS 2002, 283 - omtale af EF-domstolsafgørelsen Andersen & Jensen ApS (C-43/00) 
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8.2. Omstruktureringer som med fordel kan gennemføres uden tilladelse  

Som indledningsvist omtalt i afsnit 3.4 har selskaber, der opfylder de objektive bestemmelser, et 

retskrav på gennemførsel af en skattefri omstrukturering uden tilladelse. Retskravet medfører 

naturligvis, at anvendelsen af det objektive regelsæt ikke kan nægtes, ligesom skattemyndighe-

derne ikke har mulighed for at stille vilkår. Formålet med indførelsen af de objektive regler er, 

som tidligere nævnt, at forenkle reglerne og lette den administrative byrde hos selskaber og deres 

aktionærer, dog uden at dette danner grundlag for gennemførelse af skattefrie omstruktureringer 

med væsentlige elementer af skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

 

Den væsentligste fordel ved det objektive regelsæt er givet, at transaktionens begrundelse i for-

retningsmæssige årsager ikke kræves påvist. Således er et af regelsættets primære anvendelses-

områder omstruktureringer, der efter tilladelsesordningens praksis ikke har vist sig mulige at be-

grunde i forretningsmæssige årsager. Det forekommer typisk i forbindelse med omstrukturerin-

ger, der har som hovedformål at varetage selskabsdeltagernes interesser frem for selskabets egne 

interesser.  

 

Derudover findes regelsættet anvendeligt i situationer, hvor der opnås betydelige tids- og admi-

nistrationsmæssige besparelser, og hvor anvendelsen af de objektive regler samtidig ikke medfø-

rer forøget risiko i form af usikkerhed om efterfølgende fortabelse af transaktionens skattefrihed. 

Denne risiko afdækkes typisk ved, at der indhentes bindende svar på forhold såsom korrekt vær-

diansættelse, opfyldelse af grenkravet samt opfyldelse af balancekravet. Det kan imidlertid være 

ressourcekrævende at indhente sådanne bindende svar, hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt den 

egentlige tids- og ressourcemæssige besparelse reelt er til stede.  

 

I det efterfølgende opstilles en række af de omstruktureringssituationer, hvor det objektive regel-

sæt med fordel kan finde anvendelse. Der er ikke tale om en udtømmende opremsning, hvorfor 

der i øvrige konkrete situationer godt kan være væsentlige fordele forbundet med anvendelsen af 

det objektive regelsæt frem for tilladelsespraksis.   

 

8.2.1. Pengetankselskaber 

Regelsættets anvendelighed kommer tydeligt til udtryk i forbindelse med ophørsspaltning af så-

kaldte pengetankselskaber. Et pengetankselskab er typisk karakteriseret som et likvidationsmo-
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dent selskab med en likvid formue og uden egentlig aktivitet. Det skal fremhæves, at et holding-

selskab, der kontrollerer en aktiv erhvervsvirksomhed, ikke kan karakteriseres som et pengetank-

selskab. Efter tilladelsesordningen accepteres ophørsspaltninger af pengetankselskaber ikke, idet 

en sådan ophørsspaltning typisk anses for begrundet i rene skattemæssige årsager og således som 

surrogat for en skattepligtig likvidation137. Da det objektive regelsæt ikke indeholder krav om en 

sådan forretningsmæssig begrundelse, kan regelsættes således med fordel gøres anvendeligt i 

forbindelse med ophørsspaltninger af pengetankselskaber138.  

 

8.2.2. Kombinationsomstruktureringer 

De objektive regler for aktieombytning kan ligeledes med fordel anvendes, hvor en transaktion 

ikke begrundes i eksempelvis planer om opstart af nye aktiviteter, etablering af samarbejdsfor-

hold eller lignende omstændigheder, som typisk anses for forretningsmæssige velbegrundede 

årsager. Dette gør sig blandt andet gældende i såkaldte kombinationsomstruktureringer, hvor be-

grundelsen for transaktionen blot er, at selskabsdeltagerne opnår hvert deres holdingselskab. Her 

kan behovet for en aktieombytning uden tilladelse forud for en skattefri ophørsspaltning således 

være til stede. 

 

8.2.3. Uoverensstemmelser eller uenigheder i selskabets ledelse 

I henhold til tilladelsesordningen stilles der strenge krav til dokumentationen af, at der reelt fore-

ligger uoverensstemmelser i ledelsen, som lader sig påvirke negativt i forhold til selskabets drift. 

Finder SKAT det ikke påvist, at selskabets drift påvirkes som følge af uenighederne, meddeles 

der som udgangspunkt afslag på denne type ansøgninger om skattefrie omstruktureringer139. 

