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Summary 
The purpose of this thesis is to formulate an explanation of the process of generational change and 

through this, clarify which considerations and elements the process should contain. 

The process of generational change begins by introducing the considerations that has to be taken into 

account. The circumstances do not only concern the older or the younger generation, but also the 

business which is going through the changes, and the market the company operates in. 

These considerations should clarify which possibilities and limits that exist in the present generational 

change. Identification of the possibilities and limits are based on the demand of each involved party 

in the generational change. Central for these demands is that if the two parties can’t agree on term of 

the generational change, then it’s pointless to carry on the negotiations of the generational change of 

the business. 

During the generational change there are a number of tax free transactions which can be used. The 

foundation for these tax free transactions is tax related succession. Tax free succession means that it 

is possible for the transferor to transfer a personal driven business or shares without realizing taxes. 

Instead of realizing taxes, the transferee would put in the same tax wise position as the transferor in 

connection with the transferred assets and liabilities. 

There are many different models for generational succession of a personally owned and runed 

enterprise but in real life, it is especially relevant to use of generational succession and restructuring 

models that are based on a succession principle as this will usually result in a optimal Tax solution 

for the involved parties in a generational succession. 

The generational succession and restructuring models corporate restructuring, transfer of shares by 

succession after ABL § 34, share exchange, transfer of assets, demerger and issue of new shares with 

advance dividend (the A/B-model) are analyzed in this thesis with regard to the options and the 

conditions of use and legal consequences for the parties involved. 

There are two elements, which decide the terms of time in a generational change. First aspect is when, 

how and where the older generations wishes to dispose the business in a generational change. Second 

aspect is the reconstruction of the business can lead to time limits for the period that the generational 

change and can therefore be completed within the time limits. To avoid tax evasion the restructuring 

often contains limits to the period. For an example: received shares, should be held for at least three 

years or contain a certain option, to avoid the tax evasion. 



Valuation of an enterprise/a company as part of a generational succession within the family can be a 

complicated task. A key issue in connection with generational succession within the family is the 

valuation of the transferred assets of the involved parties, which is important for the determination of 

the tax profits reported to SKAT. The parties have a common interest in, the handover will trigger as 

little taxation as possible. 

Valuation of the transferred assets or shares as part of a generational succession should in general be 

valued in accordance with the market value. SKAT has however issued some guiding directions for 

valuation of assets and unlisted shares to use when it is not possible to determine the market value 

otherwise. 

Therefore a successful generational change depends on planning, which should begin in a fair time 

before the completion of the process. This is to avoid unconsidered decisions, as a consequence of 

limited time. 
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1. Indledning 

1.1 Emnebeskrivelse 
Rekord mange ejerledede, danske virksomheder står over for et ejerskifte inden for de næste 10 år. 

Det skriver de i rapporten Ejerledelse i Danmark1. Ejerledede virksomheder udgør 81,5% af alle 

private virksomheder, og 23.000 af dem står over for et ejerskifte de næste 10 år. Det er samtidig en 

udfordring for ejerlederne at give slip på virksomhederne og overdrage ledelsen og ejerskabet til nye 

kræfter. I 10.200 danske virksomheder er ejerlederen over 65 år gammel, og i 13.100 virksomheder 

er ejerlederen mellem 55 år og 65 år. 

Et ejer og generationsskifte skal planlægges i tide. Ofte begynderne tankerne om generationsskifte 

først, når sælger er mere end 60 år gammel og ønsker en løsning hurtigt. Det viser sig ofte at være alt 

for sent, hvis generationsskiftet skal være succesfuldt og det skal gøres på den mest optimale måde. 

Desuden indebærer et generationsskifte som regel også, at der skal laves testamente, ægtepagt og 

andre juridiske tiltag. 

Beslutningen om at foretage et generationsskifte er for mange virksomhedsejere svær, idet der ofte er 

mange følelser knyttet til den virksomhed, som har dannet rammen om deres hverdag de sidste mange 

år. Samtidig har mange en følelse af at, den virksomhed man nu står overfor at skulle afhænde, er ens 

livsværk og en bekræftelse på, at man har udrettet noget i livet. 

Et generationsskifte kræver både personlige og familiemæssige overvejelser, samt forudsætter indsigt 

og afklaring af de juridiske, økonomiske, skatte- og afgiftsmæssige krav og muligheder. Det er her 

vigtigt, at der både tages hensyn til den ældre og den yngre generations ønsker og behov. 

I dag findes der i den danske lovgivning flere forskellige muligheder at foretage et generationsskifte 

på. Generationsskiftereglerne har igennem tiden været reguleret som følge af forskellige love og er 

af meget omfattende karakter, som kan virke uoverskuelige for virksomhedsejerne. 

For de fleste virksomhedsejere er det en uvant situation at skulle stå over for problemstillingerne 

omkring et generationsskifte, og der er mange virksomhedsejere, der ikke ved hvordan de skal gribe 

det an. Det er nok også derfor alt for mange kommer for sent i gang og ikke ender med den bedste 

løsning. 

http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/ejerledelse_i_danmark_rapport.pdf 



1.2. Problemformulering 
Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at gennemskue muligheder og konsekvenser ved de 

forskellige former for generationsskifte. Derfor vil det være en god ide at tage kontakt til eksterne 

rådgivere som revisorer og advokater, som har kendskab til de skattemæssige perspektiver i 

forbindelse med et generationsskifte. Kontakten gør det også muligt, at rådgiverne i samarbejde med 

virksomhedsejerne kan begynde overvejelserne omkring et generationsskifte i god tid, så 

generationsskiftet bliver foretaget på den mest optimale måde, både med hensyn til den ældre og den 

yngre generation, hvilket også kan medfører en lempeligere beskatning. 

På baggrund af indledningen opstilles følgende problemformuleringen: 

Hvilke muligheder er der for at foretage generationsskifte af en personligt ejet virksomhed, således 

at generationsskiftet kan foregå mest optimalt set i skattemæssigt perspektiv2.

Hvilke overvejsler skal der gøres inden et generationsskifte? 

Hvilke modeller kan anvendes ved et generationsskifte af en personligt ejet virksomhed? 

Hvilken skattemæssig konsekvenser har de enkelte modeller for de involverede parter? 

Hvordan værdiansættes en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte? 

1.3. Problemafgrænsning 
Emnet generationsskifte spænder bredt, alt lige fra store koncerner til personligt ejet virksomheder. 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i generationsskifte af personligt ejet virksomheder. 

Afhandlingen vil som følge heraf ikke fokusere på generationsskifte i større koncerner, børsnoteret 

virksomheder eller fonde, idet der er en række andre forhold, som der skal tages højde for. 

Problematikken omkring et generationsskifte ikke bliver foretaget i tide, omfatter efter min opfattelse 

de personligt ejet virksomheder og mindre selskaber med typisk en ejer. 

Afhandlingen vil alene berøre aktieselskaber og anpartsselskaber, hvorfor der afgrænses fra at berøre 

de skattemæssige aspekter ved interessentselskaber, kommanditselskaber, iværksætterselskaber, 

partnerselskaber, partsrederi, gensidigt selskab. 

Afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i gældende dansk lovgivning indtil 15. maj 2018. 

Af hensyn til afhandlingens begrænsning,  er det ikke muligt at berøre samtlige omstrukturerings- og 

generationsskiftemodeller, hvorfor de centrale modeller vil blive gennemgået, som er følgende: 

Et generationsskifte, der skattemæssigt medfører den mest tilfredsstillende løsning for både den yngre og ældre 
generation.



virksomhedsomdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven, overdragelse af aktier med succession 

til børn, søskende, mv. efter aktieavancebeskatningsloven (ABL) §34, aktieombytning efter ABL § 

36, tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens (FUL) §§ 15 c og d, spaltning efter FUL §§ 15 a og b 

og  til sidst A/B modellen (forlods udbytte). Hvilket betyder, at der afgrænses helt fra fusion efter 

fusionsskattelovens regler, idet fusion ofte anvendes som en omstruktureringsmodel og ses i praksis 

ikke så ofte anvendt i forbindelse med et generationsskifte. 

I forhold til generationsskifte i personlige virksomheder, vil det i de fleste situationer være 

administrativt og skattemæssigt billigere først at omdanne den personlige virksomhed til et selskab 

inden overdragelsen.3 Hvorfor jeg i afhandlingen afgrænser mig fra overdragelse af personlig ejet 

virksomhed efter kildeskattelovens (KSL) § 33 C, og i stedet fokuserer på overdragelse af personligt 

ejet virksomheder, som ligger i selskabsform. 

Et generationsskifte bør altid overvejes i god tid, og et velplanlagt generationsskifte kan medføre en 

lempeligere beskatning4, overdragelsen bør derfor ikke udskydes til en dødsfaldssituation. Derfor 

afgrænses der fra generationsskifte for dødsboer, som er omfattet af dødsboskatteloven. Afhandlingen 

vil alene fokusere overdragelse i levende live.  

Selvom tendensen ved et generationsskifte inden for familien er faldende i forhold til tidligere, er det 

Deloitte´s skøn, at ca. 25% af virksomhedernes overdrages til næste generation inden for familien. 

Afhandlingen vil derfor fokusere på generationsskifte inden for familien. Derfor afgrænses der fra 

overdragelse mellem ægtefæller efter KSL §§26 A og 26 B, overdragelse til nære medarbejdere med 

succession efter ABL §35 og KSL §33 C, stk. 12, overdragelse til en tidligere medarbejder efter KSL 

§33 C, stk. 12, overdragelse til tidligere ejere med succession efter ABL §35 A og KSL §33 C, stk. 

13.

Finansielle instrumenter vil ikke blive behandlet, da jeg mener det primært relaterer sig til større 

koncerner, og ikke personligt ejet virksomheder. 

Endvidere afgrænses der til kun af omfatte personer og selskaber, der er fuld skattepligtige til 

Danmark. 

Deloitte – Ejer- og generationsskifte af virksomheder (2010), side 54
Deloitte – Ejer- og generationsskifte af virksomheder (2010), side 9



Afhandlingen afgrænses desuden fra at omhandle generationsskifte udenfor Danmarks grænser og 

hertil hørende skattemæssige konsekvenser, og dermed alene omhandle generationsskifte indenfor 

Danmarks grænser. 

1.4. Metodevalg 
Afhandlingen er baseret på den juridiske metode, der med et gammeldags udtryk kaldes 

retsdogmatisk metode, hvorved afhandlingen vil blive bygget op på baggrund af gældende love, 

vejledninger, cirkulære, bekendtgørelser, retspraksis og speciel litteratur. Kendetegnet ved 

retsdogmatisk metode er samspillet mellem praksis og teori. Afhandlingen vil bygge på en beskrivelse 

og fortolkning af retskilderne og hertil en analyse af praksis, der vil hjælpe med fortolkning af 

lovgivningen på området. Det kan derfor udledes, at denne afhandling har en retsdogmatisk tilgang, 

hvor løsningen af de opstillede problemstillinger vil ske inden for den til enhver tid gældende ret. 

Afhandlingens undersøgelsesdesign bliver bestemt af de former for data, som man anvender til 

undersøgelsen. Afhandlingen skal tegne et øjebliksbillede af, hvorledes et generationsskifte af en 

personligt ejet virksomhed skal foretages, med hensynet til de involverede parter samt de 

skattemæssige konsekvenser, hvorfor analysen vil være udformet som et statisk 

studie(Surveystudie).5

Afhandlingen baseres på sekundære data, da dataindsamlingen alene er baseres på desk research.  

Sekundære data er af en dårligere kvalitet end primære data, hvorfor man skal forholde sig kritisk til 

troværdigheden af dataene. Der anvendes eksterne datakilder, da der anvendes data som allerede 

eksisterer.  

Problemformuleringen vil blive besvaret ud fra et konsulentperspektiv, da jeg i mit daglige arbejde 

som revisor ønsker at kunne rådgive kunder omkring emnet. Ved konsulentperspektivet opnår man 

også en neutral synsvinkel som gør det muligt at forholde sig kritisk til kilderne. 

Der konkluderes samlet på afhandlingen i kapitel 5, hvorfor der ikke vil være delkonklusion efter 

hvert kapitel. 

Ib Andersen (2014). Den skinbarlige virkelighed side 44 og 106



1.5. Målgruppe 
Målgruppen for denne afhandling er revisorer, der skal rådgive omkring generationsskifte. Med 

udgangspunkt i afhandlingen, vil de få et overblik over hvilke generationsskiftemodeller der 

eksisterer, og derved få mulighed for at videregive denne viden med henblik på optimal rådgivning. 

1.6. Opgavens struktur 
På baggrund af problemformuleringen, bliver strukturen i nedenstående figur benyttet, i det denne 

opbygning er fordelagtig for at kunne svare på de stillede spørgsmål. 

Figur 1 - Opgavens opbygning  

Kilde: Egen fremstilling

Kapitel 1 – Belysning af afhandlingens emnebeskrivelse, problemformulering, problemafgrænsning, 

metodevalg, målgruppe og opgavens struktur. 

Kapitel 2 – Belysning af de familiemæssige og forretningsmæssige hensyn der skal tages inden et 

generationsskifte. Hensynet til den ældre generation, den yngre generation, til virksomheden, til den 

fremtidige indtjening og værdistigninger samt hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning 

ved et generationsskifte. Disse hensyn vil have stor betydning for valget at den rette generationsskifte 

model. 

• Indledning

• Overvejelser inden et generationsskifte

• Generationsskifte- og omstruktureringsmodeller

• Værdiansættelse ved generationsskifte

• Konklusion



Kapitel 3 – Der først blive lavet en kort beskrivelse af successionsprincippet. Dernæst vil der blive 

lavet en beskrivelse af hvilke modeller, der kan anvendes til at gennemføre et generationsskifte af en 

personligt ejet virksomhed. Der vil ligeledes blive foretaget en analyse af, hvilken retsvirkning de 

enkelte generationsskifte- og omstruktureringsmodeller har for de involverede parter. 

Generationsskifte- og omstruktureringsmodellerne kan kombineres på mange forskellige måder, 

hvilket betyder, at det er nødvendigt at have grundigt kendskab til de forskellige modeller, for at opnå 

det bedste beslutningsgrundlag.  

Kapitel 4 – Der vil blive foretaget en gennemgang af, hvorledes man værdiansætter en virksomhed i 

forbindelse med et generationsskifte. 

Kapitel 5 - 6 – Her konkluderes der på de tidligere kapitler, i forlængelse af konklusionen vil der blive 

udarbejdet en perspektivering i kapitel 6, hvor fremtiden diskuteres set ud fra revisors arbejde i 

forbindelse med rådgivning om generationsskifte af personligt ejet virksomheder. 



2. Overvejelser inden et generationsskifte  
Kapitlet vil fokusere på de overvejelser, der skal tages inden et generationsskifte, herunder de 

relevante hensyn til den ældre og den yngre generation samt hensyn til den pågældende virksomhed. 

Et generationsskifte kræver både personlige og familiemæssig overvejelser. Det forudsætter indsigt 

og afklaring af de juridiske, økonomiske, skatte- og afgiftsmæssige krav og muligheder. 

Selve virksomheden er det vigtigste i generationsskiftet, hvis både den ældre og den nye generation 

er tilfreds med måden skiftet er udført på, gavner det udviklingen af virksomheden. 

Planlægning er noget af det vigtigste for at generationsskiftet ender ud med et tilfredsstillende resultat 

for de involverede parter. Derfor er det vigtigt inden et generationsskifte, at foretage en analyse af 

hvilke behov de involverede parter har og hvilke hensyn der skal tages. Hvorfor der i de efterfølgende 

afsnit vil blive gennemgået 6 hensyn; hensynet til den ældre generation, hensynet til den yngre 

generation, hensynet til virksomheden, hensynet til den fremtidige indtjening, hensynet til fremtidige 

værdistigninger, hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved et generationsskifte. 

Ved gennemgang af ovenstående hensyn vil det i praksis ofte være således, at en flerhed af hensyn 

taler for et generationsskifte, ligesom det vil være tilfældet at et eller flere væsentlige hensyn taler 

imod et generationsskifte. Hvorfor det kun gennem analyse af de enkelte hensyn er muligt at få 

tilvejebragt et beslutningsgrundlag vedrørende tidspunkt for, og omfanget af og vilkårene for et 

eventuelt generationsskifte.6

Et generationsskifte må aldrig tage udgangspunkt i, at man hurtigst muligt skal få overført størst 

mulige formue fra den ældre til den yngre generation til mindst mulige beskatning. En sådan 

planlægning vil kunne føre til katastrofale resultater for de involverede parter.7

2.1. Hensynet til den ældre generation 
Ved et generationsskifte vil indehaveren typisk gennem en meget lang årrække have investeret stort 

set alle sine arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer i virksomheden. Der vil derfor naturligt opstå 

et behov på et givet tidspunkt for at trappe ned eller helt stoppe.8

En undersøgelse, som Deloitte har foretaget, har vist, at det ofte er vanskeligt at få den ældre 

generation til af træde af og give den nye generation lov til at komme til. Det er en undersøgelse, 

Michael Serup (2004). Generationsskifte - omstrukturering, side 32
Michael Serup (2004). Generationsskifte - omstrukturering, side 32
Michael Serup (2004). Generationsskifte - omstrukturering, side 32



blandt virksomhedsejere i europæiske familievirksomheder, som har vist, at 70% af virksomhedsejere 

i europæiske familievirksomheder ønsker at ”dø på jobbet”. Hvilket bekræfter, hvor svært det kan 

være for den ældre generation at lade den nye generation komme til. Det kan samtidig betyde, at 

virksomheden når for langt mod højre i dens livscyklus, inden den nye generation kommer til, hvilket 

vil blive uddybet i hensynet til virksomheden.9

Derudover skal det i hensynet til den ældre generation så vidt muligt sikres, at den ældre generation 

får en kapital ud af det, der er tilstrækkelig til at dække et ønskværdigt og rimeligt privatforbrug i en 

passende optimistisk lang årrække fremover.10 Kapitalkravet skal dog afvejes i forhold til at sikre, at 

der forbliver tilstrækkelig likviditet i virksomheden, således at det er muligt at sikre den videre drift 

heraf i fremtiden for den yngre generation. 

Det væsentligste i denne indledende fase er dog at tilvejebringe et vist overblik over de økonomiske 

aspekter af et generationsskifte, så det kan klarlægge, om der er et økonomisk incitament til gennemgå 

et generationsskifte. 

2.2. Hensynet til den yngre generation
Som det var tilfældet med den ældre generation, er en analyse af den yngre generations behov og 

ønsker ligeledes afgørende for, at de føler generationsskiftet er vellykket. 

Som det første skal det afgøres, om der er en i den yngre generation, som har et ønske om at videreføre 

virksomheden og samtidig har kompetencerne til at kunne føre virksomheden videre. Almindeligvis 

igangsættes et generationsskifte ved, at den yngre generation bliver ansat i virksomheden, mens den 

ældre generation stadig er ved roret. Hvilket er en rigtig god ide, så den yngre generation bliver klædt 

på til at overtage, og samtidig at den ældre generation kan trække sig tilbage med god samvittighed. 

Der kan i visse tilfælde være et ønske hos den yngre generation om at igangsætte et generationsskifte 

i så god tid, at hun/han i sine bedste år selv kan få lov at ”stå ved roret” og nyde frugterne af egen 

indsats i virksomheden.11

Der kan også forekomme situationer, hvor den yngre generation i helt utilbørlig grad har for travlt 

med at ”vippe den gamle af pinden”. Ligeledes ses det ikke sjældent, at der i kulissen står en 
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svigerdatter eller svigersøn, som har travlt med at sikre sin ægtefælles arv. I disse tilfælde må opgaven 

være at frembringe et rimeligt og tilfredsstillende kompromis for begge generationer.12

Ved generationsskifte af familieejede virksomheder er det ofte det ene barn, som vil overtage 

virksomheden. Hvorfor det her er vigtigt, at alle parter er med ind over generationsskiftet, så det andet 

barn ikke føler sig snydt.  Det er derfor essentielt at være åben inden for familien omkring 

generationsskiftet, og vigtigt at have analyseret den yngre generations ønsker og behov. 

2.3. Hensynet til virksomheden 
Oftest tager et generationsskifte udgangspunkt i hensynet til den ældre og den yngre generation, samt 

hensynet til at minimere skatter og afgifter mest muligt, og man glemmer at tage hensyn til 

virksomhedens tarv. Hvilket er fejlagtigt, da det må anses for at være et væsentligt ideelt hensyn at 

sikre den optimale videreførelse af virksomheden, dels fordi en sikring af virksomhedens fremtid er 

en fundamental forudsætning for, at den bundne formue i virksomheden kan bevares og måske endda 

forøges til fordel for den yngre generation og de efterfølgende generationer.13

Det er samtidig vigtigt i forhold til generationsskifte, at virksomheden finder ud af hvor den er i sin 

livscyklus og hvor den er på vej hen, for at kunne tilføre det rette lederskab. Hvad enten virksomheden 

er i en stagnationsfase eller en vækstfase, skal den nuværende eller kommende ledelse være parat til 

at matche stadiet i livscyklussen. For at virksomheden skal overleve næste generation, skal den 

bringes tilbage til venstre side at kurven og samtidig tilføres det lederskab der er nødvendigt, jf. figur 

2.
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Figur 2 - Virksomhedens livscyklus  

Kilde: Deloitte – Ejer- og generationsskifte af virksomheder (2010) 

Som nævnt ovenfor tager mange generationsskifter udgangspunkt i at minimere skatte og afgifter, 

uden at sikre at den nye generation har kompetencer nok til at drive virksomheden videre og ikke 

mindst få den tilbage i venstre side af livscyklussen. 

