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1. Executive summary 

This Master thesis has been developed as part of the course in Business Economics and Auditing 

(Cand.Merc.Aud.) at Copenhagen Business School. The purpose of this thesis is to illustrate relevant 

generation shift models and principles for their use. Below the thesis will illuminate which generation 

shift model is most optimal for the selected case company, Byggegrossisten A/S. The main challenge 

in this thesis is formulated as;  

"What are the tax consequences for making a change in generation in Byggegrossisten A/S and 

how could the change in practice be implemented?" 

 

The subject generational change is a current topic as in the coming years approx. 23.000 family-

owned companies are facing a change in generation. 

 

A generational change is a complicated process and there are many possibilities for different methods 

of transferring. The methods originate from a lot of different legislations and can therefore be highly 

incalculable to the business owner. By having a clear strategy in connection with a generation change, 

current and future business owners will save a lot of money as well as ensuring the future survival of 

the company. The other way around if the owners are too late with the transfer it may in many cases 

result in bad and more expensive solutions for the present and future business owner. 

 

Throughout the thesis it has been highlighted that a generational change as a rule entails taxation in 

the year of disposal at the original owner. However, taxation can be postponed using tax succession. 

In addition, it is possible to make restructuring as part of the planning of a generational change. This 

will often make the change more flexible and easier compared to the wishes and requirements that 

the original owner as well as the new owner might have. 

 

The conclusion in this thesis is that the most favorable transfer model for Byggegrossisten A/S will 

be to transfer the shares in Byggegrossisten A/S to both sons with tax succession. The tax 

consequences of the model will be to pay gift and share tax for a total of 2.361 t.kr. However, the 

method does not meet the desire to keep one of the two sons out of the generational change, which 

could subsequently be resolved by further restructuring in Byggegrossisten A/S or by the fact that 

one son sells his ownership to the other son. 
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2. Indledning 

Der er ingen, som lever for evigt, og derfor skal alle virksomhedsejere på et tidspunkt tage stilling til 

et generationsskifte, således at virksomheden sikres et liv, der når ud over ejerens. 

Det ultimative formål med et generationsskifte er dermed at sikre og bevare virksomheden.  

Et generationsskifte er ofte en proces, som løber over flere år, og da både lovgivning og de 

involverede personer ændrer og udvikler sig, bør generationsskifteplaner være en del af 

virksomhedsejernes strategi på lige fod med øvrige udviklingsmuligheder.  

Ved at have en klar strategi i forbindelse med et generationsskifte vil den nuværende samt fremtidige 

virksomhedsejer kunne klare sig markant bedre1, ligesom det vil være med til at sikre virksomhedens 

overlevelse. Er ejerne modsat for sent ude vil det i mange tilfælde kunne resultere i dårlige og dyrere 

løsninger for måde den kommende ejer samt den nuværende. 

Et generationsskifte er en kompliceret proces, og der er mange muligheder for forskellige metoder til 

overdragelsen. Metoderne udspringer af en masse forskellig lovgivning og kan derfor være meget 

uoverskuelige for virksomhedsejeren.  

Formålet med denne afhandling er at belyse de relevante generationsskiftemodeller samt principper 

for anvendelse heraf. Herunder vil afhandlingen belyse, hvilken generationsskiftemodel der findes 

mest optimal for den valgte case-virksomhed. 

Generationsskifte er et aktuelt emne, da der indenfor de kommende år ca. er 23.000 familieejede 

virksomheder som står overfor et generationsskifte2. 

Det, der gør emnet generationsskifte interessant, udspringer af, at alle generationsskifter er unikke, 

hvor der er behov for nærkontakt med både virksomhedsejer såvel som den kommende 

virksomhedsejer om vedkommendes forventninger og holdninger til de estimerede konsekvenser ved 

et generationsskifte. Et generationsskifte af to sammenlignelige virksomheder kan være vidt 

forskellige afhængigt af, hvad ejernes interesser samt forhold bag skiftet er. 

Gennem mit daglige arbejde som revisor har jeg flere klienter, der netop snart står over for et 

generationsskifte. Emnet er derfor relevant for min profession, da jeg opnår et bedre afsæt for at 

kunne rådgive mine klienter omkring processen.  

                                                           
1 Ejerledelse i Danmark, Rapport 5: Personlige og familiemæssig udfordringer i forbindelse med ejerskifte, Industriens fond 
2 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.pdf 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.pdf
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2.1 Problemstilling 

Som nævnt i indledningen er det vigtigt at have en plan for et eventuelt generationsskifte klar i god 

tid. De gældende regler for generationsskifte giver mulighed for at gribe skiftet an med forskellige 

metoder, som hver for sig og i kombination kan være vidt forskellige og have vidt forskellige 

konsekvenser - både likviditetsmæssigt samt skattemæssigt. Det er derfor i overdragerens interesse 

at have et godt kendskab til de metoder, som kan benyttes ved et generationsskifte. 

På baggrund af ovenstående vil kandidatafhandlingen belyse emnet generationsskifte med fokus på 

de skattemæssige og økonomiske konsekvenser ved valg af de forskellige metoder.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i det familieejede selskab Byggegrossisten A/S, som er beskrevet 

nærmere i afsnit 2.5, der ejes af Peter, og som ønsker at foretage et generationsskifte til sine børn. 

Ovenstående leder frem til følgende hovedproblemstilling: 

Hvilke skattemæssige konsekvenser er der ved at foretage generationsskifte i Byggegrossisten A/S, 

og hvordan gennemføres skiftet i praksis? 

For at kunne besvare hovedproblemstillingen vil følgende underliggende problemstillinger blive 

behandlet: 

 Hvilke økonomiske samt personrelaterede overvejelser skal der foretages i forbindelse med 

planlægningen og udførelsen af et generationsskifte?  

 Hvad er det gældende juridiske grundlag for et generationsskifte? 

 Hvordan beskattes den oprindelige ejer samt nye ejer ved et generationsskifte?  

 Hvordan værdiansættes balanceposterne i forbindelse med et generationsskifte? 

 Hvilke omstruktureringsmuligheder er der i forbindelse med et generationsskifte?  

 Hvordan gennemføres generationsskiftet mest gunstigt for Byggegrossisten A/S?  

 Hvilke skattemæssige samt økonomiske konsekvenser vil generationsskiftet have for den 

oprindelige ejer af Byggegrossisten A/S samt den nye ejer?  

 Hvordan skal generationsskiftet finansieres?  
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2.2 Afgrænsning og målgruppe 

Generationsskifte er et omfattende emne med mange regler. Det er for afhandlingen ikke nødvendigt 

at behandle alle reglerne i lovgivningen, da nogle af reglerne ikke vil være relevante for 

problemstillingen.  

 

På baggrund heraf er der foretaget følgende afgræsninger:  

 Afhandlingen vil tage udgangspunkt i skattesatser for 2018, og vedtaget lovændringer efter 30. 

juni 2018 vil ikke blive behandlet.  

 Byggegrossisten A/S, herunder de involverede parter, er fuld skattepligtige til Danmark og har 

ingen udenlandske forhold, hvorfor begrænset skattepligt og udenlandske forhold ikke vil blive 

behandlet i afhandlingen.  

 Afhandlingen er afgrænset således, at den målrettet fokuserer på et generationsskifte til ejerens 

børn, hvorfor der afgrænses for overdragelse til medarbejdere, uafhængige parter og ægtefæller.  

 Case-virksomheden er et aktieselskab omfattet af selskabslovens § 1, hvorfor der afgrænses for 

at belyse et generationsskifte for en personligejet virksomhed, partnerselskaber, 

kommanditselskaber m.v.  

 Der afgrænses fra generationsskifte og omstruktureringer i dødsbo, da casen tager udgangspunkt 

i personer i levende live.  

 Moms- og afgiftsemner vil ikke blive belyst i afhandlingen, da dette ville betyde, at afhandlingen 

blev alt for bred og ikke dybdegående. Moms- og afgiftsemnerne har endvidere ikke betydning 

for den skattemæssige problemstilling. 

 

Afhandlingens målgruppe henvender sig til klienten, som kan bruge afhandlingen som led i 

beslutningen omring det kommende generationsskifte. Herudover vil afhandlingen være relevant for 

revisorer, advokater og andre rådgivere, som kan bruge afhandlingen som opslagsværk til rådgivning 

og udarbejdelse af familieejede generationsskifter.  

Det forudsættes for afhandlingen at læser har et grundlæggende kendskab til skattelovgivningen. 
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2.3 Videnskabsteori og metode 

Formålet med dette afsnit er at beskrive afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang samt valg af 

paradigme i afhandlingen herunder metode-, model- og teorivalg.  

Som udgangspunkt vil afhandlingen tage sit udsæt i den positivistiske videnskabsteori, da 

afhandlingen vil søge sandheden på baggrund af objektivitet. Positivister ser verden som værende 

stabil med en lovmæssig sammenhæng, der kan observeres3. 

Afhandlingen vil derfor hovedsageligt være udarbejdet med beregninger på baggrund af aktuel og 

gældende lovgivning, som det positivistiske paradigme tilstræber. Der skal dog tages højde for 

virksomhedsejernes tanker om generationsskiftet, hvorfor opgaven også vil bære præg af det 

konstruktivistiske paradigme, som beretter om et verdensbillede, hvor virksomheden er baseret på 

sociale aktørers opfattelser og handlinger4.  

Metodologien i afhandlingen vil være baseret på den rets dogmatiske metode med undersøgelse 

gennem deduktivt arbejde. Dette underbygges af, at afhandlingen vil tage udgangspunkt i et 

skatteteoretisk problem med kendt teori og lovgivning, som efterfølgende vil blive behandlet på en 

specifik case. 

Selvom det er uundgåeligt at der skal tages højde for personlige forhold, vil opgaven som 

udgangspunkt foretages på baggrund af indhentet sekundære data, da afhandlingens problemstilling 

mere eller mindre kan udledes på baggrund af dette. De kvantitative tilgange samt afhandlingens 

problemstilling ligger ikke op til, at der indhentes primær data, da det væsentligste materiale til brug 

for besvarelsen, i form af årsrapporter, budgetter, lovgivning m.v., allerede er tilgængeligt.  

Udarbejdelsesprocessen af afhandlingen efter afgrænsningerne vil være som følgende: 

↓ Den overordnede problemformulering, ”Hvilke skattemæssige konsekvenser er der ved at 

foretage generationsskifte af Byggegrossisten A/S, og hvordan gennemføres skiftet i 

praksis?”. 

↓ Underliggende problemstillinger afledt af hovedproblemformuleringen. 

↓ Afhandlingens undersøgelsesdesign vil være et kvantitativt casestudie, som følge af at 

afhandlingen undersøger en enkelt case-enhed i form af selskabet Byggegrossisten A/S. 

                                                           
3 Grethe Heldbjerg, Grøftegravning i metodisk perspektiv, 1. udgave, 6. oplag 2016, side 33 
4 Grethe Heldbjerg, Grøftegravning i metodisk perspektiv, 1. udgave, 6. oplag 2016, side 37 
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↓ Operationaliseringen sker ved besvarelse af ovenstående problemstillinger som underbygges 

af konkrete skattemæssige beregninger.  

↓ Til brug for casestudiet anvendes sekundære kvalitative kilder. Afhandlingen vil blive 

udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning, vejledninger fra SKAT samt anden relevant 

faglitteratur om området. Derudover indhentes relevante tal fra case-virksomheden. 

↓ Herefter foretages en teoretisk gennemgang af relevante områder i forhold til Byggegrossisten 

A/S efterfulgt af beregninger på generationsskiftemodeller.  

↓ På baggrund af beregningerne og den teoretiske gennemgang foretages en drøftelse af hvilken 

en af modellerne, som vil være den mest optimale for Byggegrossisten A/S. 

↓ Der udarbejdes en endelig konklusion, hvor afhandlingens problemformulering bevares. 

 

2.4 Metodekritik 

Den endelige konklusion på afhandlingen vil være svær at generalisere, da afhandlingen har karakter 

som et kvantitativt casestudie, og dermed indeholder elementer fra begge paradigmer5. Afhandlingen 

besvarer kun problemstillingen for én case-virksomhed. At den valgte model er optimal i ét tilfælde 

betyder ikke, at den er optimal for en anden case-virksomhed, hvilket igen betyder, at der ikke kan 

bruges en induktiv metode på baggrund af afhandlingen til at vælge den mest optimale model i andre 

cases. I stedet vil afhandlingen kunne bruges som en aktivt opslagsværk for andre virksomheder, som 

står i lignede situation som inspiration til hvilke overvejelser samt metoder, der er inden for 

generationsskifte.  

 

2.5 Kildekritik 

Det primære fokus på afhandlingen er inden for skatteretten, hvilket medfører, at de anvendte kilder 

primært baserer sig på lovgivningen, herunder domsafgørelser, praksis m.m. Lovgivning samt 

lovbemærkninger er udarbejdet af Folketinget, hvilket medfører at de er objektive og retsgyldige. 

Ligeledes er de anvendte domme med til at sætte retspraksis, hvorfor validiteten af de anvendte kilder 

vurderes som værende høj.  

                                                           
5 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, side 114 
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Ved anvendelse af faglitteratur samt artikler kan materialet være påvirket af forfatternes synspunkt, 

og derved være subjektiv. Ved anvendelse af disse kilder, vil jeg derfor forholde mig kritisk til disse, 

og vurderer anvendelsen heraf.  

Materialet anvendt fra Byggegrossisten A/S kan indeholde fejl eller fremstå som ufuldstændigt, 

mangelfuldt eller manipuleret, hvorfor der skal kastes et kritisk lys over det anvendte materiale.  

Der vil på det anvendte materiale blive taget stilling til anvendeligheden heraf i forhold til 

afhandlingens undersøgelsesfelt.  

Generelt vurderes de anvendte kilder som værende valide og graden af kvalitet og troværdighed som 

værende høj.  

 

2.6 Case-beskrivelse 

Peter startede i 1992 selskabet Byggegrossisten A/S, hvis formål var at sælge byggematerialer videre 

til byggemarkeder.  

Gennem årene udvikler driften sig i Byggegrossisten A/S rigtig positivt, og i 2007 vælger selskabet 

at købe ejendommen, som de hidtil har lejet sig ind på. Ejendommen bliver købt gennem selskabet. 

Som årene går udvikler driften sig positivt i det underliggende driftsselskab, som årligt udlodder 

udbytte til Peter, som han blandt andet vælger at investere i børsnoterede værdipapirer.  

Pr. 31/12-2017 ser koncernstukturen for Peter således ud: 

 

Resultatopgørelse samt balance 2014-2017 for selskabet kan ses i bilag 1. 
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Peter har bedt om en redegørelse af mulighederne vedrørende et generationsskifte af Byggegrossisten 

A/S. Peter er blevet 71 år, og vil gerne inden for de kommende år overdrage selskabet til hans to 

sønner, Anders og Jens, så han kan gå på pension. Peter er ikke gift, og kan derfor træffe alle 

beslutninger selv.  

Sønnen Anders arbejder til dagligt i Byggegrossisten A/S, og det er planen, at han skal tage over efter 

hans far, når han går på pension. Sønnen Jens har valgt at gå helt andre veje som politimand og ønsker 

derfor ikke at deltage i driften fremadrettet.  

Peters ønske til generationsskiftet er, at driften i Byggegrossisten A/S skal fortsætte efter 

generationsskiftet. Derudover har han et ønske om at minimere eller udskyde skatten så længe som 

muligt, dette må dog ikke må være på bekostningen af sønnernes skatteforhold.  

Han er afklaret med, at Anders skal overtage driften i Byggegrossisten A/S, men Jens skal dog ikke 

snydes i forbindelse med fordelingen af formuen.  

Han har endnu ikke taget stilling til, hvordan finansieringen af generationsskiftet skal foretages, og 

han ønsker derfor en redegørelse for hvilken metode som er mest gunstig for ham og hans sønner. 

Peter oplyser, at han ikke mangler noget privat og derfor ikke nødvendigvis har et ønske om at få 

likviditet ud af generationsskiftet.  

 

3. Indledende overvejelser ved et generationsskifte 

Et generationsskifte er en stor beslutning for virksomheden og dennes ejer, og i forbindelse hermed 

er der nogle væsentlige overvejelser, som der skal tages højde for; Hvem skal virksomheden 

overdrages til? Hvornår skal generationsskiftet ske? Er virksomheden moden til en overdragelse? 

Dette er blot nogle af de overvejelser, som ejeren bør gennemgå.  

Et generationsskifte består oftest af to dele. Den første del er overdragelsen af det ledelsesmæssige, 

og den anden del er overdragelsen af det ejermæssige. Generationsskifte af de to dele behøves ikke 

at være på samme tidspunkt, og i praksis sker det sjældent.   

Det er vigtigt, at de indledende overvejelser og forberedelser er på plads før et generationsskifte, da 

disse danner grundlag for en vellykket overdragelse. Et generationsskifte bør planlægges tidligt i 

forløbet, da overvejelserne kræver god tid. Oftest vil et velplanlagt generationsskifte medføre en 
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lavere beskatning for den oprindelige ejer såvel som den nye ejer samt skabe en bedre overgang for 

virksomheden og dennes medarbejdere6. 

 

3.1 Er virksomheden egnet til et generationsskifte?  

Det første, som der bør tages højde for, er om virksomheden overhovedet egner sig til en overdragelse. 

Det vil ikke være alle virksomheder, som egner sig til at blive overdraget. Et eksempel herpå kan 

være den helt lille virksomhed, hvor det er ejeren, der er leder og drivkraften. Her vil indtjeningen 

oftest være så lav, at et generationsskifte vil være vanskeligt7. Det betyder, at hvis virksomheden er 

meget afhængig af ejeren som person, skal man gøre sig overvejelser såsom; er det afgørende for 

kunderne, hvem de køber ydelserne/produkterne hos? Kan ejerens særlige færdigheder eller relationer 

til kunder læres? Er der en egnet kandidat til er overtage virksomheden8? 

I mange mindre selskaber, vil det være indehaveren som er drivkraften i virksomheden, og som sidder 

med det knowhow der skal til for at kunne drive virksomheden. Såfremt generationsskiftet ikke 

planlægges i tide, kan denne knowhow gå tabt ved eksempelvis ejeren død, og de arveberettiget vil 

stå med en virksomhed uden fremtidsudsigter. En måde at undgå dette på, er ved at lade den 

forventede nye ejer indgå i den daglige drift. Herved vil den nye ejer blive præsenteret for kunderne, 

medarbejder, leverandører mv. samt opnå det knowhow der skal til for at kunne videreføre driften. I 

en rapport fra Center for Ejerlede Virksomheder er det blevet undersøgt om hvorvidt de nuværende 

ejerledere mener at der kan findes en egnet kandidat i familien til det efterfølgende ledelsesmæssige 

skifte. Rapporten konkluderer at det i 42 % af tilfældene ikke er muligt at finde en egnet kandidat9.  

Rapporten viser yderligere at tanken omkring et generationsskifte kan give psykologiske udfordringer 

for den nuværende ejer, og derved er med til at skabe en barriere for generationsskiftet.  

 

                                                           
6 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 9 
7 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 10 
8 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 474 
9 Ejerledelse i Danmark, Rapport 5: Personlige og familiemæssig udfordringer i forbindelse med ejerskifte, Industriens 

fond 
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3.2 Økonomiske overvejelser 

Først og fremmest skal ejeren overveje, hvad der skal overdrages. Er det hele virksomheden eller blot 

en andel af virksomheden? Det kan også være, at ejeren kun ønsker at overdrage enkelte aktiver af 

virksomheden eller ønsker at overdrage hele virksomheden undtagen eksempelvis en ejendom.  

Timingen for generationsskiftet har stor betydning for, hvor stort et provenu virksomheden 

overdrages for. Værdien af virksomheden vil oftest afhænge af, hvordan udviklingen af 

driftsresultaterne har været i de seneste år - herunder hvordan fremtidsudsigterne for virksomheden 

er10. Timingen vil derfor være vidt forskellig for virksomhed til virksomhed alt efter, hvilke ønsker 

ejeren har ved generationsskiftet. Såfremt ejeren har et ønske om at overdrage virksomheden til en 

søn til lavest mulig beskatning og dermed provenu, kan timingen af generationsskiftet være helt 

anderledes, end hvis situationen var omvendt, og ejeren ønskede det størst mulige provenu ved 

overdragelsen. 

Ved finansieringen af skat og afgifter, som nærmere står beskrevet i afsnit 8, vil det oftest være 

virksomhedens midler, der benyttes. Her skal det overvejes, om der er kapital i virksomheden til 

denne finansiering, set i forhold til virksomhedens nuværende kreditsituation samt det fremadrettede 

drift-, finansierings- og investeringsbehov. Virksomhedens finansiering af den fremtidige drift er alt 

afgørende for, at der overhovedet er noget at kunne overdrage.  

Et andet aspekt, som bør tages med i overvejelserne, er ejerens private finansielle situation. Har ejeren 

råd til at miste indtægtsgrundlaget fra virksomheden? Kan ejeren leve af provenuet fra overdragelsen, 

eller har ejeren andre indtægtskilder? Omvendt kan ejeren være økonomisk uafhængig af provenuet 

og derfor måske have en interesse i, at overdragelsen af virksomheden sker billigst muligt. Dette ses 

ofte når ejeren overdrager inden for familien. 

 

3.3 De bløde værdier 

De bløde værdier har ikke noget med de skattemæssige eller juridiske forhold at gøre, men kan 

alligevel have stor betydning i forbindelse med et generationsskifte. Der er set flere tilfælde hvor et 

generationsskifte er overdraget juridisk- og skattemæssigt fejlfrit, men fordi de bløde værdier ikke 

har været tilgodeset, er det alligevel endt ud i en fiasko.  

                                                           
10 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 474 



Side 14 af 85 

 

Det er derfor vigtigt at forstå ejerens behov og ønsker, da det oftest er ejerens livsværk, der 

overdrages. Som tidligere beskrevet er der to dele i et generationsskifte – det ledelsesmæssige og det 

ejermæssige. Her er det oftest det ledelsesmæssige, som er sværest at overdrage, da det at skulle 

overdrage retten til at bestemme oftest opleves svært for rigtig mange virksomhedsejere. Det kan 

enten være, fordi de trives med at arbejde og derfor gerne vil fortsætte, eller fordi de føler det er en 

tungbyrde for efterfølgeren at afløse. Det ses især, når der er tale om familiegenerationsskifter, da det 

oftest er ejerens børn, der skal løfte arven i familien11. Det er derfor en klar fordel, at familien går i 

dialog omkring forventningerne samt udfordringerne ved overdragelsen.  

Ved familieoverdragelser kan der også ske splid i familien ved eksempelvis, at det ene barn tilgodeses 

mere end et andet. For at sikre at alle bliver tilgodeset, kan det være en fordel at udarbejde et 

testamente. Såfremt flere børn skal eje den samme virksomhed, bør der udarbejdes en samejeaftale, 

som beskriver retningslinjerne for samejet. Dette vil være med til at sikre, at generationsskiftet bliver 

en succes på den lange bane12.  

 

3.4 Delkonklusion 

Et generationsskifte er en stor beslutning, og det er vigtigt, at de indledende overvejelser og 

forberedelser er på plads før generationsskiftet, da disse danner grundlag for en vellykket 

overdragelse. Et generationsskifte bør planlægges tidligt i forløbet, da overvejelserne kræver god tid.  

Et generationsskifte består både af overdragelsen af det ledelsesmæssige samt overdragelsen af det 

ejermæssige. Begge overdragelser behøves ikke at ske på samme tidspunkt. 