Transaktioner begrundet i uoverensstemmelser kan derimod gennemføres ud fra de objektive 

regler, da kravet om forretningsmæssig begrundelse som omtalt ikke finder anvendelse i dette 

regelsæt.  

 

                                                
137 Jf. eksempelvis SKM2006.163.LSR samt Fusionsskatteloven med kommentarer 2008 - side 137 
138 Jf. eksempelvis SKM2009.223.SR 
139 Jf. SKM2001.414.TSS, hvor uoverensstemmelser mellem aktionærerne ikke synes at berøre driften, hvorfor der blev meddelt 
afslag på ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning 
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8.2.4. Forberedelse til generationsskifte 

Det objektive regelsæt kan med fordel anvendes i spaltningssituationer, hvor der er et element af 

udtræden forbundet med transaktionen. Tilladelsespraksis kræver i sådanne tilfælde, at spaltnin-

gen tjener den underliggende virksomheds interesser, hvormed det sikres, at transaktionen ikke 

anvendes som alternativ til en selskabsdeltagers skattepligtige udtræden. Den skattefri spaltning 

uden tilladelse vil være et anvendeligt redskab til forberedelse af et generationsskifte i tilfælde, 

hvor selskabsdeltagerne har til hensigt at lade spaltningen følge op af den udtrædende selskabs-

deltagers løbende tilbagesalg af aktier til udstedende selskab, eller i forbindelse med en successi-

onsoverdragelse i henhold til bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens §§ 34 og 35. I det 

objektive regelsæt foretages der som bekendt ikke en subjektiv vurdering af hensigten med trans-

aktionen, hvorfor det indirekte accepteres, at spaltningen ikke tjener den underliggende virksom-

heds interesser. Det er dog klart, at en sådan udtræden, som følge af værnsreglen om nulstilling 

af ejertid samt ligningslovens § 16, stk. 3, 2. pkt. om tilbagesalg til udstedende selskab, ofte bør 

udskydes til efter udløb af tre år regnet fra omstruktureringstidspunktet.  

 

8.2.5. Efterfølgende dispositioner 

Da skattemyndighederne ikke er berettiget til vilkårsfastsættelse efter de objektive regler, kan der 

således ikke stilles krav til, at efterfølgende dispositioner anmeldes. Således fjernes den usikker-

hed, som kan være forbundet med, at et givent forhold kræves anmeldt. Et sådan forhold kan ek-

sempelvis være kapitalforhøjelse eller -nedsættelse140, tilbagesalg af aktier til det erhvervede sel-

skab eller det erhvervede selskabs salg af datterselskabsaktier. I situationer, hvor sådanne forhold 

kan forventes at indtræffe, kan det således være hensigtsmæssigt at anvende det objektive regel-

sæt. 

 

8.2.6. Tilførsel af aktiver 

Opfyldes grenkravet i henhold til fusionsskattelovens § 15c, stk. 2 og kan restriktionen i forhold 

til udlodning af udbytter accepteres, fremstår de objektive regler som en hurtig og forenklet ad-

gang til skattefri tilførsel af aktiver.  

                                                
140 Jf. SKM2007.791.SR, svare på spørgsmål 3 
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8.3. Reparationsmuligheder og skift af regelsæt 

8.3.1. Muligheder hvis omstrukturering viser sig at være skattepligtig 

Et centralt forhold som gav anledning til overvejelser i lovforslag L 100 A var, om der kunne 

indføres en særlig omgørelsesadgang rettet mod skattefrie omstruktureringer uden tilladelse. Be-

hovet kan opstå ved manglende iagttagelse af regelsættets værnsregler, hvormed konsekvensen 

bliver, at omstruktureringens skattefrihed fortabes. Som det fremgår af afsnit 8.1, er der desuden 

knyttet en række væsentlige fortolkningsmuligheder og usikkerhedsmomenter til anvendelsen af 

de objektive regler, hvilket aktualiserer behovet for reparationsmuligheder i tilfælde af svigtende 

forudsætninger.  

 

Et eksempel kunne være, hvis en skattefri tilførsel af aktiver var gennemført, og grenafgrænsnin-

gen ikke var foretaget korrekt, idet en sådan disposition som udgangspunkt vil gøre omstrukture-

ringen skattepligtig. En særlig omgørelsesbestemmelse kunne således korrigere grenafgrænsnin-

gen ved en omgørelse. Tilsvarende kunne det gøre sig gældende, hvis ombytningsforholdet ikke 

var fastsat korrekt. I sådanne tilfælde ville adgangen til efterfølgende korrektion i form af annul-

lering af aktier eller udstedelse af yderligere aktier være hensigtsmæssigt. Skatteministeren har 

imidlertid afvist indførelsen af en specifik omgørelsesadgang for skattefrie omstruktureringer 

uden tilladelse og påpeget, at de sædvanlige muligheder for skatteforbehold og skatteretlig om-

gørelse, jf. skatteforvaltningsloven §§ 28 og 29 kan anvendes. 