Det kan være en fordel, hvis den yngre generation uddanner sig i en anden virksomhed for at opnå 

tilstrækkelig viden og tilføre nye kompetencer til virksomheden. Her kan man samtidig undgå, at den 

nye generation vokser op i skyggen af den ældre generation, hvilket oftest er tendensen i 

familievirksomheder.14

Det må derfor være en selvstændig opgave at analysere virksomhedens behov i alle de facetter, der 

findes relevante i den konkrete situation. Det første i analysen vil være at afdække virksomhedens 

forretningsmæssige grundlag og de forudsætninger, der vil være tilknyttet virksomhedens fremtidig 

drift. Dette kan gøres ved at undersøge markedsudviklingen på det marked virksomheden operer på, 

konkurrenterne, en øget internationalisering, om der forventes en øgede harmonisering i EU der vil 
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svække virksomhedens konkurrenceevne på sigt. Samt foretage en undersøgelse af virksomhedens 

teknologiske stadie, undersøgelse af eventuelle miljøskader, eller øvrige skærpede miljøkrav.15

En analyse, af fremtidsperspektiverne for virksomheden er nødvendig som grundlag for fastlæggelse 

af virksomhedens strategi og heraf følgende investeringspolitik og løbende tilpasning af driften, og 

vil i mange tilfælde være til stede før overvejsler om generationsskifte. Som nævnt ovenfor ses det 

ofte, at den ældre generation ikke har kunnet opretholde den helt nødvendige dynamik i 

virksomhedens drift og udvikling, og i disse tilfælde vil den behørige varetagelse af den yngre 

generations interesser i høj grad bero på, at man får afklaret forventningerne til det fremtidige 

forretningsmæssige grundlag og så vidt muligt berettigelse af disse forventninger.16

Inden et generationsskifte, er det også nødvendigt at foretage en analyse af virksomhedens finansielle 

behov. Man kan blandet andet stille følgende spørgsmål: Har selskabet det fornødne kapitalberedskab 

for opfyldelse af forudsætningerne for det fremtidige forretningsgrundlag, eller er det nødvendigt at 

stille den ældre generations opsparing helt eller delvist som sikkerhed? Er der en tilstrækkelig 

økonomistyring, og har man overblik over hvilke dele af driften, der er rentabel?.17

I forbindelse med et generationsskifte, er det også naturligt at overveje, om det er nødvendigt med en 

grundlæggende ændring i virksomhedens organisation og ledelsesstruktur. Det må overvejes, om 

ledelsesansvar og ledelseskompetencer kan fordeles på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde 

inden for virksomhedens fremtidig målsætning. Dette kan eventuelt gøres ved at ansætte personale 

til inddækning af udvalgte indsatsområder i ordinationen, eller at der helt overordnet tilvejebringes 

en professionel bestyrelse, der kan hjælpe i en kortere eller længere overgangsfase.18

Som tidligere nævnt er det vigtigt, inden et generationsskifte at vurdere om den yngre generation, der 

skal overtage virksomheden, er tilstrækkeligt erfaren og fagligt udrustet til at have ansvar for 

virksomhedens drift. Har vedkommende den fornødne uddannelsesmæssige baggrund, tekniske 

indsigt knowhow der skal til? Har vedkommende den fornødne organisationsmæssige indsigt og 

ledelsesevner? Konklusionen, på disse overvejelser, vil ofte være, at der skal tilrettelægges en 

overgangsperiode, hvor den yngre generation målrettet sættes i stand til at overtage de enkelte 
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ansvarsområder. Det må vurderes, om det set udefra forekommer realistiske i lyset af virksomhedens 

tarv.19

En nærmere analyse af virksomhedens fremtidsperspektiv, gør det muligt, for den yngre generation 

samt virksomhedens øvrige medarbejdere at definere de væsentligste indsatsområder. Dette kan ende 

med en konklusion som siger, at virksomheden ikke har nogen fremtid. Såfremt dette måtte blive 

konklusionen på overvejelserne, bør den yngre generation bruge sine arbejdsmæssige, økonomiske 

og følelsesmæssige ressourcer på noget, der har et mere positivt fremtidsperspektiv, og i så fald må 

virksomhedsejeren tage stilling til, om han ønsker at sælge virksomheden til en konkurrent, mens 

tiden er, eller han selv vil forsætte virksomheden, så længe dette kan lade sig gøre.20

Analysen, af virksomhedens behov, er således et meget centralt led i generationsskifteovervejelserne, 

og rådgiverens fornemmeste opgave vil her være at katalysere de overordne overvejsler med positive 

muligheder og negative konsekvenser. Overvejelser som både den yngre og ældre generation måske 

ikke selv har overblik til.

2.4. Hensynet til den fremtidige indtjening 
Hensynet til den fremtidige indtjening er ofte et fremtrædende hensyn ved overvejelserne inden et 

generationsskifte. Ofte arbejder den yngre generation, i virksomheden i flere år, til almindelige 

lønvilkår, men dog yder en ekstraordinær indsat med henblik på at gøre sig beredt til at overtage 

virksomheden. Retten til afkastet af virksomheden følger ejendomsretten, hvorfor dette hensyn 

nødvendiggøre, at hele eller delvist af ejendomsretten til virksomheden overdrages til den yngre 

generation. 21

For den mest hensigtsmæssige planlægning af generationsskiftet er det her væsentligt, at man forstår 

at sondre mellem ejendomsretten til virksomheden og ledelsesretten over virksomheden. Den 

omstændighed, at ejendomsretten skal overgå til den yngre generation, nødvendiggør ikke i sig selv, 

at der sker en forretningsmæssig tilsvarende overgang af ledelsesretten til den yngre generation. Det 

er muligt med det fornødne aftaleretlige grundlag at generationsskifte ejendomsretten uafhængigt af 

et sideløbende generationsskifte af ledelsesretten. 

Det er tilsvarende vigtigt at sondre imellem generationsskifte af virksomheden og generationsskifte 

af virksomhedens bundne formue. Ønsker man et generationsskifte af ejendomsretten til 
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virksomheden, nødvendiggør i sig selv ikke, at man generationsskifter den nettoformue, som 

virksomhedens aktiver og passiver repræsenterer. Ved den fornødne tilrettelæggelse kan der ske 

udtynding af virksomhedens bundne egenkapital inden et generationsskiftet, hvilket også medfører 

lavere finansieringskrav til den yngre generation.22

Det er vigtigt i overvejelsesfasen at være opmærksom på, at generationsskifte af virksomhed og 

formue kan ske uafhængig af hinanden, hvilket understreger behovet for en analyse af partnernes 

individuelle ønsker og behov.  

2.5. Hensynet til de fremtidige værdistigninger 
Et incitament til at fremrykke et generationsskifte, forekommer ofte hvis der forventes væsentlige 

fremtidige værdistigninger på aktiver i virksomheden. I disse situationer vil det forventes, at jo 

længere tid generationsskiftet udskydes, jo større vil den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved 

generationsskiftet blive.23

Som udgangspunkt skal man være varsom med at gennemføre et generationsskifte med skatte- og 

afgiftsmæssige besparelser som formål. Hvilket særligt gælder i de tilfælde, hvor der er tale om en 

virksomhed, hvor kompleksiteten i de relevante hensyn er størst, og hvor den mere velovervejede 

analyse ofte vil tale imod det skatte- og afgiftsmæssige begrundende generationsskifte.   

2.6. Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved et generationsskifte  
Tidligere har det været et væsentligt argument for gennemførsel af et generationsskifte, at der med 

den fornødne tilrettelæggelse kunne opnås væsentlige skatte- og afgiftsmæssige besparelser. 

Reglerne, for generationsskiftebeskatning, er i dag blevet reformeret i et sådant omfang, at tidligere 

spekulationsmuligheder nu er bortfaldet og erstattet af et mere gennemskueligt regelsæt. Dette 

medfører at hensynet til en lempelse af generationsskiftebeskatningen ikke vil være så fremtrædende 

et motiv for gennemførsel af et generationsskifte. For eksempel er der i dag ikke længere nogen 

afgiftsmæssige forskel på, om en formue overgår ved gave i levende live eller ved arv ved dødsfald, 

og afgiftssystemet er således ikke længere et selvstændigt argument for at fremrykke 

generationsskiftet. 
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3. Generationsskifte- og omstruktureringsmodeller  
Formålet, med dette afsnit, er at give et overblik over udvalgte generationsskiftemodeller, samt 

beskrive hvilke skattemæssige konsekvenser disse forskellige modeller har for de involverede parter. 

Et generationsskifte kan foretages på mange forskellige måder, nogle af modellerne anvendes 

uafhængige af de andre, mens andre skal benyttes i samspil med andre. 

Det er et naturligt led i planlægningen af et generationsskifte at overveje den fremtidige struktur for 

virksomheden, og i det omfang disse overvejsler taler for ændringer af virksomhedens hidtidige 

struktur, bør man sørge for inkorporere overvejelserne i den egentlige generationsskifte planlægning. 

Ved et generationsskifte, vil det ofte være alle de involverede parters ønske at overdragelsen sker 

med mindst mulig likviditetsmæssig belastning for virksomheden, hvilket er muligt, hvis man 

anvender reglerne om succession. De flest af de nedenstående generationsskifte- og 

omstruktureringsmodeller tager også udgangspunkt i princippet om skattemæssig succession. 

Uanset om der er tale om overdragelse af personlig ejet virksomheder eller i selskabsform, er det 

vigtigst i forbindelse med et generationsskifte og omstrukturering, at få mulighed for at adskille 

overdragelsestidspunktet fra beskatningstidspunktet, således at den ved succession opnåede 

skatteudskydelse kan komme virksomheden likviditetsmæssig til gavn. Idet skatteudskydelsen 

forbliver i virksomheden, og er med til at forbedre virksomhedens kapitalgrundlag og dermed også 

er med til at forbedre virksomhedens forretningsmæssige grundlag.24

Overdragelsestidspunktet og beskatningstidspunktet kan også adskilles ved, at overdragelsen af 

virksomheden ikke udløser skat i forbindelse med afståelse af ejerandele i virksomheden, samtidig 

med at det er muligt at slanke balancen i virksomheden og dermed gøre virksomheden mere 

omsættelig i en situation, hvor alternativet ville være, at virksomheden måske ikke kunne afstås, 

eftersom det ikke ville være muligt for køberen at opnå finansiering til erhvervelse af virksomheden, 

inklusiv virksomhedens tilhørende skattebyrde.25

De nedenfor anvendte generationsskifte modeller er udvalgt ud fra det kriterie, at det er de mest 

anvendte. Som nævnt ovenfor bygger de fleste af generationsskifte modellerne på 

successionsprincippet. Hvorfor der i det følgende afsnit vil blive gennemgået principperne om 
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skattemæssig succession og i det efterfølgende afsnit vil de udvalgte generationsskifte modeller blive 

gennemgået.   

3.1. Overordnet beskrivelse af successionsprincippet 
I forbindelse med en ejermæssig overgang, er skattebetalingen oftest en betydelig udgift. Hvis 

finansieringen er knap, bør man i så vidt muligt omfang udskyde skattebetalingen.26

Formålet, med indførsel af succesionsprincippet, er at øge virksomhedsejernes mulighed for i levende 

live at videreoverdrage en personligt ejet virksomhed til en nærmere afgrænset familiekreds.27

Succesionsprincippet indebærer, at det modtagende selskab/erhververen indtræder i det indskydende 

selskabs skattemæssige stilling. Hvilket vil sige, at den skattebetaling, som påhviler på aktiverne 

udskydes indtil det tidspunkt, hvor det modtagende selskab/erhververen afstår aktiverne. Succession 

har derfor den klare fordel, at overdragelsen ikke udløser beskatning hos overdrageren, men omvendt 

har succession den ulempe at erhververen indtræder i den skattemæssige forpligtelse, der hviler på 

virksomhedens aktiver på overdragelsestidspunktet. 

Der skelnes mellem succession ved overdragelse af aktiver i en personligt ejet virksomhed og aktier. 

I det følgende afsnit, vil der kun blive gennemgået reglerne om overdragelse af aktier ved succession 

inden for familien, idet det ofte vil være administrativt lettere og skattemæssigt billigere først at 

omdanne den personlig virksomhed til et selskab. Det er væsentligt nemmere at håndtere successiv 

overdragelse af en aktiepost, da selve virksomheden ikke berøres af generationsskiftet. 

Det væsentligste skattemæssige argument for at vælge at omdanne den personlige virksomhed til et 

selskab er, at det er en hensigtsmæssig måde at udskyde en beskatning af et opsparet overskud på i 

en personlig virksomhed, når virksomhedsordningen har været anvendt.28

Bestemmelserne, der regulere succession ved overdragelse af aktiver i en personligt ejet virksomhed 

eller ved overdragelse af aktier i et selskab, findes i KSL § 33 C og § 33 D samt ABL §§ 34, 35 og 

35 a. Som beskrevet ovenfor og i afgrænsningen vil der kun blive gennemgået reglerne om succession 

inden for familien ved overdragelse af aktier som reguleres efter ABL § 34, men har en hvis 

sammenhæng med KSL § 33 C og § 33 D gennem henvisninger hertil i ABL 34. 
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3.2. Virksomhedsomdannelse  
I forbindelse med forberedelserne til et generationsskifte er det muligt, at foretage en 

virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed, da det er muligt at omdanne virksomheden 

til selskabsform. Når der er truffet beslutning om omdannelse af en personligt ejet virksomhed, skal 

der tages stilling til hvordan omdannelsen skal gennemføres, om det skal ske ved den skattepligtige 

eller skattefri virksomhedsomdannelse. Hvorfor der i dette afsnit vil blive foretaget en gennemgang, 

af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed til et 

kapitalselskab,29 samt hvad konsekvenserne er heraf for både den yngre og ældre generation. 

Begrundelserne for at omdanne en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab kan være mange, 

men ofte vil det være motiveret i risikobetragtninger. Da ejeren af en personligt ejet virksomhed 

hæfter fuldt ud for virksomhedens gæld, hvorimod en aktionær eller en anpartshaver alene hæfter 

med det indskud, der er foretaget i selskabet, kan muligheden for at begrænse risiciene ved 

virksomhedens drift være et væsentligt element for overgang til kapitalselskab. Hertil kommer, at 

driften af en virksomhed i selskabsform endvidere ofte vil give større muligheder for at gennemføre 

et generationsskifte på en mere optimal måde, end af en virksomhed der drives i personlig regi.30

Et generationsskifte ved anvendelse af virksomhedsomdannelse kan illustreres således: 

Figur 3 - Illustration af virksomhedsomdannelse inden et generationsskifte  

Kilde: Egen fremstilling 
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Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 119



Ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab vil der være mulighed for at 

benytte generationsskiftemodeller som for eksempel tilførsel af aktiver, aktieombytning, A/B-

modellen og ikke mindst succession efter ABL § 34. Disse vil blive nærmere gennemgået i de 

efterfølgende afsnit. 

Overgangen til selskabsform vil typisk blive gennemført ved en samlet omdannelse af den personligt 

ejet virksomhed til et kapitalselskab. En selskabsstiftelse, der gennemføres ved indskud af en 

personligt ejet virksomhed, betegnes som stiftelse ved apportindskud og vil selskabsretligt blive 

behandlet efter reglerne i selskabslovens §35-38. Overgangen kan også gennemføres ved stiftelse af 

et selskab ved kontant indskud, eller ved erhvervelse af et skuffeselskab med efterfølgende 

overdragelse af virksomhed til selskabet. 31

Ved en virksomhedsomdannelse vil den selskabsretlige del være den samme, uanset om 

virksomhedsomdannelsen gennemføres som en skattepligtig eller en skattefri 

virksomhedsomdannelse, da det vil være selskabslovens kapitel 3 som finder anvendelse i begge 

situationer. 

3.2.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
Skattepligtig virksomhedsomdannelse ved stiftelse af et kapitalselskab, tager udgangspunkt i 

afståelsesprincippet, hvor en personligt ejet virksomheds aktiver og passiver kan overdrages til et 

selskab, som en skattepligtig afståelse til handelsværdier. Overdragelsen sidestilles med et salg af 

virksomheden, da ejendomsretten af aktiverne overgår fra ejere af den personlig ejet virksomhed til 

selskabet, hvorfor fortjeneste og tab beskattes ved den oprindelige ejeres indkomstopgørelse.32

Medmindre reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse anvendes, vil en overdragelse af en 

personligt ejet virksomhed til et aktieselskab eller anpartsselskab udløse beskatning hos 

virksomhedsejeren i form af kapitalgevinstbeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger og 

opsparet overskud, såfremt ejeren har anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen. 

Omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab vil medføre, at virksomhedens 

indtægter og udgifter indtil stiftelsestidspunktet vil blive henført til virksomhedsejeren, og han vil 
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blive personligt beskattet heraf, mens indtægterne og udgifterne i perioden fra stiftelsestidspunktet 

vil blive henført til kapitalselskabet, jf. SEL § 4, stk. 1. 

Ved SEL § 4, stk. 4 og 5 er det muligt at stifte et selskab med 6 måneders tilbagevirkende kraft, 

således at indtægter og udgifter som er afholdt i perioden op til de 6 måneder før stiftelsen, beskattes 

og fradrages i selskabets skattepligtige indkomst og ikke i hos virksomhedsejeren personligt. Den 

tilbagevirkende kraft medfører endvidere, at det er værdierne på overdragelsestidspunktet, der lægges 

til grund for overdragelsen. Dette vil sige, hvis stiftelsen af selskabet sker den 01.06.2017, men med 

regnskabsmæssig virkning fra den 01.01.2017, er det værdierne pr. 01.01.2017 som lægges til grund 

for overdragelsen. 

At et kapitalselskab stiftes med skattemæssig tilbagevirkende kraft, har ikke betydning for 

fastlæggelse af det skatteretlige erhvervelsestidspunkt. Af landsskatterettens afgørelse TfS 1997 16 

LSR fremgår det, at en virksomhedsejer, der omdanner sin personligt ejede virksomhed til et 

kapitalselskab, først anses for at have afstået de respektive aktiver til selskabet på det faktiske 

omdannelsestidspunkt, og ikke pr. det regnskabsmæssige skæringspunkt.33

Det skatteretslige anskaffelsestidspunkt vil være sammenfaldne med det selskabsretlige tidspunkt for 

stiftelsesdokumentet underskrivelse, uanset om selskabet stiftes med tilbagevirkende kraft. 

Retsvirkningen er, at indtægterne og udgifterne i virksomheden i en periode op til 6 måneder før 

stiftelsen anses for erhvervet eller afholdt af selskabet og ikke af virksomhedsejeren personligt, samt 

at det er værdierne på skæringstidspunktet der skal lægges til grund ved omdannelsen.34

Omdannelsestidspunktet definerer tidspunktet for opgørelse af ejerens afståelsessum og det nystiftede 

kapitalselskab anskaffelsessummer for den personlig ejet virksomheds aktiver og forpligtelser. 

Anskaffelsessummerne, for de afskrivningsberettigede aktiver, danner samtidig grundlag for 

afskrivningsgrundlaget i kapitalselskabet. Det skal her bemærkes, at aktiver, som er omfattet af 

afskrivningslovens (AL) § 45, stk. 1 og ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) § 4, stk. 2, skal 

omregnes til kontantværdi ved omdannelsen.35

Overdragelse, mellem interesseforbundne parter, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige 

Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 122
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 123
Den Juridiske vejledning 2018-1, punkt C.C.7.1.1.



parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængdeprincippet).36 For en nærmere 

gennemgang af værdiansættelse mellem interesseforbundene parter henvises der til kapitel 4 hvor 

SKAT’s udstedte værdiansættelsesprincipper, som består af cirkulærer og vejledninger, er 

gennemgået. 

En virksomhedsomdannelse vil ofte udløse en betydelig beskatning, derfor vælger mange 

virksomhedsejere at gennemføre en virksomhedsomdannelse, hvor beskatningen udskydes til et 

senere tidspunkt, såfremt betingelserne i virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt. Skattepligtige 

omdannelser gennemføres kun i de tilfælde, hvor der kun udløses en ubetydelig beskatning, eller i 

tilfælde, hvor man vælger at tage et tab – eksempelvis ved overdragelse af fast ejendom.37 Hvor tabet 

fradrages i ejerens personlige indkomst, hvor han opnår en større skattebesparelse. 

3.2.2. Skattefri virksomhedsomdannelse  

3.2.2.1. Lovgrundlag om skattefri virksomhedsomdannelse 
Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil omdannelsen blive sidestillet med et almindeligt 

salg, med den følge, at virksomhedsejeren vil blive beskattet af overdragelsen. 

Virksomhedsomdannelsen vil ofte udløse en betydelig beskatning, og denne beskatning vil i mange 

tilfælde være en afgørende hindring for virksomhedsomdannelsen, idet virksomhedsejeren ikke har 

den fornødne kapital til at betale en – ofte ganske betydelig – skat, medmindre midlerne hertil trækkes 

ud af virksomheden med yderligere beskatning til følge.38

Til afhjælpning af den betydelig beskatning har man ved lov nr. 264 af 8 juni 1985 indført 

virksomhedsomdannelsesloven, som medfører, at virksomhedsejeren kan indskyde sit personligt ejet 

virksomhed i et kapitalselskab, uden at det udløser nogen form for beskatning i forbindelse med 

overdragelsen, i det virksomhedsejeren først vil blive beskattet på det tidspunkt, hvor aktierne enten 

afstås39 eller selskabet opløses. 