Det er ikke alle virksomheder, der egner sig til et generationsskifte, hvorfor dette indledningsvist bør 

vurderes. Derudover kan der være økonomiske aspekter eller bløde værdier, der kan forhindre et 

generationsskifte, hvorfor disse også altid bør vurderes. 

De indledende overvejelser vil oftest medføre en lavere beskatning for den oprindelige ejer såvel som 

den nye ejer samt skabe en bedre overgang for virksomheden og dennes medarbejdere og skal derfor 

altid overvejes og planlægges.  

 

                                                           
11 BDO, Generationsskifte – Hjælp til de svære overvejelser, 2014, side 7 
12 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 476 
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4. Beskatningsregler ved generationsskifte 

Et generationsskifte vil som udgangspunkt skatteretligt blive sidestilles med et salg af virksomhed, 

når skiftet sker udenfor den nærmere angivet personkreds i kildeskattelovens § 26 samt § 33 C.  

Forud for redegørelsen af de forskellige regelsæt indenfor generationsskifte, herunder succession, 

gave, arv m.v. vil dette afsnit indledningsvist kort belyse de grundprincipper, der ligger til grund i 

forbindelse med et salg af aktier til tredjemand. 

Det er aktieavancebeskatningsloven, der regulerer beskatning af aktier, som overdrages mellem to 

parter. Ved overdragelse af aktiver ved død, er det dødsboskattelovgivningen, som regulerer 

beskatningen. I lovgivningen sondres der mellem beskatning ved personligt salg af aktier samt 

beskatning ved salg af aktier gennem selskabsform. Begge sondringer vil blive handlet i efterfølgende 

afsnit.  

 

4.1 Beskatning hos fysiske personer 

Ved en overdragelse af virksomhed følger det af statsskattelovens § 4, at en overdragelse vil udløse 

skat i afståelsesåret for den oprindelige ejer. En overdragelse anses som overdraget, når 

ejendomsretten overgår til en anden, som eksempelvis vil ske ved et salg eller overdragelse af gave 

m.v. 

Uanset om der er tale om en vederlagsfri overdragelse eller et salg til tredjemand vil et 

generationsskifte udløse en aktieavance beskatning for overdrageren jf. aktieavance-

beskatningslovens § 31 stk. 1. 

Ved gevinst på både unoterede samt noterede aktier skal gevinsten medregnes ved opgørelsen af 

aktieindkomsten. En personlig aktieavance vil blive beskattet efter reglerne i personskattelovens § 8 

A. I 2018 beskattes en positiv aktieindkomst med 27 % af de første 52.900 kr. og al aktieindkomst, 

der overstiger 52.900 kr., beskattes med 42 %. Såfremt indkomsthaveren er gift gælder den dobbelte 

progressionsgrænse13. Dette forudsætter dog, at ægtefællen ikke har benyttet grundbeløbet på de 

52.900 kr. 

                                                           
13 https://skat.dk//skat.aspx?oid=2035568 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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I visse tilfælde kan et aktiesalg være skattefri, såfremt der er tale om en børsnoterede aktie, der er 

købt før 1. januar 200614. 

Beskatningsgrundlaget opgøres som værende forskellen mellem salgssummen og 

anskaffelsessummen. Såfremt det kun er en andel af aktierne, der sælges, er hovedreglen, at gevinst 

eller tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. Gennemsnitskursen beregnes med at sammenlægge 

anskaffelsessummen for samtlige køb og dividere med det total køb af aktier.  

Såfremt der er tale om et tab på aktier, er der forskel på, hvordan tabet skal behandles, alt efter om 

der er tale om et tab på en noterede- eller unoterede aktie.  

Ved tab på salg af en noterede aktie kan tabet fradrages i den øvrige aktieindkomst jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 13 A. Såfremt der ingen øvrig aktieindkomst er, kan tabet modregnes 

i fremtidige gevinster på aktier eller overføres til ægtefællens positive aktieindkomst jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 13 A stk. 2 og stk. 3. 

Ved tab på salg af en unoterede aktie kan tabet tilsvarende fradrages i øvrig aktieindkomst. Såfremt 

der ingen øvrig aktieindkomst er, kan tabet, modsat tab på noterede aktier, blive fradraget direkte i 

den øvrige skattepligtige indkomst jf. aktieavancebeskatningslovens § 13. 

Når der er tale om en hovedaktionær, som afstår sine aktier, er der særlige beskatningsregler. 

Ved salg af hovedaktionæraktier, som er anskaffet før den 18. maj 1993, gives der et ejertidsnedslag 

jf. aktieavancebeskatningslovens § 47. Nedslaget udgør 1 % pr. år, som aktierne har været ejet frem 

til og med 1998. Ejertidsnedslaget kan maksimalt udgøre 25 %, og nedslaget gives i den skattepligtige 

fortjeneste. En hovedaktionær er i aktieavancebeskatningslovens § 4 defineret som en person, der 

inden for de seneste 5 regnskabsåret minimum har ejet 25 % af aktiekapitalen i selskabet, og som har 

haft bestemmende indflydelse i dette selskab, hvilket forudsætter, at personen har haft over 50 % af 

stemmerettighederne i selskabet. 

Ved afståelse af selskabet har hovedaktionæren, såfremt visse betingelser er opfyldt, mulighed for at 

reducere beskatningen ved at indskyde afståelsessummen på en ophørspension. På denne måde er det 

muligt at udskyde beskatningen på en pensionsordning med løbende udbetalinger jf. 

pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 5. Den oprindelige ejer kan højst indskyde 2.743.700 kr. i 

2018 på pensionsordningen jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6. Beløbet reguleres årligt efter 

                                                           
14 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2244477 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2244477
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pensionsbeskatningslovens § 20. Såfremt ejer ønsker sig at gøre brug af dette, skal følgende 

betingelser være opfyldt: 

- Den oprindelige ejer skal minimum være fyldt 55 år ved afståelsen af aktierne. 

- Den oprindelige ejer skal indenfor de seneste 15 år forud for oprettelsen af pensionsordningen 

have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i minimum 10 år. Ved ejerforhold i selskabsregi 

skal ejeren have været hovedaktionær i tilsvarende periode.  

- Erhvervsvirksomheden, som sælges, må ikke i overvejende grad have bestået af udlejning af 

fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Det vil sige at aktiviteten 

må ikke være omfattet af pengetanksreglen, som beskrevet i afsnit 6.2.1. 

- I forbindelse med indbetalingen til pensionsordningen er det et krav at en statsautoriseret- 

eller registreret revisor eller advokat eller lignende erklærer sig om at indbetalingen på 

pensionsordningen vedrører en skattepligtig fortjeneste fra salg af erhvervsmæssig 

virksomhed. Senest en måned efter, at SKAT anmoder om erklæringen, skal denne indsendes 

til SKAT. 

 

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt kan den skattepligtig fortjeneste op til 2.743.700 kr. 

(2018) indskydes på § 15 A-pensionsordningen. Indbetalingen skal foretages indenfor en 10-årig 

periode fra det år hvor aktierne er afstået i.  

Fordelen herved er at indbetalingerne kan fratrækkes i kapitalindkomsten, hvorfor aktieavancen 

ikke kommer til beskatning med det samme, men i stedet bliver beskattet i takt med udbetalingerne 

fra pensionsordningen.  

Dette betyder at avancen kun vil blive beskattet med gennemsnitligt 37,68 %15 forudsat at der ikke 

betales topskat, mod en aktieavance på afståelsestidspunktet vil udløse en beskatning på 42 %.  

Såfremt der ikke betales topskat kan derved opnås en skattebesparelse på ca. 4,32 %-point på 

beskatningen af den skattepligtig avance. Det skal bemærkes at ordningen ikke kan betale sig 

såfremt at der betales topskat, da skatteprocenten herved vil overstige beskatningsprocenten på 

aktieavance, som udgør 42 %.  

                                                           
15 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2018#procenter 

http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018#procenter
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018#procenter
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4.2 Beskatning hos juridiske enheder 

Ved salg gennem selskabsform sondres der ikke imellem forskellige indkomsttyper. En gevinst på et 

aktiesalg vil som udgangspunkt indgå i selskabets skattepligtigt indkomst, og et tab vil kunne 

fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Af den skattepligtige indkomst betales en selskabsskat på 

22 % (2018-niveau). Umiddelbart kan dette lyde mere attraktivt, da beskatningsprocenten er lavere 

end ved avancebeskatningen i personlige regi, men da selskabet og ejeren beskattes hver for sig, vil 

der ved udtræk af selskabets aktiver til det private ske en yderligere beskatning i form af 

udbyttebeskatning, som følger reglerne oplistet i afsnit 4.1.1. 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, såfremt de er 

anvendelige på selskaber, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 1.  

Reglerne for om et selskab er skattepligtig af en aktieavance eller har fradrag for et aktietab afhænger 

af hvilket type aktie der er tale om. Skatteretligt er der for selskaber følgende typer af aktier16: 

1. Egne aktier som ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 10. 

2. Næringsaktier som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. En 

nærringsaktie er defineret som en aktie, der er hvervet som led i handelsnæring. 

3. Datterselskabs- og koncernselskabsaktier som ikke skal medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1. nr. 2. En datterselskabsaktie 

forstås som aktier, der er ejet af et selskab, der minimum ejer 10 % af selskabskapitalen i 

datterselskabet, og koncernselskabsaktier forstås som aktier, hvor ejeren og det selskab, der 

ejes, er sambeskattet efter selskabsskattelovens § 31.  

4. Skattefri porteføljeaktier som ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Skattefrie porteføljeaktier forstås som aktier, der ikke er optaget til handel på et 

reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab, der ejer 

mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet17. 

5. Porteføljeaktier som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1. Porteføljeaktier er defineret som værende aktier, der 

                                                           
16 https://tax.dk/jv/cb/C_B_2_3_1.htm 
17 https://tax.dk/jv/cb/C_B_2_3_5.htm 

https://tax.dk/jv/cb/C_B_2_3_1.htm
https://tax.dk/jv/cb/C_B_2_3_5.htm
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hverken er egne aktier, næringsaktier, datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller 

skattefri porteføljeaktier. 

Generelt når der er tale om en generationsskifte vil typen af aktier være datterselskabs- eller 

koncernselskabsaktier, hvorfor en eventuel avance i forbindelse med afhændelsen heraf ikke vil være 

skattepligtig jf. ovenstående.  

 

4.3 Delkonklusion 

I forbindelse med et generationsskifte vil der som udgangspunkt ske beskatning af den oprindelige 

ejer. Afståelsesåret hvor ejendomsretten overdrages er afgørende for, i hvilket indkomstår 

beskatningen finder sted. Ved opgørelse af beskatningen sondres der mellem om salget sker 

personligt eller gennem en juridisk enhed, da beskatningsreglerne er forskellige.  

Ved overdragelse af aktier personligt beskattes der med 27 % af de første 52.900 kr., og herefter 

beskattes der med 42 % af aktieindkomst, der overstiger dette. Hvis indkomsthaveren er gift gælder 

den dobbelte progressionsgrænse, såfremt ægtefællen ikke har nogen aktieindkomst. Hvis aktierne er 

ejet før 18. maj 1993, gives et ejertidsnedslag på maksimalt 25 %. Nedslaget gives med 1 % pr. år 

frem til og med 1998. 

Ved overdragelse af aktier gennem en juridisk enhed, vil der oftest være tale om overdragelse af 

datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, hvor den juridiske enhed ikke vil være skattepligtig heraf. 

 

5. Værdiansættelsesprincipper 

I forbindelse med et generationsskifte skal alle virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes. Det 

gælder uanset, om der er tale om en overdragelse indenfor familien eller til 3. mand. Udgangspunktet 

for værdiansættelsen er, at den skal ske på armslængdevilkår, hvilket betyder, at aktiverne og 

passiverne skal overdrages til markedsværdien18. Værdiansættelsen af virksomheden er en vigtig del 

af generationsskiftet, da værdierne danner grundlag for det provenu, der gives for overdrages og 

dermed grundlag for den skat, der skal betales.  

                                                           
18 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 476 
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I dette afsnit vil afhandlingen komme ind på de grundlæggende værdiansættelsesprincipper, der 

danner grundlag for generationsskiftet. Til dette vil der blive taget udgangspunkt i de enkelte 

balanceposter og definere, hvordan disse værdiansættes.  

 

5.1 Armslængdeprincippet 

I forbindelse med et salg af en virksomhed på det frie marked vil salget normalt foregå mellem 

uafhængige parter. Dette betyder, at køber og sælger har modstridende interesser. Dette udmunder 

sig oftest i, at sælger vil kræve en så høj pris som mulig, og køber vil omvendt betale så lidt som 

muligt. Dette vil alt andet lige betyde, at prisen for virksomheden vil ende med at blive solgt til 

markedsværdien. Skattemyndighederne antager derfor, at et salg mellem to uafhængige parter på det 

frie markedet vil være til markedsværdi, og da parterne er uafhængige vil dette minimere risikoen for 

skattesnyd.  

Selvom parterne er helt uafhængige, kan der dog være tilfælde, hvor både sælger og køber har fælles 

interesse i fordelingen af købssummen. Et godt eksempel herpå er fordelingen af købesummen for 

bygninger og grunde. Her vil den nye ejer fordele købesummen så mest muligt bliver tillagt 

bygningen, da ejeren har afskrivningsret på denne, modsat grunden som ikke er 

afskrivningsberettiget. Såfremt den tidligere ejer allerede bliver beskattet fuldt ud af genvundne 

afskrivninger, vil fordelingen af købesummen ikke have den store betydning. I disse tilfælde har 

SKAT en mulighed for at korrigere den samlede købesum, såfremt den er åbenlys forkert, jf. 

ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 6, jf. stk. 5 og afskrivningslovens § 45, stk. 319.  

Ved overdragelse til familie vil problemstillingen om transaktioner mellem interesseforbundne parter 

opstå. Transaktioner som disse skal følge armslængdeprincippet jf. ligningslovens § 2. Dette betyder, 

at de interesseforbundne parter skal opgøre værdien ved at anvende de priser og vilkår, som svarer til 

de priser og vilkår, uafhængige parter ville fastsætte for et tilsvarende salg. 

Generelt skal man ved fastsættelsen af markedsværdien se på, hvad den normale værdi er for lignede 

aktiver. Til at underbygge dette kan være et skriftligt bud fra tredjemand eller sammenlignelse af 

lignende overdragelser mellem parter, som ikke har været interesseforbundne. Denne dokumentation 

er desværre oftest ikke tilgængelig for offentligheden20. 

                                                           
19 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 477 
20 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 477 
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At værdierne skal ske til markedsværdi lyder som udgangspunkt ret enkelt i teorien og er i de fleste 

tilfælde heller ikke noget problem. Der er dog enkelte balanceposter, hvor værdien ikke kan tages 

direkte ud fra regnskaberne. Eksempelvis ovenstående problemstilling med værdiansættelse af 

ejendomme samt problemstillingen med værdiansættelsen af goodwill. Goodwill er ikke noget 

håndgribeligt, som kan læses ud fra regnskabet, hvorfor værdiansættelsen heraf kan være 

udfordrende. 

Til hjælp for ovenstående problemstilling har SKAT udarbejdet en række vejledende hjælpemidler 

til fastsættelse af værdien. Vejledningerne, som også er kaldet cirkulære, kan bruges som en 

standardiseret beregning af visse balanceposter. Værdiansættelsen af generationsskiftet af case-

virksomheden vil tage udgangspunkt i disse vejledninger, hvor det er muligt.  

I efterfølgende afsnit vil relevante cirkulære for generationsskifte blive gennemgået.  

 

5.2 Overdragelse til personer inden for gave- og arveafgiftskredsen 

Ved overdragelse til personer inden for gave- og arveafgiftskredsen samt dødsboer finder cirkulære 

nr. 185 af 17. november 1982 anvendelse. Cirkulæret fastslår, hvilke værdiansættelsesprincipper, der 

kan anvendes ved værdiansættelsen af virksomhedens aktiver. Generelt skal aktiverne fastsættes til 

deres værdi i ”handel og vandel”, hvilket betyder markedsværdien på det tidspunkt for beregningen 

af gave- eller arveafgiften. Der er dog visse aktiver, som cirkulæret særligt beskriver. Disse aktiver 

bliver behandlet i de efterfølgende afsnit. 

Cirkulæret gælder alene på personer inden for gave- og arveafgiftskredsen efter boafgiftslovens § 22, 

som består af overdragelse til ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre m.fl. Gavekredsen 

omfatter dog ikke søskende eller søskendes børn m.fl. Derudover gælder gavekredsen samlevende, 

der mindst har boet sammen i to år, plejebørn som har haft fælles bopæl i 5 år samt stedforældre jf. 

BAL § 22, stk. 1. 

Aktiver og passiver, der ikke er beskrevet i efterfølgende afsnit 5.2.1 til 5.2.2, følger de samme 

værdiansættelsesprincipper, som skal anvendes ved overdragelse til personer udenfor gave- og 

afgiftskredsen, hvorfor disse kun er belyst under afsnit 5.3.  
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5.2.1 Fast ejendom 

En ejendom skal jf. cirkulæret punkt 4 ansættes til værdien i handel og vandel, som skal omregnes til 

kontantværdi, hvilket betyder, at hvis der overtages lån, skal disse lån omregnes til kontantværdi efter 

kursværdien på overdragelsestidspunktet. Det betyder, at kontantværdien udgør overdragelses-

summen med tillæg af kursværdien på de lån, der overtages.  

Handelsværdien for en ejendom anses som udgangspunkt at være overdraget til handelsværdi, når 

den fastlagte kontantværdi ligger inden for +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsværdi. 

Kontantværdien kan dog afvige i de tilfælde, hvor ejendomsvurderingen ikke er retvisende, 

eksempelvis hvis der er foretaget store forbedringer eller ombygninger, der ikke er afspejlet i den 

offentlige ejendomsvurdering, eller at der var været en faldende/stigende prisudvikling siden seneste 

ansættelse af ejendomsvurderingen.  

Ovenstående problemstilling er særlig relevant for tiden, da den offentlige ejendomsvurdering har 

været fastfrosset siden ejendomsvurderingen fra 2011, medmindre at der har været sket omvurdering 

i perioden21. Der vil tidligst blive lavet nye ejendomsvurderinger i 2019. Det betyder, at 

ejendomsvurderingen i mange tilfælde ikke vil være retvisende, og dermed kan der være risiko for, 

at SKAT kan forlange, at ejendommen skal anses for afstået til markedspris ud fra en 

markedsvurdering. 

Højesteret har i sin dom af 8. marts 2016 vedtaget, at nyere vurderinger, som eksempelvis en 

ejendomsmæglervurdering, medfører at, 15 %-reglen ikke kan benyttes, da der nu foreligger en nyere 

og mere korrekt vurdering af handelsværdien i markedet22. 

 

5.2.2 Værdipapirer 

Ved fastansættelse af værdien på børsnoterede aktier og obligationer skal der tages udgangspunkt i 

fondsbørsens fastsatte kurser. Såfremt at handelsværdien ikke kan fastsættes, ved f.eks. illikvide 

aktier, skal værdiansættelsen foretages, som hvis værdipapiret havde været unoteret jf. nedenstående.  

Unoterede aktier og obligationer har indtil styresignalet af 5. februar 2015 været værdiansat til 

formueskattekursen. Den 5. februar 2015 blev formueskattekursen ophævet via et styresignal, som 

ophævede cirkulærets punkt 17 og 18 med virkning fra samme dag. Ophævelsen skete uden varsel 

                                                           
21 https://skat.dk//skat.aspx?oid=2242217 
22 http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Vaerdiansaettelsescirkulaeret.aspx 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242217
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Vaerdiansaettelsescirkulaeret.aspx
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og medførte, at der var flere igangværende generationsskifter, som måttes aflyses, da 

generationsskiftet ville blive for dyrt for parterne uden anvendelse af formueskattekursen. 

Baggrunden for ophævelsen var, at Skatteministeriet mente, at man havde lukket et aktiehul, hvor 

aktier kunne overdrages til børn i udlandet, og dermed undgå dansk beskatning, da begrænsede 

skattepligtige ikke er skattepligtige af aktieavancer, jf. KSL § 2.  

Unoterede aktier og obligationer skal fra den 5. februar 2015 og frem i stedet værdiansættes i henhold 

til TSS-cirkulære 2000-9 samt TSS-cirkulære 2000-10 eller ved anvendelse af 

værdiansættelsesvejledningen Transfor Pricing fra august 2009 udgivet af SKAT - også kaldet 

værdiansættelsesvejledningen E nr. 23823.  

TSS-cirkulære 2000-9 om aktier og TSS-cirkulære 2000-10 om goodwill vil blive gennemgået i 

efterfølgende afsnit hhv. afsnit 5.3 og afsnit 5.4, mens værdiansættelsesvejledningen E nr. 283 ikke 

vil blive gennemgået. Dette skyldes, at vejledningen primært er rettet mod større virksomheder samt 

finansielle virksomheder, hvilket ikke er tilfældet for afhandlingens case-virksomhed. Vejledningen 

tager udgangspunkt i en række værdiansættelsesmodeller som discounted cash flow-modellen og 

economic value added-modellen24.  

 

5.3 Overdragelse til personer udenfor gave- og afgiftskredsen 
 

5.3.1 Værdipapirer og likvider 

Børsnoterede aktier og obligationer skal, ligesom ved overdragelse inden for gavekredsen, 

værdiansættes til fondsbørsens fastsatte kurser. Likvider værdiansættes til kurs 100.  

Ved fastsættelse af værdien på unoterede aktier og anparter har ligningsrådet udarbejdet TSS-

cirkulære 2000-9, som foreskriver, hvordan handelsværdien på unoterede værdipapirer opgøres, 

såfremt at handelsværdien på disse er ukendt.  

Cirkulæret foreskriver, at værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i aktiverne fratrukket 

gældsposterne (indre værdi) fra selskabets seneste aflagte årsrapport. Ved opgørelsen af den indre 

værdi fra selskabets seneste aflagte årsrapport skal der foretages korrektioner på følgende poster: 

                                                           
23 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 479 
24 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813084 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813084
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- Såfremt selskabet har fast ejendom, erstattes den regnskabsmæssige værdi med seneste kendte 

offentlige ejendomsvurdering i lighed med cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 og den 

juridiske vejledning vedrørende fast ejendom. Såfremt der er tale om en overdragelse inden 

for gavekredsen, er det muligt at benytte +/- 15 %-reglen.  

- Såfremt selskabet har beholdninger i unoterede associerede- og tilknyttede selskaber, skal 

disse medtages til værdien opgjort efter samme principper i TSS-cirkulære 2000-9. 

- Der skal tillægges goodwill beregnet efter TSS-cirkulære 2000-10 til den opgjorte værdi, som 

beskrevet i efterfølgende afsnit 5.3.2. 

- Såfremt selskabet har udskudte skatter, skal disse medtages og reguleres under hensyntagen 

til de ovennævnte korrektioner. 

 

Resultatet af ovenstående korrektioner til indre værdi anses for handelsværdien for det unoterede 

værdipapirer. Den beregnede værdi kan dog ændres helt eller for enkelte poster, såfremt det vurderes 

relevant og væsentligt for at finde den korrekte værdi af værdipapiret.  