 

I den forbindelse er der grund til at være opmærksom på, at den skatteretlige mulighed for omgø-

relse ikke kan ændre på en selskabsretlig registrering som eksempelvis en stiftelse, kapitalforhø-

jelse eller deklarerede udbytteudlodninger. Tilsvarende er der i selskabsretligt henseende ikke 

mulighed for at tage forbehold i et stiftelsesdokument, jf. aktieselskabsloven § 7, stk. 2. Således 

begrænses de skatteretlige muligheder for efterfølgende omgørelse eller at et skatteforbehold til-

lægges virkning som følge af de selskabsretlige regler.  

 

Det fremgår af i kommentarerne til høringssvarene gengivet i lovforarbejderne, at det er muligt 

at søge om tilladelse efter tilladelsespraksis, hvis det senere viser sig, at omstruktureringen uden 

tilladelse bliver skattepligtig141. Det vil antageligt komme på tale, hvis omstruktureringen ikke er 

gennemført til handelsværdier, hvis der er udloddet for meget udbytte, hvis grenafgrænsningen 

                                                
141 Jf. L 100 A - svar på spørgsmål 16. 
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er forkert, eller hvis forholdet mellem aktiver og passiver ved en spaltning ikke er korrekt. En 

tilladelse efter tilladelsespraksis vil imidlertid ikke stille skatteyderen i en mere gunstig skatte-

mæssig position i alle de omtalte tilfælde, idet enkelte af dispositionerne, som udgangspunkt, 

heller ikke accepteres efter tilladelsespraksis. Fordelen ved efterfølgende mulighed for ansøgning 

om tilladelse synes alligevel at være til stede, da der herved foretages en konkret vurdering af 

dispositionen, hvilket i visse tilfælde kan medføre, at et salg inden for treårsperioden, for store 

udlodninger eller lignende accepteres, hvis forholdet er begrundet i uforudsete begivenheder ef-

ter omstruktureringens gennemførelse. Som eksempel på en uforudset begivenhed kan nævnes 

alvorlig sygdom142. 

 

Man bør i den forbindelse være opmærksom på, at en efterfølgende ansøgning om tilladelse na-

turligvis skal behandles efter tilladelsessystemets praksis, hvormed en begrundelse i forret-

ningsmæssige årsager er et centralt element for at opnå skattefrihed.  

 

8.4. Delkonklusion 

Værnsreglerne hindrer i vidt omfang, at selskaber og deres aktionærer misbruger de objektive 

regler til omgåelse af avancebeskatning ved afståelse af aktiver eller aktier. Overholdelse af 

værnsreglerne er helt centralt i relation til gennemførsel af skattefrie omstruktureringer uden til-

ladelse, da manglende iagttagelse af disse, som udgangspunkt, medfører fortabelse af transaktio-

nens skattefrihed. Samspillet mellem tilladelsespraksis og de objektive regler muliggør, at der 

ved manglende overholdelse af værnsreglerne efterfølgende kan søges om tilladelse til omstruk-

tureringen efter tilladelsespraksis.  

 

Formålet med objektiveringen af reglerne for skattefri omstruktureringer har været at forenkle og 

lette den administrative byrde hos selskaber og deres aktionærer. Således synes det også at være 

en væsentlig administrativ lettelse, idet der ikke skal indhentes tilladelse, herunder en betydelig 

tidsmæssig besparelse. Imidlertid giver flere af værnsreglerne anledning til usikkerhed i forhold 

til fortolkning heraf, ligesom der i visse konkrete tilfælde kan sås tvivl om selskabernes reelle 

opfyldelse af kravene. I mange situationer vil det således ud fra et forsigtighedsprincip være 

nødvendigt at indhente en forhåndsgodkendelse i form af bindende svar fra SKAT. Indhentelse 

                                                
142 Jf. L 100 A - svar på spørgsmål 55.  
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af sådanne bindende svar kan imidlertid være ressourcekrævende, hvorfor det kan diskuteres, 

hvorvidt den egentlige tids- og ressourcemæssige besparelse reelt er til stede. 