Kapitalselskabet indtræder i virksomhedsejerens anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter, 

anskaffelseshensigt og foretagende afskrivninger vedrørende de overdragne aktiver, således at den 

skat, der hviler på virksomhedens aktiver, vil komme til beskatning, når selskabet afhænder disse. 
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Loven er således baseret på et successionsprincip, der medfører, at kapitalselskabet indtræder i 

virksomhedsejerens skattemæssige stilling vedrørende de aktiver, der overdrages.40

3.2.2.2. Betingelser for at anvende loven om skattefri virksomhedsomdannelse  
I virksomhedsomdannelseslovens § 1-2 opstilles en række betingelser, der skal være opfyldt, for at 

loven kan finde anvendelse. Ved manglende opfyldelse af en eller flere af betingelserne i 

virksomhedsomdannelsesloven vil medføre at den skattefrie virksomhedsomdannelse i stedet bliver 

en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Der stilles ikke krav om, at der skal indhentes forudgående 

tilladelse fra SKAT til at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, men det er vigtig at 

virksomhedsejeren, inden omdannelsen, sikrer sig at alle betingelserne er opfyldt, og ved 

tvivlstilfælde kan der indhentes et bindende svar fra SKAT.41

Efter virksomhedsomdannelseslovens § 1, stk. 1, 1 pkt. er det en betingelse, at der er tale om en 

personligt drevet virksomhed, for at kunne omdanne en virksomhed til et anpartsselskab eller 

aktieselskab. I virksomhedsbegrebet er der tale om en samlet virksomhed, hvilket medfører, at 

virksomhedsomdannelsesloven ikke kan finde anvendelse på overdragelse af enkeltaktiver til et 

selskab, ligesom virksomheden skal være erhvervsmæssig.42 En overdragelse af enkeltaktiver kan 

som udgangspunkt ikke foretages efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, med undtagelse af 

at aktiverne i sig selv tilsammen udgør en selvstændig virksomhed.  

Virksomhedsomdannelseslovens regler finder anvendelse på alle typer af virksomheder drevet i 

personligt regi, herunder enkeltmandseje virksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber og 

partnerselskaber. Mens virksomheder, drevet i kapitalselskaber eller hvor der indgår kapitalselskaber 

i ejerkredsen, ikke er omfattet. Det skal samtidig bemærkes, at omdannelsen kun kan foretages 

såfremt alle interessenter er fysiske personer. Omfatter interessentskabskredsen et eller flere selskaber 

eller andre juridiske enheder, er den skattefri virksomhedsomdannelse efter regler i 

virksomhedsomdannelsesloven udelukket.43

Omdannelsen kan ske ved stiftelse af et nyt selskab, men det kan også efter VOL § 1, stk. 2 ske ved 

overdragelse til et selskab, der allerede er registreret. Det er dog en betingelse, at selskabet er stifte 

senest på omdannelsesdatoen, og at selskabet ikke forud for omdannelsestidspunktet har drevet 
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erhvervsmæssig virksomhed, og at hele dets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftede 

kontant indestående i et pengeinstitut jf. VOL § 1, stk. 2, 1. pkt.  

Det er ligeledes en betingelse, at ejeren af den personlig ejede virksomhed skal på 

overdragelsestidspunktet eje hele anparts- eller aktiekapitalen i selskabet. Ejes virksomheden at flere 

ejere, skal ejerne på overdragelsestidspunktet eje anparts- eller aktiekapitalen i samme forhold som 

deres andele i den personligt ejet virksomhed jf. VOL § 1, stk. 1, 2-3. pkt. 

Det er en forudsætning for skattefri virksomhedsomdannelse, at den latente skat, der konstateres ved 

omdannelsen, kommer til beskatningen på et senere tidspunkt, nemlig når ejeren afstår aktierne i 

selskabet, er der jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 1, endvidere en ufravigelig betingelse, at ejeren er fuldt 

skattepligt til Danmark efter KSL § 1. 

For at forhindre, at en virksomhedsejer vilkårligt holder et eller flere aktiver uden for omdannelsen, 

blev bestemmelsen i VOL § 2 stk. 1, nr. 2, 1. pkt. indsat ved en lovændring i 1999. Bestemmelsen 

medfører at samtlige af virksomhedens aktiver og passiver skal overdrages til selskabet. Ved 

vurdering af, hvilke aktiver og passiver der vedrører virksomheden, skal der tages udgangspunkt i de 

tidligere udarbejdet årsrapporter og indkomstopgørelser for virksomheden. Såfremt 

virksomhedsejeren forud, for omdannelsen, har anvendt virksomhedsskatteordningen, er det som 

udgangspunkt de aktiver og passiver, der er inddraget under denne ordning, der skal overdrages til 

selskabet.44 Forud for lovændringen i 1999 var det muligt at holde virksomhedens ejendom udenfor 

omdannelsen, hvilket man ønskede at opretholde, og det er derfor blevet præciseret i VOL § 2, stk. 1 

nr. 2, 2. pkt.  

Ejer virksomhedsejeren aktier på tidspunktet for virksomhedsomdannelsen, skal de ikke indgå i 

omdannelsen, da aktier ofte ikke har en relation til den erhvervsmæssige virksomhed.45

Såfremt et aktiv både anvendes privat og i den virksomhed, der ønskes omdannet, er udgangspunktet, 

at aktivet skal indgå i omdannelsen jf. VOL § 2, stk. 2, nr. 2. Dette er en konsekvens af, at alle aktiver 

og passiver skal indgå i omdannelsen. Anvender virksomhedsejeren virksomhedsordningen forud for 

omdannelsen, og der er tale om et blandet benyttet aktiv, der ikke er inddraget under 

virksomhedsskatteordningen, skal aktivet imidlertid kun indgå i omdannelsen, hvis det efter en 

konkret vurdering kan anses for et aktiv i den virksomhed, der skal omdannes. 
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Er virksomhedsejeren forud for omdannelsen omfattet af virksomhedsskatteordningen, kan ejeren 

bestemme, om beløb på mellemregningskontoen og beløb til senere hævning skal indgå eller holdes 

udenfor omdannelsen jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. Bestemmelsen er en undtagelse for ovennævnte 

krav, og begrundelsen herfor er, at beløb hensat til senere hævning og indestående på 

mellemregningskontoen ikke betragtes som den del af virksomhedsøkonomien, men som en del af 

ejerens privatøkonomi. Beløb hensat til senere faktisk hævning beskattes i det år, hvor beløbet 

overføres til en hæve konto, hvorefter virksomhedsejeren kan have det skattefrit. Ligeledes gælder 

det for beløb på mellemregningskontoen, at de kan udtages skattefrit af virksomhedsejeren idet, idet 

beløbene ikke anses for indskudt i virksomheden. Holdes ovennævnte beløb udenfor 

virksomhedsomdannelsen, kan et beløb svarerende hertil medtages som et passiv i åbningsbalancen, 

som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, men skal være udlignet ved betaling til ejeren, inden 

omdannelsen finder sted jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. Vælger virksomhedsejer derimod at 

beløbende skal indgå i omdannelsen, indgår beløbene i selskabets egenkapital. 

Forud for lovændringen i 1999 var det muligt at få 25% af vederlaget ud på en mellemregning med 

selskabet, og som virksomhedsejeren derefter kunne hæve ud skattefrit. Der blev derfor indført en 

bestemmelse i VOL § 2, stk. 1 nr. 3, hvor hele vederlaget for virksomheden skal bestå i aktier i 

selskabet, hvilket vil sige, at virksomhedsejeren ikke længere kan få mulighed for at få en del af 

vederlaget ud skattefrit på en mellemregning med selskabet. 

Som et supplement til VOL § 2, stk. 1, nr. 3, medfører VOL § 2, stk. 1, nr. 4 at pålydende af de 

anparter eller aktier, der ydes som vederlag for virksomheden, svarer til den samlede anparts- eller 

aktiekapital.  Hvis ejerne har ønske om ændringer i ejerforholdene, skal det derfor ske før eller efter 

omdannelsen. 

Bestemmelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 har til formål at forhindre, at en virksomhedsejer optager lån i 

virksomheden, således at provenuet holdes uden for virksomhedsomdannelse, men 

gældsforpligtelsen indskydes i selskabet. Bestemmelsen omhandler tre situationer: 

1. Virksomhedsskatteordningen har ikke været anvendt i året forud for omdannelsen.  

2. Virksomhedsskatteordningen har været anvendt i året forud for omdannelsen. 

Virksomhedsejeren driver kun en virksomhed, eller såfremt ejeren driver flere virksomheder, 

omdannes alle virksomheder til selskaber. 

3. Virksomhedsskatteordningen har været anvendt i året forud for omdannelsen, men 

virksomhedsejeren ejer flere virksomheder, hvoraf ikke alle omdannes til et selskab. 



I situation 1, medfører VOL § 2, stk. 1, nr. 5, at det er en betingelse, for at virksomhedsejeren kan 

omdanne virksomheden i medfør til virksomhedsomdannelsesloven, at der ikke er negativ 

anskaffelsessum på aktierne. 

I situation 2 kan en virksomhedsomdannelse gennemføres på trods af en negativ anskaffelsessum på 

aktierne, men som anført i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 er det et krav, at indskudskontoen ikke er negativ. 

I situation 3, er det ligesom i situation 1 en betingelse for at kunne anvende 

virksomhedsomdannelsesloven, at aktiernes anskaffelsessum ikke er negativ, samt at der ikke er en 

negativ indskudskonto. 

Ved at stille krav om at indskudskontoen i situation 2 og 3 ikke må være negativ, ønsker man at 

forhindre virksomhedsomdannelser i medfør af virksomhedsomdannelsesloven i de situationer, hvor 

virksomhedsejeren har lånt midler af virksomheden. 

Såfremt en virksomhedsomdannelse bliver gennemført i medfør af virksomhedsomdannelseslovens 

regler, men det efterfølgende viser sig, at kravet i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, om, at der ikke må være en 

negativ anskaffelsessum eller en negativ indskudskonto alt efter hvilken situation virksomhedsejeren 

står i, ikke er opfyldt, kan der gives dispensation, under forudsætning af, at den negative 

anskaffelsessum eller den negative indskudskonto udlignes ved en indbetaling til selskabet senest 1 

måned efter skattemyndighedens meddelelse om, at tilladelse er givet, jf. VOL § 2, stk. 4.46

En skattefri virksomhedsomdannelse kan gennemføres med indtil 6 måneders skattemæssigt 

tilbagevirkende kraft, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6. Muligheden for at omdanne med tilbagevirkende kraft 

løser et praktisk problem, idet omdannelsesdatoen jf. VOL § 3, skal være den dag, der følger efter 

statusdagen for det sidste årsregnskab i den personligt ejet virksomhed. Det vil normalt medføre at 

omdannelsesdatoen er den 1. januar, da det praktisk ikke er muligt at få regnskabet færdigt til den 1. 

januar, medfører bestemmelsen, at der opnås tid til at få regnskabet for den personligt ejet virksomhed 

færdigt. 

VOL § 2, stk. 1, nr. 8 indeholder en bestemmelse om, at stiftelsesdokumenterne samt opgørelsen over 

aktiernes anskaffelsessum skal indsendes til SKAT senest 1 måned efter stiftelsen af selskabet. Hvis 

kravet om indsendelsesfristen på 1 måned ikke blev overforholdt, ansås omdannelsen for 
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skattepligtigt. Denne regel blev dog lavet om i 2001, da der blev indsat en dispensationsmulighed i 

VOL § 2, stk. 5, således at SKAT kan se bort fra overskridelse af 1 månedsfristen. 

For at sikre at åbningsbalancen, som udarbejdes ved virksomhedsomdannelsen, giver det mest 

retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, herunder fremtidige forpligtelser, blev der ved 

VOL § 2, stk. 1, nr. 8 indført en bestemmelse om, at den skat, der udskydes i forbindelse med 

omdannelsen, skal hensættes i den åbningsbalance, der skal udarbejdes i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen.47

Virksomheder med flere ejere, såsom interessentselskaber, kan anvende reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven, hvis de opfylder betingelserne i loven, herunder de særlige 

betingelser i VOL § 2, stk. 2. De særlige betingelser kræver at alle ejerne anvender reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven, har anvendt samme regnskabsperiode og vederlægges i forhold til 

deres andele i den personligt ejede virksomhed jf. VOL § 2, stk. 2, 1. 2. 3. pkt.  

Efter VOL § 2, stk. 3 skal der ved omdannelse af en virksomhed med flere ejere, udarbejdes en 

opgørelse over, hvorledes den beregnede skat af den samlede skattepligtige fortjeneste, som ville 

være konstateret ved et sædvanligt salg, jf. VOL § 4, stk. 2, 3. pkt. kan henføres til de enkelte ejere. 

Fordeler den beregnede skat sig ikke på ejerne, i samme forhold, som deres ejerandele af den 

personligt ejede virksomhed, skal ejerne udligne dette ved indbetaling til selskabet i forbindelse med 

stiftelsen. Det indbetalt beløb tillægges anskaffelsessummen, opgjort efter §4 for de anparter eller 

aktier, som den pågældende ejer erhverver ved omdannelsen jf. VOL § 2, stk. 3. 

I forbindelse med gennemførelsen af en virksomhedsomdannelse, skal der udarbejdes en 

åbningsbalance i medfør af SL § 36, stk. 3. Datoen for denne åbningsbalance anses i skattemæssig 

henseende for omdannelsesdatoen jf. VOL § 3, stk. 1. Omdannelsesdatoen er, den dag, der følger 

efter statusdagen for det sidste årsregnskab i den personligt ejede virksomhed, hvilket medfører at, 

omdannelsesdatoen typisk er den 1. januar. Bestemmelsen i VOL § 3, stk. 2, medfører endvidere, at 

selskabets første regnskabsår skal udgøre en 12 måneders periode. Ved særlige omstændigheder kan 

SKAT i medfør af VOL § 3, stk. 3, dispensere fra kravet i stk. 2 om, at selskabets første regnskabsår 

skal udgøre 12 måneder. 
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3.2.2.3. De skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren  
Den skattemæssig konsekvens af, at en omdannelse sker i medfør af virksomhedsomdannelsesloven, 

er som udgangspunkt, at omdannelsen ikke udløser nogen form for beskatning hos 

virksomhedsejeren, hverken i form af avancebeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger eller 

beskatning af opsparet overskud. Den beskatning, der ville være blevet udløst, såfremt der var 

foretaget et normalt salg af virksomheden, eller der var tale om en skattepligtige omdannelse, 

udskydes, indtil det tidspunkt virksomhedsejeren/anpartshaveren/aktionæren sælger aktierne eller 

opløser selskabet.48 Princippet om, at virksomhedsomdannelsen ikke udløser nogen beskatning hos 

virksomhedsejeren, fremgår af VOL § 4, stk. 1, og medfører, at såfremt virksomhedsejeren anvender 

bestemmelsen, indgår fortjeneste eller tab på aktiver og passiver i virksomheden ikke i den 

skattepligtige indkomst. 

Hvis den ovenfor omtalte udskudte skat, som hviler på de aktiver og passiver, der indgår i 

virksomhedsomdannelsen, kommer til beskatning til et senere tidspunkt end omdannelsestidspunktet, 

skal der foretages en opgørelse over den skatteforpligtigelse, der udskydes. Opgørelsen sker således, 

at de anparter og aktier, som ejeren erhverver ved virksomhedsomdannelsen, anses for erhvervet for 

et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på 

omdannelsesdagen, jf. VOL § 4, stk. 2. Bestemmelsen i VOL § 4, stk. 3, medfører, at den 

skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver opgøres til det kontante beløb, som ville 

være opnået ved et almindeligt salg af virksomheden, med fradrag for den skattepligtige fortjeneste, 

der ville være konstateret ved et almindeligt salg.49

Ved værdiansættelse af aktiverne og passiverne i virksomheden er det værdierne på tidspunktet for 

omdannelsesdatoen, der skal lægges til grund, og ikke værdierne på det faktiske 

omdannelsestidspunkt. Som nævnt i afsnit 3.2.1 anses aktierne erhvervet på stiftelsestidspunktet og 

altså ikke på tidspunktet for omdannelsesdatoen. Der er således ikke overensstemmelse mellem 

værdiansættelsestidspunktet og erhvervelsestidspunktet. 

Opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden skal som udgangspunkt ske aktiv for aktiv, 

således at et forventet tab i forbindelse med overdragelse af et aktiv ikke kan modregnes i en 

forventede fortjeneste, ved overdragelse af et andet aktiv. Virksomhedens passiver skal opgøres til 

kursværdien ved den skattemæssige opgørelse. Bestemmelserne i VOL § 4, stk. 2, 2. pkt. medfører, 
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at den udskudte skat jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 8, skal hensættes til i åbningsbalancen, og dermed ikke 

indgå i opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum.50

Ved opgørelse af den skattepligtige fortjeneste finder bestemmelserne i AL § 9 og § 21 anvendelse, 

hvilket medfører at fortjenesten fuldt ud skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. 

Såfremt virksomhedsejeren har anvendt et skuffeselskab ved virksomhedsomdannelsen, medregnes 

aktiernes oprindelige anskaffelsessum i opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum, jf.  VOL 

§ 4, stk. 3. Ved anvendelse af et skuffeselskab, anses aktierne for erhvervet på det tidspunkt, hvor 

virksomheden anses for overdrager til selskabet. Hvilket er i overensstemmelse med det, der er 

beskrevet ovenfor, hvorefter aktierne ved stiftelse af et nyt selskab anses for erhvervet på 

stiftelsestidspunktet og ikke på omdannelsestidspunktet. Hvilket vil sige, at det ikke er 

virksomhedsejerens erhvervelse af aktierne i selskabet, der anses for erhvervelsestidspunktet i 

relation til virksomhedsomdannelsesloven, men derimod tidspunktet for overdragelse af 

virksomheden til selskabet. 

Såfremt anskaffelsessummen er opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3 og VOL § 16, stk. 1, og §16 a, stk. 

3, og er negativ, skal det negative beløb medregnes ved opgørelse af den skattepligtige fortjeneste 

eller tab ved afståelse af disse jf. VOL § 4, stk. 4. I relation til bestemmelsen i VOL § 4, stk. 4, 1. pkt. 

forstås salg af aktierne, overdragelse af aktierne ved gave, likvidation eller konkurs. Afståelse af 

aktierne i foranstående situationer, vil således medføre, at den latente skat, der hviler på aktierne, 

kommer til beskatning. Beskatningen sker i medfør af aktieavancebeskatningslovens almindelige 

regler herom. 

VOL § 4, stk. 4, 2. pkt. omhandler derimod om afståelse af aktierne til det selskab, der har udstedt 

disse, jf. ligningslovens (LL) § 16 B. Ifølge LL § 16 B, stk. 2 betragtes afståelse af aktier til det 

udstedende selskab som udbytte, hvorefter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler ikke 

finder anvendelse. Udbyttebeskatningen medfører, at aktionæren beskattes af hele det beløb, der 

modtages fra selskabet. Der er således ikke fradrag for en eventuel anskaffelsessum. Dette vil, i en 

situation hvor aktionæren har erhvervet aktierne ved en skattefri virksomhedsomdannelse, som 

udgangspunkt medføre, at den negative anskaffelsessum ikke skal medregnes i den skattepligtige 

indkomst ved afståelse af aktierne. Bestemmelserne i VOL § 4, stk. 2, 2. pkt. medfører, at såfremt 
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aktierne afstås til det udstedende selskab, og såfremt aktieavancebeskatningslovens regler ikke finder 

anvendelse, medregnes en eventuel afståelsessum samt en til den afstående del af aktiekapitalen 

svarerende del af den negative anskaffelsessum, i ejerens indkomst. Uanset om aktierne afstås uden 

udbetaling til aktionæren, vil en forholdsmæssig del af den negative anskaffelsessum, svarerende til 

den afståede del af aktierne, komme til beskatning.51

VOL § 4, stk. 4, 3. pkt. medfører, at såfremt aktiekapitalen nedsættes i medfør af LL § 16 A, og 

aktieavancelovens regler ikke finder anvendelse, medregnes en eventuel udlodning, samt en eventuel 

nedsættelsen af aktiekapitalen, svarende til den del af det negative beløb på samme måde i ejernes 

skattepligtige indkomst. Hvilket vil sige, hvis aktionæren nedsætter selskabets aktiekapital til 

dækning af underskud, vil en forholdsmæssig del af den negative anskaffelsessum komme til 

beskatning, uanset om aktionæren ikke modtager noget beløb fra selskabet i forbindelse med 

kapitalnedsættelsen. 

3.2.2.4. De skattemæssige konsekvenser for selskabet 
Virksomhedsomdannelsesloven bygger på et succesionsprincip, idet selskabet, i relation til 

indkomstopgørelsen, indtræder i virksomhedernes skattemæssige stilling i forhold til de enkelte 

aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsomdannelsen.52

Ifølge VOL § 6, stk. 1, 1 og 2. pkt. vil de aktiver og passiver, der overtages i forbindelse med 

omdannelsen, behandles ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, som de er erhvervet af 

den hidtidige ejer, og for de anskaffelsessummer, hvortil aktiverne og passiverne er erhvervet af 

denne. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som den hidtidige ejer har 

foretaget, anses for foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår. Hvilket vil sige, at selskabet 

overtager den latente skat, der hviler på aktiverne og passiverne, således at denne skat udløses, når 

selskabet afhænder de enkelte aktiver. 

I VOL § 6, stk. 1, 3. pkt. er der en særlig undtagelse, i forhold til fordringer og gæld, som ved 

afhændelse eller indfrielse til kursværdi på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst beskatning 

eller fradrag hos virksomhedsejeren, anses for at være erhvervet af selskabet på omdannelsesdatoen 

til kursen på dette tidspunkt. Personer har som udgangspunkt ikke fradrag for tab på fordringer og 

gæld, hvorimod selskaber som har fradrag for et evt. tab. Bestemmelsen er derfor indført, for at hindre 
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at et ikke-fradragsberettiget tab for virksomhedsejeren bliver fradragsberettigede i kapitalselskabet, 

som følge af virksomhedsomdannelsen.53

Som en konsekvens af ændringerne i aktieavancebeskatningsloven i 2010, blev der indført en 

bestemmelse i VOL § 6, stk. 1, 4. pkt.: hvorefter aktiver og passiver, hvor den hidtidige ejer ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst har medregnet fortjeneste eller tab efter 

realisationsprincippet, og hvor selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal 

medregnes fortjeneste eller tab på de pågældende aktiver og passiver efter lagerprincippet, anses 

erhvervet henholdsvis påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til den værdi der følger af 1. pkt. 