 

5.3.2 Goodwill 

Værdiansættelsen af goodwill kan oftest være udfordrende, da goodwill ikke er noget håndgribeligt, 

der kan markedsprissættes, som en bil eksempelvis kan. Definitionen på goodwill er ved flere domme 

fastslået til at være: ”Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller 

lignende”25. Et eksempel herpå kan være en revisors betaling for at medtage klienter i forbindelse 

med udtræden af et I/S26. Goodwill skal være tilknyttet en virksomhed og kan således ikke være 

tilknyttet en person. Samtidig skal virksomheden være i fortsat drift, og der skal være konkrete 

forhold, som retfærdiggør forventningerne om den fremtidige indtjeningsevne.  

Der er ingen konkrete regler i lovgivningen omkring, hvordan goodwill bør værdiansættes andet end, 

at goodwill skal udgøre handelsværdien i forbindelse med overdragelse mellem interesseforbundne 

parter.  

I de tilfælde hvor handelsværdien ikke kendes eller kan opgøres pålideligt, kan TSS-cirkulære 2000-

10 om goodwill anvendes. Cirkulæret er gældende for juridiske personer bortset fra dødsboer, og da 

                                                           
25 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117 
26 Jf. TfS 1997, 555HR. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117
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cirkulæret ikke afgrænser sig fra anvendelse, når overdragelsen er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. 

november 1982, kan cirkulæret anvendes både ved overdragelser i levende live indenfor såvel som 

uden for gavekredsen.  

Cirkulærevejledningen er vejledningen og udtryk for en standardiseret beregning af goodwill. Der vil 

derfor være tilfælde, hvor vejledningen er mindre brugbar, og ved disse tilfælde bør resultatet ændres 

således, at værdiansættelsen svarer til en prisfastsættelse, som man måtte forvente en uafhængig 

tredjemand ville betale. I nogle brancher er der faste kutymer for, hvordan værdiansættelsen vurderes, 

og i disse tilfælde skal branchekutymerne anvendes, dog kan et kutyme, om der ikke beregnes 

goodwill i branchen, ikke anvendes27. I de situationer, hvor det kun er en andel af virksomheden, der 

overdrages, vil de øvrige aktiver, som er nødvendige for virksomhedens drift, stadig skulle indgå i 

beregningen af forretningen af aktiverne, som beskrevet nedenfor28. Vejledningen indeholder en 

række øvrige eksempler på forhold, som kan have betydning for værdiansættelsen, og derfor kan føres 

til ændringer i den beregnede goodwill. Der henvises til vejledningen for en uddybelse af disse 

situationer.  

Da beregningen samt værdiansættelse af goodwill er vanskelig og altid vil indeholde en vis form for 

skøn, anbefales det, at der udarbejdes en anmodning om bindende svar jf. afsnit 5.4 eller indsendelse 

af gaveanmeldelse. Herved sikres det, at SKAT er enige i den anvendte værdiansættelse.  

 

Beregning af goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 

Ved beregningen af goodwill tages der udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat for 

de seneste tre aflagte årsregnskaber, hvis virksomheden ikke udarbejder årsregnskab efter 

årsregnskabsloven, skal der i stedet tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst. 

Såfremt at beregningen sker i slutningen af regnskabsperioden, vil SKAT som udgangspunkt 

fastholde, at denne regnskabsperiode medtages i beregningen. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke 

har eksisteret i tre år, anvendes beregningsreglen alligevel med de fornødne tilpasninger. 

Virksomhedens resultater skal korrigeres for ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende 

ægtefælle (særligt relevant i personlige virksomheder), finansielle- og ekstraordinære poster samt 

afskrivninger foretaget på tidligere opkøbt goodwill. Såfremt virksomhedens skattepligtige indkomst 

                                                           
27 Jf. TfS 2000, 392 LR 
28 Jf. SKM 2004.44 LSR 
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anvendes, skal der endvidere tillægges investeringsfondshenlæggelser, forskudsafskrivninger samt 

andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster. 

De tre korrigerede resultater skal ikke vægtes lige meget. For at give et mere retvisende billede af 

virksomhedens udvikling ganges det seneste års resultat med 3, resultatet året før ganges med 2, og 

det tredjesidste resultat ganges med 1. Summen divideres med 6 for at få en vægtet 

gennemsnitsindtjening over de seneste år. Der skal dog ikke foretages nogen vægtning af årene eller 

korrektion for udviklingstendens i de tilfælde, hvor virksomheden har eksisteret i under tre år. 

Den vægtede gennemsnitsindtjening skal yderligere korrigeres for følgende: 

- Såfremt der har været en konstant resultatmæssig udvikling, både negativ eller positiv, inden 

for de seneste tre år, skal der korrigeres for udviklingstendensen. Korrektionen foretages ved 

at tage udgangspunkt i udviklingen fra det tredjesidste regnskabsår før overdragelsen til det 

sidste regnskabsår før overdragelsen. Som udtryk for udviklingen fra år 1 til år 3 divideres 

den samlede udvikling med 2, og den beregnede udviklingstendens tillægges/fratrækkes i den 

vægtede gennemsnitsindtjening.  

- Ved personlige virksomheder anses det halve af det fremkomne beløb som værende 

driftsherreløn eller et udtryk for den manglende løn i det personlige ejet regnskab. Beløbet 

fratrækkes i den vægtige gennemsnitsindtjening, minimum 250 t.kr., og maksimum 1 mio. kr.  

- Der skal herefter fratrækkes en forrentning af virksomhedens aktiver i den seneste balance 

forud for overdragelsen, dog med undtagelse af driftsfremmede aktiver, som eksempelvis 

likvide midler eller obligationer. Forrentningen er et udtryk for det afkast, som der måtte 

forventes investeringer i virksomheden. Forrentningen af aktiverne beregnes med den 

gældende kapitalafkastsats + 3 %.  

- Til sidst skal der foretages en kapitalisering af goodwillen. Kapitaliseringen udgør forholdet 

mellem det forventede årlige afkast samt den forventede levetid på goodwillen. Forrentningen 

af det årlige afkast fastsættes til den på overdragelsestidspunktets gældende kapitalafkastsats 

+ 8 %. Levetiden er et udtryk for, hvor mange år der kan forventes et afkast på den erhvervede 

goodwill. Ved opgørelse af levetiden skal der ses på hvilken type og kompleksitet 

virksomhedens produkter eller ydelser udgør. Jo mere unikt produkterne eller ydelserne er, jo 

højere levetid bør goodwillen alt andet lige have.  

Der henvises til afsnit 9.2.1, hvor der er foretaget beregningseksempel på goodwillen i 

Byggegrossisten A/S. 
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5.3.3 Fast ejendom  

Ved overdragelse af fast ejendom mellem ikke uafhængige parter, som falder uden for gavekredsen, 

gælder den juridiske vejledning, C.B.3.5.4.3 om fast ejendom. Principperne i vejledningen svarer til 

principperne i TSS-cirkulære nr. 2000-5 om værdiansættelse af fast ejendom, som blev ophævet d. 4. 

december 2007. 

Prisfastsættelsen for ejendomme følger de samme principper som i cirkulære nr. 185 af 17. november 

1982, dog med den væsentlige forskel, at der ikke kan ske regulering af kontaktværdien med +/- 15 

%. Det er tilsvarende muligt at bede om omvurdering af den offentlige ejendomsvurdering efter VUL 

§ 4, og såfremt den offentlige ejendomsvurdering ikke er retvisende, vil SKAT ikke være bundet af 

vurderingen og kan herfor forlange omvurdering.  

 

5.3.4 Driftsmidler og varelager 

Driftsmidler skal som hovedregel værdiansættes til markedsværdien, som skal vurderes og fastsættes 

af tredjemand. Værdiansættelsen skal være uafhængig af de foretagne skattemæssige afskrivninger. 

Driftsmidlerne kan som udgangspunkt værdiansættes som den samlede pris, driftsmidlerne kan 

indbringe ved et samlet salg. Oftest kan de regnskabsmæssige bogførte værdier blive accepteret som 

markedsværdi, da det forventes, at den regnskabsmæssige værdi er afskrevet over driftsmidlernes 

forventede levetid.  

Varelageret værdiansættes tilsvarende til markedsværdien på, hvad et samlet salg ville indbringe. Det 

accepteres at der på varelageret foretages en skønsmæssig nedskrivning af værdien i forhold til dags,- 

indkøbs- eller fremstillingsprisen29.  

 

5.3.5 Debitorer og andre tilgodehavender 

Debitorer og andre tilgodehavender opgøres til handelsværdi. Handelsværdien vil som udgangspunkt 

udgøre den regnskabsmæssige værdi, da der i den regnskabsmæssige værdi allerede er taget højde for 

hensættelser til tab på tilgodehavender. I visse tilfælde gives et ekstra skønsmæssigt nedslag som 

følge af risikoen for tab på de resterende tilgodehavender. Dette kan være baseret på tidligere 

                                                           
29 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 480 
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erfaringer fra virksomheden vedrørende deres debitorindbetalinger, tab m.v. Nedslaget skal være vel 

begrundet og skal sidestilles med de øvrige hensættelser til tab.  

 

5.3.6 Gæld 

Passiver, som er egentlige gældsforpligtelser, skal opgøres til kursværdi jf. cirkulærets punkt 44. 

Såfremt virksomheden har lån på anfordringsvilkår, og lånene kan indregnes til kurs 100, skal disse 

sættes til kurs 100. Øvrig gæld, der ikke kan fastsættes til kurs 100, skal følge reglerne omkring 

kontantværdiansættelsen som beskrevet i afsnit 5.2.1. 

 

5.4 Bindende svar 

I forbindelse med værdiansættelserne af virksomheden vil der altid være en vis usikkerhed, om SKAT 

vil acceptere værdierne, da flere af værdiansættelsesprincipperne indeholder en vis form for skøn, 

hvorpå der ikke kan sættes to streger under. Det er derfor muligt efter skatteforvaltningslovens § 25 

at anmode SKAT om et bindende svar på, om SKAT er enige i værdiansættelsen af aktiverne. Herved 

vil ejeren få en vished omkring SKATs holdning til overdragelsen. Dog vil et bindende svar ikke i 

alle tilfælde være gældende. Inden d. 1 juli 2015 var et bindende svar fra SKAT bindende såfremt 

alle relevante oplysninger var forelagt SKAT. Den 1. juli 2015 blev der foretaget lovændring, der 

gjorde at et bindende svar fra SKAT ikke var bindende hvis det efterfølgende afkast på værdien af 

aktivet afveg med minimum 30 % og 1 mio. kr. fra værdien i det bindende svar.  SKAT skal dog 

kunne begrunde at de nye værdier, som efterfølgende måtte være kommet frem, også var gældende 

på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar.  

Et bindende svar er bindende i 6 måneder efter modtagelsen, hvilket betyder, at en eventuelt 

overdragelse bør være foretaget indenfor de 6 måneder, for at værdiansættelsen er bindende for 

SKAT. 

 

5.5 Delkonklusion 

Generelt skal virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes til ”handel og vandel”, hvilket betyder 

markedsværdien på det tidspunkt for gennemførslen af generationsskiftet.  
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Når generationsskiftet sker mellem interesseforbundne parter, skal værdiansættelsen ske efter 

armslængdeprincippet, som er kendetegnet ved, at virksomheden skal værdiansættes som havde den 

været solgt til en uafhængig tredjemand. Dette princip eksisterer for at mindre risikoen for skattesnyd. 

Til at opretholde armslængdeprincippet har SKAT udarbejdet en række vejledningscirkulære til brug 

for opgørelsen af værdiansættelserne. Disse skal som udgangspunkt følges, såfremt der er tale om en 

overdragelse mellem interesseforbundne parter, medmindre at der forekommer særlige forhold, som 

gør, at den beregnede standardiseret værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien.  

Ved fastsættelsen af aktivernes værdi skal der sondres mellem, om overdrager er inden- eller udenfor 

gave- og afgiftskredsen, da der er forskellige metoder til opgørelse af værdierne.  

Værdiansættelsen er generelt et meget vigtigt punkt i forbindelse med overdragelsen, da det danner 

grundlag for den skat, som eventuelt udløses i forbindelse med generationsskiftet.  

I forbindelse med værdifastsættelsen anbefales det, at der anmodes om et bindende svar fra SKAT, 

da der altid være en vis usikkerhed, om SKAT vil acceptere værdierne som følge af at flere af 

værdiansættelsesprincipperne indeholder en vis form for skøn. Med et bindende svar fra SKAT vil 

ejeren herved få en vished omkring SKATs holdning til overdragelsen. 

 

6. Overdragelse af aktier med succession 

Som beskrevet i afsnit 4 vil et generationsskifte som udgangspunkt udløse beskatning for den 

oprindelige ejer i afståelsesåret. Der er dog mulighed for at udskyde denne beskatning såfremt 

parterne i generationsskiftet bliver enige om at udnytte reglerne omkring succession. Anvendelse af 

reglerne vedrørende succession er frivilligt. 

Ved skattemæssig succession indtræder den nye ejer i den oprindelige ejers skattemæssige stilling. 

Dette betyder, at der ikke udløses nogen skat i forbindelse med generationsskiftet, da beskatningen 

udskydes til tidspunktet, hvor den nye ejer sælger aktierne. Succession er derfor en skatteudskydelse 

og ikke en skatteundgåelse, da den latente skat alt andet lige vil være den samme i sidste ende. 

Reglerne omkring succession blev indført for at lette muligheden for at gennemføre et 

generationsskifte.  
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Konsekvenserne for den oprindelige ejer ved anvendelse succession er, at ejeren ikke beskattes af en 

eventuel avance. Den oprindelige ejer vil i stedet modtage et mindre vederlag for sine aktier, såfremt 

der vælges at give et værdinedslag i stedet for beregning af en passivpost, som beskrevet i afsnit 8. 

Konsekvenserne for den nye ejer ved anvendelse af succession er, at den nye ejer indtræder i den 

oprindelige ejers skattemæssige stilling i forhold til anskaffelsessum samt anskaffelsestidspunkt.  

Den nye ejer vil derved fuldt ud overtage den latente skattebyrde, der hviler på aktierne. Derudover 

medfører successionen, at den nye ejer vil træde i den oprindelige ejers næringshensigt. Dette betyder, 

at såfremt den oprindelige ejer har erhvervet et aktiv som led i sin næringsvej, vil den nye ejer blive 

næringsbeskattet af dette aktiv. Den nye ejer kan opnå et nedslag i overdragelsessummen for at 

overtage denne latente skattebyrde. Den latente skattebyrde udløses dog først, når den nye ejer afstår 

sine aktier uden anvendelse af succession.  

Hjemlen til at overdragelse af aktier med succession findes i aktieavancebeskatningslovens § 34. For 

at kunne anvende reglerne om succession er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Disse 

betingelser vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.  

En overdragelse af aktier sker ofte i led af et løbende generationsskifte, som også indebærer øvrige 

elementer - eksempelvis aktieombytning eller spaltning, som vil blive beskrevet i afsnit 7. Ved en 

efterfølgende spaltning eller aktieombytning af selskabet vil de nye aktier, som modtages, ligeledes 

anses for at være modtaget med succession30. 

En overdragelse ved succession kan enten ske ved, at den nye ejer betaler et vederlag for aktierne, 

eller ved at der gives en gave. Der henvises til afsnit 8, som vil komme nærmere ind på finansiering 

af overdragelsen.  

Det væsentligste incitament til at anvende skattemæssig succession er, at der ikke sker 

afståelsesbeskatning hos den oprindelige ejer ved overdragelsen. Ulemperne herved er, at den nye 

ejer overtager de skattemæssige forpligtelser, og såfremt vederlaget ydes som gave til den nye ejer, 

vil der alt andet lige blive betalt gaveafgift af en andel af den latente skattebyrde, idet der kun gives 

fradrag for passivposten, som ikke udgør det fulde beløb for den latente skattebyrde. Skatten forfalder 

dog kun til betaling såfremt den nye ejer afhænder sine aktier uden at gøre brug af skattemæssig 

succession. 

                                                           
30 Jf. SKM2012.685SR 
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6.1 Personkredsen  

Ifølge aktieavancebeskatningslovens bestemmelser i § 34, stk. 1., nr. 1 kan der kun ske overdragelse 

med succession til en nærmere afgrænset personkreds. Personkredsen, som er omfattet, er den samme 

som i kildeskattelovens § 33 C: 

- Børn og børnebørn 

- Søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn  

- Adoptivbørn og stedbørn 

- Samlever, som opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22 stk. 1 litra d 

Bestemmelsen vedrørende personkredsen er udtømmende, hvilket betyder, at der ikke kan ske 

overdragelse med succession til andre end den ovennævnte personkreds. 

Det er endvidere et krav, at den nye ejer er skattepligtig til Danmark jf. betingelserne i 

kildeskattelovens § 1. Såfremt den nye ejer ikke er skattepligtig til Danmark, kan der kun overdrages 

med succession, såfremt at de overdragne aktier indgår i en virksomhed, som er skattepligtig til 

Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, og som ikke anses som hjemmehørende i udlandet 

i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Denne bestemmelse skal sikre, at den latente 

skattebyrde, som bliver udskudt ved overdragelsen, kommer til beskatning i Danmark, såfremt den 

nye ejer vælger at afstå sin aktiepost31.  

 

6.2 Øvrige betingelser 

Det er som udgangspunkt alle ejerandele i kapitalselskaber, der er omfattet af aktieavance-

beskatningsloven, som kan overdrages med succession. Der er dog en række krav til, hvilke aktiviteter 

samt indtægter selskabet må have, før overdragelsen kan ske med succession: 

- Aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, som omfatter aktier og 

investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, kan ikke overdrages med 

succession jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 4. 

- Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1. nr. 2 skal den enkelte overdragelse minimum 

udgøre 1 % af aktiekapitalen i selskabet i forhold til den nominelle værdi af aktiekapitalen.  

                                                           
31Søren H.Overgaard & Birgitte S. Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag 2013, side 71 
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- Selskabets aktiviteter må ikke i væsentlig omfang bestå af aktiver af ikke-erhvervsmæssig 

karakter jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3. Aktiver af ikke-erhvervsmæssig 

karakter omfatter udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontakter, værdipapirer og lignede. 

Dette er også kaldet pengetanksreglen, som bliver uddybet i nedenstående afsnit 6.2.1.  

- Slutteligt må der ikke ved overdragelsen være konstateret et tab på aktierne jf. 

kildeskattelovens § 33 C, stk. 3. 

 

6.2.1 Pengetanksreglen 

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6 er der krav om, at selskabets virksomhed, som 

overdrages, ikke i væsentligt omfang må bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende. Bestemmelsen er også kaldet pengetanksreglen i daglig tale, og ifølge 

bestemmelsens stk. 1., nr. 3 vil selskabet være omfattet af pengetanksreglen, såfremt at: 

1. Minimum 50 % af indtægterne, der opgøres som den regnskabsmæssige nettoomsætning 

tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter gennemsnitligt over de seneste 3 

regnskabsår stammer fra ovennævnte aktiviteter, eller 

2. Minimum 50 % af aktivsummen, der opgøres til handelsværdi gennemsnitligt over de seneste 

3 regnskabsår vedrører ovennævnte aktiviteter. Her skal det bemærkes, at bortforpagtning af 

fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, 

jf. vurderingslovens § 33 ikke anses for at være udlejning af fast ejendom. Såfremt 

virksomhedsejeren er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, vil ejendommene 

alligevel kunne overdrages med succession jf. kildeskattelovens § 33 C. Dette gælder dog 

ikke, såfremt det er aktierne i ejendomsselskabet, som overdrages.  

Såfremt selskabet ejer andele i andre kapitalandele, hvori der minimum ejes 25 %, skal 

datterselskabets indtægter samt aktiver medregnes med en andel svarende til ejerforholdet. Dog skal 

der foretages interne elimineringer af indtægter. Eksempelvis såfremt en fast ejendom udlejes fra 

holdingselskab til datterselskab, vil denne aktivitet ikke blive medregnet i den ikke-erhvervsmæssige 

aktivitet.  

I forbindelse med et generationsskifte, hvor der ønskes succession, og hvor selskabet er omfattet af 

pengetanksreglerne, er det muligt at foretage en spaltning af selskabet, således at driften isoleres i et 

selskab, og de ikke-erhvervsmæssige aktiviteter isoleres i et andet selskab. Herved vil det være muligt 

at udnytte reglerne omkring skattemæssig succession på driftsselskabet. 
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6.3 Meddelelse til SKAT 

Ved anvendelse af succession ved en aktieoverdragelse er der krav om, at SKAT bliver meddelt 

omkring overdragelsen senest i forbindelse med indgivelsen af den oprindelige ejers selvangivelse jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 4, som henviser til kildeskattelovens § 33 C, stk. 7. 

Tidligere var konsekvensen ved ikke at overholde ovenstående meddelelsespligt, at overdragelsen 

ville blive anset som værende overdraget uden succession og dermed udløste en beskatning hos den 

oprindelige ejer. SKAT har dog ændret praksis gennem et styresignal af 8. april 2011, således at en 

manglende overholdelse af meddelelsespligten ikke automatisk medfører, at overdragelsen bliver 

skattepligtig. Såfremt SKAT ikke er blevet underrettet omkring successionen, skal den oprindelige 

eller nye ejer blot kunne dokumentere, at der er sket en overdragelse med succession.  

 

6.4 Delkonklusion 

I forbindelse med et generationsskifte er det muligt at anvende skattemæssig succession ved 

overdragelsen af aktierne. Skattemæssig succession medfører, at den nye ejer i den oprindelige ejers 

skattemæssige stilling. Dette betyder, at der ikke udløses nogen skat i forbindelse med 

generationsskiftet, da beskatningen udskydes til, når den nye ejer sælger aktierne. 

For at kunne benytte reglerne omkring skattemæssig succession er der en række betingelser, der skal 

være opfyldt. Det er blandet andet kun personer omfattet af personkredsen i kildeskattelovens § 33 

C, der kan overdrages til, og aktierne må ikke være omfattet af pengetanksreglen. Reglerne omkring 

succession blev indført for at lette muligheden for at gennemføre et generationsskifte. 

Det er endvidere et krav, at SKAT bliver meddelt omkring overdragelsen, da den ellers vil anset som 

værende en almindelig skattepligtig overdragelse.  

 

7. Omstruktureringer  

I forbindelse med et generationsskifte af selskaber er der mulighed for at foretage planlægning af 

generationsskiftet via omstruktureringer i form af aktieombytninger, fusion, spaltning og tilførsel af 

aktiver32. Dette kan ofte gøre et erhvervsbetinget generationsskifte mere fleksibelt og lettere i forhold 

                                                           
32Søren H.Overgaard & Birgitte S. Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag 2013, side 173 



Side 34 af 85 

 

til at foretage tilpasning til de ønsker og krav, som den oprindelige ejer såvel som den nye ejer måtte 

have. Alle generationsskifter er unikke, hvorfor det vil være individuelt fra case til case, hvilken 

model der passer bedst til den enkelte situation. 

Generelt har aktieavancebeskatningslovens § 4 vedrørende skattefriheden på salg af datterselskabs- 

og koncernselskabsaktier, som beskrevet i afsnit 4.2, stor betydning for generationsskifter samt 

herunder de efterfølgende modeller.  

De modeller, som vil blive behandlet i de efterfølgende afsnit, har sit afsæt i 

aktieavancebeskatningsloven samt fusionsskatteloven. Begge lovgivninger har en vis indbyrdes 

sammenhæng, da de grundlæggende begge bygger på fusionsskattelovens bestemmelser. De anvendte 

modeller har sit afsæt i praksis fra tidligere generationsskifter, og udgør oftest en kombination af flere 

forskellige omstruktureringsmetoder eller lignende.  