 

Der er ligeledes påpeget situationer, hvor værnsregler medfører, at tilladelsespraksis er at fore-

trække frem for det objektive regelsæt. Det er i tilfælde, hvor der ikke synes at være sammenfald 

mellem værnsreglernes faktiske virkning og lovgivers hensigt. Som eksempel kan nævnes det 

indirekte ejertidsvilkår omtalt i afsnit 8.1.1, den kollektive fortabelse af skattefriheden ved en 

enkeltstående aktionærs overtrædelse af udbyttebegrænsningen, jf. afsnit 8.1.5 samt den ubetin-

gede fortabelse af transaktionens samlede skattefrihed, som indtræder ved en mindre overskri-

delse af udbyttebegrænsningen, jf. afsnit 8.1.4. For at udvide anvendelsesmuligheden af det ob-

jektive regelsæt kan lovgiver i de omtalte situationer overveje en tilpasning af værnsreglerne, 

således at konsekvensen ved manglende iagttagelse ikke er fortabelse af den fulde skattefrihed, 

men alene regulerer i overensstemmelse med den oprindelige hensigt med værnsreglerne. 

 

Det anses som et væsentligt usikkerhedsmoment, at SKAT i relation til opgørelsen af handels-

værdier ved koncernintern samhandel kan foretage ændringer i de anvendte overdragelsesværdi-

er i det omfang de anvendte værdier efter SKATs vurdering afviger fra handelsværdien. Konse-

kvensen er, at forskellen anses som skattefrit tilskud omfattet af værnsreglen om udbyttebe-

grænsning. Interne omstruktureringer, hvor der eksisterer samhandel mellem koncernselskaber, 

bør således gennemføres efter tilladelsespraksis i det omfang, der synes at være risiko for anfæg-

telse af de anvendte værdier. 

 

Omvendt er der situationer, hvor anvendelsen af det objektive regelsæt forekommer indlysende 

og særdeles fordelagtigt. Det er typisk i tilfælde, hvor transaktionen ikke er forretningsmæssigt 

velbegrundet, ligesom formålet ikke entydigt synes at tjene selskabets interesser. Desuden findes 

de objektive regler særligt anvendelige i tidspressede situationer, hvor behovet for den tids- og 

administrationsmæssige besparelse således er til stede, og hvor anvendelsen af regelsættet ikke 

synes at medføre usikkerhed i forhold til overholdelse af værnsregler. Det vurderes således, at 

det objektive regelsæt bør forbeholdes transaktioner af simpel karakter, hvor iagttagelsen af 

værnsreglerne ikke giver anledning til usikkerhed. 
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9. Konklusion og perspektivering 

9.1. Hovedkonklusion 

Hvilke incitamenter ligger typisk til grund for gennemførelse af omstruktureringer? 

Den gældende skattelovgivning giver danske selskaber og aktionærer mulighed for at gennemfø-

re tilpasninger i ejerkreds og selskabsstrukturen blandt andet ved anvendelse af reglerne for skat-

tefrie omstruktureringer. Selskabernes motiver og incitamenter kan være vidt forskellige og af-

hænger af den konkrete virksomheds eller aktionærs forretningsmæssige strategi og vision.  

 

Bag incitamentet for en omstrukturering kan således både ligge hensynet til selskabets forret-

ning, ligesom hensynet til aktionærerne kan være det centrale. Et selskabs incitament kan ek-

sempelvis være at adskille flere uafhængige forretningsområder ud fra et risikomæssigt hensyn. 

Desuden kan målet om opnåelse af stordriftsfordele, konkurrencemæssig optimering eller an-

skaffelse af viden og kompetencer være bærende elementer for gennemførelse af skattefrie om-

struktureringer.  

 

For aktionærer kan incitamentet være båret af ønsket om en skattemæssig optimering af 

ejerstrukturen, uoverensstemmelser i kredsen af aktionærer, forskelligheder i risikovillighed samt 

opnåelse af risikoafgrænsning i investeringerne.  

 

Hvilke skattemæssige omstruktureringsmodeller kan anvendes i forbindelse med skattefrie 

omstruktureringer, og hvilke krav stilles der for anvendelse af reglerne? 

Det følger af fusionsdirektivet, at transaktionerne fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktie-

ombytning i de enkelte medlemsstater skal kunne gennemføres skattefrit, hvormed det sikres, at 

det fælles marked etableres og fungerer tilfredsstillende. Selve fusionsdirektivet er ikke skrevet 

direkte ind i dansk lovgivning, men inkorporeret i fusionsskatteloven for så vidt angår fusion, 

spaltning og tilførsel af aktiver, samt aktieavancebeskatningsloven for så vidt angår aktieombyt-

ning. Fusionsdirektivet er formuleret som et minimumsdirektiv, hvormed de respektive med-

lemsstater er berettiget til at fastsætte lempeligere regler. 