Efter kursgevinstloven (KGL) § 25 skal både selskaber og personer anvende realisationsprincippet 

ved opgørelse af kursgevinster og tab, imidlertid har både personer og selskaber mulighed – efter 

anmodning – mulighed for at overgå til lagerprincippet. Bestemmelserne i VOL § 6, stk. 3 medfører 

i relation til ovenstående, at såfremt virksomhedsejeren har anvendt realisationsprincippet, er 

selskabet bundet af dette og kan ikke overgå til lagerprincippet. 

Successionsprincippet i VOL § 6 medfører endvidere, at selskabet indtræder i virksomhedsejerens 

spekulations- eller næringshensigt jf. VOL § 6, stk. 2. Hvilket betyder, hvis virksomhedsejeren 

erhverver et aktiv i spekulations- eller næringsøjemed, vil selskabet indtræde i samme status.54

Har et aktiv indtil virksomhedsomdannelsen været benyttet til både erhvervsmæssig og private 

formål, finder VOL § 6, stk. 1 alene anvendelse på den erhvervsmæssigt benyttede del af aktivet. Den 

erhvervsmæssige benyttede del opgøres, som forholdet mellem de afskrivninger ejeren i alt har 

fratrukket ved indkomstopgørelsen, og de afskrivninger ejeren kunne have fratrukket, såfremt aktivet 

udelukkende var benyttet til erhvervsmæssige formål. Ved opgørelsen af de afskrivninger, ejeren 

kunne have fratrukket, såfremt aktivet udelukkende var benyttet til erhvervsmæssige formål, 

anvendes de afskrivningsprocenter, ejeren faktisk har anvendt, jf. VOL § 6, stk. 4. 

I så fald, der foreligger uudnyttede underskud oparbejdet i den personligt ejet virksomhed i årene 

forud for virksomhedsomdannelsen, vil dette ikke kunne bringes til fradrag ved opgørelse af 

selskabets indkomst jf. VOL § 8, stk. 1. Underskud, hidrørende fra årene forud for 

virksomhedsomdannelsen, vil således ikke kunne bringes til fradrag i selskabsindkomsten. Derimod 

vil virksomhedsejeren have mulighed for at fremføre et underskud, oparbejdet i den personligt ejet 
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virksomhed i årerne før omdannelsen, i egen indkomst, i medfør af personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven.55

3.3. Overdragelse af aktier med succession til børn, søskende, mv. 
Dette afsnit vil handle, om de muligheder en aktionær har for at overdrage et kapitalselskab til 

familiekredsen, ved anvendelse af reglerne om succession. 

Et generationsskifte ved anvendelse succession af aktier inden for familien efter ABL § 34 kan 

illustreres således: 

Figur 4 - Illustration af overdragelse af aktier indenfor familien efter ABL § 34 

Kilde: Egen fremstilling 

Lovhjemmelen, til at overdrage en aktiepost med succession, findes i ABL § 34. Bestemmelsen i 

ABL § 34 bygger på samme princip som KSL § 33 C, hvorved der ikke udløses nogen beskatning 

hos overdrageren i forbindelse med overdragelsen, idet erhververen succederer i overdragerens 

skattemæssige stilling. Det vil sige, at den skattebetaling, som påhviler på aktierne, udskydes indtil 

det tidspunkt, hvor erhververen afstår aktierne. Succession har derfor den klare fordel, at overdragelse 

af en personlig virksomhed ikke udløser beskatning hos overdrageren. Men omvendt har succession 

den ulempe, at erhververen indtræder i den skattemæssige forpligtelse, der hviler på virksomhedens 

aktiver på overdragelsestidspunktet. Ved opgørelsen af erhververens gevinst, eller tab ved afståelse 

af aktierne behandles som den anskaffelsessum og på det tidspunkt, som de blev anskaffet til af 

overdrageren jf. ABL 34, stk. 2. Formålet med successionsreglerne er, at give en virksomhed, som 

drives i selskabsform, mulighed for at overdrage den til familien, uden at skattemæssige forhold skal 
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blokere for dette. ABL § 34 opstiller en række betingelser for, at overdragelsen kan ske med 

succession.56

3.3.1. Personkredsen 
ABL § 34, stk. 1, nr. 1, opstiller den betingelse, at overdragelsen alene kan ske til en nærmere 

afgrænset personkreds. Denne personkreds svarer til den personkreds, der er omfattet af 

kildeskattelovens § 33 C, hvilket vil sige, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og samlevere, 

ligesom adoptionsforhold og stedbørnsforhold ligestilles med naturligt slægtsforhold. Bestemmelsen 

er udtømmende, således at overdragelse med succession ikke kan ske til andre end ovennævnte 

personkreds. Man skal være opmærksom på, at bestemmelserne er gældende i nedadgående retning 

– fra forældre til børn/børnebørn – som overdragelse mellem søskende indbyrdes og søskendes børn. 

Det er også vigtig at påpege, at en succession ikke kan gennemføres længere ned i slægtleddene end 

til overdragerens børnebørn.  

Overdragelse i opadgående retning er ikke omfattet af bestemmelserne i ABL § 34, stk. 1, nr. 1. I 

2008 indsatte man dog en ny bestemmelse, som gør det muligt at reparere et generationsskifte der 

ikke udviklede sig efter hensigten. Ved indførelse af ABL § 35 a blev det imidlertid muligt at 

overdrage virksomheden tilbage til den tidligere ejere. Det kunne eksempelvis være, hvis erhververen 

bliver syg og ikke kan videreføre virksomheden. Der er dog 3 betingelser i lovbestemmelsen, der skal 

være opfyldt, for at reparationsbestemmelsen kan finde anvendelse57: 

1. Reparationsoverdragelsen skal ske senest 5 år, efter den første overdragelse. 

2. Overdragelsen skal ske til den tidligere ejer, som erhvervsvirksomheden blev erhvervet fra. 

3. Den første overdragelse skal være sket med succession. 

Da successionen medfører, at beskatningen udskydes indtil det tidspunkt, hvor erhververen afstår 

aktierne, er det et krav erhververen er skattepligtig til Danmark i medfør af KSL § 1, jf. ABL § 34, 

stk. 3. 

3.3.2. Aktier og anparter, der kan overdrages med succession  
Foruden betingelsen at overdragelsen alene kan ske til den personkreds, der er nævnt i afsnit 3.3.1., 

er det et krav, at der er tale om aktier, anparter, andelsbeviser, omsættelige investeringsbeviser og 

lignede værdipapirer omfattet af ABL § 1. 
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Som udgangspunkt kan alle ejerandele i kapitalselskaber omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 

34 overdrages med succession. Succession er imidlertid udelukket for aktier omfattet ABL § 1958, jf. 

ABL § 34, stk. 1, nr. 4. 

Ved en lovændring i 2009, blev det muligt at lave en overdragelse med mindst 1 % af aktiekapitalen 

jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 2. Hvor der tidligere skulle overdrages mindst 15% af stemmerettighederne i 

selskabet jf. ABL § 34, stk. 1. nr. 3. Denne ændring har medført, at det er blevet væsentligt nemmere 

at foretage overdragelse med succession, hvis man har flere børn, der skal modtage aktierne. 

Begrundelsen for ændringen af ABL § 34 var et ønske om at forlige overdragelse af aktier i levende 

live, set i forhold til muligheden ved død, jf. dødsboskattelovens (DBSL) § 29, idet det indtil 2009 

var lettere at overdrage aktier ved død end ved levende live. Der er således ved ændringen i 2009 af 

ABL § 34, stk. 1 blevet skabt større harmoni mellem KSL § 33 C og aktieavancebeskatningslovens 

regler, idet der ingen begrænsning i størrelsen af den andel af virksomheden, der kan overdrages i 

medfør af KSL § 33 C.59

For at overdrage aktier til næste generation ved succession, skal der være tale om aktier i en 

erhvervsmæssig virksomhed jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3 og jf. ABL 34, stk. 6. Bestemmelsen medfører, 

at et selskab, hvor aktiviteten i væsentligt omfang består af udlejning af fast ejendom, likvider eller 

værdipapirer, ikke kan overdrages med succession. Dette harmonerer med KSL § 33 C, hvor 

udlejning af fast ejendom ikke anses som erhvervsmæssig virksomhed. En virksomhedsejer kan 

således ikke undgå begrænsningen i KSL § 33 C i relation til overdragelse af fast ejendom med 

succession, ved at omdanne en personlig ejet virksomhed med udlejning af fast ejendom til et selskab, 

i medfør af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, og derefter overdrage aktierne med 

succession.60

Der er den forskel mellem bestemmelserne i KSL § 33 C og ABL § 34, at såfremt virksomhedsejeren 

er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, vil han kunne overdrage de enkelte ejendomme 

med succession efter kildeskattelovens § 33 C, hvorimod enhver form for overdragelse af aktier i et 

ejendomsselskab er udelukket jf. ABL § 34. 

ABL § 34, stk. 6 fastlægger, hvad der ligger i kravet om, at selskabets aktivitet i væsentligt omfang 

ikke må bestå af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. 

Aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab
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Selskabets virksomhed anses for at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende som nævnt i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, såfremt mindst 50% af selskabets 

indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning, tillagt summen af øvrige 

regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, stammer fra sådan 

aktivitet. Eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende enten på overdragelsestidspunktet, eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 

regnskabsår, udgør mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.  

Andele, der er omfattet af ABL § 18, hvilket vil sige andelsbeviser eller andele i andelsforeninger 

omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 3, anses ved væsentlighedsbedømmelsen ikke som besiddelse af 

værdipapirer. 

Afkastet og værdien af aktier i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 

% af aktiekapitalen m.v., medregnes ikke. I stedet medregnes den del af datterselskabets indtægter 

og aktiver, som svarer til ejerforholdet jf. ABL § 34, stk. 6, 3 - 4. pkt.  Ved 

væsentlighedsbedømmelsen ses der også bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem 

selskabet og et datterselskab, eller mellem datterselskaber jf. ABL §, stk. 6, 5. pkt.  

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

skovbrug, jf. vurderingslovens (VUL) § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke som udlejning 

af fast ejendom jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3. 

3.3.3. Successionens konsekvenser for overdrageren 
Ved af afståelse af en aktiepost, for en fysisk person, vil det efter ABL § 30 medføre beskatning af 

en eventuel avance som aktieindkomst, jf. personskattelovens (PSL) § 8a. Ved overdragelse af aktier, 

med succession efter ABL § 34, er konsekvensen for overdrageren, at overdragelsen ikke vil udløse 

nogen beskatning hos overdrageren. 

Det er en betingelse, for at der kan ske overdragelse med succession, at der konstateres en avance, jf. 

ABL § 34, stk. 4, der henviser til KSL § 33 C, stk. 3. Der kan således ikke ske succession, hvis der 

konstateres et tab. I et sådant tilfælde, har overdrageren i stedet mulighed for at fratrække tabet i sin 

aktieindkomst. Her gælder de samme regler i ABL §§ 13 of 13 A, som de ville gøre, hvis salget var 

sket til tredjemand. 

Ved tab, skal salgssummen af aktierne ansættes til den værdi, der lægges til grund ved beregningen 

af gaveafgift eller indkomstskat. Sker overdragelsen ikke som gave til erhververen, skal aktiernes 



værdi i handel og vandel lægges til grund, som det ville være tilfældet, hvis aktierne skulle sælges til 

tredjemand. 

Overdragelsen vil ofte være kombineret med en gave fra overdrageren til erhververen, da erhververen 

typisk ikke vil vælge at overtage virksomheden efter succesionsreglerne, hvis erhververen ikke får en 

gave tilsvarende den skattebyrde, som erhververen overtager fra overdrageren. Med undtagelse af 

hvis, erhververen ønsker at give overdrageren denne økonomiske gevinst. Reglerne omkring afgift 

på gaver bliver gennemgået i afsnit 3.3.6. 

Overordnet opnår successionsreglerne fordel for overdrageren, da overdrageren undgår beskatning af 

den avance, der måtte være ved et eventuelt salg til tredjemand. Overdrageren udskyder den 

avancebeskatning, der måtte påhvile aktierne, og overdrager skatteforpligtelsen til erhververen. 

Hvilket betyder, at overdrageren får en skattemæssig fordel. Grundet udskydelsen af 

skatteforpligtelsen, vil overdrageren have mulighed for at overdrage aktierne til en lavere værdi end, 

hvis overdragelsen skete til tredjemand, og overdrageren vil derfor ikke drage stor økonomisk gevinst 

ved succession.  

3.3.4. Successionens konsekvenser for erhververen 
Som følge af, at overdrageren ikke bliver beskattet af den fortjeneste, der kan konstateres ved et 

eventuelt salg, indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling jf. ABL § 34, stk. 2, 2. 

pkt.  

Erhververen anses, for at have erhvervet de overdragne aktier på samme tidspunkt og til de samme 

anskaffelsessummer som overdrageren, og erhververen indtræder således i den latente skat, der hviler 

på aktierne jf. ABL § 34, stk. 2, 4 pkt. Endvidere medfører successionen, at erhververen indtræder i 

overdragerens næringshensigt, som er nærmere forklaret i afsnit 3.2.2.4. Successionen er 

tidsubegrænset, hvorfor erhververen ikke har mulighed for på et senere tidspunkt at kunne afkræfte 

næringsformodningen. Hvilket vil sige at indtræden i overdragerens skattemæssige stilling gælder, 

uanset hvornår aktierne afstås jf. ABL § 34, stk. 2, 3. pkt. 

I medfør af ABL § 34, stk. 4, finder KSL § 33 C, stk. 4 tilsvarende anvendelse ved overdragelse af 

aktier. Hvilket medfører, at det omfang erhververen har tab jf. ABL § 13 eller § 14, vil erhververen 

ikke kunne fratrække dette underskud i den eventuel fortjeneste ved overdragelse af aktierne. Regel 



skal modvirke, at forældre overdrager en aktiepost til et barn, der derefter videresælger aktieposten 

til tredjemand, således at overdragelsen alene har haft det formål at udnytte barnets tab på aktier.61

Overordnet opnår erhververen også fordel ved anvendelse af succesionsreglerne, da der sker en 

skatteudskydelse, og dermed bliver selskabets likviditet ikke belastet.  

Det afhænger desuden af aktiernes værdi, både ved overdragelsen og ved senere afståelse, om det 

økonomisk set er at foretrække at gennemføre overdragelsen efter succesionsreglerne. Er aktierne 

steget i erhververs ejertid, skal der betales avanceskat af den fulde avance, hvilket vil sige, af værdien 

fra stiftelse af selskabet eller af værdien fra det tidspunkt, hvor overdrageren anskaffede aktierne til 

værdien på slagstidspunktet. Dette vil ofte indebære en stor skattebyrde. Er situationen derimod, at 

aktiernes værdi er faldet, vil erhververen ikke kunne fradrage det konstaterede tab i den skattepligtige 

indkomst. Hvis aktierne i stedet blev solgt til tredjemand, ville erhververen kunne fradrage tabet i den 

skattepligtige indkomst jf. ABL § 13. 

Overdragelse af aktier med succession sker ofte som et led i et løbende generationsskifte, der 

indebærer andre generationsskifteelementer som eksempelvis aktieombytning og spaltning, som vil 

blive gennemgået senere i opgaven. 

3.3.5. Meddelelse til SKAT 
Som ved overdragelse af aktiver i medfør af KSL § 33 C, er det ligeledes en betingelse, for at 

aktieoverdragelsen anses for sket med succession, at SKAT får meddelelse om dette senest i 

forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse jf. ABL § 34, stk. 4. Manglende 

overholdelse af bestemmelsen ville tidligere have haft den konsekvens, at overdragelsen ville blive 

anset for skattepligtig. Praksis er blevet ændret i aktieavancebeskatningsloven og manglende 

anmeldelse til SKAT vil fremover være et bevisbyrdemæssigt spørgsmål, i relation til hvorvidt 

overdrager/erhverver kan dokumentere, at der er sket overdragelse med succession jf. ABL § 34, stk. 

4.

3.3.6. Gaveafgift og skattepligt af gaveelement i forbindelse med succession 
Overdragelse ved succession kan enten ske ved, at erhververen betaler fuldt vederlag til overdrageren, 

eller ved at erhververen fuldt ud modtager en gave i forbindelse med overdragelsen, eller ved en 

kombination af disse to muligheder. 
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Ved overdragelse af en erhvervsmæssige virksomhed med succession efter KSL § 33 C eller ABL § 

34, kan overdrager/erhverver vælge, at den latente skat fragår i overdragelsessummen, alternativ, at 

der kompenseres for den latente skat, ved at der beregnes en passivpost, der går til fradrag i 

gaveafgiften.62

Ydes der gave i forbindelse med overdragelse af en aktiepost i medfør ABL § 34, vil modtageren 

blive afgift- eller skattepligtig af værdien af den modtagne gave. Om erhververen vil være afgifts- 

eller skattepligtig af gavens værdi, afhænger af om erhverver er omfattet af den personkreds, der er 

nævnt i boafgiftslovens (BAL) § 22.63

Sammenholdes personkredsen i BAL § 22 med den kreds, der er omfattet af ABL § 34, medfører det, 

at børn, børnebørn og samlevende, der i forbindelse med en overdragelse af en personligt ejet 

virksomhed modtager en gave, skal betale gaveafgift i medført til boafgiftslovens kapitel 5. Mens 

søskende, søskendes børn og samlevere, der ikke har boet sammen i mindst 2 år, er skattepligtige af 

gaven i medført statsskattelovens (SL) § 4 stk. 1, litra c.64

Gaveafgiftspligten indtræder ved modtagelse af gaven. Gavegiver og gavemodtager skal seneste den 

1. maj i det efterfølgende år indgive anmeldelse om gaven og den afgiftspligtige værdi til SKAT jf. 

BAL § 26. Gaveafgiften udgør 7 % af den del, der overstiger et grundbeløb 64.300 kr.65 Førhen 

udgjorde skatteprocenten 15 %, men det blev vedtaget ved lov nr. 683 af 8. juni 2017, at bo- og 

gaveafgiften gradvis sænkes fra de nuværende 15% til 5% frem mod 2020 i forbindelse med 

generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder jf. BAL § 23a, stk. 4. 

Ved overdragelse af aktier ved succession ABL § 34, er der mulighed for at beregne en passiv post i 

medfør af KSL § 33 D, der går til fradrag ved beregning af den gaveafgiftspligtige værdi, medmindre 

man har valgt at nedsætte aktiernes værdiansættelse med den latente skatteforpligtelse som tidligere 

nævnt. 

Gaveafgiften indtræder ved modtagelse af gaven. Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj 

i det efterfølgende år indgive anmelde om gaven og dens skattepligtige værdi til SKAT, jf. BAL § 

26, stk. 1. 
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Søskende og søskendes børn er ikke omfattet af personkredsen i BAL § 22, og såfremt der ydes gave 

mellem søskende eller til søskendes børn i forbindelse med en overdragelse med succession i medfør 

af ABL § 34, vil værdien af denne gave skulle medregnes til den skattepligtige indkomst. 

3.3.7. Beregning af passivpost ved værdiansættelse af aktierne/gaveafgiftsberegning 
Overdrages en aktiepost med succession jf. ABL § 34, og ydes der en gave i den forbindelse, er der 

mulighed for at beregne en passivpost i medfør til KSL § 33 D, der fradrages ved beregning af den 

gaveafgiftspligtige værdi, under forudsætning af at den udskudte skat ikke allerede er fratrukket 

aktiernes værdi jf. afsnit 3.3.6.66

I de tildefælde, hvor der ydes en gave i forbindelse med en overdragelse, skal der betales gaveafgift, 

der skal i tilknytning til opgørelse af aktiverne i gaveopgørelsen optages passivposter til udligning af 

eventuelle fremtidige skattetilsvar vedrørende disse aktiver. Hvis gaven er indkomstpligtig for 

modtageren, medfører § 33 D, at gavens værdi reduceres jf. statsskattelovens (SL) § 4, litra c. 67

Det er en betingelse for, at KSL § 33 D finder anvendelse, at der helt eller delvist ydes en gave i 

forbindelse med overdragelsen. Betaler overdrageren fuldt ud for aktierne i from af kontanter eller et 

gældsbrev, er der ikke mulighed for at beregne en passivpost. 

Såfremt overdragelsen sker ved vederlag i en kombination af gave og kontanter/gældsbrev, har der 

tidligere været tvivl om, i hvilket omfang, der kunne ske passivering af hele den latente skat ved 

beregning af gaveafgiften, men dette blev fastslået i landsskatteretten jf. TfS 2001.174 LSR, hvor det 

fremgår at der ikke var hjemmel for at nedsætte passivposten efter forholdet mellem gave og vederlag, 

hvorfor der skal ske indregning af den fulde passivpost ved beregningen af gaveafgiften, trods gaven 

kun udgør en mindre del af overdragelsesvederlaget. Man skal samtidig være opmærksom på, at man 

ikke både kan nedsætte overdragelsessummen med den latente skat og samtidig beregne en passivpost 

efter KSL § 33 D.68 Såfremt der ydes en delvis gave i forbindelse med en aktieoverdragelse, er der 

mulighed for at beregne en passivpost på grundlag af hele den latente skat, der hviler på den 

overdragne aktiepost.69

Passivposten skal beregnes på grundlag af den laveste mulige skattepligtige fortjeneste, som ville 

være fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse, jf. KSL 
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§ 33D, stk. 2. Den passivpost, der beregnes ved en overdragelse af aktier i relation til ABL § 34, 

opgøres som 22% af den beregnede fortjeneste. 