De selskabsretlige aspekter, i forhold til ved eksempelvis en aktieombytning eller fusion, finder sit 

afsæt i selskabsloven og vil som udgangspunkt ikke blive behandlet i afhandlingen, da dette er 

uvedkommende for de skatteretlige problemstillinger. Der er dog flere områder, hvor der er tæt 

sammenhæng mellem de selskabsretlige og skatteretlige regler, som eksempelvis i forbindelse med 

en aktieombytning, der ikke bliver anmeldt rettidigt jf. selskabslovens § 9. Her vil stiftelsen bortfalde 

og dermed også aktieombytningen. Disse særlige sammenspil vil blive benævnt i efterfølgende afsnit, 

såfremt de vurderes relevante for casen.  

 

7.1 Aktieombytning 

Aktieombytning i forbindelse med et generationsskifte er en af de mest brugte 

omstruktureringsmodeller til planlægning og tilrettelæggelse af koncernen på en optimal måde33. Der 

kan være mange motiver til at foretage en aktieombytning. Et af de mest brugte motiver for at foretage 

en aktieombytning er for at etablere en moder-/datterstruktur. Det kan være for at opspare kapital fra 

driften i holdingselskabet eller for at slankebalancen i datterselskabet, således at overdragelsen af 

driftsselskabet kan gøres billigere. Derudover er det, som beskrevet i afsnit 4.2, muligt at frasælge 

aktierne i datterselskabet skattefrit gennem et holdingselskab.  

                                                           
33Søren H.Overgaard & Birgitte S. Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag 2013, side 191 
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En aktieombytning foretages ved, at et selskab eller en person overdrager samtlige af sine aktier i et 

selskab til et nyt eller allerede etableret selskab. Som betaling herfor modtager aktionæren aktier i det 

nye selskab. Aktieombytning vil som udgangspunkt medføre beskatning hos aktionæren, dog er det 

muligt at anvende aktieavancebeskatningslovens § 36 vedrørende skattefri aktieombytning. En 

skattefri aktieombytning kan foretages med eller uden tilladelse fra SKAT.  

Muligheden for at foretage en skattefri aktieombytning stammer fra fusionsdirektivet 90/434/EØF, 

som er ændret over tid, og nu er kodificeret i 2009/133/EF, og er senere hen blevet indført ved dansk 

lovgivning i fusionsskatteloven samt aktieavancebeskatningsloven. For at kunne foretage en skattefri 

aktieombytning er der en række betingelser, der skal være opfyldt.  

For at kunne foretage en skattefri aktieombytning skal selskaberne være defineret som et af de omtalte 

selskaber jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1, der er defineret som alle danske selskaber, 

der drives i A/S- eller ApS form, eller selskaber som svarer de disse. Ejeren som ønsker at foretage 

aktieombytningen skal endvidere have bestemmende indflydelse i selskabet og være fuld skattepligtig 

til Danmark.  

Ved aktieombytningen er der en række frister, som skal være overholdt. Ifølge 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4 skal ombytningen være gennemført inden for en periode 

på 6 måneder fra den første ombytningsdag. Derudover skal vederlaget tilsvarende være betalt inden 

for fristen. SKAT kan give dispensation fra 6-måneders fristen, men såfremt fristen overskrides og 

der ikke er modtaget dispensation, vil konsekvensen af aktieombytningen være, at den bliver anset 

som værende skattepligtig.  

 

7.1.1 Aktieombytning med tilladelse fra SKAT 

Ovenfor er de generelle regler vedrørende aktieombytning belyst, uagtet om der er tale om en skattefri 

aktieombytning med eller uden tilladelse. Såfremt, der ønskes at foretages en aktieombytning med 

tilladelse fra SKAT, er der nogle særlige betingelser som skal overholdes.  

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT ansøges der tilladelse fra SKAT, som 

efterfølgende accepterer eller stiller nye krav til aktieombytningen. På denne måde kan ejeren sikre 

sig, at SKAT er enige i den foretagne ombytning. Aktieombytning med tilladelse fra SKAT følger de 

subjektive betingelser i lovgivningen.  
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Formålet med at foretage den skattefrie aktieombytning skal være forretningsmæssigt begrundet. Det 

betyder, at det væsentligste incitament til at foretage aktieombytningen ikke må være på baggrund af 

skattemæssige fordele. Om hvorvidt, der foreligger en forretningsmæssig begrundet ansøgning, er en 

subjektiv vurdering. SKAT accepterer dog som udgangspunkt, at aktieombytningen skal foretages 

som led i et generationsskifte, på en forretningsmæssig begrund, se eksempelvis SKM2003.118. 

Et andet velbegrundet motiv ville være, at selskabet ønsker at stifte et holdingselskab for at skabe 

hæftelsesbegrænsning, da den overskydende likviditet kan opspares i holdingselskabet og derved ikke 

vil blive berørt af en eventuel nedgang i driftsselskabet. Såfremt, der er væsentlige ændrede forhold 

fra de oprindelige forudsætninger, skal SKAT underrettes. 

 

7.1.2 Aktieombytning uden tilladelse fra SKAT 

Ved at foretage en aktieombytning uden tilladelse fra SKAT følger man de objektive regler i 

lovgivningen. Den væsentligste årsag til at indhente tilladelse fra SKAT er, at aktieombytningen skal 

være forretningsmæssig begrundet. Ved at foretage aktieombytningen uden tilladelse fra SKAT kan 

man derved undgå at foretage aktieombytningen på baggrund af en forretningsmæssig disposition.  

Såfremt aktieombytningen foretages uden tilladelse er der dog krav om, at aktierne i det erhvervede 

selskab minimum skal beholdes i en periode på 3 år. Såfremt den 3-årige periode ikke overholdes vil 

aktieombytningen blive anset som værende skattepligtig.  

Der er derved fordele og ulemper ved begge metoder. Ved at anvende aktieombytning uden tilladelse 

er det muligt at foretage aktieombytningen uden en forretningsmæssig begrund. Omvendt vil det være 

mere hensigtsmæssigt at foretage aktieombytningen med tilladelse, såfremt der foreligger en 

forretningsmæssig begrundelse, da det hermed vil være muligt at få SKATs tilladelse til at opretholde 

den gennemførte aktieombytning ved et salg indenfor 3 år.  

Fordelen ved anvendelse af aktieombytninger som led i et generationsskifte er, at den oprindelige ejer 

har mulighed for at slanke driftsselskabet ved udlodning af midler op til det nystiftede holdingselskab. 

Herved undgås beskatning, da udlodninger til moderselskaber er skattefrie, modsat udlodninger til 

privatpersoner. Endvidere vil et efterfølgende eventuelt salg af driftsselskabet uden anvendelse af 

skattemæssig succession ikke medføre beskatning, da salget til moderselskabet vil være skattefrit.  
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7.2 Fusion 

Ved en fusion vil to eller flere juridiske enheder fusioneres til en, som herefter vil fremstå som en 

samlet juridisk enhed. I fusionslovens § 1, stk. 3 foreligger der således en fusion, når et selskab 

overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette selskab.  

Det er både muligt at foretage vandrette og lodrette fusioner samt omvendt lodrette fusioner.  

Ved en vandret fusion vil to selskaber overdrage deres samlede aktiver og passiver til et nystiftet 

tredje selskab og derefter ophøre eller blot ophøre ved, at det ene selskab overdrager sin formue til 

det andet selskab.  

Ved en lodret fusion vil et datterselskab overdrage sine aktiver og passiver til et moderselskab for 

derved at ophøre. Ved en omvendt lodret situation er ovenstående scenarie omvendt, hvor det er 

moderselskabet, der overdrager sine aktiver og passiver til datterselskabet.  

I forbindelse med et generationsskifte kan fusion eksempelvis anvendes i en situation, hvor to 

aktionærer, der har hver sit selskab, ønsker at slå sig sammen til ét selskab. Såfremt 

fusionsskattelovens regler ikke anvendes i denne situation, vil sammensmeltningen som 

udgangspunkt medføre beskatning. Fusion kan ligeledes bruges i forbindelse med at overdrage 

”pengetanksreglens” aktiver til en søn uden beskatning. Den mest brugte form for fusion er dog i 

forbindelse med oprydning i en selskabskonstruktion, hvor der ikke er længere behov for det samme 

antal af selskaber. 

En fusion kan både foretages som skattepligtig såvel som skattefri. Ved en skattepligtig fusion 

anvendes de særlige regler i fusionsskatteloven ikke, og konsekvensen heraf er, at det vil resultere i 

almindelige ophørsbeskatning jf. selskabsskattelovens § 5, samt aktieavancebeskatning jf. 

aktieavancebeskatningsloven. Det er kun meget sjældent, at den skattepligtig fusion bliver anvendt, 

hvorfor det kun er den skattefrie fusion, som er uddybet i nedenstående afsnit.  

 

7.2.1 Skattefri fusion 

Den skattefrie fusion er reguleret i fusionsskatteloven. I en skattefri fusion vil der blive succederet i 

aktivernes skattemæssige stilling i forhold til anskaffelsessum samt anskaffelsestidspunkt, som 

beskrevet i afsnit 6. Beskatningen udskydes således til det tidspunkt, hvor de indskydende aktiver 

afstås. Reglerne vedrørende succession gælder kun for aktiver og passiver, der forbliver under dansk 

beskatningsret.  
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For at kunne udnytte fusionsskattelovens regler vedrørende skattefri fusion er der en række 

betingelser, som skal være opfyldt: 

1. Ved fusionen skal der som minimum være én kapitalejer, der vederlægges med mindst en 

aktie. Dette er dog ikke et krav ved en lodret fusion, hvor moderselskabets kapitalandele i 

datterselskabet annulleres.  

2. Det er et krav, at ombytningsforholdet i forbindelse med fusionen skal ske til handelsværdier, 

og såfremt der er flere deltagere, må der ikke ske forskydning mellem disse. Der må ikke 

opstå en negativ handelsværdi i forbindelse med fusionen, jf. fusionsskattelovens § 2.  

3. Der skal defineres en fusionsdato. Datoen skal være det tidspunkt, hvor det indskydende 

selskabs rettigheder samt forpligtelser overgår til det modtagende selskab. Datoen vil typisk 

ligge forud for tidspunktet, hvor fusionen vedtages. Ved en fusion til et eksisterende selskab, 

skal fusionsdatoen være lig med skæringsdatoen for det modtagende selskabs årsregnskab jf. 

fusionsskattelovens § 5. Bestemmelsen er med til at sikre, at de fusionerede selskaber 

beskattes i alle perioder.  

4. Efter en fusion skal det modtagende selskab senest 1 måned efter den dag, hvor den skattefrie 

fusion er vedtaget, indsende oplysninger til SKAT. Der skal oplyses omkring; hvilken type 

skattefri omstrukturering, der er foretaget, den skattemæssige virkningsdato, hvilke selskaber 

der er omfattet, og hvordan de overgår, samt om omstruktureringen er foregået inden for eller 

uden for sambeskatningskredsen34. 

Den største konsekvens ved at benytte sig af den skattefrie fusion er, at de involverede selskabers 

underskud fra tidligere år mistes jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 6. Dog er sambeskattede selskaber 

undtaget herfra og vil ikke miste underskud fra tidligere år jf. fusionsskattelovens § 6, stk. 6, pkt. 2. 

Det er derfor vigtigt i forbindelse med en fusion at sikre sig, at fusionen ikke vil medføre 

uhensigtsmæssige konsekvenser i form af tabt underskud til fremførsel.  

 

7.3 Tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver betyder i fusionsskattelovgivningens forstand, at et selskab tilfører den samlede 

virksomhed, eller dele af virksomheden til et andet selv selskab uden at blive opløst. Vederlaget for 

                                                           
34 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945153&chk=214955 
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tilførslen vil bestå i at det indskydende selskab modtager ejerandele i det modtagende selskab. Der 

kan både ske tilførsel af aktiver til et eksisterende selskab såvel som et nystiftet selskab.  

Tilførsel af aktiver vil som udgangspunkt medføre beskatning i det indskydende selskab, da tilførslen 

sidestilles med en afståelse af aktiverne. Såfremt de særlige bestemmelser i fusionsskatteloven følges, 

vil det være muligt at udskyde beskatningen ved, at det modtagende selskab succederer i det 

indskydende selskabs skattemæssige position, som beskrevet i afsnit 6.  

Selskabsretligt vil der være tale om et apportindskud ved indskydelse i et nystiftet selskab jf. 

selskabslovens § 35 eller en kapitalforhøjelse ved indskydelse i et eksisterende selskab jf. 

selskabslovens § 160.  

Tilførsel af aktiver vil på mange områder minde om en aktieombytning jf. afsnit 7.1, da der i begge 

metoder vil blive tilført aktiver og passiver til et andet selskab. Fordelen ved at anvende tilførsel af 

aktiver frem for aktieombytning er i de tilfælde, hvor det kun er en andel af selskabets 

aktiver/passiver, der ønskes overdraget til et andet selskab.  

Som led i et generationsskifte kan tilførsel af aktiver blandt andet anvendes i forbindelse med en 

slankning af et driftsselskab. Derudover kan tilførsel af aktiver anvendes i de situationer, hvor der er 

ønske om at udvide aktionærkredsen på kun nogle af aktiviteterne i selskabet eller i de situationer, 

hvor en ejer ønsker at udskille selskabets aktiviteter i flere selskaber for at begrænse hæftelsen samt 

de eventuelle oparbejdede værdier i selskabet.  

I lighed med de andre omstruktureringsmetoder kan en tilførsel af aktiver både foretages skattepligtigt 

såvel som skattefrit. I forhold til afhandlingens problemstilling, som vedrører skatteoptimering, 

vurderes det kun relevant at belyse betingelserne i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver, 

hvorfor den skattepligtige metode er undladt. En skattepligtig tilførsel vil kun være relevant i de 

tilfælde, hvor de skattemæssige avancer i forbindelse med tilførslen kan rummes i skattemæssige 

underskud fra tidligere år hos det indskydende selskab. I denne case har Byggegrossisten A/S haft 

positive resultater de seneste mange år, hvorfor der ingen skattemæssige underskud til fremførsel er. 

 

7.3.1 Skattefri tilførsel af aktiver 

Ved en skattefri tilførsel af aktiver anses de indskydende aktiver og passiver til det modtagende 

selskab for at være anskaffet på de tidspunkter og med de anskaffelsessummer samt 

anskaffelsesformål, som det indskydende selskab har anskaffet dem til jf. fusionsskattelovens § 8, 
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stk. 1 og 2. En skattefri tilførsel af aktiver kan foretages med og uden tilladelse fra SKAT. Tilførsel 

af aktiver uden tilladelse er også kaldt gennemførsel efter det objektive regelsæt.  

For at kunne anvende fusionsskattelovens regler omkring skattefri tilførsel af aktiver er der en række 

betingelser, som skal være opfyldt.  

o Det indskydende samt modtagende selskab skal være omfattet af begrebet ”selskaber i en 

medlemsstat i henhold til direktiv 2009/133EF, artikel 3”. I Danmark er aktie- og 

anpartsselskaber omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat. 

o De indskydende aktiver og passiver skal udgøre en samlet virksomhed. Det betyder, at såfremt 

det kun er en andel af virksomheden, der indskydes, skal denne gren kunne betegnes som en 

selvstændig virksomhed jf. fusionsskattelovens § 15 C, stk. 2. 

o Det modtagende selskab skal efter tilførslen stadig kunne fungere som en selvstændig enhed, 

både organisatorisk såvel som økonomisk35. 

o Vederlaget for den indskudte virksomhed må alene udgøre aktier eller anparter.  

 

Fastlæggelsen af tilførselsdatoen følger af fusionsskattelovens § 5, stk. 1-3, og er som udgangspunkt 

samme dato som den skæringsdato, det modtagende selskab har regnskabsår på. Typisk vil der ved 

tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab skabes en koncernforbindelse. Her følger det af 

fusionsskattelovens § 5, stk. 3, at datoen for tilførslen af aktiverne skal sættes til etableringsdatoen 

for koncernforbindelsen.  

Ved manglende overholdelse af betingelserne i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver vil 

tilførslen blive omgjort til at være en skattepligtig afståelse af aktiver. Selskabsretligt vil tilførslen 

dog stadig være foretaget.  

Det er muligt at indhente en tilladelse fra SKAT i forbindelse med den skattefrie tilførsel af aktiver. 

Kernen i SKATs vurdering vil, ligesom ved en skattefri aktieombytning med tilladelse, være en 

vurdering af, om der er tale om en forretningsmæssigt begrundet tilførsel og følger derved samme 

begrundelser beskrevet i afsnit 7.1.1.  

Ved en skattefri tilførsel af aktiver er det også muligt at gennemføre tilførslen uden tilladelse fra 

SKAT ved at følge det objektive regelsæt. En skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse følger de 

                                                           
35Søren H.Overgaard & Birgitte S. Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag 2013, side 286 
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samme principper som en skattefri aktieombytning uden tilladelse, som beskrevet i afsnit 7.1.2. Ved 

tilførslen af aktiver uden tilladelse følger afståelsesreglen tilsvarende, hvilket betyder, at 

kapitalandelen i det modtagende selskab ikke må sælges i en periode på 3 år efter skæringsdatoen for 

tilførslen jf. fusionsskattelovens § 15 C, stk. 1, pkt. 5. Såfremt ejerandelen alligevel afstås indenfor 

perioden, vil dette medføre, at tilførslen af aktiverne bliver skattepligtig.  

Som ved en skattefri fusion vil regelsættet omkring fortabelse af retten til underskudsfremførsel også 

gøre sig gældende i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver. Det er derfor særlig vigtigt, at 

man inden tilførslen undersøger, hvorvidt tilførslen vil blokere for anvendelsen af et eventuelt 

underskud. Det indskydende selskab bevarer dog muligheden for at anvende underskud fra tidligere 

år efter reglerne i selskabsskattelovens § 12. Ligeledes vil det ved en tilførsel af aktiver til et 

eksisterende selskab inden for sambeskatningskredsen også være muligt at bevare underskuddet.  

Hvorvidt, den skattefrie tilførsel af aktiver skal foretages med eller uden tilladelse, skal vurderes fra 

tilførsel til tilførsel. Selvom der ikke skal gives tilladelse til tilførslen viser erfaringen alligevel, at det 

i de fleste tilfælde vil være nødvendigt at indhente et bindende svar, som pointeret i afsnit 6.3, om 

hvorvidt betingelserne for anvendelse af det objektive regelsæt er opfyldt. Derfor vil processen alt 

andet lige være nogenlunde den samme, da der i begge metoder skal afventes et svar fra SKAT36. 

Forskellen ligger derfor i, om der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for tilførslen. Såfremt, 

der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, vil en skattefri tilførsel med tilladelse være at 

foretrække, da det hermed vil være muligt at få SKATs tilladelse til at opretholde den gennemførte 

tilførsel ved et salg indenfor 3 år. 

 

7.4 Spaltning 

Spaltning er defineret i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2 som værende en transaktion, hvor et selskab 

overfører sine aktiver og passiver, eller en andel heraf, til et eller flere eksisterende selskaber eller 

nye selskaber. Ved en spaltning vil der herved ske en opdeling af det tidligere selskabs aktiviteter i 

nye selskaber. Ejerne af det oprindelige selskab vil ved en spaltning modtage aktier i det nye selskab, 

eller alternativt kontanter, som vederlag for spaltningen.  

Spaltningen kan opdeles i to grundlæggende typer – Ophørsspaltning og grenspaltning.  

                                                           
36Søren H.Overgaard & Birgitte S. Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag 2013, side 327 
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Ved en ophørsspaltning vil det spaltede selskab opløses i forbindelse med overdragelsen af selskabets 

aktiver og passiver til to eller flere selskaber. Selskaberne kan være nystiftede eller allerede 

eksisterende selskaber. Ophørsspaltning er også benævnt som en egentlig spaltning.  

Ved en grenspaltning spalter selskabet alene en del af selskabet, mens det oprindelige selskab består 

og fortsætter sin øvrige virksomhed. Det vil således kun være en virksomhedsgren af aktiviteter, som 

spaltes. Selskabet der spaltes til kan være nystiftet eller et allerede eksisterende selskab. 

Grenspaltning er også benævnt som en uegentlig spaltning37.  

Spaltning er et ofte benyttet værktøj i forbindelse med at forbedrede selskabsstrukturen til et 

generationsskifte. Dette kan eksempelvis ske ved at et selskabs aktiviteter opdeles i særskilte 

selskaber, såfremt en aktivitet ønskes udeladt i generationsskiftet. Der kan også være et ønske om at 

slanke balancen, hvilket også er muligt ved en spaltning. Det ses også ofte anvendt ved 

generationsskifte af holdingselskaber, hvor der er flere nye ejere. Herved kan de nye ejere selv 

bestemme, hvornår der skal udloddes udbytte m.v. Dette ville ikke være muligt, såfremt ejerne kun 

havde et holdingselskab. Spaltning ses ofte anvendt i kombination med andre 

omstruktureringsmuligheder.  

En spaltning kan både ske skattepligtigt såvel som skattefrit. Såfremt spaltningen udføres 

skattepligtigt vil dette medføre afståelsesbeskatning. Ved en skattefri spaltning vil man på tilsvarende 

vis som eksempelvis ved en aktieombytning og tilførsel af aktiver kunne anvende de subjektive regler 

såvel som de objektive regler. For begge metoder gælder et grundlæggende sæt betingelser, hvilke 

vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit. I forhold til afhandlingens problemstilling, som 

vedrører skatteoptimering, vurderes det kun relevant at belyse betingelserne i forbindelse med en 

skattefri spaltning, hvorfor den skattepligtige metode er undladt. 

 

7.4.1 Skattefri spaltning 

En skattefri spaltning er baseret på de samme principper omkring succession som ved en skattefri 

tilførsel af aktiver samt aktieombytning. Ifølge fusionsskattelovens § 15 b, stk. 2 succederes 

værdierne af spaltningen i de modtagende selskabs anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt samt 

anskaffelseshensigt.  

                                                           
37 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-spaltning-af-aktie-og-anpartsselskaber.pdf 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-spaltning-af-aktie-og-anpartsselskaber.pdf
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For at kunne anvende fusionsskattelovens regler omkring skattefri spaltning er der en række 

betingelser, som skal være opfyldt.  

I lighed med betingelserne for skattefri tilførsel af aktiver skal det indskydende samt modtagende 

selskab være omfattet af begrebet selskabet i en medlemsstat i henhold til direktiv 2009/133EF, artikel 

3, som i Danmark er aktie- og anpartsselskaber. 

Kravene i forhold til ophørsspaltning og grenspaltning er forskellige. Ved en ophørsspaltning stilles 

der ikke krav til, at aktiviteten anses som en samlet gren af virksomheden, som er tilfældet ved en 

grenspaltning.  

Der skal ske vederlæggelse til aktionærerne i det indskydende selskab. Vederlæggelsen kan ske i 

kapitalandele i de nye selskaber eller ved en kombination af kapitalandele samt en kontant 

udligningssum. Spaltningen skal ske til handelsværdier, og ved en ejerandel på minimum 10 % må 

det indskydende selskab ikke vederlægges med kontanter. Der stilles ikke krav til, at vederlæggelsen 

skal være ligeligt fordelt i forhold til de modtagende selskaber. Det betyder, at det indskydende 

selskab kan nøjes med at modtage kapitalandele i et af de modtagende -selskaber, dog skal flere ejere 

altid vedlægges i forhold til deres ejerandel. Ved en grenspaltning er det ikke muligt at overføre 

kontante summer til udligning af værdier ved ejerforhold, da dette er i strid med grenkravet.  