 

De bestående regler om skattefrie omstruktureringer efter tilladelsespraksis hviler på fusionsdi-

rektivet. Fusionsdirektivet er indarbejdet i dansk ret således, at et selskab skal have tilladelse fra 

SKAT, hvis selskabet ønsker at omstrukturere skattefrit. Fusionsdirektivets artikel 2 til 10 inde-
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holder en række objektive betingelser, som skal være opfyldt for, at en transaktion kan gennem-

føres skattefrit. Selskaber, der opfylder de objektive betingelser, har som udgangspunkt et rets-

krav på gennemførsel af en skattefri omstrukturering med tilladelse, forudsat at transaktionen 

ikke har skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål. Skattemyndighedernes mu-

lighed for at nægte tilladelse følger af skatteundgåelsesklausulen i fusionsdirektivets artikel 11. 

 

De objektive regler tager ligeledes udgangspunkt i fusionsdirektivets bestemmelser dog med den 

væsentlige forskel i forhold til tilladelsespraksis, at fusionsdirektivets skatteundgåelsesklausul i 

artikel 11 ikke er styret gennem skattemyndighedernes subjektive vurdering af transaktionens 

formål og udstedelse af tilladelse, men derimod imødekommes gennem de implementerede 

værnsregler. De objektive betingelser for anvendelse af reglerne i tilladelsespraksis gælder lige-

ledes for skattefri omstrukturering uden tilladelse, og de objektive værnsregler skal således ses 

som yderligere krav i forhold til reglerne efter tilladelsespraksis. Retskravet, der følger ved op-

fyldelse af både de objektive betingelser i fusionsdirektivets artikel 2 til 10 og de objektive 

værnsregler, medfører, at adgangen til anvendelse af det objektive regelsæt ikke kan nægtes, li-

gesom skattemyndighederne ikke har mulighed for at fastsætte vilkår. 

 

De objektive regler om skattefri omstrukturering gælder som et valgfrit alternativ til de hidtidige 

direktivstyrede regler i tilladelsespraksis. Det objektive regelsæt gælder parallelt med de hidtidi-

ge bestemmelser efter tilladelsesordningen, og ændrer således ikke på de gældende regler og mu-

ligheden for at søge SKAT om tilladelse til skattefri omstrukturering. Dog fjernes reglerne om 

fusion i tilladelsespraksis, hvorefter skattefrie fusioner udelukkende kan gennemføres med ud-

gangspunkt i de objektive regler. 

 

Hvad er formålet med indførelsen af lov nr. 343? 

Det følger af lovforarbejderne til lovforslag L 110 A vedtaget ved lov nr. 343, at formålet med de 

objektive regler er at give selskaber, koncerner og aktionærer en mere enkel adgang til at om-

strukturere skattefrit, uden at dette imidlertid åbner mulighed for skatteundgåelse eller skatte-

unddragelse. Objektiveringen indebærer overordnet, at der ikke kræves tilladelse forud for om-

struktureringen. Lovforarbejderne anser dette som en forenkling af reglerne samt en lettelse af 

den administrative byrde for selskaber, koncerner og aktionærer. Endvidere giver indførelsen af 

de objektive regler selskaber, koncerner og aktionærer i Danmark, den samme fordelagtige ad-

gang til at omstrukturere skattefrit, som mange af deres konkurrenter i de øvrige EU lande har.  
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I hvilke konkrete situationer kan skattefrie omstruktureringer med fordel foretages med ud-

gangspunkt i den hidtidige tilladelsespraksis henholdsvis de objektive regler? 

I visse situationer medfører værnsreglerne, at tilladelsespraksis er at foretrække frem for det ob-

jektive regelsæt, trods ønsket om en forenklet adgang til skattefrie omstruktureringer med indfø-

relse af det objektive regelsæt. Der er tilfælde, hvor der ikke synes at være sammenfald mellem 

værnsreglernes faktiske virkning og lovgivers hensigt med værnsreglerne. Som eksempel kan 

nævnes følgende tre situationer; 1) hvor værnsreglerne medfører et indirekte ejertidsvilkår for 

visse selskabsaktionærer, 2) hvor der består en risiko for overtrædelse af udbyttebegrænsningen 

med deraf følgende kollektiv fortabelse af skattefriheden samt 3) hvor en mindre overskridelse af 

udbyttebegrænsningen medfører en ubetinget fortabelse af transaktionens samlede skattefrihed. 

 

Den væsentligste fordel ved det objektive regelsæt er, at transaktionen ikke kræves begrundet i 

forretningsmæssige årsager. Således er et af regelsættets primære anvendelsesområder omstruk-

tureringer, der efter tilladelsesordningens praksis ikke har vist sig mulige at begrunde i forret-

ningsmæssige årsager. Det forekommer typisk i forbindelse med omstruktureringer, der har som 

hovedformål, at varetage selskabsdeltagernes interesser frem for selskabets egne interesser. Des-

uden findes de objektive regler særligt anvendelige i tidspressede situationer, hvor behovet for 

den tids- og administrationsmæssige besparelse er til stede, og hvor anvendelsen af regelsættet 

ikke synes at medføre usikkerhed i forhold til overholdelse af værnsreglerne.  