Da der ofte er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter, kan værdiansættelse af de 

overdragne aktier give anledning til vanskeligheder. Idet en sådan overdragelse, på tilsvarende måde 

som ved overdragelse af en virksomhed, skal ske til handelsværdier jf. BAL § 27, stk. 1 og SL § 4, 

stk. 1, litra c. Da parternes værdiansættelse i visse tilfælde kan være motiveret af et ønske om at undgå 

eller minimere en eventuel gaveafgift, vil SKAT være særlig opmærksom på parternes 

værdiansættelse. Det kan være vanskeligt at værdiansætte unoterede aktier i en familiedrevet 

virksomhed, hvor aktierne typisk aldrig har været genstand for omsætningen, og hvor parterne ved 

overdragelsen ikke har modstående interesser. SKAT har derfor udstukket nogle retningslinjer for 

fastlæggelse af handelsværdien ved overdragelse mellem interesseforbundne parter ved udstedelse af 

to værdiansættelsescirkulærer, som er nærmere gennemgået i kapitel 4.70

3.3.7.1. Eksempel på beregning af passivpost ved overdragelse af aktier ved succession 
Ved overdragelse af aktier ved succession, påhviler der en latent skat på aktierne, da erhververen 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Som kompensation herfor gives der ofte en gave til 

erhververen. I stedet for at erhververen afgiftsbeskattes af gavens værdi, er det muligt at beregne en 

passivpost, som modregnes i gavens værdi. 

Ved overdragelse af aktier ved succession udgør passivposten, som anført i afsnit 3.3.7., 22% af 

aktiernes avance, som ville være fremkommet ved salg til 3. mand jf. KSL § 33D, stk. 2.

I nedenstående eksempel giver en far en aktiepost på 5. mio.kr. til sin datter. Det antages at alle 

aktiverne tildeles som gave. Det skal bemærkes at skatteprocenter, afgiftsprocenter og bundfradrag 

er baseret på 2018-satser, jf. PSL§ 8 a, stk. 1-2 og BAL §§ 22-23. De forventede skatteprocenter, 

afgiftsprocenter og bundfradrag for 2028 er baseret på uændrede 2018-satser. Beregningen er vist 

uden hensyntagen til overgangsreglerne i ABL § 47 om hovedaktionærnedslag fra skattereformen i 

1993.
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Først beregnes faderens fortjeneste og påhvilende skat: 

Kilde: Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 201071

Ved et almindeligt salg vil der udløses en beskatning på 1.882.065 kr. som kan udskydes ved 

anvendelse af succesionsreglerne, hvorfor der kan spares rente at dette beløb indtil datteren sælger 

aktierne eller lukker selskabet. Går selskabet konkurs efter datterens overtagelse, udløses der ikke 

skattebetaling. 

Sælger datteren aktierne f.eks. efter 10 år for 8 mio. kr., tages der udgangspunkt i faderens 

anskaffelsespris, og skatten kan efter gældende regler beregnes således: 

Kilde: Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 201072

Vælges det ud over at anvende successionsreglerne at overdrage aktierne som gave, skal der betales 

gaveafgift. Gaveafgiften opgøres med udgangspunkt i værdien af aktierne. I afgiftsgrundlaget fragår 

som tidligere omtalt en beregnet passivpost svarene til ca. halvdelen af skattebyrden. Herefter 

beregnes afgift af den afgiftspligtige del: 
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Kilde: Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 201073

Som det ses ovenfor, kan familieselskabet overføres fra fader til datter uden beskatning, men mod 

betaling af en gaveafgift på 592 t.kr. Fader og datter kan selv vælge, hvem der skal betale afgiften. 

3.4. Aktieombytning 
Aktieombytning dækker som begreb over enhver form for afståelse af aktier, hvor vederlaget for de 

pågældende aktier/anparter lægges i kapitalandele.74

Aktieombytning er i dag en af de mest anvendte omstruktureringsmodeller, der anvendes i forbindelse 

med planlægning af generationsskifter. Ved at gennemføre en aktieombytning etableres der en moder-

/datterstruktur, hvorved man får mulighed for at opspare kapital fra driften i holdingselskabet uden 

driftsrisiko, samtidig med man kan slanke balancen i datterselskabet, således at det er billigere for 

den yngre generation eller tredjemand at købe sig ind i datterselskabet. Holdingselskabet kan samtidig 

frasælge aktierne i datterselskabet uden beskatning, hvis selskabet ejer mindst 10% af aktierne, eller 

der er tale om skattefrie porteføljeaktier. I de tilfælde, hvor flere ejere ønsker at foretage opdeling af 

koncernen, er aktieombytning et ofte anvendt redskab i kombination med spaltning.75

I praksis benyttes aktieombytning i de tilfælde, hvor en antionær ved aktieombytning etablerer en 

holdingskonstruktion ved at indskyde aktierne i et selskab (det erhvervede selskab) som 

apportindskud i et andet selskab (det erhvervede selskab), hvorefter aktionæren i det erhvervede 

selskab modtager aktier i det erhvervede selskab.76

Formålet med at etablere en holdingskonstruktion i forbindelse med et generationsskifte kan 

illustreres ud fra følgende: 
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Figur 5 – Illustration af aktieombytning i forbindelse med et generationsskifte  

Kilde: Egen fremstilling 

I ovenstående illustration sker der følgende: Overdrager ejer et driftsselskab, som denne ønsker at 

overdrage til erhverver. Overdrager stifter derfor et holdingselskab, som erhverver alle anparterne i 

driftsselskabet, hvorefter driftskapitalen i driftsselskabet overføres til holdingselskabet i form af 

skattefrit udbytte. Efter en periode afstår holdingselskabet anparterne i driftsselskabet skattefrit til 

erhververens nystiftede holdingselskab, og dermed er generationsskiftet gennemført, og overdrager 

ejer kun aktier i sit holdingselskab. 

I ovenstående illustration, hvor der etableres et holdingselskab, der erhverver driftsselskabet, 

betegnes som aktieombytning. Ligeledes ombytter overdrageren sine anparter i det indskydende 

selskab (Driftsselskab A/S/ApS) til anparter i det modtagende selskab (Holdingselskab A/S/ApS). 

Aktieombytningen kan både foretages skattefrit og skattepligtigt, hvorfor disse to former vil blive 

gennemgået i de følgende afsnit.  

Som udgangspunkt medfører en aktieombytning beskatning hos aktionæren/anpartshaveren efter 

aktieavancebeskatningslovens regler, hvorefter selskaber kan afstå aktierne i et andet selskab 

skattefrit ved et ejerskab på mindst 10% efter ABL § 8. Mens et selskab som ejer mindre end 10% i 

et andet selskab, vil blive skattepligtig ved salget efter ABL § 9, med mindre der er tale om skattefrie 

porteføljeaktier efter ABL § 4 c eller koncernaktier efter § 4 b. Personer vil uanset ejerandel blive 

skattepligtige ved afståelse af aktier i et selskab efter ABL § 12. Denne beskatning vil være en 

hindring for aktieombytningen, idet aktionæren/anpartshaveren som oftest ikke har den fornødne 

likviditet til at betale beskatningen, da vedlageret sker i aktier. Som en konsekvens af denne hindring 

har ABL § 36 gjort det muligt at foretage skattefri aktieombytning, hvor aktieombytningen ikke 



udløser beskatning på ombytningstidspunktet, men beskatningen vil blive udskudt til det tidspunkt 

hvor aktierne i holdingselskabet afstås, eller når holdingselskabet likvideres eller går konkurs.77

3.4.1. Lovgrundlaget  
Muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning - både aktieombytning med tilladelse og 

aktieombytning uden tilladelse - bygger på ABL § 36.  

I 2007 blev der indført en ny bestemmelse i ABL § 36 a, der har fået stor betydning for adgangen til 

at gennemføre en skattefri aktieombytning idet bestemmelsen medførte, at i det omfang betingelserne 

i ABL § 36 a er opfyldt og regelsættet vælges, ikke kræves tilladelse for at kunne gennemføre en 

skattefri aktieombytning. Ved ABL § 36 a indføres der et såkaldt objektiv regelsæt for gennemførelse 

af aktieombytninger, idet skatteyderen har krav på at aktieombytningen er skattefri, hvis betingelserne 

i ABL § 36 a er opfyldte, hvorimod regelsættet i ABL § 36, stk. 1, forudsætter at aktieombytningen 

er forretningsmæssig begrundet.78

Ved indførsel af ABL § 36 a medførte således, at skatteyderen kan vælge mellem at gennemføre en 

skattefri aktieombytning med tilladelse efter ABL § 36 eller uden tilladelse efter ABL  36 a. Det skal 

dog bemærkes at i 2009 blev bestemmelsen i ABL § 36 a imidlertid ophævet og flyttet over i ABL § 

36, stk. 6. 

SKATs administration af reglerne i ABL § 36 er i betydelig omfang fastlagt på baggrund af udstedte 

bindende ligningssvar, afgørelse, domme og styringssignaler. Forståelsen og anvendelsen af disse 

skal sammenholdes med de øvrige regelsæt, der får betydning ved anvendelse af 

aktieombytningsreglerne, hvilket kan gøre regelsættet meget kompliceret at anvende.79

I det følgende vil de grundlæggende betingelser for at gennemføre en skattefri aktieombytning – både 

med tilladelse og uden tilladelse – blive gennemgået. 

3.4.2 Skattefri aktieombytning – grundlæggende betingelser  

3.4.2.1. Hvilke selskaber er omfattet
ABL § 36, stk. 1 fastlægger, hvilke juridiske personers ejerandele der kan være genstand for en 

aktieombytning i ABL § 36 stk. 1’s forstand. ABL § 36, stk. 1 siger følgende: ”Ved ombytning af 

aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning efter reglerne i 

fusionsskattelovens §§ 9 og 11, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af 

Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 195-196
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 196-197
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 198



begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, eller er selskaber, som svarer 

til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU.”80

Det fremgår heraf, at der ved gennemførslen af en skattefri aktieombytning i medfør af § 36 gives de 

afstående aktionærer ret til at udskyde beskatningstidspunktet i forbindelse med afståelsen, forudsat 

at det erhvervende selskab som det erhvervede selskab er et selskab i en medlemsstat.81

Det fremgår af ABL § 36, stk. 1, 5 pkt., at bestemmelsen ikke finder anvendelse, når enten det 

erhvervede eller det erhvervende selskab ved beskatningen anses for at være en transparent enhed 

som f.eks. interessentselskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber.82

3.4.2.2. Aktieombytning i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2. 
I ABL § 36, stk. 2 er der nærmere defineret hvad der forstås ved en aktieombytning,  hvoraf det 

forståes ”den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med 

den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller hvis det allerede har et sådant 

flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det 

andet selskab, at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant 

udligningssum.”83

Det er derved et ubetinget krav, at det selskab der modtager indskud i form af aktier, opnår 

stemmeflertallet i et oprindelige selskab, såfremt det i forvejen ikke besidder flertallet. Der skal 

således opnås et simpelt flertal beregnet på grundlag af det erhvervede selskabs kapital, hvorved der 

skal tages højde for en eventuel opdeling af kapitalen i A- og B-aktier med stemmedifferentiering på 

aktieklasserne.84 Hvilket vil sige, at der er ikke krav om størrelse på kapitalandelene men derimod 

stemmeindflydelsen. 

Hvorvidt stemmeflertallet er opnået, er ikke hvorvidt et formelt stemmeflertal er opnået, men derimod 

om den stemmebesiddelse, der opnås, er en reel tilstand. Det forhold, at der skal være tale om en reel 

tilstand har været til diskussion i sager, hvor aktiebesiddelsen har været fordelt mellem to kapitalejere 

med 50%’s ejerskab til hver, hvor der her kan henvises til TfS 1999 492 LSR og TfS 1999. 787 LR. 

I den første afgørelse blev givet afslag på skattefri aktieombytning, da landsskatteretten ikke anså 

transaktionen for omfattet af den dagældende ABL § 13. Er anden afgørelse et udtryk for 
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konsekvensen af Leur-Bloem-dommen, nemlig at skattemyndighederne ikke generelt kan give afslag 

på grund af en mulig omgåelsesbetragtning, men konkret må vurdere den aktuelle sag.85

Retsstillingen er herefter, kapitalejere med hver 50%’s ejerskab vil der godt kunne ske en 

overdragelse af en mindre aktiepost kort tid forinden aktieombytningen, således at der bliver etableret 

det nødvendige flertal, men der skal være tale om en blivende tilstand.86 Hvis den overdragede 

aktiepost, kort efter aktieombytningen, bliver tilbageført, vil det have karakter af proforma aftale eller 

omgåelse, som kan medføre afslag på skattefri aktieombytning jf. 2007.922.SR. 

Ved betragtningen om, hvorvidt der foreligger en reel stemmebesiddelse, vil ejeraftaler, mellem 

kapitalejerne i selskaberne i henhold til foreliggende praksis, kunne få afgørende betydning.  Er der 

indgået ejeraftaler eller andre former for aftaler mellem kapitalejerne, der begrænser den reelle 

betydning af en formel stemmeflerhed, vil dette kunne få betydning for vurdering af, hvorvidt 

flertalskravet er opfyldt.87

I relation til kravet om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede 

selskab, er det at bemærke, at der i ABL § 36, stk. 2, 2. pkt. er anført følgende; ”Betingelserne i 1. 

pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses 

for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne 

i fusionsskattelovens § 15 a.”88 Bestemmelsen i ABL § 36, stk. 2, 2. pkt. slår dermed fast, at den i 

praksis meget anvendte model, hvor kapitalejerne i et selskab først gennemfører en aktieombytning 

for derefter at spalte holdingselskabet i to eller flere selskaber, ikke er i strid med flertalskravet. 

3.4.2.3. Aktieombytning i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 3. 
ABL § 36, stk. 3 er i modsætning til § 36, stk. 1 en national bestemmelse, der giver hjemmel til 

aktieombytning i situationer, hvor man erhverver hele kapitalen i et andet selskab, eller hvor man i 

forvejen besidder en andel af det erhvervede selskab, og ved aktieombytningen kommer til at besidde 

den resterende del. Umiddelbart er der en betydelig overlap mellem ABL § 36, stk. 2 og stk. 3, men 

ABL § 36, stk. 3 finder anvendelse i de tilfælde, hvor bestemmelserne i ABL § 36, stk. 1 og 2 ikke 

kan benyttes, fordi der er tale om selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1.89
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Anvendelsesområdet for ABL § 36, stk. 3, er i de tilfælde, hvor et eller begge selskaber, der indgår i 

aktieombytningen, enten er omfattet af fusionsdirektivets begreb, eller der er tale om et selskab uden 

for EU, der ikke kan ligestilles med et dansk aktieselskab eller anpartsselskab. Samt i de tilfælde, 

hvor der er tale om, at en allerede værende aktionær, som ønsker at opnå helejerskab ved 

gennemførelse af en aktieombytning, men som omtalt ovenfor er der et overlappende område mellem 

flertals- og helejerskabs ombytningsreglerne. Det vil således, ved anvendelse af denne bestemmelse 

som udgangspunkt være muligt at fortage aktieombytning, uanset om der er tale om et selskab i 

fusionsdirektivets forstand eller et aktie-/anpartsselskabslignende selskab i øvrigt.90

Efter ABL § 36 stk. 3, kan SKAT tillade, at der ikke sker beskatning ved afståelse af kapitalandele i 

de tilfælde, hvor et selskab erhverver hele selskabskapitalen i et andet selskab, samt i de tilfælde, hvor 

et selskab i forvejen besidder andele i et selskab, og herefter erhverver den resterende del af 

selskabskapitalen i selskabet. Der er således ikke noget krav om, at det erhvervede selskab forud for 

erhvervelsen skal besidde flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab. 

3.4.2.4. Hvilke ejerandele kan indgå i en ombytning 
Som omtalt ovenfor, kan der foretages aktieombytning af aktier og anparter, men der kan også 

foretages aktieombytning af tegningsrettigheder, da der er tale om tegning af aktier, der endnu ikke 

er udstedt. Derimod kan en køberet til en aktie ikke blive omfattet af en eventuel tilladelse til 

aktieombytning, eftersom en køberet ikke beskattes under aktieavancebeskatningsloven. Ligeledes, 

kan konvertible obligationer ikke blive omfattet af en eventuel tilladelse til aktieombytning. I praksis 

har man hidtil løst problemet med de konvertible obligationer ved, at indehaveren, af de konvertible 

obligationer, forud for aktieombytningen, har valgt at konvertere obligationerne til ejerandele.91

Det er muligt at opnå tilladelse til skattefri aktieombytning, selvom aktierne retligt ikke er kommet 

til eksistens på ansøgningstidspunktet, hvilket er i overensstemmelse med fusionsdirektivets 

bestemmelser, idet direktivet har til hensigt at muliggøre planlægning af et omstruktureringsforløb 

med den mest hensigtsmæssige forretningsmæssige udvikling.92

Udgangspunktet i ABL § 36 er, at de aktier der ombyttes repræsenterer en værdi. Hvis de indskudte 

aktiver er værdiløse, kan der ikke betales et vederlag, og dermed kan der ikke foretages en skattefri 

aktieombytning. Det fremgår ligeledes af praksis, at der som udgangspunkt ikke kan gives tilladelse 
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til skattefri aktieombytning, hvis der på ansøgningstidspunktet er negativ egenkapital i det selskab, 

hvis aktier ønskes ombyttet.93

3.4.2.5. Øvrige betingelser for gennemførelse af en aktieombytning 
For at gennemføre en skattefri aktieombytning er det yderligere en betingelse, at aktionærerne er fuldt 

skattepligtige til Danmark i forbindelse med afståelsen af aktierne jf. ABL § 36, stk. 6, 6. pkt.  

Som tidligere nævnt, er det en betingelse at vederlaget for de ombyttede aktier sker i form af 

ejerandele i det erhvervede selskab, samt eventuelt delvist i form af kontanter for at aktieombytningen 

kan blive gennemført. Selvom der ikke er nogen begrænsning på vederlaget, er der et selvstændigt 

krav om, at det erhvervende selskab ved aktieombytningen opnår flertallet af stemmerne i det 

erhvervede selskab jf. ABL § 36, stk. 2. 

Kontante udligningssummer beskattes som udbytte hos aktionærerne i det indskydende selskab, jf. 

ABL § 36, stk. 1 samt jf. FUL § 9. Kontante udligningssummer omfatter ethvert vederlag, som ikke 

er aktier i det modtagende/erhvervende selskab. Den eneste undtagelse til udbyttebeskatningen af 

kontante udligningssummer er, hvis aktionæren helt udtræder af koncernen, så behandles kontante 

udligningssummer som en aktieafståelse efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Hvilket vil 

sige, at der sker avancebeskatning af kontantvederlaget under forudsætning af, at aktionæren, efter 

omstruktureringen, ikke ejer aktier i det indskydende selskab, det modtagende selskab eller andre 

koncernforbundne selskaber.94

Af ABL § 36, stk. 4 fremgår det at; ”Det er en betingelse, at transaktioner som nævnt i stk. 1 og 3 

gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag.”95 Det 

vil således sige, at det vederlag, der skal ydes i forbindelse med ombytningen, skal ydes senest 6 

måneder efter ombytningsdagen. Det vil dog være muligt at få forlænget fristen, ved at søge om 

dispensation ved henvendelse til SKAT, jf. ABL § 36, stk. 4, 2 pkt. ”Told- og skatteforvaltningen kan 

forlænge fristen i 1. pkt.”96 Overskrides fristen, og er der ikke meddelt dispensation, er konsekvensen, 

at aktieombytningen anses som skattepligtig. 

En skattefri aktieombytning kan ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36 stk. 4, 3 

pkt. Dette er i modsætning til, hvad der gælder ved skattefrie spaltninger og tilførsel af aktiver.  
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3.4.3. Aktieombytning med tilladelse    
I dette afsnit vil jeg behandle de særlige betingelser og konsekvenser af at gennemføre en 

aktieombytning med tilladelse. 

Det fremgår af ABL § 36, stk. 1 samt stk. 3, at en aktieombytning, i henhold til ABL § 36, stk. 1-3, i 

modsætning til hvad der er gældende ved aktieombytning i henhold til ABL 36, stk. 6, forudsætter 

SKATs tilladelse, samt at der i forbindelse med tilladelsen kan fastsættes særlige vilkår til tilladelsen. 

I forbindelse med der gives tilladelse til aktieombytning, vil der blive stillet krav om, at eventuelle 

efterfølgende ændringer skal anmeldes til SKAT. Ændringerne skal anmeldes til SKAT senest 3 

måneder forud for den påtænkte tilladelse gennemførelse, såfremt der er tale om en forudsigelig 

disposition. Er der derimod tale om en uforudsigelig disposition, skal anmeldelsen ske seneste 1 

måned efter, at forholdet er kommet til ansøgerens kendskab. Manglende overholdelse af anmeldelse, 

samt anmeldelsesfrist, vil medføre tilladelsens bortfald.97

Grunden til, at der skal gives tilladelse til en skattefri aktieombytning efter regelsættet i ABL § 36, 

stk. 1-3, er, at der kan ske aktieombytning, uden at det udløser skat på ombytningstidspunktet, men 

først på det tidspunkt, hvor aktierne afstås, selskabet likvideres eller går konkurs. SKATs behandling 

af ansøgningen gør det muligt at undersøge motivet for den skattefrie aktieombytning. 