Ved spaltning uden tilladelse er der et krav om, at forholdet mellem aktiver og passiver i det 

indskydende selskab svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det modtagende selskab. Reglen 

er indført for at undgå en spaltning, hvor passiverne overstiger aktiverne i det modtagende selskab. 

Kravet gør sig ikke gældende ved en spaltning med tilladelse.  

I lighed med de øvrige omstruktureringsmuligheder er der også en værns regel ved salg af aktier 

indenfor 3 år ved anvendelse af skattefri spaltning uden tilladelse. Yderligere kan der ikke foretages 

en skattefri spaltning uden tilladelse, såfremt der er flere selskabsdeltagere, og en af disse deltagere 

har holdt kapitalandelene i under 3 år uden bestemmende indflydelse, og der ved spaltningen opstår 

bestemmende indflydelse.  

 

7.6 Delkonklusion 

Omstruktureringer er et ofte benyttet værktøj i forbindelse med planlægningen af et generationsskifte. 

Der findes mange forskellige metoder til at foretage en omstrukturering, og da alle generationsskifter 

er unikke, vil den mest optimale omstruktureringsmetode som tidligere nævnt være forskellig fra case 
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til case. Omstruktureringer i forbindelse med et generationsskifte vil ofte gøre generationsskiftet mere 

fleksibelt og lettere i forhold til at foretage tilpasning til de ønsker og krav, den oprindelige ejer såvel 

som den nye ejer måtte have. 

Der er overordnet fire forskellige metoder at benytte ved en omstrukturering. Omstruktureringen kan 

foretages via aktieombytninger, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver. Generelt gældende for alle 

metoder er, at de kan foretages som en skattepligtig eller skattefri omstrukturering. Ved valg af den 

skattefrie metode kan omstruktureringen ske med eller uden tilladelse fra SKAT.  

En omstrukturering vil som udgangspunkt udløse beskatning i omstruktureringsåret, med mindre 

reglerne omkring succession er anvendt. Ved en skattefri omstrukturering udskydes beskatningen til 

den dag, hvor aktierne/aktiverne afstås. Fordelen herved er derfor likviditetskravet ved 

omstruktureringen er lavere end ved en skattepligtig omstrukturering.  

Betingelsen for at foretage en omstruktureringer med tilladelse fra SKAT er, at omstruktureringen 

skal være forretningsmæssigt begrundet modsat en omstrukturering uden tilladelse, som ikke skal 

være forretningsmæssigt begrundet. Hvorvidt, omstruktureringen skal foretages med uden tilladelse, 

skal vurderes fra case til case. Selvom der ikke skal gives tilladelse til tilførslen, viser erfaringen 

alligevel, at det i de fleste tilfælde vil være nødvendigt at indhente et bindende svar. Derfor vil 

processen alt andet lige være nogenlunde den samme, da der i begge metoder skal afventes et svar fra 

SKAT. Forskellen ligger derfor i, om der foreligger en forretningsmæssig begrund for tilførslen. 

Såfremt der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, vil en skattefri tilførsel med tilladelse være 

at foretrække, da det hermed vil være muligt at få SKATs tilladelse til at opretholde den gennemførte 

tilførsel ved et salg indenfor 3 år. 

 

8. Finansiering og modeller til overdragelsen 

Ved et generationsskifte skal den oprindelige ejer som udgangspunkt vederlægges for overdragelsen 

af virksomheden/aktiverne. I den ideelle situation vil sælger modtage hele salgssummen kontant, men 

da dette ikke altid er muligt grundet købers økonomiske situation, bør de finansieringsmæssige 

muligheder altid overvejes i forbindelse med et generationsskifte.  

Der er forskellige finansieringsmuligheder alt efter, om der er tale om en overdragelse inden for 

familien eller uden for familien. Da case-virksomheden i afhandlingen tager udgangspunkt i en 
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overdragelsen inden for familien vil finansieringsmuligheder ved overdragelse uden for familien ikke 

blive belyst. Flere af nedenstående metoder kan dog også benyttes ved en overdragelse uden for 

familien. 

Ved en overdragelse inden for familien har overdrageren typisk kun behov for midler til skatter og 

afgifter i forbindelse med generationsskifte samt midler til pensioneringen og midler til en eventuel 

ligedeling mellem flere børn38. Der bør endvidere tages højde for, at der er tilstrækkelige midler i den 

overdragne virksomhed til finansieringen af den løbende drift.  

Som udgangspunkt vil et generationsskifte kunne finansieres på en af følgende måder eller en 

kombination: 

 Gave/arv 

 Kontant/fremmedfinansiering 

 Udstedelse af gældsbrev 

 Earn-out med løbende udbetalinger 

 

Der vil være forskellige skattemæssige konsekvenser alt efter hvilken metode, der vælges, og det er 

derfor vigtigt, at der tages højde for disse ved valg af finansieringsform.  

De mest relevante finansieringsformer i forbindelse med et generationsskifte inden for familien vil 

blive belyst i de efterfølgende afsnit. 

 

8.1 Gaver 

I forbindelse med et generationsskifte kan vederlaget, som den oprindelige ejer skal modtage, gives 

som gave til den nye ejer. Såfremt, der ydes en gave i forbindelse med vederlæggelsen, vil den nye 

ejer som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af den modtagne gave. Skattepligten afhænger 

af, om den nye ejer er omfattet af den personkreds, som er nævnt i boafgiftslovens § 22 og beskrevet 

i afsnit 6.1. 

                                                           
38 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 37 
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Hvis modtageren af gaven er omfattet af personkredsen, skal der jf. boafgiftsloven § 23 betales 

gaveafgift på gaver, der overstiger det afgiftsfrie grundbeløb, som for 2018 udgør 64.300 kr.39 

Gaveafgiften udgør som udgangspunkt 15 % ved gaver til personkredsen jf. boafgiftslovens § 22.  

I forbindelse med overdragelse af familieejede virksomheder har Folketinget d. 2. juli 2017 besluttet, 

at gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder gradvist skal nedsættes fra 15 % til 5 

% i år 2020. Reglerne trådte i kraft d. 1 juli 2017, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016, 

hvorfor virksomheder, der har foretaget overdragelse fra 1. januar 2016 og frem, kan anmode om at 

benytte den reducerede afgiftssats. De reducerede afgiftssatser følger af nedenstående tabel samt 

boafgiftslovens § 23 a, stk. 4: 

 
Tabel 1: Bo- og gaveafgiftssatser 15-21 Kilde: http://www.skm.dk/media/1287246/6-Generationsskifte-af-erhvervsvirksomheder.pdf 

Gavegiveren kan betale for afgiften uden, at dette vil blive anset for en ny gave med en efterfølgende 

gaveafgift jf. boafgiftslovens § 24, stk. 5. Derved vil gavemodtager opnå en større gave, end hvis 

gavemodtager selv skulle have afregnet afgiften.  

Ved en gave på 1.000.000 kroner skal der som udgangspunkt betales 15 % af afgiften af 1.000.000 

kr. svarende til 150.000 kr. i gaveafgift, medmindre gaven er givet som led i overdragelse af 

erhvervsvirksomhed, hvilket giver en nettogave på 850.000. Såfremt gaveafgiften betales af 

gaveoverdrager, med udgangspunkt i samme nettogave, vil gaveafgiften udgøre 15 % af 850.000 kr. 

svarende til 127.500 kr. Herved spares der 22.500 kr. i skat uden, gavemodtagers nettogave ændres.  

Hvis modtageren af gaven ikke er omfattet af personkredsen, vil gaven udløse indkomstskat for 

modtageren. Der er intet bundfradrag ved beregningen af indkomstskatten ved gaven, idet der allerede 

gives personfradrag, når den samlede indkomstskat for året opgøres. 

Efter boafgiftslovens § 36 er det muligt at få henstand med betalingen af gaveafgiften. Ved 

gaveafgifter vedrørende fast ejendom er henstanden uden tidsbegrænsning, og ved gaveafgift 

vedrørende erhvervsvirksomhed kan der gives henstand indtil 15 år, såfremt det skønnes rimeligt i 

                                                           
39 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven 

http://www.skm.dk/media/1287246/6-Generationsskifte-af-erhvervsvirksomheder.pdf
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
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forhold til kapitalforholdene i virksomheden. Det er et krav for at få henstand, at henstanden skyldes, 

at gavemodtager har et likviditetsmæssigt behov herfor. Ved bevillingen af henstanden vurderes det 

endvidere, om modtageren kan betale gaveafgiften ved eksempelvis belåning af ejendom eller 

realisation af virksomheden. Såfremt der gives henstand, skal beløbet forrentes med en rente på 1 % 

udover Nationalbankens diskonto - dog minimum 3 %.  

Værdiansættelsen af vederlaget for den overdragne virksomhed, og dermed gavens størrelse, følger 

af værdiansættelsesprincipperne i afsnit 5. Såfremt, at overdragelsen er sket med succession jf. afsnit 

6, vil det være muligt at beregne en passivpost, som skal fratrækkes ved beregningen af den 

gaveafgiftspligtige værdi jf. principperne i afsnit 8.1.1.  

Gaveafgiften indtræder på det tidspunkt, hvor gaven modtages, og både gavegiver- samt modtager 

skal senest d. 1. maj i det efterfølgende år meddele SKAT omkring gaven og værdien heraf jf. 

boafgiftslovens § 26.  

 

8.1.1 Passivpost ved gaveafgiftsberegning  

Ved et generationsskifte med succession, hvor vederlaget betales med gave, er det muligt at beregne 

en passivpost, som kan fradrages ved beregningen af den gaveafgiftspligtige værdi jf. 

kildeskattelovens § 33D. Dette forudsætter dog, at den udskudte skat ikke allerede er fratrukket 

aktiernes værdi. Passivposten skal ses som en kompensation for den latente skatteforpligtelse der 

hviler på aktierne, og gavemodtageren overtager ved overdragelsen. 

Såfremt, der kun gives en delvis gave ved berigtigelsen af overdragelsen, vil det stadig være muligt 

at beregne en passivpost på baggrund af hele den latente skatteforpligtelse på de overdragne aktier. 

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

fremkommet ved en skattepligtig overdragelse jf. kildeskattelovens § 33D, stk. 2. Passivposten 

beregnes med 22 % af den beregnede fortjeneste ved aktieavance, og såfremt, avancen ikke vedrører 

aktier, beregnes passivposten med 30 %.  

I forbindelsen med opgørelsen af den beregnede passivpost vil SKAT påse, at beregningen er 

foretaget korrekt. SKAT har mulighed for at korrigere beregningen, og i så fald vil korrektionen være 

bindende både for overdrager og erhverv, medmindre der påklages efter reglerne i 

skatteforvaltningsloven. 
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8.2 Tilbagesalg til det udstedende selskab 

I forbindelse med et generationsskifte ses det ofte, at virksomheden overdrages over flere omgange, 

som eksempelvis ved A/B modellen, hvor den nye ejer indtræder i selskabet. Når den oprindelige ejer 

senere skal helt ud af selskabet, kan tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab anvendes. 

Ved tilbagesalg til det udstedende selskab vil den oprindelige ejer sælge sin aktiepost til det selskab, 

der har udstedt aktierne. Dette vil medføre, at det er selskabet, som overdrages, der betaler 

afståelsessummen til den udtrædende ejer. Tilbagesalget vil ske som en kapitalnedsættelse med 

udbetaling til aktionæren jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.  

I forbindelse med kapitalnedsættelsen er det vigtigt at være opmærksom på, at kapitalnedsættelsen 

ikke må medføre, at den nominelle kapital kommer under kapitalkravene for hhv. aktieselskaber på 

500.000 kr.40 og anpartsselskaber på 50.000 kr. Såfremt konsekvensen af kapitalnedsættelsen vil 

medføre dette, vil det være nødvendigt at foretage en kapitalforhøjelse fra den fortsættende 

kapitalejer. 

Metoden er ofte benyttet i forbindelse med gennemførslen af et generationsskifte, da fordelen herved 

er, at en væsentlig del af vederlaget vil blive finansieret af selskabet med lavt beskattede midler41. 

Dette skyldes, at alternativet til at anvende selskabets midler til finansieringen, som beskattes med 22 

% ville være, at den anden kapitalejer benyttede sine private midler42, som beskattes med op til 52,02 

% til at købe aktionæren ud. Anvendelse af tilbagesalg forudsætter dog, at der minimum er to 

kapitalejere i selskabet, da der minimum skal være en kapitalejer tilbage efter udtrædelsen.  

Det er ikke muligt at gennemføre tilbagesalget med succession, hvorfor et tilbagesalg som 

udgangspunkt vil udløse beskatning, dog kan tilbagesalget struktureres således, at der ikke udløses 

beskatning alligevel jf. nedenstående model. 

Ved en persons tilbagesalg til det udstedende selskab vil det udbetalte beløb til ejeren blive beskattet 

som udbytte jf. ligningslovens § 16B. Dette medfører, at der sker beskatning af hele det udbetalte 

beløb og ikke kun avancen, da der ikke opnås fradrag for anskaffelsessummen. Ejeren vil dog kunne 

opnå dispensation jf. ligningslovens § 16B, stk. 2, således er det kun avancen, der beskattes, såfremt 

                                                           
40 Med virkning fra 1. juli 2018 er kapitalkravet for aktieselskaber nedsat til 400.000 kr. 
41 Søren H.Overgaard & Birgitte S. Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 1. oplag 2013, side 181 
42 Forudsat at kapitalejeren ejer aktierne i personlig regi og ikke igennem et selskab 
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årsagen til tilbagesalget ikke er begrundet i undgåelse af udbyttebeskatning. Som udgangspunkt vil 

der kun blive givet dispensation, såfremt ejeren afhænder hele sin kapitalandel.  

Ved et selskabs tilbagesalg til det udstedende selskab vil det udbetalte beløb som udgangspunkt også 

blive beskattet som udbytte. Beskatningen afhænger dog af, om selskabet er omfattet af 

aktieavancebeskatningslovens regler omkring datterselskab- og koncernaktier som beskrevet i afsnit 

4.2. Såfremt der minimum ejes 10 % af kapitalen, vil udbyttet være skattefrit. 

Tilbagesalg til det udstedende selskab kan derfor være en optimal finansieringsløsning i det tilfælde, 

hvor likviditetsbehovet hos den nye ejer søges begrænset samtidig med, at selskabet har likviditet til 

at betale afståelsessummen. Det er endvidere mest hensigtsmæssigt at benytte sig af tilbagesalg, når 

den oprindelige ejer er en juridisk enhed, da det udbetalte vederlag vil være skattefrit, modsat 

tilbagesalg hos en person, hvor udbetalingen vil være skattepligtig. 

 

8.3 A/B modellen 

Ved et generationsskifte er det muligt at finansiere overdragelsen gennem selskabets fremtidige drift. 

Modellen ses oftest anvendt i de tilfælde, hvor betingelserne for succession ikke er opfyldt eller i de 

situationer, hvor øvrige finansieringsmuligheder er begrænset.  

A/B modellen kan forklares med, at selskabets kapital bliver opdelt i A- og B-aktier, hvor den 

oprindelige ejer tillægges en udbytteret, mens den nye ejer kan købe sig ind i virksomheden uden 

udbytteret og derved til en lavere kurs. Dette foregår ved, at A-aktierne, som den oprindelige ejer 

tildeles, gives en forlods udbytteret, og B-aktierne, som den nye ejer tildeles, ikke har en udbytteret. 

Når forlods udbytteretten er fuldt udnyttet eller udløbet, opløses aktieklasserne, og den nye ejer kan 

købe de aktier fra den oprindelige ejer til en i forvejen fastsat pris. For at modellen virker mest 

optimalt forudsættes det, at begge ejere forinden har oprettet hver deres holdingselskab. A/B modellen 

er ikke direkte lovfæstet i lovgivningen, men modellen er i stedet baseret på en kombination af de 

selskabsretlige- og skatteretlige regler.  

Opgørelsen af, hvor stor forlods udbytteretten skal være, er blevet behandlet af Ligningsrådet i 

SKM2004.416. LR, der fastslog, at opgørelsesmetoden, som skulle anvendes, var: 

Ejerandel (selskabets værdi + tegningsbeløb) – tegningsbeløb 
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Derudover skal der ved beregningen være tillagt et rente- og risikotillæg, da den oprindelige ejer har 

en risiko for, at den beregnede udbyttefordel ikke kan udbetales som følge af ændring i den 

fremadrettet drift. 

Kursen på aktierne skal minimum tegnes til kurs pari ifølge selskabslovens § 31, men derudover er 

der ingen begrænsninger på kursfastsættelsen. Overdragelsen skal dog ske til markedsværdi jf. 

cirkulæret omkring handel med interesseforbundne parter. 

Opdelingen af aktieklasserne sker typisk ved en kapitalforhøjelse, hvor B-aktierne, som er uden 

udbytteret tegnes af den nye ejer. I denne forbindelse er det vigtigt, at den oprindelige ejer stadig 

minimum ejer 10 % af aktierne, såfremt skattefriheden i reglerne omkring datterselskab- og 

koncernaktier skal anvendes. Før denne opdeling kan ske, skal vedtægterne i selskabet ændres, hvor 

de forskellige kapitalklasser med forlods udbytteretten defineres. Normalt vil en ændring af 

kapitalklasser med ændret udbytteforskydning anses for ’væsentlig ændret’, så ændringen 

skattemæssigt vil blive anset som et salg. Det er dog bekræftet i SKM2003.66.LR, at dette kun er 

tilfældet, såfremt vedtægtsændringen medfører en formueforskydning i kapitalen for den oprindelige 

aktionær, hvilket ikke er tilfældet i A/B-modellen, da ejerforholdet først ændres gennem 

kapitalforhøjelsen. 

Når forlods udbytteretten er færdigudnyttet vil det være muligt at ophæve de forskellige aktieklasser, 

således, at aktionærerne fremadrettet igen vil være ligestillet i forhold til udbytteretten. Ophævelsen 

kan ske uden skattemæssige konsekvenser for aktionærerne, da der ikke sker nogen 

formueforskydning jf. TfS 2003.943. 

Det væsentligste incitament til at anvende A/B-modellen er dermed, at finansieringen af 

overdragelsen kan ske via det overdragne selskab, og hvor den oprindelige ejer har et ønske om et 

højt vederlag samt den nye ejers ønske om et lavt vederlag. Herved vil det ikke være aktionærerne, 

som bruger deres private midler eller optager dyr ekstern lånefinansiering til betalingen af 

overdragelsessummen, men i stedet det overdragene selskab, som betaler for overdragelsessummen i 

form af fremadrettede udlodninger til A-aktionæren. 

Udfordringen ved anvendelsen af A/B-modellen er, at der er en vis usikkerhed omkring 

værdiansættelsen af virksomheden - herunder det udbetalte vederlag, som skal forrentes. 

Udbetalingen af vederlaget er afhængig af de fremadrettede pengestrømme i selskabet, hvorfor det 

kan være vanskeligt at forudsige, hvornår vederlaget bliver udbetalt. Derudover er der et 



Side 51 af 85 

 

finansieringsbehov for den indtrædende ejer i forbindelse med finansieringen af nytegningen på B-

aktierne. Ved en aktiekapital på 500 t.kr., hvor nytegningen af B-aktier ønsker at udgøre 80 % af 

ejerforholdet, vil der skulle indbetales 2.000 t.kr., således at den samlede kapital udgør 2.500 t.kr.  

 

8.4 Overdragelse af aktivitet 

Som led i et generationsskifte er det muligt kun at overdrage de aktiver og passiver, som anses for 

nødvendige for at kunne fortsætte driftsaktiviteten. Incitamentet for dette er at holde alle 

driftsfremmede aktiver, som eksempelvis likvider og værdipapirer, uden for overdragelsen for, at 

overdragelsessummen kan holdes så lav som mulig.  

Ved overdragelse af aktivitet vil det overdragne selskab blive skattepligtig i forbindelse med salget, 

såfremt der konstateres en fortjeneste ved opgørelsen af værdien. Fortjenesten beskattes med 22 % 

som selskabsindkomst.  

Fordelen ved kun at overdrage aktiviteten fremfor at overdrage aktierne vil være, at det nye selskab 

ikke overtager eventuelle forpligtelser, som måtte ligge før overdragelsen i det gamle selskab. 

Derudover vil de driftsfremmede aktiver blive holdt uden for overdragelsen, hvorfor 

overdragelsessummen vil være lavere, end hvis hele selskabet skulle overdrages. Den nye køber vil 

kun afskrive på overdragelsessummerne skattemæssigt og få fradrag for disse i opgørelsen af skatten. 

Ulempen ved overdragelse af aktivitet vil være, at eventuelle kontraktmæssig forhold skal indgås på 

ny, da kontrakten tilhører selskabet og ikke aktiviteten. Derudover vil overdragelsen medfører 

beskatning hos det overdragne selskab, og der kan ikke anvendes skattemæssig succession, som 

eksempelvis ville have været tilfældet, såfremt aktierne havde været overdraget i stedet. Tilsvarende 

vil eventuelle forpligtelser, som vedrører driftsaktiviteten, fortsat være tilknyttede det overdragne 

selskab, hvilket kan betyde erstatningskrav eller lignende, som således skal betales via de 

driftsfremmede aktiver. Derudover vil den oprindelige ejer som udgangspunkt blive beskattet ved et 

efterfølgende salg/overdragelse af det overdragne selskab, da det ikke vil være muligt at anvende 

reglerne omkring skattemæssig succession, fordi selskabet vil være omfattet af reglerne omkring 

pengetanksreglen, som beskrevet i afsnit 6.2.1. 
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8.5 Gældsbrev   

I forbindelse med et generationsskifte er det muligt, at vederlaget berigtiges ved udstedelse af et 

gældsbrev – dette er også kaldet sælger finansiering. Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument, 

som fastslår, at en person skylder et givent beløb til en anden person. Gældsbrevet skal være indgået 

på armslængdevilkår i forhold til afdrag og forrentning, da det ellers kan få utilsigtede skattemæssige 

konsekvenser. Sikkerhedsstillelser i aktiver eller lignende kan have betydning for forrentningens 

størrelse. Et gældsbrev indgået med uafhængige parter vil alt andet lige altid være på 

armslængdevilkår. Problemstillingen opstår når gældsbrevet indgås mellem parter, der har samme 

interesser, som eksempelvis et generationsskifte inden for familien. 

Ofte sker berigtigelsen i forbindelse med et generationsskifte inden for familien dels ved afgivelse af 

gave og dels ved udstedelse af et anfordringsgældsbrev, som udgør den værdi, der overstiger gavens 

størrelse. Et anfordringsgældsbrev vil kunne opsiges med kort varsel både af køber og sælger, hvorfor 

det kan gives på gunstige vilkår i forhold til rente og evt. afdragsfrihed.  

Da et anfordringslån vil have en ubestemt løbetid, vil kursen på lånet indgå til kurs pari, som er kurs 

100. På denne måde vil lånet skattemæssigt blive sidestillet med et kontant vederlag, hvorfor der ikke 

skal ske beskatning af eventuelle kursforskelle. 

Ved et anfordringsgældsbrev er det dog vigtigt at bemærke, at det ikke må være aftalt på forhånd, 

hvornår lånet skal afdrages, som eksempelvis ved at aftale et årligt afdrag svarende til det maksimale 

skattefrie beløb, som kan gives i gave. Dette er fastslået i en afgørelse fra 23. februar 2017, hvor 

landsskatteretten omstødte et gældsbrev til at være en gave med efterfølgende beregning af gaveafgift, 

som følge af at det var aftalt på forhånd, at årets afdrag på gældsbrevet udgjorde de årlige skattefrie 

gavebeløb. Det vil dog stadig være muligt at foretage afdrag ved anvendelse af gaveafgiftsreglerne, 

det må bare ikke være aftalt på forhånd43. 