 

Flere af værnsreglerne giver anledning til usikkerhed i forhold til fortolkning heraf, ligesom der i 

visse konkrete tilfælde, kan sås tvivl om selskabernes reelle opfyldelse af kravene. I mange situa-

tioner vil det således, ud fra et forsigtighedsprincip, være nødvendigt at indhente en forhånds-

godkendelse i form af bindende svar fra SKAT. Indhentelse af sådanne bindende svar kan imid-

lertid være ressourcekrævende, hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt den egentlige tids- og res-

sourcemæssige besparelse reelt er til stede.  

 

Sammenfattende vurderes det, at det objektive regelsæt bør forbeholdes transaktioner af simpel 

karakter, hvor iagttagelsen af værnsreglerne ikke giver anledning til usikkerhed. 
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Hvordan påvirker værnsreglerne anvendeligheden af de objektive regler i praksis, og hvilke 

uhensigtsmæssigheder medfører reglerne? 

Anvendelse af de objektive regler kræver som omtalt, at de indførte værnsregler skal overholdes. 

De væsentligste værnsregler kan opsummeres til at være balancekravet, kravet om overdragelse 

til handelsværdier, udbyttebegrænsningen samt ændring af anskaffelsestidspunkter i visse om-

struktureringssituationer.  

 

Værnsreglen om korrekt forhold mellem aktiver og passiver kan isoleret set begrundes, men in-

debærer i kombination med grenkravet, at anvendelsen af det objektive regelsæt umuliggøres for 

størstedelen af grenspaltninger. Set i lyset af konsekvensen ved manglende overholdelse af dob-

beltkravet, anbefales en forudgående indhentelse af bindende svar i forhold til opfyldelse af 

grenkravet og balancekravet således også i tilfælde, hvor det objektive regelsæt på trods af dob-

beltkravet ønskes anvendt. Herved sikres det, at omstruktureringen ikke gennemføres med risiko 

for efterfølgende fortabelse af transaktionens skattefrihed.  

 

Betingelsen om vederlæggelse til handelsværdi besværliggør i visse situationer anvendelsen af 

det objektive regelsæt. Betingelsen er søgt tillempet for transaktioner, hvor risikoen for formue-

forrykkelse ikke er til stede, idet bogførte værdier eksempelvis kan anvendes som overdragelses-

værdier. I de fleste tilfælde bør der imidlertid indhentes bindende svar, da skattefriheden som 

udgangspunkt betinger korrekt værdiansættelse. Det må dog formodes, at skattemyndighederne 

ikke vil anfægte værdiansættelsen i en aftale indgået mellem ikke-interesseforbundne parter, 

hvorfor problematikken alene synes at forekomme ved koncerninterne omstruktureringer. 

 

Værnsreglerne grundlægger et såkaldt indirekte ejertidsvilkår for selskabsaktionærers vederlags-

aktier samt aktier, der på tidspunktet for omstruktureringen i forvejen ejes i et deltagende sel-

skab. Værnsreglen kan imidlertid kritiseres i forhold til omstruktureringer, hvor rimeligheden bør 

overvejes i forhold til, at selskabsaktionærer som på omstruktureringstidspunktet har ejet aktier i 

et deltagende selskab i under tre år, mister den optjente ejertid. En løsning kunne være at fastsæt-

te anskaffelsestidspunktet for vederlagsaktierne til tidspunktet for seneste aktieerhvervelse. Det 

bør endvidere fremhæves og kritiseres, at muligheden for omgåelse af aktieavancebeskatning 

synes at være til stede, hvor det erhvervende selskab forud for en skattefri aktieombytning i for-

vejen ejer aktier i det erhvervede selskab, idet det ikke entydigt reguleres, hvordan anskaffelses-

tidspunktet for denne aktiepost skal fastsættes. 
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Udbyttebegrænsningen vurderes tillige at være hæmmende i visse omstruktureringssituationer, 

herunder særligt i forbindelse med omstruktureringer inden for større koncerner og i situationer, 

hvor efterfølgende koncerninterne transaktioner kan føre til, at transaktionens skattefrihed forta-

bes. Konsekvensen ved selv en mindre overskridelse af udbyttebegrænsningen er, at den samlede 

transaktion anses for skattepligtig. Endvidere gælder det, at samtlige aktionærer påvirkes af for-

tabelsen uagtet, at blot én aktionær har overskredet udbyttebegrænsningen. En alternativ konse-

kvens kunne være, at udloddede skattefrie udbytter mv., som ligger ud over udbyttemaksimerin-

gen, blot fratrækkes den skattemæssige anskaffelsessum for de relevante aktier, eller at merud-

lodningen anses som en skattepligtig udbytteudlodning. Endvidere kan den kollektive straf ved 

én aktionærs overskridelse af udbyttebegrænsningen erstattes af en individuel aktionærsanktion.  