Som det også er gældende for de øvrige former for omstrukturering, er det afgørende, at skatteyderens 

ønske om aktieombytningen er forretningsmæssigt begrundet. For at SKAT kan vurdere, om der 

foreligger en forretningsmæssig begrundelse, stilles der krav om en vis konkretisering i relation til 

den forretningsmæssige begrundelse for, at aktieombytningen er forretningsmæssig beskaffenhed 

som forudsat i fusionsbeskatningsdirektivets artikel 11. Hvilket vil sige, at ansøgninger, der 

eksempelvis er begrundet med at forberede et generationsskifte, ikke er tilstrækkeligt begrundet.98 Se 

hertil SKM2005.167.ØLD.99

Kravet om en forretningsmæssig begrundelse skal ses som en foranstaltning, imod at ansøgerens 

formål med aktieombytningen er et ønske om skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Det er således 

afgørende, at aktieombytningen ikke har til hovedformål at foretage skatteundgåelse eller 
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skatteunddragelse. Er der tale om sidstnævnte, skal der gives afslag, ligesom der, hvis der foreligger 

en risiko herfor, skal der stilles vilkår, der sikrer, at dette ikke sker.100

Hvornår der foreligger en forretningsmæssigt begrundet ansøgning, hviler på en konkret vurdering. 

Men dette vil som udgangspunkt være tilfældet, hvis aktieombytningen er begrundet i ønsket om 

gennemførsel af et generationsskifte med henblik på virksomhedens videreførelse. En sådanne 

aktieombytning vil være et af flere led i forbindelse med gennemførelsen af et fuldstændigt 

generationsskifte. Det er dog ikke nok, at en ansøgning begrundes med, at skatteyderen ønsker at 

gennemføre et generationsskifte. Det kræves, at der i ansøgningen er en redegørelse for, hvorledes 

dette generationsskifte påtænkes gennemført, herunder hvorfor en skattefri aktieombytning er 

nødvendigt element i generationsskiftet.101

Et medvirkende motiv til at ansøge om tilladelse til gennemførelse af skattefri aktieombytning, er 

ønsket om at foretage en hæftelsesbegrænsning via koncerndannelse. Hæftelsesbegrænsningen kan 

være begrundet i et ønske om at opspare overskydende likviditet i et holdingselskab, som er adskilte 

fra driftsselskabets driftsrisiko.102

Omstrukturering inden for koncernen er en disposition, som kan betegnes som forretningsmæssig, 

forudsat at den ikke er begrundet i skatteundgåelse eller skatteunddragelse.103

Formålet med tilladelsessystemet er, at den der ønsker aktieombytningen forinden, tilkendegiver sine 

hensigter med omstruktureringen, således at SKAT på den baggrund kan vurdere, om der foreligger 

en forretningsmæssig begrundelse. Hvorfor spørgsmålet, om hvad der sker, hvis parternes 

forudsætninger ikke holder stik, opstår. Tidligere var aktieombytning med tilladelse, betinget af et 

generelt ejertidsvilkår kombineret med yderligere vilkår. Men som konsekvens af Leur Bloem-

dommen, blev praksis ændret til, at SKAT nu generelt fastsætter et vilkår om, at alle efterfølgende 

væsentligt ændrede forhold skal anmeldes til SKAT.104

3.4.3.1. De skattemæssige konsekvenser af aktieombytning med tilladelse  
En aktieombytning indebærer en afståelse af aktier, der vil medføre beskatning hos aktionæren efter 

ABL § 8, og § 9 for selskaber, og § 12 for personer. Begrundelsen for at foretage en skattefri 

aktieombytning er muligheden for at foretage en udskydelse af den beskatning, der ellers ville 
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indtræde i forbindelse med aktieombytningen. For selskaber der kan afstå aktier skattefrit efter reglen 

i ABL § 8, er der i relation til afståelsesbeskatningen ikke noget incitament for at gennemføre en 

skattefri aktieombytning, hvorimod selskaber, der er skattepligtige efter ABL § 9, kan udskyde 

beskatningen efter regelsættet i ABL § 36. 

3.4.4. Aktieombytning uden tilladelse    
I dette afsnit vil jeg behandle de særlige betingelser og konsekvenser af at gennemføre en 

aktieombytning uden tilladelse. 

Bestemmelsen om muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse er indsat 

i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 og 7. I forhold til skattefri aktieombytning med tilladelse 

jf. ABL § 36, stk. 1-3., hvor det er et krav, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, er 

dette ikke et krav ved aktieombytning uden tilladelse. 

SKAT stiller således ikke krav om, at en aktieombytning i medfør af ABL § 36 a skal være 

forretningsmæssigt begrundet, men der stilles en række objektive betingelser for at kunne anvende 

regelsættet i § 36 a. Det fremgår af praksis til ABL § 36 a, at hvorvidt de objektive betingelser er 

opfyldt vurderes på ombytningstidspunktet og må ikke påvirkes af senere begivenheder. I 2009 

ophævede man ABL § 36 a og flyttede regelsættet om de objektive regler over i § 36, stk. 6 og 7. 

Det er en betingelse efter ABL § 36, stk. 1, at vederlaget for de ombyttede aktier erlægges i form af 

ejerandele i det erhvervede selskab samt eventuelt delvist i form af kontanter jf. ABL § 36, stk. 1, 3. 

pkt. Jf. ABL § 36, stk. 2. Hvilket både gælder for ombytning med og uden tilladelse. 

I ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. er det en betingelse, for at kunne anvende regelsættet i ABL § 36, stk. 6, 1. 

pkt. at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til 

handelsværdien af de ombyttede aktier.  

Det er dernæst en betingelse, at det erhvervede selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en 

periode på 3 år efter ombytningstidspunktet jf. ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. Hvilket skyldes, at et salg 

umiddelbart efter aktieombytningen vil betragtes som, at aktieombytningen primære formål har været 

skatteudskydelse eller skatteunddragelse. Ved manglende overholdelse af bestemmelsen vil medføre, 

at den gennemførte aktieombytning bliver skattepligtig, hvilket vil sige, at aktionæren i det 

erhvervede selskab vil blive skattepligtig i medfør af ABL § 9.
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Bestemmelsen i ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. er objektiv, dette vil sige, at aktierne i det erhvervede selskab 

ikke kan afstås, uden at den gennemførte aktieombytning bliver skattepligtig, uanset om det 

erhvervede selskab bliver afstået på grund af viljebestemte eller ikke-viljebestemte grunde. Det er 

således uden betydning, om afståelsen er negrundet i aktionærens død eller sygdom, eller at 

tredjemand tilbyder en favorabel pris på driftsselskabet.

Hvis aktierne afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering, vil dette imidlertid ikke blive 

betragtet som en afståelse, jf. ABL § 36, stk. 6, 4. pkt. 

Afhændes en aktiepost indenfor 3-års perioden har den skattepligtige pligt til at anmelde det til SKAT 

senest 1 måned efter afståelsen jf. ABL § 36, stk. 7, 2. pkt. Der er dog ikke hæftet nogen sanktion på 

overskridelse af 1 måneds kravet. 

Bestemmelsen i ABL § 36, stk. 7, 1. pkt. medfører, at såfremt et selskab har deltaget i en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse, skal det erhvervede selskab senest i forbindelse med selvangivelsen 

for det indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, give SKAT oplysning herom, at man har 

deltaget i en aktieombytning efter det objektive regelsæt. Bestemmelsen er ikke en betingelse for, at 

aktieombytningen kan ses som skattefri, men manglende overholdelse af bestemmelsen vil alene 

medføre, at selskabet ikke har selvangivet korrekt. 

Ud over at aktionæren – som det også er gældende ved aktieombytning med tilladelse – skal være 

fuldt skattepligtig til Danmark, er det yderligere en betingelse for aktieombytning uden tilladelse, at 

aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. LL § 2, ombytter aktier i 

dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller Grønland, en stat, der 

er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, jf. 

ABL §, stk. 6, 6. pkt. 

3.4.4.1. De skattemæssige konsekvenser af en aktieombytning uden tilladelse  
Begrundelsen, for at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse efter ABL § 36, stk. 6-7, er 

tilsvarende den samme som ved aktieombytning med tilladelse efter ABL § 36, stk. 1-3, da det giver 

muligheden for at fortage en udskydelse af beskatningen i forbindelse med en afståelse af aktierne. 

Konsekvensen, af at gennemføre en ombytning efter ABL § 36, stk. 6, er grundlæggende det sammen 

som efter ABL § 36, stk. 1-3 med tilladelse, nemlig at der ikke udløses beskatning hos aktionæren på 
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ombytningstidspunktet, men at den skat, der hviler på de ombyttede aktier, udskydes til et senere 

tidspunkt.

Opfylder aktionæren betingelserne i medfør ABL § 36, stk. 6, for at gennemføre en skattefri 

aktieombytning, vil den aktionær, der ombytter sine aktier, ikke blive beskattet i forbindelse med 

ombytningen efter ABL § 9 og § 12, idet der opnås fuld succession på aktierne jf. FUL § 11, således 

at overdragerens skattemæssige position på de overdragne aktier overføres til de aktier, som 

overdrageren erhverver som vederlag i forbindelse med ombytningen. Der er således ingen direkte 

forskel for aktionæren, om en aktieombytning sker med eller uden tilladelse, hvis blot betingelserne 

i de respektive regelsæt er opfyldt. 

Konsekvensen ved at gennemføre en aktieombytning efter ABL § 36, stk. 6, for det erhvervede 

selskab er på tilsvarende vis som ved aktieombytning med tilladelse, at det erhvervede selskab anses 

for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til handelsværdien på 

ombytningstidspunktet.

3.5. Tilførsel af aktiver
Det følgende afsnit vil fokusere på generationsskifte af et selskab ved anvendelse af reglerne om 

tilførsel af aktiver. Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvor et selskab, uden at blive opløst, 

tilfører den samlede virksomhed, eller en del af virksomheden, til et andet selskab. Vederlaget, til det 

selskab, der indskyder aktiver og passiver, er aktier i det modtagende selskab. Som udgangspunkt 

udløser tilførslen beskatning i det indskydende selskab, eftersom der er tale om salg af aktiver, der 

medfører kapitalgevinstbeskatning. Men forudsat at de objektive betingelser i fusionsskatteloven er 

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

indskydende selskabs skattemæssige position vedrørende de aktiver, der indskydes.109
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Tilførsel af aktiver i forbindelse med et generationsskifte kan illustreres ud fra følgende: 

Figur 6 – Illustration af tilførsel af aktiver i forbindelse med et generationsskifte  

Kilde: Egen fremstilling 

En tilførsel af aktiver er i flere henseender sammenlignelig med en skattefri virksomhedsomdannelse 

i henhold til loven, eftersom der i begge tilfælde sker indskud af en allerede igangværende 

virksomhed i et selskab med samtidig skattemæssig succession, uden at der samtidig sker succession 

i selskabsretlig henseende, modsat hver der er gældende ved fusion og spaltning.110

Tilførsel af aktiver adskiller sig fra skattefri virksomhedsomdannelse på flere punkter. For det første 

kræver anvendelse af reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i visse situationer SKATs forudgående 

tilladelse, hvorimod en skattefri virksomhedsomdannelse altid finder sted uden indhentelse af 

forudgående tilladelse. Dernæst kan en skattefri virksomhedsomdannelse alene ske til et nystiftet 

selskab eller et skubbeselskab. Hvorimod en tilførsel af aktiver kan ske såvel til et nystiftet selskab, 

som et allerede eksisterende selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed. Endelig kræves der ved 

skattefri virksomhedsomdannelse, at ejerkredsen af den hidtidige virksomhed ejer 100% af, den 

etablerede selskab ved omdannelsen. Ved tilførsel af aktiver er der derimod ikke noget krav om 100% 

ejerskab af det modtagne selskab.111
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Som tidligere nævnt kræves der som udgangspunkt tilladelse fra SKAT til at gennemføre en skattefri 

tilførsel af aktiver jf. FUL § 15 c, stk. 1, 1. og 2. pkt. I 2007 blev der dog indført en ny bestemmelse 

i FUL § 15 c, stk. 1, 4. og 5. pkt., hvorefter der, i det omfang de objektive betingelser er opfyldt, ikke 

kræves tilladelse for at kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver.  

Indførelse af FUL § 15 c, stk. 1, 4. pkt., medfører et to-strengt system, således at aktionæren kan 

vælge mellem at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse efter FUL § 15 c, stk. 1, 1. 

og 2. pkt., eller uden tilladelse efter FUL § 15 c, stk. 1, 4-8. pkt.  

3.5.1. Skattefri tilførsel af aktiver – grundlæggende betingelser  
Det er en betingelse, for at kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver – uanset om dette sker 

efter forudgående tilladelse eller efter det objektive regelsæt – at såvel det indskydende som det 

modtagende selskab, er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i henhold til direktiv 

2009/112/EF, artikel 3.112

Ved anvendelse af fusionsskattelovens bestemmelser ved tilførsel af aktiver, skal der ud over de 

objektive betingelser, som er omtalt ovenfor, opfyldes en række materielle krav, hvis manglende 

iagttagelse eller efterfølgende tilsidesættelse i værste fald kan medføre, at der nok i selskabsretlig 

sammenhæng er foretaget en tilførsel af aktiver, men i skatteretlig sammenhæng vil der være tale om 

en skattepligtig afståelse af aktiver.113

For en skattefri tilførsel af aktiver kan finde sted, kræves det, at der er tale om tilførsel af en samlet 

virksomhed. Hvilket betyder at hele den virksomhed, det indskydende selskab driver, indskydes i det 

modtagende selskab. Kravet opfyldes også, hvis det indskydende selskab alene indskyder en gren af 

den hidtil drevne virksomhed, forudsat at denne gren i sig selv kan betegnes som en selvstændig 

virksomhed.114 FUL § 15 c, stk. 2, fastslår, at der foreligger en gren af en virksomhed, såfremt alle 

aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt, udgør 

en selvstændig bedrift. Det vil sige en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler. 

I modsætning til, hvad der er tilfældet ved henholdsvis aktieombytning og spaltning, hvor der ikke er 

nogen begrænsning i muligheden for delvis kontant vederlæggelse, er det ved tilførsel af aktiver ikke 
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muligt at foretage nogen form for kontantvederlæggelse af det indskydende selskab i forbindelse med 

tilførslen. Vederlaget kan således alene være i form af aktier i det modtagende selskab.115

Tilførselsdatoen følger FUL § 5, stk. 1-3, jf. SL §31, stk. 3. Efter FUL § 5 skal den skæringsdato, der 

vælges for gennemførelse af en tilførsel af aktiver, være sammenfaldende med skæringsdatoen for 

det modtagne selskabs regnskabsår. Da der ved en tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab etableres 

en koncernforbindelse, som omfattet af SL § 31 c finder FUL § 5, stk. 3 ofte anvendelse ved tilførsel 

af aktiver, således at tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen anvendes som skattemæssig 

tilførselsdato for det pågældende selskab. Det skal nævnes, at det ikke kræves, at de involverede 

selskaber har samme skattemæssig tilførselsdato. I medfør SL § 31 c, stk. 3, 6-9. pkt. vil tilførslen af 

aktiver kunne tillægges retsvirkning fra indkomstårets start, på trods af at tilførslen er omfattet af SL 

§ 31, stk. 3, såfremt der ved tilførslen af aktiver stiftes et nyt selskab, og dette ikke modtager aktiver 

eller passiver fra selskaber, som ikke er den del af koncernen. 

3.5.2. Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 
FUL § 15 c, stk. 1, indeholder muligheden for at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver efter 

forudgående indhentet tilladelse fra SKAT. Det centrale i SKATs vurdering af hvorvidt der kan gives 

tilladelse til en skattefri tilførsel af aktiver, vil på tilsvarende vis som ved en skattefri aktieombytning 

være, hvorvidt der er tale om en forretningsmæssigt begrundet tilførsel. Da formålet både ved en 

aktieombytning og en tilførsel af aktiver vil være at etablere en holdingkonstruktion, skal der henvises 

til afsnit 3.4.3 vedrørende, hvornår der kan antages at foreligge en forretningsmæssig begrundelse. 

Som nævnt ovenfor er det centrale i SKATs vurdering af, hvorvidt der kan gives tilladelse til en 

skattefri tilførsel af aktiver, at der er tale om en forretningsmæssigt begrundet tilførsel. Vurderes det 

derimod, at der er tale om tilførsel af aktiver med det formål at foretage skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse, vil der ikke blive givet tilladelse.116

I tilfælde, hvor der foreligger grund til at antage, at der kan blive tale om en ikke-forretningsmæssig 

begrundet form for skatteudskydelse, kan SKAT stille vilkår for tilladelsen – vilkår, der har til formål 

at sikre, at tilførslen sker med det forretningsmæssige formål for øje. I forbindelse med tilladelse vil 

der blive stillet krav om, at eventuelle efterfølgende ændringer skal anmeldes til SKAT. Sådanne 

ændringer skal anmeldes til SKAT senest 3 måneder forud for den påtænkte dispositions 

gennemførelse, såfremt der er tale om en forudsigelig disposition. Er der derimod tale om en 
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uforudsigelig disposition, skal der ske anmeldes seneste 1 måned efter, at forholdet er kommet til 

ansøgerens kundskab.117

3.5.3. Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 
I 2007 blev der på tilsvarende måde som ved aktieombytning og spaltninger, åbnet op for, at en 

tilførsel af aktiver kan ske skattefrit uden forudgående tilladelse. De betingelser, der stilles ved en 

skattefri tilførsel af aktiver efter forudgående tilladelse, gælder ligeledes ved skattefri tilførsel af 

aktiver uden tilladelse, ligesom der gælder yderligere krav som følge af anvendelse af det objektive 

regelsæt. 

Det retlige grundlag for tilførsel af aktiver uden forudgående tilladelse følger af reglerne i FUL § 15 

c, stk. 1, 4. pkt. De grundlæggende betingelser, for at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, er 

de samme som anført under afsnit 3.5.1., det skal dog bemærkes, at det ikke er en betingelse for at 

anvende dette regelsæt, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse. 

Ifølge FUL § 15 c, stk. 1, 5. pkt. er det en betingelse, at det indskydende selskab ikke må afstå aktier 

i det modtagende selskab i en 3-årig periode fra vedtagelsen af tilførslen. Det er ligeledes en 

betingelse for at kunne anvende regelsættet i FUL § 15 c, stk. 1, 4. pkt., at det indskydende selskab 

ejer aktierne i det modtagende selskab i mindst 3 år, vil manglende overholdelse af bestemmelsen 

altså medføre, at den gennemførte tilførsel af aktiverne bliver skattepligtig, det vil sige, at det 

indskydende selskab bliver skattepligtig af de avancer og genvundne afskrivninger, der kan 

konstateres ved tilførslen. Bestemmelsen er objektiv, således at aktierne i det modtagende selskab 

ikke kan afstås uden at den gennemførte tilførsel bliver skattepligtig. I tilfælde hvor der, efter en 

skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, gennemføres en skattefri omstrukturering, som nævnt i 

FUL § 15, stk. 1, 4. pkt., vil kravet i FUL § 15, stk. 1, 5. pkt., vedrørende krav om minimum 3 års 

ejertid i sin restløbetid, blive videreført og finde anvendelse på de deltagende selskaber, i den 

efterfølgende omstrukturering.118

3.5.4. Skattemæssige konsekvenser af tilførsel af aktiver – det indskydende selskab 
Ved en tilførsel af aktiver, bliver aktionæren i det indskydende selskab ikke berørt af tilførslen, 

hvorimod det indskydende selskab anses for at have afstået aktiver til det modtagende selskab. Det 

modtagende selskab vil derfor succedere i det indskydende selskabs skattemæssige stilling.  
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Tilførsel af aktiver er baseret på successionsprincippet i henhold til fusionsskatteloven, ifølge FUL § 

15 d, stk. 1 fremgår, det at afståelsen af aktiver fra det indskydende selskab ikke udløser nogen form 

for beskatning i det indskydende selskab, eftersom skattebyrden i forbindelse med tilførslen følger 

aktiverne over i det modtagende selskab, der således indtræder i den skattemæssige position, jf. FUL 

§ 8, der hidtil har kendetegnet de pågældende aktiver i det indskydende selskab. 

Da det indskydende selskab ikke bliver påvirket ved tilførslen, er det væsentligt at være opmærksom 

på, at selskabets eventuelle skattemæssige underskud ikke bliver påvirket af tilførslen, men bevares 

fuldt ud. Hvor ved spaltning er udgangspunktet, at underskud fra tidligere år tabes i forbindelse med 

spaltningen. Man skal dog være opmærksom på at, underskuddet fra tidligere år alene kan bringes til 

fradrag i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst, og ikke det modtagende selskabs 

indkomst. Der er dog en undtagelse i de tilfælde, hvor der sker tilførsel til et allerede eksisterende 

selskab, der forud for tilførslen er sambeskattet med det indskydende selskab. Her vil, et underskud 

opstået forud for tilførslen i det indskydende selskab kunne bringes til fradrag, også efter 

gennemførsel af tilførslen.119

3.5.5. Skattemæssige konsekvenser af tilførsel af aktiver – det modtagende selskab 
Ifølge FUL § 15 d, stk. 2 samt § 8 er der tale om skattemæssig succession ved tilførsel af aktiver, 

derfor indtræder det modtagende selskab i den skattemæssige position, vedrørende de fra det 

indskydende selskab tilførte aktiver og passiver. Hvilket betyder, at det modtagende selskab indtræder 

i det indskydende selskabs anskaffelsessum, anskaffelsestid og endelig det indskydende selskabs 

intention. 