Som følge af de nye regler omkring nedsættelsen af gaveafgift ved overdragelse af virksomhed, 

vurderes det dog, at gældsbreve, som finansiering, vil blive mindre anvendt. Dette skyldes, at en 

eventuel eftergivelse af gældsbrevet ikke vil være omfattet af den nedsatte afgift, men i stedet vil 

være belagt med den almindelige 15 % afgift44.  

 

                                                           
43 Christian S. Hansen & Troels M. Lilja, Erhvervsbeskatning, 1. udgave, 1. oplag 2016, side 526 
44https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-

%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
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8.6 Løbende ydelser 

Ved overdragelsen kan det aftales, at overdragelsessummen helt eller delvis skal berigtiges ved 

løbende ydelser afhængig af virksomhedens resultater - dette kaldes earn-out.  

Anvendelse af earn-out aftaler anvendes oftest i de situationer, hvor det kan være svært at fastslå 

overdragelsessummen som følge af usikre forudsætninger for fastsættelse af afståelsessummen. 

Usikkerheden kan bestå i, at parterne har aftalt, at prisen for virksomheden kan beregnes på baggrund 

af de fremtidige resultater i virksomheden. Usikkerheder som disse kan imødegås ved, at parterne 

aftaler, at overdragelsessummen skal berigtiges ved løbende ydelser, eksempelvis ved at overdrageren 

i en tidsperiode skal modtage et vederlag svarende til en fastsat procentandel af omsætningen eller 

årets resultat.  

I henhold til ligningslovens § 12B er der tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om 

enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse, og når ydelsen løber udover aftale året.  

Ved indgåelse af aftale omkring løbende ydelser, skal der jf. ligningslovens § 12B foretage en 

kapitalisering, også benævnt som nutidsværdi, af de løbende ydelser til markedsrente. Såfremt 

parterne ikke kan blive enige om renten, kan den fastsættes til den gældende kapitalafkastsats med et 

risikotillæg på 5 %. Den kapitaliseret værdi af de løbende ydelser indgår som anskaffelsessum for 

modtager og afståelsessum for overdrager, som beskattes efter de normale regler i 

aktieavancebeskatningsloven.  

Værdierne skal føres på en særskilt saldo. De faktiske løbende ydelser, som der bliver betalt mellem 

parterne, vil ikke påvirke parternes indkomstopgørelser, da disse allerede er indregnet i den 

kapitaliserede værdi. Såfremt, saldoen på et tidspunkt bliver negativ, har overdrageren modtaget et 

større beløb af den kapitaliserede værdi end forventet, og den negative saldo indtægtsføres med 

eventuelle efterfølgende løbende ydelser. Tilsvarende vil disse værdier tillægges modtagers 

anskaffelsessum.  

Såfremt, saldoen er positiv, når betalingerne ophører, er dette et udtryk for, at den kapitaliserede værdi 

har været for høj. Beløbet fratrækkes i overdragerens skattepligtig indkomst og modtagers 

anskaffelsessum. Dette kan være en ulempe for overdrager, da det ikke er sikkert, at overdrageren på 

det tidspunkt har en skattepligtig aktieavance og derfor ikke kan fratrække den resterende saldo. 

Såfremt den oprindelige ejer har foretaget overdragelsen med succession, og der er en positiv saldo, 

vil der ikke gives fradrag for denne jf. ligningslovens § 12B, stk. 4 og 5.  
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Ved et generationsskifte, hvor en løbende ydelse indgår, skal den kapitaliserede værdi ved en 

eventuelt gaveafgift modregnes.  

Likviditetsmæssigt vil ovenstående betyde, at når der anvendes løbende ydelser som betaling, vil 

finansieringen af overdragelsessummen blive finansieret af virksomhedens løbende drift. For 

overdrageren vil ulempen være, at likviditeten kommer løbende over årene og ikke som et samlet 

beløb.  

 

8.7 Fremmedfinansiering  

I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at anvende nogle af de ovenstående finansieringsmuligheder, 

hvorfor den eneste mulighed vil være at skaffe finansiering udefra. Fremmedfinansiering vil kunne 

ydes på flere forskellige måder, men i forbindelse med et generationsskifte vil finansieringen heraf 

oftest ske direkte gennem pengeinstitutter. Fremmedfinansieringen vil oftest være et dyrere alternativ 

i forhold til de øvrige finansieringsformer. Renterne på lånet afviger meget alt efter hvor meget 

sikkerhed som finansieringskilden vurderer, der kan stilles i lånet.  

Ulempen ved anvendelse af fremmedfinansieringen er, at ydelserne på lånet alt andet lige skal 

finansieres via kommende års indtjening i selskabet og afhængig af, hvordan ejerskabet og lånet er 

optaget, vil midlerne hertil blive beskattet, hvilket betyder, at metoden er meget omkostningstung, 

hvorfor denne metode kun anbefales som sidste udvej, såfremt de øvrige finansieringsmuligheder 

ikke kan anvendes. 

 

8.8 Delkonklusion 

Ved et generationsskifte er der mange forskellige finansieringsmuligheder. Der vil være forskellige 

skattemæssige konsekvenser alt efter, hvilken metode der vælges, og det er derfor vigtigt, at de 

finansieringsmæssige muligheder altid overvejes i forbindelse med et generationsskifte.  

I forbindelse med et generationsskifte kan vederlaget, som den oprindelige ejer skal modtage, gives 

som gave til den nye ejer. Såfremt, der ydes en gave i forbindelse med vederlæggelsen, vil den nye 

ejer som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af den modtagne gave. Såfremt, modtager er 

omfattet af personkredsen i boafgiftsloven, betales gaveafgift på gaver, der overstiger det afgiftsfrie 

grundbeløb, som for 2018 udgør 64.300 kr. med en afgiftssats på 7 % i 2018.  
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Tilbagesalg til det udstedende selskab kan være en optimal finansieringsløsning i det tilfælde, hvor 

likviditetsbehovet hos den nye ejer søges begrænset samtidig med, at selskabet har likviditet til at 

betale afståelsessummen. Det er endvidere mest hensigtsmæssigt at benytte sig af tilbagesalg, når den 

oprindelige ejer er en juridisk enhed, da det udbetalte vederlag vil være skattefrit. 

Tilsvarende kan A/B-modellen anvendes, hvor aktiekapitalen bliver opdelt i A- og B-aktier, hvor den 

oprindelige ejer tillægges en udbytteret, mens den nye ejer kan købe sig ind i virksomheden uden 

udbytteret og derved til en lavere kurs. Herved vil finansieringen af overdragelsen også ske via det 

overdragne selskab gennem efterfølgende udlodninger fra selskabet. En anden form for finansiering 

gennem selskabet kan være en aftale om løbende ydelser, hvor det aftales, at overdragelsessummen 

helt eller delvis skal berigtiges ved løbende ydelser afhængig af virksomhedens resultater. 

Afslutningsvist er det muligt, at vederlaget berigtiges ved udstedelse af et gældsbrev. Ofte sker 

berigtigelsen i forbindelse med et generationsskifte inden for familien dels ved afgivelse af gave samt 

dels ved udstedelse af et anfordringsgældsbrev med efterfølgende årlige nedskrivninger på gælden 

svarende til det afgiftsfrie gavebeløb.  

 

9. Generationsskifte i praksis herunder valg af metode 
 

9.1 Indledende overvejelser 

Som beskrevet i afsnit 3 er der en række indledende overvejelser, som Peter skal gøre sig før 

igangsætningen af generationsskiftet. Peter har dog allerede gjort sig en del overvejelser i forbindelse 

med det kommende generationsskifte. 

Det er blevet besluttet, at Byggegrossisten A/S skal overdrages til sønnen Anders. Anders har arbejdet 

i virksomheden i de seneste 5 år og har derfor opbygget et rigtig godt kendskab til virksomhedens 

aktiviteter og kunder. Peter har været rigtig god til at oplære Anders i alle hans færdigheder og taget 

Anders med til flere kundemøder med virksomhedens største kunder, som alle efterfølgende har givet 

udtryk for deres begejstring for sønnen. Sønnen Anders har derfor et rigtig godt udgangspunkt for at 

få overdraget det ledelsesmæssige ansvar. Det vurderes endvidere, at virksomheden er moden til et 

generationsskifte, da virksomheden de senere år har været mindre og mindre afhængig af Peter som 

person, og kunderne ikke finder det afgørende, hvem de køber deres byggematerialer af.  
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Timingen for generationsskiftet er også rigtig god i forhold til virksomhedens situation. 

Virksomheden har de seneste 5 år præsteret at levere stabile driftsresultater, og Peter forventer, at 

resultaterne fremadrettet vil være i samme størrelsesorden, da kunderne er meget loyale over for 

virksomheden. Peter vurderer derfor, at jo hurtigere generationsskiftet kan ske, jo billigere vil 

virksomheden kunne overdrages, da der over årene blot opspares yderligere overskud og likviditet i 

virksomheden. 

Timingen for generationsskiftet i forhold til afgivelse af en eventuel gave ved overdragelsen af 

virksomheden er imidlertid ikke ligeså gunstig grundet de nye regler vedrørende nedsættelse af 

gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsmæssig virksomhed. Ved overdragelse i 2018 skal der 

betales 7 % i gaveafgift. Ved at vente til 2020 vil denne gaveafgift kun udgøre 5 %. Forskellen på de 

2 %-point, mener Peter dog ikke, udgør et væsentligt beløb i forhold til den værdistigning på 

handelsværdien som måtte forventes i samme periode, hvorfor Peter ikke vil udskyde overdragelsen 

på grund af dette, medmindre det kan betale sig.  

Peter har været meget i tvivl omkring overdragelsen af det ejermæssige ansvar, da han ikke ønsker at 

skabe splid i familien eller forskydning i formuefordelingen hos de to sønner. Han vil helst have, at 

de begge overtager virksomheden ligeligt, men kan samtidig godt se, at det er unfair for Anders, at 

Jens skal have en andel i en virksomhed og dens forhåbentlige efterfølgende overskud, når han ikke 

selv er indstillet på at deltage i den daglige drift, som Anders er.  

Peter har derfor besluttet, at Anders skal overtage hele virksomheden, og at Jens skal have en gave 

svarende til værdien heraf.  

Peter fået gennemgået sin privatøkonomi for at få klarlagt, om Peter er økonomisk afhængig af et 

eventuelt provenu ved salg af virksomheden.  

Rådgiveren har anskueliggjort, at han uden problemer kan leve af sine private pensioner, men såfremt 

at Peter ønsker at søde pensionstilværelsen med rejser og andre luksusting uden at sælge ud af sine 

øvrige aktiver, bør Peter modtage et provenu i forbindelse med overdragelsen. Peter er enig heri og 

ønsker som minimum at modtage 1 million kroner i forbindelse med overdragelsen. Derudover skal 

provenuet kunne betale for den gave, der skal gives til sønnen Jens jf. 9.1.1. Det samlede kapitalbehov 

for Peter i forbindelse med overdragelsen er derfor 10 millioner kroner.  

Anders har ingen opsparing til finansiering af provenuet, hvorfor at der skal tages højde for dette i 

forbindelse med finansieringen af overdragelsen.  
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Afslutningsvist har Peter endnu en gang givet udtryk for, at skatten i forbindelse med overdragelsen 

skal være så lav som mulig.  

 

9.1.1 Gave til Jens 

Peter er meget i tvivl omkring, hvor stor en gave Jens skal have i forbindelse med lige fordelingen af 

hans formue. Peter mener ikke, at der fair at tage halvdelen af handelsværdien på virksomheden og 

give dette i gave til Jens, da Anders overtager en vis risiko med virksomheden og dennes 

fremadrettede afkast. På baggrund af en gennemgang af virksomhedens aktiver i forhold til den 

vurderede handelsværdi på virksomheden har Peter konkluderet, at en gave på 9 millioner kroner er 

passende. Ifølge boafgiftslovens § 24, stk. 5 kan Peter betale gaveafgiften, således at nettogavebeløbet 

for Jens bliver større. Ved at Peter betaler for gaveafgiften, vil der kunne spares 175 t.kr. i SKAT. 

Gaven, som Peter derfor beslutter at give til sønnen Jens, er derfor 7.834 t.kr., og derudover beslutter 

Peter, at han betaler gaveafgiften på 1.166 t.kr., som giver et total beløb på de 9.000 t.kr. 

Beregningen af gaven fremgår i nedenstående tabel: 

 

Tabel 2: Opgørelse af gaveafgift Kilde: Egen tilvirkning 

Beløbet skal som udgangspunkt betales som et samlet beløb på tidspunktet for generationsskiftet af 

Byggegrossisten A/S. Det vil dog være en fordel at fordele gavebeløbet over en årrække, da 

gaveafgiften herved vil blive lavere som følge af, at der jf. boafgiftslovens § 23 kan gives et årligt 

Beløb i t.kr Gaveafgift betalt af Peter Gaveafgift betalt af Jens

Gave 7.834                               9.000                             

Afgiftsfrit beløb jf. BAL 23 -64,3                                -64,3                              

Gavebeløb før skat 7.770                               8.936                             

Gaveafgift, 15 % 1.166                               -1.340                            

Gavebeløb efter skat 8.936                               7.595                             

Afgiftsfrit beløb jf. BAL 23 64,3                                 64,3                               

Gavebeløb i alt 9.000                               7.660                             

Gavebeløb efter skat når Peter betaler skatten 7.834                             

Gavebeløb efter skat når Jens betaler skatten 7.660                             

Forskel 175                                
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afgiftsfrit beløb. Såfremt gavebeløbet fordeles over 10 år med samme gavebeløb hvert år, vil der 

kunne spares i omegnen af 86,8 t.kr. i gaveafgift45.  

 

9.2 Værdiansættelse af Byggegrossisten A/S 

Som led i generationsskiftet af Byggegrossisten A/S skal virksomhedens aktiver og passiver 

værdiansættes, som beskrevet i afsnit 5.  

Da generationsskiftet af Byggegrossisten A/S skal ske inden for familien, vil overdragelsen ske 

mellem interesseforbundne parter og skal derfor følge armslængdeprincippet jf. ligningslovens § 2. 

Overdragelsen vil endvidere være inden for gave- og arveafgiftskredsen, da overdragelsen sker til 

Peters søn, hvorfor overdragelsen vil være omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 jf. 

afsnit 5.2.  

Aktier skal som udgangspunkt værdiansættes til fondsbørsens fastsatte kurser. Dette er dog ikke 

muligt ved overdragelse af unoterede aktier, som aktierne i Byggegrossisten A/S er.  

Det betyder, at aktierne i Byggegrossisten A/S skal værdiansættes ud fra retningslinjerne i TSS-

cirkulære 2000-9, som beskrevet i afsnit 5.3.1.   

Til brug for værdiansættelsen tages udgangspunkt i balancen pr. 31.12.2017 for Byggegrossisten A/S, 

som fremgår af bilag 1. 

 

9.2.1 Goodwill 

For at kunne beregne aktiernes værdi jf. TSS-cirkulære 2000-9 skal der tillægges goodwill opgjort 

efter TSS-cirkulære 2000-10.  

Ved opgørelsen af goodwill skal der, som beskrevet i afsnit 5.3.2, sondres mellem anskaffet goodwill 

og oparbejdet goodwill. Byggegrossisten A/S har jf. bilag 1 ingen tilkøbt goodwill, hvorfor det kun 

er den oparbejdede goodwill, som skal beregnes.  

Med udgangspunkt i Byggegrossisten A/S’ seneste tre regnskabsmæssige resultat før skat kan 

goodwillen opgøres til:  

                                                           
45 64,3 t.kr * 9 år = 578,7 t.kr. * 15 % = 86,8 t.kr. (Ved beregningen er der ikke taget højde for ændringer i det 

afgiftsfrie beløb) 
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Tabel 3: Beregning af goodwill efter TSS 2000-10 for Byggegrossisten A/S - Kilde: Egen tilvirkning  

Til beregningen er anvendt en kapitaliseringsfaktor på 2,76, som er beregnet ud fra en skønnet levetid 

på 7 år samt en forrentningssats på 9 %46. Forrentningsprocenten er fastsat efter de gældende regler, 

som er kapitalafkastsatsen, 1 %47 plus 8 %. Levetiden på goodwill er fastsat til 7 år, som er 

udgangspunktet jf. SKAT, medmindre der er afgørende forhold, som taler for en længere eller kortere 

levetid48. Dette er skønnet ud fra selskabets aktivitet, der må defineres som værende meget 

standardiseret, da Byggegrossistens hovedformål er videresalg af byggematerialer, som uden videre 

kan erhverves af andre byggemarkeder.  

Udviklingstendensen er fastsat til 0, da der ikke har været en konstant resultatmæssig udvikling i 

årene, som følge af nedgangen i resultatet fra år 2016 til 2017. 

                                                           
46 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 
47 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
48 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 

Beløb i t.kr 2015 2016 2017

Resultat før skat 2.016     2.350     2.212     

Tilbageførsel af finansielle poster 196        175        147        

2.212     2.525     2.359     

Vægtning 1            2            3            

Vægtet resultat 2.212     5.050     7.077     

Gennemsnitligt resultat 2.390     ((2.212+5.050+7.077)/6 )

Ingen udviklingstendens som følge af udviklingen fra år 16 til 17 -         

Forrentning af virksomhedens aktiver

Aktiver i alt jf. bilag 1 33.337   

 - Driftsfremmede likvider -5.130    

28.207   

Forrentning af virksomhedens aktiver -1.128    4 % * 28.207

Resultat til kapitalisering 1.262     

Goodwill for Byggegrossisten A/S 3.482     1.262 * 2,76 kap.faktor

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
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Selskabets likvide beholdninger vurderes i alt overvejende grad at være driftsfremmende, hvorfor 

disse er fratrukket i forbindelse med forrentningen af virksomhedens aktiver jf. SKM2001.132.LR. 

Den beregnede goodwill på 3.482 t.kr. jf. tabel 3 vurderes som et passende niveau, hvorfor denne kan 

anvendes som handelsværdi til brug for værdiansættelsen. 

 

9.2.2 Opgørelse af aktiernes handelsværdi 

Handelsværdien af aktierne i Byggegrossisten A/S fastsættes efter TSS-cirkulæret 2000-9, som 

foreskriver, at værdiansættelsen skal tages udgangspunkt i indre værdi fra selskabets senest aflagte 

årsrapport med korrektion af ejendomsværdier, beholdninger i unoterede selskaber samt goodwill. 

Handelsværdien for Byggegrossisten A/S kan således opgøres til: 

 

Tabel 4: Opgørelse af handelsværdien 01.01.18 for Byggegrossisten A/S Kilde: Egen tilvirkning 

 

Byggegrossisten A/S ejer en fast ejendom med en bogført værdi på 14.021 t.kr. Den offentlige 

ejendomsvurdering udgør 21.150 t.kr, som vurderes retvisende, da SKAT i 2016 foretog en 

omvurdering af værdien, og der ikke har været store ombygninger eller forbedringer siden. Peter 

ønsker at gøre brug af 15 % nedslagsreglen på ejendomsværdien for at gøre handelsværdien så lav 

som mulig i forbindelse med overdragelsen. Ejendommens regnskabsmæssig værdi er derfor erstattet 

med den seneste kendte offentlige ejendomsvurdering jf. cirkulærets vejledning. Værdireguleringen 

Beløb i t.kr

Indre værdi, Byggegrossisten A/S jf. bilag 1 21.802        

Fratrukket udbetalt udbytte -2.025         

Tillagt beregnet goodwill jf. tabel 3 3.482      

22% udskudt skat heraf -766       2.716          

Bogført værdi, Bygninger og grund jf. bilag 1 -14.021  

Offentlig ejendomsvurdering 21.150    

15 % nedslag -3.173    

22% udskudt skat af forskellen -870       3.086          

Handelsværdi for Byggegrossisten A/S 25.579        
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skal fratrækkes udskudt skat, hvorfor ejendomsværdireguleringen udgør 3.086 t.kr., som påvirker 

handelsværdien positivt.  

Goodwillen, som er beregnet til 3.482 t.kr., skal fratrækkes udskudt skat, der udgør 22 %, hvorfor 

goodwillen fratrukket udskudt skat udgør 2.716 t.kr., som påvirker handelsværdien positivt.  

Den opgjorte handelsværdi på kr. 25.579 vil som udgangspunkt medføre en afståelsesbeskatning hos 

Peter, medmindre der anvendes en af de nævnte generationsskiftemodeller. Afståelsesbeskatningen, 

som beskrevet i afsnit 4.1, kan beregnes på følgende måde: 

 

Tabel 5: Opgørelse af afståelsesbeskatning ved salg Kilde: Egen tilvirkning 

Peter har oprindeligt indskudt 500 t.kr. i Byggegrossisten A/S, som derfor udgør hans 

anskaffelsessum, der skal fratrækkes i handelsværdien. Da Peter har ejet aktierne i Byggegrossisten 

A/S siden 1992, gives der et ejertidsnedslag på 1 % pr. år frem til og med år 1998 jf. afsnit 4.1. 

Det betyder, at Peters aktieavance, såfremt aktierne afstås, vil være 23.574 t.kr. Heraf skal der betales 

9.893 t.kr. i aktieskat jf. ovenstående beregning. 

 

9.3 Valg af generationsskiftemodel 

I gennem afhandlingen er det blevet belyst, at der er mange forskellige måder at foretage et 

generationsskifte på. Mulighederne er mange, og den mest optimale model er forskellig fra 

overdragelse til overdragelse alt efter, hvilke ønsker og behov der er til generationsskiftet.  

Beløb i t.kr

Opgørelse af aktieavancen:

Opgjort handelsværdi for Byggegrossisten A/S 25.579        

Anskaffelsessum for aktierne -500            

Aktieavance før nedslag 25.079        

Ejertidsnedslag 1992-1998 -1.505         

Aktieavance 23.574        

Opgørelse af aktiebeskatningen:

27 % skat af de første 52,9 t.kr. 14               

42 % skat af 23.521 t.kr. (23.574-52,9) 9.879          

Aktieskat i alt 9.893          
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Peters ønske ved generationsskiftet af Byggegrossisten A/S er, at overdragelsen skal ske med lavest 

mulig beskatning, og at Peter opnår sit kapitalbehov til finansieringen af hans pensionstilværelse samt 

gave til Jens.  

For at finde ud af hvilken generationsskifte model, der er den mest optimale for Byggegrossisten A/S, 

er det nødvendigt at kigge på flere forskellige modeller for at beregne, hvilken model der opfylder 

Peters ønsker og behov bedst muligt. Der findes, som tidligere påpeget, talrige af modeller baseret på 

forskellige kombinationer af omstruktureringsmuligheder samt finansieringsmuligheder.  

For at belyse mulighederne er der valgt to forskellige metoder, der begge har til fælles at udskyde 

beskatningen. Forskellen ligger primært i fremgangsmåden, kompleksiteten samt tidshorisonten for, 

hvornår generationsskiftet skal ske.  

Model 1 vil tage udgangspunkt i en overdragelse med skattemæssig succession, som beskrevet i afsnit 

6, og går ud på, at Peter overdrager aktierne i Byggegrossisten A/S med succession til sønnen Anders. 

Det vederlag, som opstår ved overdragelsen, skal berigtiges delvis som gave og delvis med optagelse 

af lån.  