 

For at udvide anvendelsesmuligheden af det objektive regelsæt kan lovgiver i de omtalte situati-

oner overveje en tilpasning af værnsreglerne, således at konsekvensen ved manglende iagttagelse 

ikke er fortabelse af den fulde skattefrihed, men alene regulerer i overensstemmelse med den op-

rindelige hensigt med værnsreglerne. Endvidere kan reglerne med fordel ændres således, at ud-

byttebegrænsning og balancekravet kun finder anvendelse, såfremt der foretages aktiesalg i en 

treårigperiode fra tidspunktet for omstruktureringen. 

 

Hvilke muligheder har selskaber og deres aktionærer, når forudsætningerne for en gennem-

ført skattefri omstrukturering uden tilladelse svigter, og hvad er konsekvensen ved de svigten-

de forudsætninger? 

Anvendelsen af det objektive regelsæt er forbundet med en række væsentlige fortolkningsmulig-

heder og usikkerhedsmomenter, hvilket aktualiserer behovet for reparationsmuligheder i tilfælde 

af svigtende forudsætninger eller andre omstændigheder, som medfører overtrædelse af værns-

reglerne. Skatteministeren har imidlertid afvist indførelsen af en specifik omgørelsesadgang for 

skattefrie omstruktureringer uden tilladelse. Eneste ”reparationsmulighed” synes derfor at være i 

form af skift i omstruktureringssystem. Ved skift af omstruktureringssystem kan en skattefri om-

strukturering gennemført uden tilladelse efterfølgende behandles efter reglerne i tilladelsesprak-

sis. Omvendt kan de objektive regler anvendes, såfremt tilladelse til skattefri omstrukturering 

ikke opnås. De to parallelle regelsæt om skattefrie omstruktureringer tillader således fuld shop-

ping.  
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Fordelen ved efterfølgende mulighed for ansøgning om tilladelse synes at være til stede, da der 

herved foretages en konkret vurdering af dispositionen, hvilket i visse tilfælde kan medføre, at et 

salg indenfor treårsperioden for store udlodninger eller lignende accepteres efter tilladelsesord-

ningen, hvis forholdet er begrundet i uforudsete begivenheder efter omstruktureringens gennem-

førelse.  

 

Sammenfattende må det konkluderes, at det objektive regelsæt udvider selskaber, koncerner og 

aktionærers mulighed for skattefri omstrukturering, men kun i få og begrænsede tilfælde fører til 

en reel forenkling og forbedring af omstruktureringsprocessen. Formålet og hensigten med ob-

jektiveringen af reglerne om skattefri omstrukturering synes således kun delvist at være indfriet. 

 

Det skal afslutningsvist nævnes, at skattemyndighederne ved administrationen af tilladelsesord-

ningen muligvis vil skele til, om en konkret omstrukturering alternativt kunne gennemføres uden 

tilladelse - dette kan kun fremtiden vise. 

 

9.2. Perspektivering 

I afhandlingen påpeges det i flere tilfælde, at anvendeligheden af de objektive regler fremadrettet 

afhænger af den kommende praksis på området. Det konstateres ligeledes, at Skatterådet i flere 

administrative afgørelser anlægger en subjektiv vurdering ved bedømmelse af objektive krav. 

Det kommer blandt andet til udtryk i situationer, hvor der i bindende svar gives medhold i, at ob-

jektive værnsregler anses for overholdt, selvom værnsreglerne ikke efterleves punktligt. Dette 

kan tolkes som indikation på, at værnsreglerne i visse tilfælde er for restriktive. Omvendt ses der 

tilfælde, hvor den subjektive vurdering af objektive krav resulterer i en strengere vurdering af 

bestemmelsernes ordlyd, end hensigten synes at være. Det er således interessant at følge udvik-

lingen i retspraksis i nærmeste fremtid, idet ovenstående antageligt vil give anledning til prøvel-

ser ved domstolene. 

 

Endvidere er det interessant at følge omfanget af skattefrie omstruktureringer uden tilladelse, 

som omkvalificeres til skattepligtige på grund af mangelfuld iagttagelse af værnsreglerne, herun-

der hvilke værnsregler som i givet fald forsager disse omkvalificeringer. 
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Lovforslag af 20. marts 2009 

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 sendt Forårspakken i høring. Lovudkastet indeholder en 

række væsentlige ændringer i forhold til skattefrie omstruktureringer uden tilladelse. Blandt an-

det foreslås der skattefrihed for aktieavancer og udbytter på datterselskabsaktier og koncernsel-

skabsaktier uanset ejertid. Høringsfristen for hele lovpakken var den 26. marts 2009, dvs. blot en 

uge efter den var sendt i høring. Det er hensigten, at lovforslaget fremsættes i slutningen af april 

2009, og det forventes, at loven vedtages i slutningen af maj 2009. Det foreslås, at reglerne får 

virkning fra indkomståret 2010. I det følgende redegøres kort for de foreslåede ændringer som 

har konsekvens for skattefri omstruktureringer uden tilladelse. 