Såfremt der er underskud fra tidligere år ved tilførsel af aktiver, enten i det indskydende selskab eller 

i det modtagende selskab, kan disse underskud ikke fradrages ved det modtagende selskabs 

indkomstopgørelse, uanset om de relaterer sig til den drift, der er tilført det modtagende selskab. Som 

nævnt ovenfor er undtagelsen hertil i de tilfælde, hvor der sker tilførsel til et allerede eksisterende 

selskab, der forud for tilførslen er sambeskattet med det indskydende selskab. Her vil, et underskud 

opstået forud for tilførslen i det indskydende selskab kunne bringes til fradrag, også efter 

gennemførsel af tilførslen. Regelsættet omkring fortabelse af retten til underskudsfremførsel er 

ganske kompliceret ved skattefri tilførsel af aktiver, og det er derfor væsentligt forinden en tilførsel 

af aktiver iværksættes, at gøre sig klart, hvorvidt tilførslen vil blokere for en optimal anvendelse af et 
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eventuelt underskud. Ligeledes gælder det, at bestemmelsen i FUL § 8, stk. 8, om uudnyttede 

fradragsberettigede tab fra tidligere indkomstår, finder anvendelse. 

3.5.6. Tilførsel efter de subjektive eller de objektive regler 
I forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver, kan man vælge mellem et objektivt og et subjektivt 

regelsæt, man skal derfor forinden en gennemførelse af en skattefri tilførsel af aktiver tage stilling til, 

hvorvidt man vil anvende det subjektive eller det objektive regelsæt. 

Den grundlæggende ide bag det objektive regelsæt er, at man kan gennemføre omstruktureringen, og 

dermed kan være sikker på at denne er gennemført skattefrit, hvis såfremt regelsættet er overholdt.  

Den omfattende praksis, vedrørende bindende ligningssvar om det objektive regelsæt, viser 

imidlertid, at i stedet for at indhente forudgående tilladelse til omstruktureringen, har rådgiverne 

fundet det nødvendigt at få afklaret, hvorvidt betingelserne for at kunne anvende det objektive 

regelsæt er opfyldt, via bindende ligningssvar. Processen for at kunne gennemføre skattefri tilførsel 

af aktiver er for så vidt den samme, om man søger med tilladelse, og afventer SKAT på dette, eller 

bruger det objektive regelsæt og afventer SKAT´s bindende ligningssvar.120

Forskellen ligger dog særligt i, at man nu kan gennemføre en tilførsel af aktiver, uanset om man kan 

argumentere for, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse. Oftest vil en skattefri tilførsel 

af aktiver være forretningsmæssigt begrundet, idet det forudsættes, at der skal tilføres en virksomhed 

eller en gren af en virksomhed til et nyt selskab. Hvorimod aktieombytning og spaltninger kan vedrøre 

situationer, hvor der er tale om rene pengetankselskaber, og dermed de situationer, hvor der typisk 

gives afslag på omstruktureringen. Fordelen, ved at anvende det subjektive regelsæt, er muligheden 

for ved efterfølgende ændringer, i de oprindelige forudsætninger, at få SKAT´s tilladelse til at 

opretholde den gennemførte aktieombytning. Hvilket der ikke vil være, hvis man har anvendt det 

objektive regelsæt. Hvilket især vil få betydning, hvis man sælger virksomheden indenfor 3 år.121

3.6. Spaltning 
Ved spaltning forstås jf. FUL § 15 a, stk. 2 den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af 

eller samtlige af sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber, ved i samme 

forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier og eventuelt en kontant udligningssum. 

Det retlige grundlag for gennemførsel af skattefri spaltning findes i FUL § 15 a og § 15 b. 
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I skatteretlig henseende, er der mulighed for gennemførelse af såvel skattefri, som skattepligtig 

spaltning, men det er førstnævnte, der især er relevant i praksis. Overordnet sondres der mellem to 

former for skattefri spaltning:  

Ophørsspaltning -  Er de tilfælde, hvor der i forbindelse med spaltningen gennemføres en opløsning 

af det spaltede selskab, med deraf følgende overdragelse af samtlige det indskydende selskab 

tilhørende aktiver til to eller flere selskaber, der kan være allerede eksisterende eller nystiftede 

selskaber. 

Ophørsspaltning kan illustreres ud fra følgende: 

Figur 7 – Illustration af ophørsspaltning   

Kilde: Egen fremstilling 

Grenspaltning – Er de tilfælde, hvor der i forbindelse med spaltningen sker en opdeling af det 

indskydende selskabs hidtidige aktiviteter, og det indskydende selskab bliver ikke opløst i den 

forbindelse. Derimod sker der et indskud, af en samlet virksomhedsgren af aktiviteter i det 

modtagende selskab, der kan være et allerede eksisterende eller nystiftede selskab.122
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Grenspaltning kan illustreres ud fra følgende: 

Figur 8 – Illustration af grenspaltning   

Kilde: Egen fremstilling 

I relation til den skattepligtige spaltning, vil der være tale om en skattepligtig afståelse af aktiver med 

deraf følgende skattemæssige konsekvenser, altså som ved normal afståelsesbeskatning, henholdsvis 

hos aktionæren samt hos det indskydende selskab.123

En skattefri spaltning kan på tilsvarende måde som aktieombytning og tilførsel af aktiver ske både 

efter forudgående tilladelse (de subjektive regler), eller uden tilladelse (de objektive regler). Efter 

FUL § 15 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. har SKAT bemyndigelse til at give tilladelse til gennemførsel af en 

skattefri spaltning. I 2007 blev der indført en ny bestemmelse i FUL § 15 a, stk. 1., 4.-8. pkt., hvorefter 

der – i det omfang betingelserne i FUL § 15 a, stk. 1, 4.-8. pkt., er opfyldt og regelsættet vælges – 

ikke kræves tilladelse for at kunne gennemføre en skattefri spaltning. 

Som ved aktieombytning og tilførsel af aktiver, kan der alene gennemføres en skattefri spaltning efter 

forudgående tilladelse, såfremt hovedformålet ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

Hvorvidt spaltningen er forretningsmæssigt begrundet, påses af SKAT i forbindelse med stillingtagen 

til, hvorvidt der kan gives tilladelse til gennemførsel af en skattefri spaltning. Endelig skal det 

bemærkes, at der ved gennemførelsen af en skattefri spaltning ikke kan opstå nye aktiver og 

passiver.124
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3.6.1. Skattefri spaltning – grundlæggende betingelser 

3.6.1.1. Hvilke selskaber er omfattet 
Selskaber, omfattet af selskabsdefinitionen i fusionsdirektivet, 2009/133EF artikel 3, kan anvende 

fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning, under forudsætning af at der ikke er tale om en 

transparent enhed. Hvilket betyder, at det som udgangspunkt er muligt at foretage en skattefri 

spaltning af såvel danske aktie- og anpartsselskaber som udenlandske selskaber inden for EU i medfør 

af FUL § 15 a, stk. 1, hvorimod transparente enheder, som interessenter og kommanditselskaber ikke 

er omfattet af bestemmelserne.125

3.6.1.2. Ophørsspaltning – betingelser 
Ved ophørsspaltning stilles der ikke krav om en samlet gren af en virksomhed, som er tilfældet ved 

grenspaltning og ved tilførsel af aktiver. Overførslen af aktiver og passiver kan således ske efter 

aktionærens ønsker. 

Selvom der ikke gælder særlige betingelser vedrørende fordeling af aktiver og passiver i forbindelse 

med en ophørsspaltning, ændrer det dog ikke ved at aktionærerne skal vederlægges i forhold til deres 

aktiebesiddelse i det ophørende selskab, jf. FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt.  

3.6.1.3. Grenspaltning – betingelser 
Ved grenspaltning gælder de samme regler, som der stilles ved ophørsstilling, der stilles endvidere 

krav om, at det indskydende selskab skal tilføre en samlet virksomhedsgren. Altså et krav om, at de 

aktiver og passiver, der tilføres, samlet udgør en selvstændig gren af en virksomhed. Der skal således 

være tale om en selvstændig organisatorisk enhed, som er i stand til at fungere ved egne midler.126

3.6.1.4. Form og krav til vederlaget 
Kravet til vederlæggelse efter FUL § 15 a, stk. 2, i forbindelse med spaltning er, at der skal ske 

vederlæggelse i aktier, samt en eventuel udligningssum. Ved en spaltning, uden forudgående 

tilladelse, gælder dog et forbud mod kontantvederlæggelse i visse situationer efter FUL § 15 a, stk. 

2., se mere i afsnit 3.6.3.1. 

Vederlæggelsen, af aktionærerne i det indskydende selskab, skal ske i forhold til værdien af deres 

hidtidige ejerbesiddelse, i det indskydende selskab. Det er derimod ikke en betingelse, at denne 
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vederlæggelse skal ske pro ratarisk. Hvilket vil være gældende, uanset om der er tale om en ophørs- 

eller grenspaltning.127

3.6.1.5. Spaltningsdatoen  
Fastlæggelse af spaltningsdatoen følger FUL § 5, stk. 1-3, jf. Selskabsskattelovens § 31, stk. 3. 

Udgangspunktet er, at den skæringsdato, der vælges for gennemførelse af en spaltning, skal være 

sammenfaldne med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Ved spaltning til et 

nystiftet selskab, skal spaltningsdatoen således være sammenfaldende med det modtagende selskabs 

åbningsstatus, mens spaltningsdatoen ved spaltning til et eksisterende selskab skal være 

sammenfaldende med åbningsstatus for det på gældende regnskabsår, jf. FUL § 5, stk. 1. 

3.6.1.6. Anmeldelse   
Når der er gennemført en skattefri spaltning, skal den anmeldes senest 1 måned efter den dag, 

spaltningen er vedtaget i alle de deltagende selskaber jf. FUL § 6. De oplysninger der skal indsendes 

fremgår af bekendtgørelsen nr. 1003 af 6. september 2014, § 1. Indsendelse af ovennævnte 

oplysninger er en gyldighedsbetingelse for, at lovens regler kan finde anvendelse. 

3.6.2. Skattefri spaltning med tilladelse 
Efter reglerne i FUL § 15 a, stk. 1, 2. pkt., er det muligt at gennemføre en skattefri spaltning, efter 

SKATs forudgående tilladelse. Som ved skattefri aktieombytning og tilførsel af aktiver, er det 

ligeledes en forudsætning, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse. 

3.6.2.1. Forretningsmæssigt begrundet spaltning 
Spaltningsredskabet er særdeles relevant i forbindelse med forberedelse af generationsskifter. Særligt 

kan spaltningsinstituttet anvendes i de situationer, hvor et flerejet holdingselskab ønskes opsplittet, 

således at hver af de hidtidige ejere fremover får deres eget holdingselskab, forudsat at spaltningen 

er forretningsmæssigt begrundet. 

Såfremt at der foreligger skatteundgåelses- eller skatteunddragelseshensigt, gives der ikke tilladelse 

til omstruktureringen. Er der risiko for, at en sådan situation opstår, kan der knyttes vilkår til 

tilladelsen – vilkår, der har til formål at hindre skatteundgåelse og skatteunddragelse.128

3.6.2.2. Vilkårsfastsættelse 
Som nævnt ovenfor, kan SKAT knytte vilkår til tilladelsen for at sikre, at spaltningen er 

forretningsmæssigt begrundet jf. FUL § 15a, stk. 1, 3.pkt. De vilkår, som SKAT oftest tillægger 
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tilladelserne, har været ejertidsvilkår. Ved grenspaltning har vilkårsfastsættelsen til formål at sikre, 

at grenkravet overholdes. 

3.6.3. Skattefri spaltning uden forudgående tilladelse 
I modsætning til, skattefri spaltning med tilladelse, kræves der ikke dokumentation for, at spaltningen 

er forretningsmæssigt begrundet, når det er spaltning uden forudgående tilladelse. Derimod opstilles 

der nogle yderligere objektive betingelser, der skal sikre, at spaltninger uden forudgående tilladelse 

ikke har til formål at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. I relation til hvilke selskaber, der 

kan deltage i en skattefri spaltning og de grundlæggende betingelser for at kunne gennemføre en 

skattefri spaltning, i medfør af FUL § 15 a henvises der til afsnit 3.6.1., da betingelserne også er 

gældende ved skattefri spaltning uden forudgående tilladelse. 

3.6.3.1. Yderligere betingelser for skattefri spaltning uden forudgående tilladelse  
Ud over de betingelser, som gælder ved skattefri spaltning med tilladelse, er der en række yderligere 

betingelser som gælder for spaltning uden tilladelse. 

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 5. pkt. er det en betingelse, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 

10 % af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktierne i det eller de pågældende 

selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Ejerkravet glæder kun for 

selskabsaktionærer mv., og ikke for personaktionærer, i det deres afståelse af aktier vil være 

skattepligtige efter aktieavancebeskatningslovens regler. 

For at opfylde de objektive betingelser, stilles der i FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt. yderligere det krav, at 

der ikke kan gennemføres en spaltning uden tilladelse, hvis det indskydende selskab har mere end en 

selskabsdeltager. Og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have 

rådet over flertallet af stemmerne, og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager i det 

modtagende selskab, hvor de til sammen råder over flertallet af stemmerne. Bestemmelsen er en 

værnsregel, der er indsat for at sikre, at spaltningsredskabet ikke anvendes som et alternativ til et 

skattepligtigt slag af en aktivitet.129

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 9. pkt. kan det objektive regelsæt ikke finde anvendelse på spaltning, hvis 

en selskabsdeltager, som beskattes af aktierne i det indskydende selskab efter ABL § 17 – hvilket vil 

sige som næringsdrivende ved køb og salg af aktier – og som samtidig kan modtage skattefrit udbytte 
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af disse aktiver, eller hvis en selskabsdeltager vederlægges med andet en aktier i det eller de 

modtagende selskaber. 

FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt., medfører, at det objektive regelsæt heller ikke kan finde anvendelse, hvis 

en selskabsdeltager, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. LL § 2, er 

hjemmehørende i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS, eller en stat, som ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

Der er endvidere indsat en anden begrænsning i muligheden for at gennemføre en spaltning uden 

forudgående tilladelse, i det der er indsat det krav i FUL 15 a, stk. 2, 3. pkt., at forholdet mellem 

aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld 

i det indskydende selskab. Regel skal forhindre, at der som et alternativ til et skattefrit salg af aktiver, 

sker en udspaltning til et modtagende selskab og samtidig overføres gæld, der overstiger forholdet 

mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige avance ved 

en senere afståelse af aktiverne i det modtagende selskab. 

Ifølge FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. er det en betingelse, at værdien af de tildelte aktier eller anparter 

med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og 

passiver.  

Selv om udgangspunktet er, at der kan ske delvis vederlæggelse i aktier og i kontantvederlag, gælder 

der dog den begrænsning ved anvendelse af en skattefri spaltning uden tilladelse, at der ikke tildeles 

kontantvederlag til selskaber, der ved spaltningen ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende 

selskab. Det samme gælder, i den situation hvis aktierne i det indskydende selskab er omfattet af ABL 

§ 4 B eller definitionen af skattefri porteføljeaktier i ABL § 4 C, jf. FUL § 15 a, stk. 2, 4. pkt.  

3.6.4. Skattemæssig konsekvenser af en skattefri spaltning 
Gennemføres der en skattepligtig spaltning, medfører det skattemæssige konsekvenser både for 

aktionæren i det ophørende selskab og for modtagende selskab. Ved en ophørsspaltning vil 

aktionæren anses for at have afstået hele aktieposten, mens aktionæren ved en grenspaltning vil blive 

betragtet som, at der er afstået en del af aktieposten. Begge situationer vil udløse beskatning, i den 

første situation som avance og i den anden situation som udbytte. Det ophørende selskab vil endvidere 

anses for at have afstået de aktiver og passiver, der ved spaltningen udskilles til et nyt/eksisterende 

selskab. Når regelsættet i FUL § 15 a anvendes, udløses der imidlertid ikke beskatning, hverken hos 



aktionæren eller hos selskaberne. De i FUL §§ 8, 9 og 11 gældende successionsprincipper får således 

ved spaltning både betydning for aktionæren og for selskabet.130

3.6.4.1. Konsekvenser for det modtagende selskab 
Successionsprincippet medfører, at der ikke sker nogen beskatning hos det ophørende/udspaltede 

selskab. Dette gælder således i relation til avancer efter kursgevinstloven, 

ejedomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, afskrivningslovens § 40 og 

statsskattelovens § 5 a, samt genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven. Det modtagende 

selskab indtræder således, i medfør FUL § 8, i det ophørende/indskydende selskabs skattemæssige 

stilling på de enkelte aktiver i forhold til anskaffelsessum, -tid og hensigt, ligesom det modtagende 

selskab indtræder i foretagne afskrivninger og nedskrivninger.131

3.6.4.2. Konsekvenser for aktionærerne 
I det omfang aktionærerne modtager kontantvederlag, bliver dette beskattet som henholdsvis udbytte 

eller aktieavance efter aktieavancebeskatningslovens regler jf. FUL § 9. 

Aktier i det indskydende selskab, der ikke anses for afhændet, anses for ombyttet med aktier eller 

anparter i de modtagende selskaber, efter forholdet mellem kursværdien af aktierne eller anparterne i 

hvert enkelt af de modtagende selskaber og den samlede kursværdi af aktierne eller anparterne i de 

modtagende selskaber på spaltningsdatoen.132

I det omfang, det indskydende selskabs aktionærer ombytter deres aktier med aktier i der modtagende 

selskab, vil successionsprincippet i FUL § 15 b, stk. 4 medføre, at de aktier, som aktionærerne 

modtager som vederlag, anses for at være anskaffet på det tidspunkt, til den anskaffelsessum, i den 

hensigt som aktierne i det indskydende selskab. Dette gælder, uanset om det indskydende selskab 

ophører eller ej i forbindelse med spaltningen, men såfremt det indskydende selskab ikke ophører, vil 

de, tilbageværende aktier i det indskydende selskab samt aktierne i det modtagende selskab, blive 

anset som anskaffet på samme tidspunkt, nemlig det oprindelige anskaffelsestidspunkt for aktierne i 

det indskydende selskab.133
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3.7. A/B modellen (forlods udbytte) 
I dette afsnit vil A/B modellen blive gennemgået samt retsvirkningen for aktionærerne. 

A/B modellen er en model, som løbende er blevet udviklet i praksis ved en kombination af 

selskabsretten og skattelovgivningens regler, og udskiller sig derfor fra de ovenstående 

generationsskifte modeller, da de er baseret på en lovbestemmelse. A/B modellen tager ligeledes ikke 

udgangspunkt i successionsprincippet som de ovenstående generationsskifte modeller.134

A/B modellen indebærer at aktionærerne i et selskab foretager en vedtægtsændring, hvorved aktierne 

i selskabet opdeles i A- og B-aktier med forskellige rettigheder. Vedtægtsændringen udløser ikke 

afståelsesbeskatning, selvom der efterfølgende nytegnes eller sælges B-aktier til favørpris. 

A/B modellen går således ud på, at en person indtræder i et selskab, samtidig med at aktiekapitalen i 

selskabet opdeles i A-aktier og B-aktier. Hvorefter den/de i selskabet hidtil værende aktionærer 

tildeles A-aktier med forlods ret til udbytte, mens den indtrædende aktionær tildeles B-aktier, som 

først opnår ret til udbytte efter en given periode. Typisk aftales der et maksimumbeløb kombineret 

med en periode.135

Opdelingen betyder at B-aktierne kan overdrages eller nytegnes til en meget lavere værdi 

(almindeligvis til kurs 100) end A-aktierne, hvilket gør det billigere for den nyindtrædende person at 

købe aktierne og samtidig letter finansieringen. Den nyindtrædende person kan dermed opnå en større 

ejerandel, end de ellers ville kunne erhverve hvis der ikke var sket en opdeling af kapitalen.136 I 

praksis vil den forlods udbytteret kunne opgøres til værdien af den oparbejdede goodwill i 

virksomheden.137
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A/B modellen kan illustreres på følgende måde: 

Figur 9 – Illustration af A/B modellen  

Kilde: Egen fremstilling 

Da A/B modellen ikke er lovfæstet, men er opstået ved en kombination af selskabsrettens og 

skattelovgivningens regler, kan der for eksempel ud fra afgørelserne SKM2015.195.SR, 

SKM2011.79.SR, SKM2010.2.SR og SKM2004.416.LR, udledes modellens praktiske 

anvendelsesområde og begrænsninger. 

SKM2015.195.SR vedr. bindende svar fra SKAT omkring størrelse på forlods udbytteretten ved 

anvendelse af A/B-modellen. Det kan udredes, at det er afgørende for modellens anvendelse, at 

værdien af den forlods udbytteret svarer til værdien af virksomheden på det tidspunkt, hvor der tegnes 

nye B-aktier. 

SKM2010.2.SR fastsætter, at vedtægtsændring og efterfølgende kapitalforhøjelse ved anvendelse af 

A/B-modellen ikke udløser beskatning af selskabets nuværende aktionærer eller indtrædende 

aktionærer. Det fastsættes ligeledes, at udbytte i forbindelse med en forlods udbytteret skal fastsættes 

forretningsmæssigt forsvarligt henset til selskabets kapitalforhold.  Hvilket betyder, hvis selskabet 

realiserer underskud et år, vil saldoen for forlods udbytteret ikke påvirkes, bortset fra 

rentetilskrivningen. Afgørelsen fastsætter også, at bestemmelserne i vedtægterne om forlods 

udbytteret kan ophæves, når den forlods udbytteret er udløbet, eller udloddet fuldt ud uden 

skattemæssige konsekvenser. 

Det er vigtigt i forbindelse med anvendelse af A/B-modellen, at være opmærksom på, at i praksis er 

der tale om en afståelse af aktier, hvis aktionæren ændrer selskabets vedtægter, og denne 

vedtægtsændring giver aktierne en anden identitet. Hertil skal det bemærkes, at hvis de økonomiske 

rettigheder knyttet til en aktieklasse ændres, f.eks. ved ophævelse af en ret til forlods at modtage 



udbytte, mens der formelt ikke foretages ændringer i andre aktieklasser, vil også aktier tilhørende 

andre aktieklasser kunne anses for afstået, fordi ændringen medfører en forskydning af de 

økonomiske rettigheder, som også berører de aktier, der ikke umiddelbart er berørt af 

vedtægtsændringen.138

3.7.1. Beregning af forlods udbytteret 
Det beløb, som A-aktionæren har forlods udbytteret til, er i princippet værdien af den indtrædende 

aktionærs aktiepost. Aktiepostens værdiansættelse kan gøres ud fra flere metoder, man kan f.eks. tage 

udgangspunkt i selskabets indre værdi, som er et udtryk for, hvad aktierne er værd i forhold til 

egenkapitalen. Ved denne metode ser man bort fra evt. goodwill. 