Overdragelsen kan illustreres således: 

 

Figur 1: Overdragelse model 1 Kilde: Egen tilvirkning  

Model 2 vil tage udgangspunkt i en aktieombytning med efterfølgende tilbagesalg til udstedende 

selskab. Modellen går ud på, at Peter foretager en skattefri aktieombytning ved stiftelse af et 

holdingselskab, som Anders efterfølgende succederer i. Det nu fælles ejet holdingselskab køber 
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efterfølgende Peters ejerandel via et tilbagesalg til udstedende selskab. Fordelingen af ejerandelene i 

holdingselskabet fastsættes efter Peters kapitalbehov.  

Overdragelsen kan illustreres således: 

 
Figur 2: Overdragelse model 2 Kilde: Egen tilvirkning 

Peter er opmærksom på, at hans ønsker og valg til generationsskiftet, herunder ønsket om at holde 

sønnen Jens uden for overdragelsen, påvirker mulighederne for at foretage det mest optimale 

generationsskifte. Peter ønsker derfor også en beregning på, hvordan generationsskiftet kan foretages 

mest optimalt uden, at der tages højde for hans ønsker til kapitalbehov på 10 millioner kroner samt 

ønske om at holde Jens uden for overdragelsen. Han ønsker dog stadig at modtage minimum 1 

millioner kroner til pensionstilværelsen. 

Model 3 vil tage udgangspunkt i en overdragelse til begge sønner, samt at der kun stilles et kapitalkrav 

på 1 millioner kroner til Peters pensionstilværelse. Modellen vil tage afsæt i model 1’s principper 

omkring skattemæssig succession med tilvalg af model 2’s tilbagesalg til udstedende selskab. 

Overdragelsen kan illustreres således: 

 
Figur 3: Overdragelse model 3 Kilde: Egen tilvirkning  
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9.3.1 Beregning af generationsskifte – Model 1 (Succession) 

Model 1 tager udgangspunkt i aktieavancebeskatningslovens regler omkring succession af aktier, som 

beskrevet i afsnit 6. Ved overdragelse af aktier med succession overdrager Peter alle sine aktier i 

Byggegrossisten A/S til sønnen Anders, uden der udløses nogen skat i forbindelse med 

generationsskiftet. Skatten udskydes i stedet til det tidspunkt, hvor Anders sælger aktierne, 

medmindre der igen anvendes reglerne omkring succession.  

Konsekvensen for Peter vil være, at der ikke skal betales skat af det modtagne vederlag, og 

konsekvenserne for Anders vil være, at han indtræder i Peters skattemæssige stilling i forhold til 

anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt samt anskaffelseshensigt.  

Vederlaget, som skal betales for aktierne, vil blive betalt via gave og lånoptagelse. Finansieringen 

bliver tilpasset i forhold til Peters kapitalbehov, som beskrevet i afsnit 9.1. 

For at kunne anvende reglerne omkring succession af aktier er der en række betingelser, som skal 

være opfyldt. Betingelserne vil i efterfølgende afsnit blive vurderet i forhold til casen for at sikre, at 

overdragelsen kan ske med succession. Såfremt overdragelsen gennemføres, og der efterfølgende 

findes ud af, at betingelserne for overdragelse med succession ikke er opfyldt, vil overdragelsen være 

skattepligtig, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til Peters ønsker og behov, da der således vil 

skulle betales afståelsesskat, som beregnet i afsnit 9.2.2. 

Overdragelse med succession kan kun finde sted, såfremt parterne er omfattet af den nærmere 

afgrænset personkreds, som beskrevet i afsnit 6.1. Da Anders er søn til Peter, og de begge er 

skattepligtig til Danmark, vil parterne opfylde kravene til personkredsen.  

Det er ikke alle aktiviteter samt indtægter, der kan overdrages med succession herunder aktiviteter 

omfattet af pengetanksreglen. Der er ingen væsentlige finansielle indtægter, hvorfor der kun kigges 

på aktiverne. Pengetanksreglens beregninger for Byggegrossisten A/S udviser følgende: 

 

 

 

 

Tabel 6: Opgørelse af pengetanksreglen    

Kilde: Egen tilvirkning 

Balancedelen i t.kr. 2015 2016 2017

Likvide beholdninger 3.614          5.534          5.130          

Finansielle poster i alt 3.614          5.534          5.130          

Aktiver i alt 35.757       34.046       33.337       

Bogført værdi af ejendom -15.011      -14.516      -14.021      

Markedsværdi af ejendom 21.150       21.150       21.150       

Aktiver i alt til markedsværdi 41.896       40.680       40.466       

Finansielle af samlet aktiver i % 8,63% 13,60% 12,68%

Gennemsnit 11,64%
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Byggegrossisten A/S er derfor ikke omfattet af pengetanksreglen, da de finansielle aktiver kun udgør 

11,64 % af de samlede aktiver. 

Overdragelsen skal endvidere minimum udgøre 1 % af aktiekapitalen i selskabet, og da der 

overdrages 100% af aktierne i Byggegrossisten, vil denne betingelse også være opfyldt.  

Slutteligt må der ikke være konstateret et tab på aktierne, hvilket heller ikke er tilfældet, da den 

opgjorte handelsværdi er positiv jf. 9.2.2.  

Alle betingelserne for at kunne foretage overdragelse af aktier med succession i casen er derfor 

opfyldt, og overdragelsen kan gennemføres med succession.  

Vederlaget for aktierne skal udgøre handelsværdien for selskabet, som i afsnit 9.2.2 er opgjort til 

25.579 t.kr på baggrund af TSS-cirkulæret 2000-9. Peter har et kapitalbehov på 10 millioner kroner, 

som skal låne finansieres af Anders. Det resterende beløb på 15.579 t.kr. vil blive givet som gave fra 

Peter til Anders. I forbindelse med beregningen af gaveafgiften gives der et nedslag for passivposten 

som udgør 22% af den skattepligtige avance på 23.574 t.kr., som er opgjort i afsnit 9.2.2.  

Ved at Peter betaler gaveafgiften, kan der spares 47 t.kr. i skat jf. nedenstående beregning. 

 
Tabel 7: Sammenligning af gaveafgift Kilde: Egen tilvirkning 

  

Beløb i t.kr Gaveafgift betalt af Peter Gaveafgift betalt af Anders

Gave 14.903                            15.579                              

Nedslag passivpost -5.186                            -5.186                               

Afgiftsfrit beløb jf. BAL 23 -64,3                              -64,3                                 

Gavebeløb før skat 9.653                             10.328                              

Gaveafgift, 7 % 676                                -723                                  

Gavebeløb efter skat 10.328                            9.605                                

Passivpost 5.186                             5.186                                

Afgiftsfrit beløb jf. BAL 23 64,3                               64,3                                  

Gavebeløb i alt 15.579                            14.856                              

Gavebeløb efter skat når Anders betaler skatten 14.903                              

Gavebeløb efter skat når Jens betaler skatten 14.856                              

Forskel 47                                     
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For at Peter stadig opnår sit kapitalbehov på 10 millioner kroner, skal vederlaget vederlægges på 

følgende måde:  

 

Tabel 8: Opgørelse af vederlag Kilde: Egen tilvirkning 

For at kunne betale det kontante vederlag på 10.676 t.kr. vil Anders udlodde et udbytte fra 

Byggegrossisten A/S på 3 millioner kr. i overdragelsesåret. De resterende 7,7 millioner kroner skal 

lånefinansieres i banken, hvor han har fået et tilbud på et annuitetslån med en rente på 3% p.a. Lånet 

afdrages over 10 år, og ydelserne skal finansieres via udbytte fra Byggegrossisten A/S. De samlede 

låneomkostninger vil være 1.323 t.kr. jf. bilag 2, som Anders vil kunne fradrage i sin personlige skat. 

Det betyder, at der samlet skal udloddes et nettoudbytte fra Byggegrossisten A/S over de næste 10 år 

på 11.999 t.kr. svarende til det kontante vederlag plus låneomkostningerne. Bruttoudbyttet over de 

næste 10 år vil udgøre 20.688 t.kr. med en samlet betalt udbytteskat på 8.689 t.kr.49.  

Anvendelsen af model 1 er en simpel form for overdragelse, der ikke indebærer komplekse elementer, 

som eksempelvis en omstrukturering, hvorfor at generationsskiftet kan ske med kort varsel i forhold 

til de øvrige modeller.  

Peter vil med modellen opnå sit kapitalbehov i overdragelsesåret, uden at der sker nogen beskatning 

af vederlaget. Omvendt vil finansieringen for Anders i modellen være tung, da Anders skal ud og 

optage ekstern lånefinansiering for at kunne betale vederlaget til Peter. Derudover skal de løbende 

afdrag finansieres via udlodninger fra Byggegrossisten A/S, hvilket vil udløse en aktieskat. Samlet 

set vil omkostningerne for Anders ved overdragelse med succession udgøre følgende: 

 

Tabel 9: Opgørelse af omkostninger i alt ved      

model 1 Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
49 42 % af bruttoudbyttet – Der tages ikke højde for progressionsgrænsen med 27 % beskatning 

Kontant/lån betaling, kapitalbehov Peter 10.000       

Kontant/lån betaling, gaveafgift 676             

Gave 14.903       

I alt 25.579       

Låneomkostninger, banklån 1.323                   

Heraf skattebesparelse, 27,6 % kapitalindkomst 1) -365                     

Heraf skattebesparelse, 22 % selskabsindkomst -                       

Betalt gaveafgift for Jens 1.166                   

Betalt gaveafgift for Anders 676                      

Betalt udbytteskat (Anders) 8.689                   

Omkostninger i alt 11.488                

1) http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2017
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Det anbefales, at Anders efterfølgende foretager en skattefri aktiebytning, da holdingselskabet 

fremadrettet vil kunne bruges til at flytte overskydende likviditet fra Byggegrossisten A/S, uden dette 

udløser beskatning.  

 

9.3.2 Beregning af generationsskifte – Model 2 (Aktieombytning med tilbagesalg) 

Model 2 tager udgangspunkt i aktieavancebeskatningslovens regler omkring skattefri aktieombytning 

samt reglerne omkring tilbagesalg til udstedende selskab, som beskrevet i afsnit 7 og 8.  

Modellen tager sit afsæt i, at Peter stifter et holdingselskab, hvor aktierne i Byggegrossisten A/S 

indskydes via en skattefri aktieombytning. Herefter skal sønnen Anders succedere i ejerskabet af det 

nystiftede holdingselskab. Ejerandelen skal fastsættes efter Peters kapitalbehov, og vederlaget i 

forbindelse med successionen skal vederlægges via en gave til Anders.  

Efterfølgende foretager det nystiftede holdingselskab et tilbagekøb af Peters anparter, således at 

Peters kapitalbehov opnås. Modellen opnår herved ønsket om at overdrage 100% af Byggegrossisten 

A/S til sønnen Anders. 

 

9.3.2.1 Skattefri aktieombytning 

Første step i modellen er at foretage den skattefrie aktieombytning af aktierne i Byggegrossisten A/S, 

som beskrevet i afsnit 7.1.  

Aktieombytningen skal ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018, og det forudsættes i casen, 

at betingelserne herfor i forhold til 6-måneders fristen er opfyldt. Aktieombytningen skal foretages 

med tilladelse fra SKAT, da det herved er muligt at opretholde skattefriheden ved et efterfølgende 

salg inden for 3 år.  

For at kunne anvende reglerne omkring skattefri aktieombytning er der en række betingelser, som 

skal være opfyldt. Betingelserne vil i efterfølgende afsnit blive vurderet i forhold til casen for at sikre, 

at aktieombytningen kan ske uden skattepligt. Såfremt aktieombytningen gennemføres, og der 

efterfølgende findes ud af, at betingelserne for ombytning med skattefrihed ikke er opfyldt, vil 

aktieombytningen være skattepligtig, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til Peters ønsker og 

behov, da der således vil skulle betales afståelsesskat, som beregnet i afsnit 9.2.2. 
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For at kunne foretage en skattefri aktieombytning skal selskabet være omfattet af de omtalte selskaber 

jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1, hvilket Byggegrossisten A/S er. Peter har endvidere 

bestemmende indflydelse i selskabet og er fuld skattepligtig til Danmark.  

Jf. ovenstående vurderes 6-måneders fristen at være opfyldt, som ligeledes er et krav for at kunne 

foretage den skattefrie aktieombytning.  

Slutteligt skal aktieombytningen være forretningsmæssigt begrundet, da aktieombytningen skal ske 

med tilladelse fra SKAT. Aktieombytningen sker som led i et generationsskifte, hvilket er en 

forretningsmæssig begrund jf. SKM.2003.118.  

Alle betingelserne for at kunne foretage en skattefri aktieombytning i casen er opfyldt, og 

aktieombytningen kan derfor foretages skattefrit.  

Ved stiftelsen af det nye holdingselskab følger det af selskabsloven, at selskabskapitalen for 

anpartsselskaber minimum skal udgøre 50.000 kr. Selskabskapitalen kan enten indskydes med 

kontanter eller ved et apportindskud, hvor andre værdier end kontanter indskydes50.  

I casen stiftes holdingselskabet med apportindskud af kapitalandelen i Byggegrossisten A/S. Dette 

kræver, at der udarbejdes en vurderingsberetning fra en statsautoriseret revisor51. Ved fastsættelse af 

værdien af aktierne ved ombytningen skal handelsværdien opgjort efter TSS-cirkulæret 2000-9 

benyttes. Handelsværdien er i afsnit 9.2.2 opgjort til 25.579 t.kr.  

Åbningsbalancen 1. januar 2018 for det nye holdingselskab vil udgøre følgende:  

 
Tabel 10: Opgørelse af åbningsbalance 01.01.18 for Holding ApS Kilde: Egen tilvirkning 

Peter har nu foretaget en skattefri aktieombytning af aktierne i Byggegrossisten A/S. 

Holdingselskabet ejer nu 100% af aktierne i Byggegrossisten A/S, og Peter ejer 100% af anparterne 

i holdingselskabet. 

                                                           
50 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber 
51 http://www.selskabsadvokaterne.dk/advokat/selskabsret/apportindskud/ 

Beløb i t.kr.

Aktiver Passiver

Kapitalandele hos tilknyttede virksomheder 25.579   Selskabskapital 50              

Finansielle anlægsaktiver i alt 25.579   Overkurs ved emission 25.529     

Anlægsaktiver i alt 25.579   Egenkapital i alt 25.579     

Aktiver i alt 25.579   Passiver i alt 25.579     

https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber
http://www.selskabsadvokaterne.dk/advokat/selskabsret/apportindskud/
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9.3.2.2 Overdragelse med succession  

Næste step i modellen er at foretage en overdragelse af en andel af anparterne i det nye holdingselskab 

til sønnen Anders. Overdragelsen skal ske ved skattemæssig succession, der bygger på de samme 

principper som i model 1. Overdragelsen opfylder betingelserne for skattemæssig succession, som 

blev gennemgået i model 1, hvorfor disse ikke vil blive belyst yderligere. 

Som tidligere beskrevet skal andelen af anparterne, der bliver overdraget blive opgjort på baggrund 

af Peters kapitalbehov og vederlaget for anparterne, gives som gave til Anders. Gaveafgiften betales 

af Peter i lighed med model 1. Peters andel af anparterne, som udgør hans kapitalbehov, kan opgøres 

til: 

 
Tabel 11: Opgørelse af ejerandele ved overdragelse Kilde: Egen tilvirkning 

Peter skal i forbindelse med generationsskiftet bruge 10 millioner kroner til betaling af gave til Jens 

samt pensionisttilværelsen jf. afsnit 9.1. Derudover skal Peter bruge 475 t.kr. til finansieringen af 

gaveafgiften ved overdragelsen af anparterne til Anders. Gaveafgiften er opgjort på følgende måde: 

 

 

 

Tabel 12: Opgørelse af gaveafgift Kilde: Egen 

tilvirkning 

Ved opgørelsen af passivposten er der taget en forholdsmæssig andel af passivposten på 5.186 t.kr., 

opgjort 9.3.1, svarende til Anders’ nye kapitalandel i holdingselskabet. 

Kapitalbehov, Peter 10.000                                     

Kapitalbehov til betaling af gaveafgift 475                                           

Kapitalbehov til betaling af afståelsesskat 6.507                                        

Peters andel af egenkapitalen 16.982                                     

Anders andel af egenkapitalen 8.597                                        

Egenkapital i alt 25.579                                     

Peters ejerandel i % (16.982/25.579) 66,39%

Anders' ejerandel i % (8.597/25.579) 33,61%

I alt 100,00%

Beløb i t.kr Gaveafgift betalt af Peter

Gave 8.597                             

Nedslag passivpost, 33,61 % af 5.186 t.kr. -1.743                            

Afgiftsfrit beløb jf. BAL § 23 -64,3                              

Gavebeløb før skat 6.790                             

Gaveafgift, 7 % 475                               
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Da Peter bliver skattepligtig af det senere forestående tilbagesalg af aktier til holdingselskabet, opstår 

der et kapitalbehov hos Peter til betaling af afståelsesskatten. Afståelsesskatten er beregnet til 6.507 

t.kr. og opgjort på følgende måde:  

 

Tabel 13: Opgørelse af afståelsesskat Kilde: Egen tilvirkning 

Ved beregningen af afståelsesskatten er der ikke taget højde for progressionsgrænsen med 27% 

beskatning. 

Konsekvensen af ovenstående er nu, at Anders ved en skattemæssig succession har overtaget 33,61% 

af anparterne i holdingselskabet. 

 

9.3.2.3 Tilbagesalg til det udstedende selskab 

Sidste step i modellen er, at holdingselskabet køber de resterende anparter af Peter for den opgjorte 

afståelsessum på 16.982 t.kr. Tilbagebetalingen skal ske ved en kapitalnedsættelse med udbetaling til 

aktionæren jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2., og da tilbagesalget ikke er muligt at gennemføre 

med succession, vil afståelsessummen som udgangspunkt udløse udbyttebeskatning for Peter. Det 

betyder, at Peter vil blive beskattet af hele beløbet og ikke kun avancen i forhold til 

anskaffelsessummen. Der kan dog opnås dispensation, således at det kun er avancen, der beskattes, 

og da Peter afhænder hele sin kapitalandel forudsættes det, at denne dispensation er givet.  

Afståelsesskatten er opgjort til 6.507 t.kr. jf. tabel 13.  

For at kunne betale det kontante vederlag på 16.982 t.kr. til Peter bliver der udloddet et udbytte fra 

Byggegrossisten A/S på 3 millioner kr. i overdragelsesåret. De resterende 14 millioner kroner skal 

lånefinansieres i banken, hvor han har fået et tilbud på et annuitetslån med en rente på 3% p.a. Lånet 

afdrages over 10 år, og ydelserne skal finansieres via udbytte fra Byggegrossisten A/S. De samlede 

låneomkostninger vil være 2.412 t.kr. jf. bilag 3, som selskabet vil kunne fradrage i selskabets 

skattepligtige indkomst. Da selskabet er sambeskattet med Byggegrossisten A/S forudsættes det, at 

Opgjort afståelsessum af Peters Holding ApS 16.982                                     

Oprindelig anskaffelsessum på aktierne -500                                          

Aktieavance før nedslag 16.482                                     

Ejertidsnedslag 1992-1998 -989                                          

Aktieavance 15.493                                     

Heraf 42 % afståelsesskat 6.507                                        
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låneomkostningerne kan fradrages i en positiv skattepligtig indkomst, hvilet betyder, at fradraget har 

en skatteværdi på 22 % svarende til -531 t.kr. 

Det betyder, at der samlet skal udloddes et udbytte fra Byggegrossisten A/S over de næste 10 år på 

18.863 t.kr. svarende til det kontante vederlag plus låneomkostningerne. Udlodningen vil ske uden 

beskatning af udbyttet sker fra datterselskab til moderselskab og dermed er omfattet af skattefriheden 

jf. afsnit 4.2. 

Peter vil med modellen opnå sit kapitalbehov i overdragelsesåret - dog vil det ske med beskatning i 

afståelsesåret. Omvendt vil der ikke været nogen selvfinansiering for Anders ved brug af modellen, 

da finansieringen af vederlaget sker gennem holdingselskab. Afdragene på banklånet skal løbende 

finansieres via udlodninger fra Byggegrossisten A/S, som vil ske skattefrit. Samlet set vil 

omkostningerne ved brug af model 2 være følgende: 

 
Tabel 14: Opgørelse af omkostninger i alt ved model 2 Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.3.4 Beregning af generationsskifte – Model 3 (Succession med tilbagesalg) 

Model 3 tager udgangspunkt i overdragelse af aktier til Anders og Jens med skattemæssig succession 

og følger de samme principper og betingelser som i model 1. Betingelserne for at kunne foretage 

skattemæssig succession er gennemgået i model 1 og vurderes uændret i forhold til anvendelsen i 

model 3, hvorfor disse ikke vil blive gennemgået igen.  

Overdragelsesandelen skal fastsættes efter Peters ønskede kapitalbehov, og vederlaget for aktierne 

gives som gave til sønnerne. Gaveafgiften betales af Peter som i model 1 og model 2.  

Ved en overdragelsesandel på 86,86% af aktierne vil Peter kunne opnå et bruttoprovenu på 3.361 t.kr 

ved et efterfølgende tilbagesalg til Byggegrossisten A/S, hvilket svarer til Peters kapitalbehov efter 

betaling af gaveafgift for sønnerne samt afståelsesskat ved tilbagesalget. Andelen er opgjort på 

baggrund af nedenstående beregning: 

Låneomkostninger, banklån 2.412                                        

Heraf 22 % skatteværdi af omkostningerne -531                                          

Betalt gaveafgift for Jens 1.166                                        

Betalt gaveafgift for Anders 475                                           

Betalt afståelsesskat 6.507                                        

Omkostninger i alt 10.029                                     
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Tabel 15: Opgørelse af overdragelsesandel Kilde: Egen tilvirkning 

Gaveafgiften er beregnet på baggrund af en gave på 11.109 t.kr. til hhv. Jens og Anders. Der gives et 

nedslag for den overtagne passivpost, som er opgjort i afsnit 9.3.1. Derudover er der modregnet det 

årlige afgiftsfrie beløb som kan gives til sønnerne efter boafgiftslovens § 23. Dette giver samlet en 

gaveafgift på 1.231 t.kr. jf. nedenstående beregning: 

 
Tabel 16: Opgørelse af gaveafgift Kilde: Egen tilvirkning 

Sidste step i modellen er at Byggegrossisten A/S køber de resterende aktier hos Peter for den opgjorte 

afståelsessum på 3.361 t.kr. Tilbagebetalingen skal ske ved en kapitalnedsættelse med udbetaling til 

aktionæren jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2., og da tilbagesalget ikke er muligt at gennemføre 

med succession, vil afståelsessummen som udgangspunkt udløse udbyttebeskatning for Peter. Det 

betyder, at Peter vil blive beskattet af hele beløbet og ikke kun avancen i forhold til 

anskaffelsessummen. Der kan dog opnås dispensation, således at det kun er avancen der beskattes, 

og da Peter afhænder hele sin kapitalandel forudsættes det, at denne dispensation er givet.  

  

Kapitalbehov, Peter 1.000                                        

Kapitalbehov til betaling af gaveafgift jf. tabel 16 1.231                                        

Kapitalbehov til betaling af afståelsesskat jf. tabel 17 1.130                                        

Peters andel af egenkapitalen 3.361                                        

Jens' andel af egenkapitalen 11.109                                     

Anders' andel af egenkapitalen 11.109                                     

Egenkapital i alt 25.579                                     

Peters ejerandel i % (3.361/25.579) 13,14%

Jens' ejerandel i % (11.109/25.579) 43,43%

Anders' ejerandel i % (11.109/25.579) 43,43%

I alt 100,00%

Beløb i t.kr

Gavebeløb, 2 x 11.109 jf. tabel 15 22.218                            

Nedslag passivpost, 2 x 43,43 % af 5.186 t.kr. -4.505                            

2 x Afgiftsfrit beløb jf. BAL § 23 -128,6                            

Gavebeløb før skat 17.584                            

Gaveafgift, 7 % 1.231                            
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Afståelsesskatten er opgjort til 1.130 t.kr. jf. nedenstående tabel 17. 