 

Udbytte og aktieavancebeskatning 

Det foreslås, at beskatningen af selskabers modtagne udbytter og realiserede aktieavancer frem-

over alene være afhængig af, om aktierne kvalificeres som datterselskabsaktier, koncernsel-

skabsaktier, porteføljeaktier eller egne aktier. Ejertiden vil således ikke længere have nogen ind-

flydelse. Aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier vil være skattefrie uanset 

ejertid. Ligeledes gælder det, at udbytter modtaget fra datterselskabsaktier og koncernselskabs-

aktier vil være skattefrie uanset ejertid. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et sel-

skab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet. Koncernselskabsaktier er aktier i 

selskaber, hvor aktieejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller opfylder 

betingelserne for international sambeskatning. Der indsættes en værnsregel, som skal forebygge, 

at moderselskaber indsættes med henblik på at opfylde 10 pct.-kravet. Formålet med denne be-

tingelse er at hindre, at ejerkravet omgås, ved at aktionærer, der eksempelvis hver især ejer min-

dre end 10 pct., går sammen og indsætter et fælles holdingselskab, der opfylder betingelserne.  

 

Virkningen af lovforslaget i forhold skattefri omstrukturering uden tilladelse og værnsreglerne 

Til reglerne om skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver uden tilladelse er som 

bekendt knyttet en række værnsregler, herunder blandt andet udbyttebegrænsningsreglen. Værns-

regler forenkles og udbyttebegrænsningsreglen foreslås blandt andet ophævet og erstattet af et 

såkaldt holdingkrav. Holdingkravet indebærer, at der indføres et treårs ejertidskrav på holding-

selskabets aktiebesiddelse, det vil sige på aktierne i det erhvervede selskab i en aktieombyt-

ning/de deltagende selskaber i en spaltning/det modtagende selskab i en tilførsel af aktiver. Der 

er muligt at foretage efterfølgende skattefrie omstruktureringer uden at dette er i strid med hol-

dingkravet, hvis der ved den efterfølgende omstrukturering alene sker vederlæggelse i form af 
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aktier. Hvis der gennemføres efterfølgende skattefrie omstruktureringer, vil holdingkravet blive 

videreført i restløbetiden, sideløbende med et eventuelt nyt holdingkrav udløst af den efterføl-

gende omstrukturering. Endvidere foreslås det, at tabsfradragsbegrænsningsreglen vedrørende 

kildeartsbegrænsede tab på aktier afskaffes, da selskaber ifølge de foreslåede regler ikke kan ha-

ve uudnyttede kildeartsbegrænsede tab på aktier.  Endeligt foreslås det, at anskaffelsessummen 

for aktier i det modtagende selskab, som det indskydende selskab modtager i forbindelse med 

tilførsel af aktiver, anses for erhvervet for handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Såle-

des foreslås det at fastsættelsen af anskaffelsessummen ved tilførsel af aktiver sker i lighed med 

principperne for fastsættelse af anskaffelsessummer ved skattefri spaltning og aktieombytning.  

 

Der er således tale om en harmonisering og forenkling af den skattemæssige behandling af sel-

skabets udbytter og aktieavancer, hvormed det bliver skattemæssigt neutralt, om en fortjeneste 

på aktier fremkommer i form af udlodning af udbytte eller som en gevinst ved afståelse af aktier. 

I bemærkningerne til lovforslaget anføres det endvidere, at der for tilladelsespraksis ligeledes 

sker en forenkling af reglerne, hvilket vil medføre, at de to regelsæt for omstruktureringer bliver 

mere ensartede.  

 

Hvis de omhandlede aktier bliver afstået inden for tre år efter datoen for omstruktureringen, an-

ses omstruktureringen som udgangspunkt for skattepligtig. Dette kan imidlertid undgås, hvis der 

ansøges om tilladelse hos SKAT. Hvis skattefriheden herefter skal opretholdes, kræver det såle-

des, at omstruktureringen og den efterfølgende afståelse af aktierne er forretningsmæssigt be-

grundet.  

 

Af lovforslaget fremgår det, at forslaget antageligt vil øge antallet af skattefrie omstrukturerin-

ger, der gennemføres uden tilladelse fra SKAT.  
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