 

Tabel 17: Opgørelse af afståelsesskat Kilde: Egen tilvirkning 

I opgørelsen af afståelsesskatten er der ikke taget højde for progressionsgrænsen med 27% 

beskatning.  

Peter vil således opnå sit kapitalbehov i overdragelsesåret, dog vil det ske med beskatning i 

afståelsesåret. Omvendt vil der ikke være behov for ekstern finansiering af vederlaget, da 

Byggegrossisten A/S har kapital til at kunne betale aktierne kontant. Samlet set vil omkostningerne 

ved brug af model 3 være følgende: 

 
Tabel 18: Opgørelse af omkostninger i alt ved model 3 Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Opgjort afståelsessum jf. tabel 15 3.361                                        

Oprindelig anskaffelsessum på aktierne -500                                          

Aktieavance før nedslag 2.861                                        

Ejertidsnedslag 1992-1998 -172                                          

Aktieavance 2.689                                        

Heraf 42 % afståelsesskat 1.130                                        

Betalt gaveafgift for Jens 616                                           

Betalt gaveafgift for Anders 616                                           

Betalt afståelsesskat 1.130                                        

Omkostninger i alt 2.361                                        



Side 74 af 85 

 

9.3.5 Valg af model 

Nedenfor er oplistet omkostningerne i alt ved de forskellige modeller samt Peters nettoprovenu: 

 
Tabel 19: Sammenligning af modeller Kilde: Egen tilvirkning 

Ved sammenligning af omkostninger ved hhv. valg af model 1 og model 2 kan det konkluderes, at 

model 2 med skattefri aktieombytning og efterfølgende tilbagesalg til selskabet er mest gunstig.  

Ved valg af denne model vil de samlede omkostninger ved overdragelsen udgøre 10.029 t.kr. mod 

11.488 t.kr. ved anvendelse af model 1. Forskellen ligger primært i finansieringsformen, hvor det i 

model 1 er Anders, der personligt finansierer vederlaget til Peter, er det i model 2 selskabet 

Byggegrossisten A/S, som forestår finansieringen. Derudover vil beskatningen i model 1 være højere 

end i model 2, da der i model 1 skal betales udbytteskat af hele det udbetalte beløb til finansieringen 

af ydelserne på lånet, hvor der i model 2 kun skal betales afståelsesskat på avancen af vederlaget.  

I modellerne er der ikke taget højde for omkostninger til rådgivere og revisor, men det må antages, at 

omkostningerne hertil vil være højere i model 2 og model 3 som følge af den øgede kompleksitet ved 

omstruktureringer samt tilbagesalg end ved model 1, hvor der blot foretages en skattemæssig 

succession i aktierne. Meromkostningerne vurderes dog højst at udgøre 50 t.kr., hvorfor disse ikke er 

væsentlige i forhold til den samlede vurdering af den mest gunstige generationsskiftemodel.  

Beløb i t.kr. Model 1 Model 2 Model 3

Omkostninger

Låneomkostninger 1.323          2.412          -               

Skatteværdi af omkostningerne -365            -531            -               

Betalt gaveafgift for Jens 1.166          1.166          616              

Betalt gaveafgift for Anders 676             475              616              

Betalt udbytteskat (Anders) 8.689          -               -               

Betalt afståelsesskat (Peter) -              6.507          1.130          

Omkostninger i alt 11.488       10.029        2.361          

Peters provenu

Kontant betaling 10.676 16.982        3.361          

Betalt kontant gave til Jens -7.834 -7.834         -               

Betalt gaveafgift -1.842 -1.641         -1.231         

Betalt afståelsesskat - -6.507         -1.130         

Netto provenu 1.000 1.000          1.000          
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Endvidere forudsættes det i model 1 og model 2, at der er tilstrækkelig likviditet over de kommende 

10 år i Byggegrossisten A/S til at kunne udlodde udbytte til brug for finansieringen af den eksterne 

lånekapital. Såfremt dette ikke er muligt, vil ovenstående omkostninger ændre sig. 

Såfremt, at Peter kan se igennem med hans ønske til at holde Jens uden for overdragelsen af 

Byggegrossisten, samt at sønnerne kan blive enige om et fællesejerskab, vil denne løsning være den 

mest optimale jf. beregningen i model 3. Her vil de samlede omkostninger ved generationsskiftet kun 

udgøre 2.361 t.kr., hvilket skyldes, at der ikke skal optages nogen ekstern finansiering ved afståelsen 

til finansiering af Jens’ gave på de 9 millioner kroner. Der betales i stedet kun 7 %’s gaveafgift på 

overdragelsen af aktierne i Byggegrossisten A/S samt afståelsesskat på det væsentlige lavere 

vederlag, Peter nu kun har behov for, som følge af at han ikke skal give en gave privat til Jens, men 

alene har et kapitalbehov for 1 million kroner tillagt betalingen af gaveafgiften og afståelsesskatten.  

Såfremt, at Peter vente med at gennemføre generationsskiftet til år 2020, vil der kunne spares 

yderligere 352 t.kr. i gaveafgift som følge af Folketingets beslutning omkring nedsættelse af 

gaveafgiften ved overdragelser af familieejede virksomheder fra 15 % til 5 % i år 2020. En udskydelse 

vil dog sandsynligvis påvirke handelsværdien på Byggegrossisten A/S som følge af positive 

driftsresultater i årene frem til overdragelsen, hvorfor der skal tages højde for dette i vurderingen af, 

hvorvidt en udskydelse kan betale sig. Såfremt merværdien for aktierne i Byggegrossisten A/S udgør 

mindre end 7.040 t.kr. vil en udskydelse kunne betale sig, og baseret på de fremadrettede 

forventninger samt realiserede resultater vurderes merværdien at udgøre mindre end dette frem til år 

2020, hvorfor det anbefales at generationsskiftet udskydes til år 2020.  

Ulempen ved modellen er, at modellen ikke opfylder ønsket om, at det kun er Anders som overtager 

Byggegrossisten A/S. I stedet skal Anders og Jens dele ejerskabet og de fremadrettede afkast fra 

selskabet. Dette ville kunne skabe strid i forhold til de bløde værdier, som også skal overvejes ved et 

generationsskifte jf. afsnit 3.3. 

En løsning på problemstillingen kunne være at foretage efterfølgende omstruktureringer af selskabet, 

som eksempelvis en spaltning af selskabet, hvor driftsaktiviteten og formue-aktiverne spaltes til to 

selskaber, som skulle ejes af hhv. Anders og Jens. Sønnerne kunne også aftale et efterfølgende salg 

af Jens’ ejerandel til Anders ved eksempelvis valg af løbende ydelser eller sælgerfinansiering som 

finansieringsform. Jens skal dog være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser ved et 

eventuelt salg til Anders, da dette som udgangspunkt ville medføre afståelsesbeskatning, medmindre 

der etableres en holding-struktur via en aktieombytning hos sønnerne.  
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Valget af generationsskiftemodel afhænger derfor af, hvilke ønsker der vægtes højst hos sønnerne og 

Peter. Ved valg af model 2 bliver ønsket omkring formuefordeling af hhv. likvider og ejerskab af 

Byggegrossisten opfyldt, og ved valg af model 3 bliver ønsket omkring lavest muligt beskatning ved 

generationsskiftet opfyldt.  

Alt andet lige er forskellen på omkostningerne så store, at den umiddelbare anbefaling til valg af 

metode er, at model 3 skal vælges som optimal generationsskiftemodel. Det anbefales endvidere, at 

generationsskiftet udskydes til år 2020, da der herved kan opnå en besparelse på gaveafgiften på 2 

procentpoint.  

 

9.5 Delkonklusion 

Indledningsvist er det blevet belyst, at Byggegrossisten A/S er parat til et generationsskifte. Sønnen 

Anders har opbygget et rigtig godt kendskab til virksomhedens aktiviteter og kunder og har derfor et 

rigtig godt udgangspunkt for at få overdraget det ledelsesmæssige ansvar. Det vurderes endvidere, at 

virksomheden er moden til et generationsskifte, da virksomheden de senere år har været mindre og 

mindre afhængig af Peter som person, og kunderne ikke finderne det afgørende, hvem de køber deres 

byggematerialer af.  

Timingen for generationsskiftet er også rigtig god i forhold til virksomhedens situation, da selskabet 

leverer stabile driftsresultater, og forventningerne til fremtiden er uændret.  

Det ejermæssige ansvar vil Peter helst have, at Anders overtager, mod at Jens modtager en gave 

svarende til værdien af virksomhedsoverdragelsen. Peter er dog åben for en fælles overdragelse, 

såfremt de økonomiske fordele herved overstiger de bløde værdier.  

Værdien af Byggegrossisten A/S er blevet værdiansat efter TSS-cirkulæret 2000-9 og udgør 25.579 

t.kr., som vil udløse en aktieskat på 9.893 t.kr., såfremt Peter afstår aktierne uden anvendelse af 

generationsskiftemodellerne.  

For at få belyst den mest gunstige model til generationsskiftet er der foretaget beregner på tre 

forskellige metoder. To af metoderne opfylder Peters ønske omkring at holde sønnen Jens uden for 

generationsskiftet, og den sidste metode belyser det mest optimale økonomiske generationsskifte.  
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Den mest gunstige metode er model 3, som omhandler en overdragelse af aktierne til begge sønner 

med skattemæssig succession. Metoden opfylder dog ikke ønsket om at holde Jens uden for 

generationsskiftet af Byggegrossisten A/S. 

Valget af generationsskiftemodel afhænger derfor af hvilke ønsker som vægtes højst hos sønnerne og 

Peter. Ved valg af model 2 bliver ønsket omkring formuefordeling af hhv. likvider og ejerskab af 

Byggegrossisten opfyldt, og ved valg af model 3 bliver ønsket omkring lavest muligt beskatning ved 

generationsskiftet opfyldt.  

Det anbefales, at model 3 anvendes som generationsskiftemodel, da omkostningerne i forbindelse 

generationsskiftet vil være 7.668 t.kr. lavere end ved valg af den næst gunstige model 2, som 

omhandler en aktieombytning med efterfølgende tilbagesalg til udstedende selskab samt en gave til 

Jens på 9 millioner kroner. 

 

10. Konklusion 

At foretage et generationsskifte er en stor beslutning, som bør planlægges tidligt i forløbet, da mange 

af overvejelserne oftest kræver god tid. Generationsskiftet består både af overdragelsen af det 

ledelsesmæssige samt overdragelsen af det ejermæssige, og da det ikke er alle virksomheder, som 

egner sig til et generationsskifte, er det indledningsvist vigtigt at vurdere de økonomiske aspekter 

eller bløde værdier, der kan forhindre et generationsskifte. Et velovervejet generationsskifte vil oftest 

medføre en lavere beskatning for den oprindelige ejer såvel som den nye ejer samt skabe en bedre 

overgang for virksomheden og dennes medarbejdere. 

Et generationsskifte vil som udgangspunkt medføre beskatning i afståelsesåret hos den oprindelige 

ejer. Ved beskatningen skal der sondres mellem, om salget sker personligt eller gennem en juridisk 

enhed, da beskatningsreglerne er forskellige. Ved overdragelse af aktier personligt beskattes der med 

27 % op til progressionsgrænsen, og herefter beskattes der med 42% af aktieindkomst, der overstiger 

dette. Såfremt, aktierne er ejet før 18. maj 1993, gives et ejertidsnedslag på maksimalt 25%. Nedslaget 

gives med 1% pr. år frem til og med 1998. Ved overdragelse af aktier gennem en juridisk enhed vil 

der oftest være tale om overdragelse af datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, hvor den juridiske 

enhed ikke vil være skattepligtig heraf. Beskatningen vil kunne udskydes, såfremt aktierne overdrages 

med skattemæssig succession, eller omstruktureringsmulighederne anvendes. 
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Værdiansættelsen af aktiver og passiver ved et generationsskifte skal generelt værdiansættes til 

”handel og vandel”, hvilket betyder, at værdiansættelsen skal ske markedsværdien på det tidspunkt 

for gennemførslen af generationsskiftet. Såfremt, overdragelsen sker mellem interesseforbundne 

parter, skal værdiansættelsen ske efter armslængdeprincippet, hvilket betyder, at virksomheden skal 

værdiansættes, som havde den været solgt til en uafhængig tredjemand, og ved fastsættelsen af 

værdien, skal der sondres mellem, om overdrager er inden- eller uden for gave- og afgiftskredsen, da 

der er forskellige metoder til opgørelse af værdierne. For at opretholde armslængdeprincippet har 

SKAT udarbejdet en række vejledningscirkulære, som kan følges ved opgørelsen af værdierne. 

Værdiansættelsen er et vigtigt område i forbindelse med generationsskiftet, da dette danner grundlag 

for overdragelsessummen samt den skat, der eventuelt udløses i forbindelse med overdragelsen. 

Ved overdragelsen er det muligt at udskyde beskatningen ved brug af skattemæssig succession. 

Konsekvensen heraf er, at den nye ejer i den oprindelige ejers skattemæssige stilling, og der derved 

ikke udløses nogen skat i forbindelse med generationsskiftet. Det er kun personer omfattet af 

personkredsen i kildeskattelovens § 33 C, der kan overdrages til ved anvendelse af skattemæssig 

succession, og aktierne må ikke være omfattet af pengetanksreglen. 

Et andet velbenyttet værktøj i forbindelse med et generationsskifte er omstruktureringer. En 

omstrukturering i forbindelse med et generationsskifte vil ofte gøre generationsskiftet mere fleksibelt 

og lettere i forhold til at foretage tilpasning til de ønsker og krav, som den oprindelige ejer såvel som 

nye ejer måtte have. Mulighederne for omstrukturering er mange og kan foretages via 

aktieombytninger, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller en kombination af disse. Den mest 

optimale omstruktureringsmetode vil variere fra overdragelse til overdragelse, da alle 

generationsskifter er unikke. En omstrukturering vil som udgangspunkt medføre beskatning, 

medmindre reglerne omkring succession er anvendt. Ved valg af den skattefrie metode kan 

omstruktureringen ske med eller uden tilladelse fra SKAT. Fordelen ved at foretage en 

omstrukturering med tilladelse fra SKAT er, at det vil være muligt at gennemføre et salg inden for 3 

år, uden omstruktureringen vil blive skattepligtig, hvilket vil være tilfældet ved en omstrukturering 

uden tilladelse fra SKAT.  

Der er forskellige finansieringsmuligheder ved et generationsskifte, som har forskellige 

skattemæssige konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at de forskellige muligheder overvejes ved 

overdragelsen. Ved familieoverdragelser er den mest brugte metode, at vederlaget ydes som en gave.  
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Problemstillingen i afhandlingen har taget udgangspunkt i, hvordan et generationsskifte af case-

virksomheden Byggegrossisten A/S kan foretages, og hvilke konsekvenser der er ved skiftet. 

Indledningsvist er det blevet belyst, at Byggegrossisten A/S er parat til et generationsskifte, og 

handelsværdien af aktierne er gjort efter TSS-cirkulæret 2000-9, som ved et salg uden skattemæssig 

succession vil udløse en aktieskat på 9.893 t.kr. 

Igennem analysen er det blevet belyst, at den mest gunstige overdragelsesmodel for Byggegrossisten 

A/S vil være model 3, som går ud på at overdrage aktierne i Byggegrossisten A/S til begge sønner 

med skattemæssig succession. De skattemæssige konsekvenser ved modellen vil være, at der skal 

betales gaveafgift samt aktieskat for i alt 2.361 t.kr. Metoden opfylder dog ikke ønsket om at holde 

Jens uden for generationsskiftet af Byggegrossisten A/S. Ved valg af model 2, som tager 

udgangspunkt i en aktieombytning med efterfølgende tilbagesalg til udstedende selskab, bliver ønsket 

omkring formuefordeling af hhv. likvider og ejerskab af Byggegrossisten opfyldt. Metoden er dog 

væsentlig mere omkostningstung end model 3.  Valget af generationsskiftemodel afhænger derfor af, 

hvilke ønsker, der vægtes højst hos sønnerne og Peter. 

Den samlede konklusion på problemstillingen er dog, at model 3 skal anvendes, da omkostningerne 

i forbindelse generationsskiftet vil være 7.668 t.kr. lavere end ved valg af den næst gunstige model 2. 

 

11. Perspektivering 

Problemstillingen i afhandlingen har taget udgangspunkt i et generationsskifte af et familieejet 

selskab med overdragelse inden for familien. Generelt kan overdragelser ske til mange forskellige 

parter, og emnet generationsskifte er meget bredt.  

Der er indledningsvist i afhandlingen lavet en række afgrænsninger herunder afgrænsninger fra 

overdragelse af personligt ejet virksomheder samt dødsbo. Da overdragelsen i afhandlingen sker 

inden for familien kunne det være interessant at arbejde videre med casen ved at analysere på de 

skattemæssige konsekvenser, såfremt ejeren ikke foretager et generationsskifte i levende live, og det 

derfor bliver et generationsskifte af et dødsbo.  

Afhandlingen tager primært sit afsæt i de skatteretlige problemstillinger ved et generationsskifte. Et 

generationsskifte indeholder dog også en lang række andre problemstillinger eksempelvis 

selskabsretlige samt juridiske forhold, som også gør sig gældende ved en overdragelse. Disse 
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problemstillinger ville give anledning til en ny afhandling for at analysere og vurdere, hvilke 

konsekvenser, generationsskiftet i den sammenhæng måtte have.  

Ved bevarelsen af hovedproblemstillingen er forslaget til Peter, at han vælger at overdrage aktierne i 

Byggegrossisten A/S til begge sønner med skattemæssig succession. Ved denne løsning vil begge 

sønner skulle dele ejerskabet af Byggegrossisten A/S. Dette vil kunne skabe strid i forhold til de bløde 

værdier, og det er tidligere set, at uenigheder kan skabe konflikter i familien. En ideel løsning på dette 

kunne være at foretage efterfølgende omstruktureringer af selskabet som eksempelvis en spaltning af 

selskabet, hvor driftsaktiviteten og formue-aktiverne spaltes til to selskaber, der skulle ejes af hhv. 

Anders og Jens. Sønnerne kunne også aftale et efterfølgende salg af Jens’ ejerandel til Anders ved 

eksempelvis valg af løbende ydelser eller sælgerfinansiering som finansieringsform. Mulighederne 

er mange og vil have forskellige konsekvenser, hvorfor disse problemstillinger også ville kunne give 

anledning til en ny afhandling for at analysere og vurdere, hvilken metode som vil være mest gunstig 

for begge sønnerne.  

Inden for de kommende år står ca. 23.000 familieejede virksomheder overfor et generationsskifte, 

som ofte vil betyde et betydeligt likviditetstab for virksomheden ved betaling af skatten52. Regeringen 

har i sit regeringsgrundlag vedtaget vækstplaner, der skal gøre det lettere at foretage 

generationsskifter af familieejede virksomheder53. Et af de tiltag, som er blevet indført, er 

nedsættelsen af bo- og gaveafgiftssatsen, der skal være med til at sikre bedre vækst- og 

investeringsforhold for de familieejede selskaber. Det er dog ikke alle selskaber, som mener, at 

tiltaget er en fordel, da beregningsgrundlaget ved opgørelsen af gaveafgiften er ændret som følge af 

afskaffelsen af formueskattekursen54. Dette betyder, at selvom gaveafgiften nedsættes til 5%, vil der 

ved nogle virksomhedsoverdragelser stadig betales mere i gaveafgift, da grundlaget for beregningen 

er væsentligt ændret. 

Det kunne være interessant at undersøge, om de igangsatte initiativer har medført en stigning i 

foretagne generationsskifter, og om tiltagene sikrer bedre vækst- og investeringsforhold for de 

familieejede selskaber. Derudover kunne det være interessant at undersøge, hvilken konsekvens 

afskaffelsen af formueskattekursen har haft. 

  

                                                           
52 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.pdf 
5318. april 2018, Sjællandske Slagelse, Sektion 2, Side 13 
54 3. juli 2018, Børsen, Artikel: Orifarm-stifter skal betale mere trods sænket arveafgift 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.pdf
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Byggegrosissten A/S

Beløb i t.DKK 2017 2016 2015 2014 2013

Resultat

Omsætning 64.304             63.010           68.550          67.971          60.018          

Produktionsomkostninger -50.137            -48.548          -54.686        -53.508        -46.549        

Bruttofortjeneste 14.167             14.462           13.864          14.463          13.469          

Distrubutionsomkostninger -9.533              -9.676            -9.415          -9.274          -9.370          

Administrationsomkostninger -2.275              -2.261            -2.237          -2.262          -2.331          

Resultat af primær drift 2.359                2.525              2.212            2.927            1.768            

Finansielle poster -147                  -175                -196              -200              -241              

Resultat før skat 2.212                2.350              2.016            2.727            1.527            

Skat -525                  -562                -536              -726              -477              

Årets resultat 1.687                1.788              1.480            2.001            1.050            

Balance

Aktiver

Bygninger og grunde 14.021             14.516           15.011          15.076          15.541          

Driftsmidler 744                   761                 885                1.176            1.422            

Materielle anlægsaktiver i alt 14.765             15.277           15.896          16.252          16.963          

Anlægsaktiver i alt 14.765             15.277           15.896          16.252          16.963          

Fremstillede varer og handelsvarer 10.053             10.775           12.913          10.739          10.757          

Tilgodehavender fra salg 2.645                1.974              2.548            4.488            2.708            

Udskudt skatteaktiv 346                   392                 432                368                373                

Tilgodehavende selskabsskat 180                   -                  201                -                -                

Periodeafgræningsposter 218                   94                    153                64                  83                  

Tilgodehavender i alt 3.389                2.460              3.334            4.920            3.164            

Likvide beholdninger 5.130                5.534              3.614            5.994            5.341            

Omsætningsaktiver i alt 18.572             18.769           19.861          21.653          19.262          

Aktiver i alt 33.337             34.046           35.757          37.905          36.225          

Passiver

Selskabskapital 500                   500                 500                500                500                

Overført resultat 19.277             19.791           20.153          20.480          21.422          

Forslag til udbytte 2.025                2.025              2.025            3.038            1.012            

Egenkapital i alt 21.802             22.316           22.678          24.018          22.934          

Gæld til realkreditinstitutter 9.701                9.867              10.050          10.301          10.540          

Kreditorer 205                   150                 1.280            1.286            933                

Selskabsskat -                    21                    -                21                  137                

Anden gæld 1.629                1.692              1.749            2.279            1.681            

Gældsforpligtelser i alt 11.535             11.730           13.079          13.887          13.291          

Passiver i alt 33.337             34.046           35.757          37.905          36.225          

13. Bilag 

13.1 Bilag 1 – Resultatopgørelse og balance 
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13.2 Bilag 2 – Låneberegning (Model 1) 

 

Kilde: http://www.bankinfo.dk/Amortisation.asp 

 

 

 

 

 

http://www.bankinfo.dk/Amortisation.asp
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13.3 Bilag 3 – Låneberegning (Model 2) 

 

Kilde: http://www.bankinfo.dk/Amortisation.asp 

http://www.bankinfo.dk/Amortisation.asp