I SKM2004.416.LR blev det fastsat af Ligningsrådet, at forlods udbytteretten skulle fastsættes i 

forhold til det beløb, som de indtrædende anpartshavere fik del i ved nytegningen. De indtrædende 

anpartshavere skulle således give afkald på den del af deres udbytte, der svarede til deres uberettigede 

andel af selskabets værdi, dvs. deres ejerandel (selskabets værdi + tegningsbeløbet) fratrukket 

tegningsbeløbet. Resultatet blev fordelt på ejerandelen, for at finde det beløb som den hidtidige 

anpartshavers holdingselskab skulle have i forlods udbytte. Det blev samtidig fastsat at forlods 

udbyttet skulle tillægges en passende forrentning. 

Ligningsrådet har i SKM2004.416.LR anvendt følgende formel til beregning af A-aktionærens 

forlods udbytte: 

((Ejerandel af selskabets værdi + tegningsbeløb)139 – indtrædende aktionærs tegningsbeløb) / 

indtrædendes aktionær andel af samlede aktier = Forlods udbytteret beløbsmæssige størrelse. 

Det skal bemærkes, at ovenstående formel ikke tager højde for rente- og risikofaktoren for A-

aktionæren. Det må formodes, at der vil være en risiko for, at A-aktionæren ikke kan få det forlods 

udbytte, som han er berettiget til som følge af f.eks. underskud i selskabet over en årrække. Denne 

risikofaktor må siges at have stor betydning for prisfastsættelsen af A-aktierne. Endvidere bør det 

overvejes, hvorvidt der eventuelt skal ske en renteberegning af den fordel, den udskudte betaling 

giver. 

Den Juridiske Vejledning 2018-1, punkt C.B.2.1.4.8



Ud fra de afgørelser der ligger fra Ligningsrådet, kan det konkluderes at SKAT går meget op i 

værdiansættelse af selskabet, beregning af forlods udbytteretten, samt forretningen heraf. Hvorfor 

det, til enhver tid ved anvendelse af A/B-modellen, vil være en god ide for de involverede parter at 

indhente bindende svar fra SKAT efter SFL §§ 21-25, da konsekvenser kan medføre skattepligt for 

de involverede parter. 

Det skal bemærkes, at denne model kun kan anvendes til delvis overdragelse. Såfremt at den yngre 

generation ønsker at overtage hele virksomheden, kan A/B-modellen ikke anvendes alene, men man 

kan efterfølgende anvende overdragelse af aktier til familie med succession efter ABL § 34, hvorved 

den yngre generation kan overtage de resterende aktier. 

Til sidst skal det bemærkes, at det ville være skattemæssigt optimalt, hvis A-aktionær stiftede et 

holdingselskab og foretog en aktieombytning. Almindeligvis vil A-aktionær blive beskattet af de 

store udbyttebetalinger i forbindelse med udbetalingen af forlods udbytteretten med 27% af de første 

52.900 kr.140 og det resterende med 42%. Ved stiftelse af et holdingselskab vil forlods udbytteretten 

blive overført til holdingselskabet uden beskatning. Hvorefter A-aktionær kan trække udbyttet ud 

over en årrække, og i takt med han skal bruge pengene, og dermed opnå en lavere beskatning. 

3.7.2. Retsvirkning for aktionærerne  
Retsvirkningen ved anvendelse af A/B-modellen er, at der hverken sker beskatning hos A-aktionæren 

eller den indtrædende aktionær, såfremt den fremgangsmåden der er afledt af praksis anvendes. 

Den skattemæssige anskaffelsessum, for den indtrædende aktionærs erhvervede aktier vil være den 

kontante anskaffelsessum, der betales ved nytegningen, såfremt den forlods udbytteret for A-aktierne 

fastsættes i forhold til det beløb, som den indtrædende aktionær får del i ved nytegningen.141

4. Værdiansættelse ved generationsskifte 
Ved et generationsskifte skal der, som ved alle andre overdragelser, foretages en værdiansættelse af 

de overdragede aktiver og passiver. Ved et generationsskifte, i levende live, har værdiansættelsen 

betydning for, om der er tale om en hel eller delvis gave, som der skal betales gaveafgift eller 

indkomstskat af. 

Værdiansættelsen er ligeledes nødvendig, hvis der ønskes anvendelse af 

virksomhedsomdannelseslovens regler om skattefri virksomhedsomdannelse, 
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aktieavancebeskatningsloves regler om aktieombytning og fusionsskattelovens bestemmelser om 

fusion, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver. 

Ved et generationsskifte skal værdien af de overdragede aktiver som udgangspunkt værdiansættes i 

overensstemmelse med markedsprisen, hvilket vil sige handel i vandel.142 Det grundlæggende 

problem i relation til værdiansættelsen ved et generationsskifte er, at der ofte er tale om parter, som 

ikke har modstridende interesser, komponeret med, at det ofte ikke vil være muligt at finde 

sammenlignelige salg i forbindelse med overdragelse af en personligt ejet virksomhed eller en 

unoterede aktiepost.143 Til at afhjælpe problemet har SKAT gennem tiden udstedt nogle 

værdiansættelsesprincipper, som består af cirkulærer og vejledninger. De skal dog bemærkes, at disse 

vejledninger ikke er på lovgivningsniveau, men alene retningslinjer. 

Det er konstateret ved gennemgang af praksis, at i det omfang værdiansættelsen af aktiverne ikke 

svarer til handelsværdien, benytter SKAT sig af retten til at korrigere partnernes værdiansættelse.144

SKAT´s udstedte retningslinjer/vejledninger til værdiansættelse af aktiver, unoterede aktier og 

anparter: 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i 

dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning 

Den Juridiske Vejledning nu 2018-1, punkt C.B.2.1.4.5. som erstatter cirkulære nr. 185 af 17. 

november 1982, punkt 17 og 18. 

Den Juridiske Vejledning nu 2018-1, punkt C.B.3.5.4.3. som erstatter TSS-cirkl nr. 2000-5 af 

15. marts 2000 om værdiansættelse af fast ejendom 

TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter 

TSS-cirkl nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af goodwill 

Vejledning af den 15. januar 2013: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, 

værdiansættelse, tidligere vejledning af den 21. august 2009. 

Det uhensigtsmæssige ved ovenstående retningslinjer/vejledninger er, at der ikke er en klar 

afgrænsning mellem, hvornår de enkelte værdiansættelsesprincipper finder anvendelse.145

Deloitte – Ejer- og generationsskifte af virksomheder (2010), side 31
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 18
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 18
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 19-20



4.1. Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og 
passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning 
Ifølge sin ordlyd omfatter cirkulæret værdiansættelse i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning. For 

generationsskifte i levende live medfører dette, at cirkulæret nr. 185 fra 1982 kan anvendes på den 

kreds, der er omfattet af BAL §22, hvilket vil sige overdragelse mellem forældre og børn/børnebørn 

– mens overdragelse mellem søskende eller hovedaktionær og selskab falder uden for 

værdiansættelsescirkulæret nr. 185.146

Da boafgiftsloven også omfatter ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl i mere end 2 år.147 Vil 

samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år, også været omfattet af cirkulæret nr. 185 ved en 

gaveafgiftsberegning.148 Hvis sammenlevende har boet sammen i mindre end 2 år, vil de komme til 

at betale indkomstskat af gaven. 

Det er vigtigt at fremhæve at overdragelse mellem forældre og børn/børnebørn, hvor der foreligger 

en gave, anvendes værdiansættelsescirkulæret fra 1982 alene i de tilfælde; hvor der overdrages en 

fast ejendom. For så vidt angår overdragelse af virksomheder, samt unoterede aktier mellem forældre 

og børn/børnebørn anvendes 2000-cirkulærerne. Hvis overdragelsen indebærer et tilbagesalg af aktier 

eller omfatter en omstrukturering, hvor fader og søn ejer 50% hver af selskabskapitalen, og hvor 

faderen træder ud i forbindelse med et tilbagesalg af sin aktiepost til det udstedende selskab, vil det 

være omfattet af kategorien aktionær/selskab, og det skal vurderes, om det er 2000-cirkulæret eller 

transfer pricing-vejledningen, der skal anvendes. Det skal endvidere bemærkes, at værdiansættelse af 

goodwill også falder uden for cirkulæret nr. 185.149

Udgangspunktet i værdiansættelsescirkulæret fra 1982 er, at de aktiver, der er omfattet af skatte- og 

afgiftsberegningen, normalt skal ansættes til deres værdi i handel og vandel150 på det tidspunkt, der 

er afgørende for afgiftsberegningen.151

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 har forsat en særlig betydning for værdiansættelse af fast 

ejendom, men den finder ikke længere anvendelse for så vidt angår aktier og konvertible 

obligationer. Pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er, med et ændringscirkulære, 

ophævet med virkning fra den 5. februar 2015. Punkt 17 og 18 i cirkulæret bliver med virkning fra 

Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 19
Boafgiftloven §22, stk. 1, litra d
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 22
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 21
Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb som aktiver vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 67



den 5. februar 2015 overført til Den Juridiske Vejledning nu 2018-1 punkt C.B.2.1.4.5. hvor det 

fremgår, at TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 finder anvendelse. 

Styresignalet præciserer, at formueskattekursen fra og med denne dato ikke kan finde anvendelse ved 

værdiansættelse af aktier og obligationer, samt unoterede konvertible obligationer.152

I medfør af cirkulæret punkt 6 vil en værdiansættelse af en fast ejendom, hvor værdiansættelsen højest 

er 15% højere eller lavere end den seneste bekendte offentlige ejendomsvurdering, skulle lægges til 

grund ved arve- eller gaveafgiftsberegning. Værdiansættelsen er betinget af, at ejendommen i 

perioden siden den sidste offentlige ejendomsvurdering og til overdragelsestidspunkt ikke har 

undergået faktiske og retlige ændringer.153

Hvad så vidt angår overdragelse af maskiner, inventar og øvrige driftsmidler, medfører 

værdiansættelsescirkulæret, at disse aktiver ikke kan ansættes til den skattemæssige nedskrevne 

værdi, medmindre denne værdi kan anses som et passende udtryk for salgsværdien. Værdiansættelse 

af disse aktiver vil ofte blive fastslået ved indhentelse af sagkyndige vurderinger.154

Værdiansættelsen, for børsnoteret aktier og obligationer, ansættes til kursværdien svarerende til den 

noterede kurs (anskaffelseskursen) på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt.155

Tidligere blev unoterede aktier værdiansat efter formueskattekursen, jf. cirkulæret, punkt 17, men i 

februar 2015 blev punkt 17 og 18 ophævet.156 Hvilket betyder, at formueskattekursen ikke længere 

kan anvendes ved værdiansættelser. 

Unoterede aktier fastsættes til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for 

skatte/afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som værdipapiret vil 

kunne indbringe ved et salg i det åbne marked.157

Vejledende retningslinjer om værdiansættelse af aktier og anparter findes i TSS-cirkulære 2000-9. 

Dette cirkulære vil kunne anvendes i tilfælde, hvor cirkulære nr. 185 af 17. januar 1982 pkt. 17 og 18 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946276
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ikke fremadrettet kan anvendes. Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil dog kunne 

fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt 

for at finde et egnet udtryk for handelsværdien af de overdragne aktier. Det fremgår af cirkulæret, at 

SKAT ikke er bundet af et resultat beregnet på grundlag af cirkulærets hjælperegel.158

4.2. Den Juridiske Vejledning nu 2018-1, punkt C.B.3.5.4.3. om værdiansættelse af 
fast ejendom 
TSS-cirkulær nr. 2000-5 blev ophævet i december 2007 idet principperne blev overført til Den 

Juridiske Vejledning nu 2018-1, punkt C.B.3.5.4.3 om værdiansættelse af fast ejendom ved 

overdragelse mellem interesseforbundne parter.159

Den Juridiske Vejledning nu 2018-1, punkt C.B.3.5.4.3. finder anvendelse på overdragelse af fast 

ejendom mellem nærtstående parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. 

november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved 

gaveafgiftsberegning.160 Hvilket vil sige overdragelse mellem nærtstående partner, som ikke er 

omfattet af BAL §22. 

Ved overdragelse af en ejendom mellem hovedaktionæren og et selskab, skal overdragelsen ske til 

handelsværdi. Der skal være tale om samme pris og vilkår, som hvis aftalen var indgået mellem 

uafhængige parter. Hvis dette ikke er tilfældet, fordi overdragelsesprisen enten er lavere eller højere, 

end den pris ejendommen ville kunne overdrages til en uafhængig part, beskattes forskellen som 

maskeret udlodning.161

Retningslinjerne i punkt C.B.3.5.4.3. beskriver endvidere, en vurdering af, om en ejendomshandel 

mellem nærtstående partner, som er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan tage 

udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering. Men det skal bemærkes, at 

skattemyndighederne ikke er bundet af denne vurdering, hvis den ikke giver et retvisende udtryk for 

ejendommens handelsværdi ved salget. 

Ved bedømmelsen af, om en ejendomshandel mellem interesseforbundne parter er sket 

i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan der efter administrativ praksis som 

udgangspunkt lægges vægt på den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Men 

SKM 2015.96.SKAT
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skattemyndighederne er ikke bundet af denne vurdering, hvis den ikke giver et retvisende udtryk 

for ejendommens handelsværdi ved salget. Hvilket vil sige, at den senest offentliggjorte 

ejendomsvurdering kan kun anvendes som overdragelsespris, hvis den giver et retvisende udtryk for 

handelsværdien.   

Den juridiske vejledning slår endvidere fast, at den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke kan 

anvendes, hvis ejendomsvurderingen ikke afspejler ejendommens værdi, og hvis denne må antages 

at være fejlbehæftet på vurderingstidspunktet. Ejendomsvurderingen må ligeledes ikke lægges til 

grund, hvis der siden ejendomsvurderingen er foretaget ombygning eller modernisering af den 

pågældende ejendom, som giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi.162

Da der ikke findes en konkret beregningsregel, og det ofte kan forekomme, at ejendommen har fået 

foretaget ombygning eller modernisering efter den seneste offentlige ejendomsvurdering, vil man i 

praksis overveje at indhente et bindende svar fra SKAT omkring værdiansættelsen af ejendommen 

efter skatteforvaltningsloven (SFL) §§ 21-25. Hvilket også vil styrke aktionærens reststilling.163

4.3. TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og 
anparter 
Cirkulæret finder anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen 

ikke er omfattet af cirk. nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i 

dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning.164

Børsnoterede aktier ansættes til kursværdien, svarende til den børsnoterede kurs på det for skatte- og 

afgiftsberegningen afgørende tidspunkt jf. cirkulæret punkt 1 samt punkt 17 i cirkulæret fra 1982.  

Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Det kan være svært at fastsætte 

handelsværdien på en unoteret aktie, da der ikke findes en officiel handelskurs som ved børsnoteret 

aktier, og i mange tilfælde har den unoterede aktie ikke været omsat før, og det er ikke muligt at finde 

et lignende salg. Hvis det ikke er muligt at fremfinde handelsværdien af den unoterede aktie, kan 

vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er vejledende som er anført i 

cirkulæret punkt 2.165: 

Den Juridiske Vejledning 2018-1, punkt C.B.3.5.4.3
Den Juridiske Vejledning 2018-1, punkt A.A.3.1.
TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000
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Hjælpereglens udgangspunktet er, at aktiernes værdi beregnes: som summen af værdierne af de 

enkelte aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet. Den opgjorte værdi 

tillægges værdien af goodwill, som kan fastsættes efter TSS-cirkl nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om 

værdiansættelse af goodwill, som blive gennemgået i næste afsnit. Der anvendes således et 

substansprincip. 

Det er selskabets indre værdi, ifølge seneste aflagt årsregnskab, som danner grundlag for opgørelsen. 

Det er ikke alle regnskabsposter, som cirkulæret opgør til bogført værdi. Der er en række poster som 

opgøres efter en alternativ metode: 

Fast ejendom 

Associerede selskaber  

Goodwill og andre immaterielle aktiver – henvises til retningslinjer der fremgår af TSS-

cirkulære. 2000-10 

Udskudt skat 

Andre forhold (egne aktier) 

Den regnskabsmæssige post, for ejendomme, erstattes med den seneste kendte offentlige 

ejendomsvurdering. Eventuelle ombygningsudgifter tillægges dog, såfremt disse udgifter ikke er 

indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme medtages til den bogførte værdi.  

Beholdninger af unoterede aktier/anparter, i associerede selskaber og i tilknyttede virksomheder, 

medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, når handelsværdien i øvrigt er ukendt.  

Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til ovennævnte korrektioner. 

Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari.  

En eventuel bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre værdi. Ved 

beregning af kursen, reduceres den nominelle aktiekapital med den andel, som de egne aktier 

repræsenterer. 

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, 

der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår 



enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de 

overdragne aktier.166

4.4. TSS-cirkl nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af goodwill
Ved en virksomhedsomdannelse, mellem interesseforbundne parter, er det særligt værdiansættelse af 

goodwill, der kan give besvær, idet der sjældent vil være en sammenlignelig handelsværdi på 

goodwill i en familiejet virksomhed.  

Som udgangspunkt værdiansættes goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter, efter et 

skøn under hensyntagen til de konkrete foreliggende omstændigheder. 

Findes der en branchekutyme, indenfor den pågældende branche, vil man kunne anvende denne til 

værdiansættelsen. Foreligger der ingen branchekutyme, kan der indhentes købstilbud fra en 

uafhængig køber, til dokumentation for værdiansættelsen af goodwillværdien i den pågældende 

virksomhed.167

Hvis ovenstående dokumentation ikke kan fremfindes, har ligningsrådet fastsat en vejledende 

beregningsregel til værdiansættelse af goodwill, se hertil TSS-cirkl nr. 2000-10 af 28. marts 2000. 

Såfremt der ikke er andre holdepunkter for værdiansættelse af goodwill, danner anvisningen 

grundlaget for skønnet over handelsværdien ved overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne 

parter. Principperne i anvisningen er nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning 2018-1, punkt 

C.C.6.4.1.2.168

Cirkulærets beregningsmodel er et udtryk for en standardiseret beregning af goodwill, og der kan 

foreligge omstændigheder, der gør modellen mindre anvendelig. I disse tilfælde skal resultatet 

korrigeres således, at værdiansættelsesprisen svarer til den pris, en uafhængig tredjemand ville betale 

for goodwill under de foreliggende omstændigheder. Det er således afgørende at tage stilling til, om 

beregningsmodellen giver et realistisk værdiansættelse af goodwillen, samt om der foreligger 

omstændigheder i den givne situation, der skal tages høje for.169

Beregningsmodellen anvender de seneste 3 regnskabsår, regnskabsmæssige resultat før skat, som er 

opgjort efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Såfremt virksomheden ikke udarbejder et regnskab 

efter årsregnskabslovens bestemmelser, tages der udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige 

TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000
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indkomst for de seneste 3 indkomstår. Virksomheden kan dog vælge at opgøre et regnskabsmæssigt 

resultat, for de seneste 3 indkomstår, og anvende dette i beregningen.170

Såfremt der tages udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultater før skat, skal der bl.a. 

korrigeres for ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle, finansielle indtægter 

og udgifter, samt afskrivninger på tilkøbt goodwill. Foranstående skal ligeledes korrigeres, hvis der 

tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst. De øvrige korrektioner, som ikke 

bruges så ofte, fremgår ligeledes i cirkulærets punkt 3.2. 

Dernæst findes den vægtede gennemsnitsindtjening, ved at dividere det regnskabsmæssige resultat 

før skat men efter korrektioner og ligeledes den skattepligtige indkomst efter korrektioner med 6.171

Hvis virksomheden har været i en konstant positiv eller negativ udvikling de sidste 3 år inden 

overdragelsen, skal der korrigeres for udviklingstendensen. Hvilket gøres, ved at dividere den 

samlede udvikling med 2, hvorefter du vil få den gennemsnitlige udvikling, som tillægges eller 

fratrækkes den vægtede gennemsnitindtjening.172

Ved overdragelse af personligt ejet virksomheder, skal der korrigeres for driftsherreløn, som udgør 

50% af det fremkomne beløb, men dog minimum 250.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr. Hvis der 

derimod er tale om et selskabsejet virksomhed, foretages der ikke korrektion af driftsherreløn, idet 

medarbejdere og eventuelle aktionærer typisk vil have modtaget løn for deres arbejde i selskabet.173

Herefter skal forretningen af virksomhedens samtlige aktiver fratrækkes, dette skal gøres ud fra 

virksomhedens seneste balance forud for overdragelsen, dog ikke driftsfremmede aktiver som f.eks. 

obligationer og pantebreve samt bogført værdi af tilkøbt goodwill. Forrentningsprocenten fastsættes 

til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. virksomhedsskattelovens (VSL) § 

9, plus 3%.174 Kapitalafkastningssatsen for 2017 udgør 1%, for 2018 er den ikke offentliggjort 

endnu.175

Til sidst skal beløbet kapitaliseres, hvilket gøres ud fra det forventede årlige afkast i form af en 

forretningsprocent og goodwillens forventede levetid. Goodwillens forventede levetid er et udtryk 

TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000, punkt 3.1.
TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000, punkt 3.3.
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for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på den erhvervede goodwill. Forrentningsprocenten 

fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, plus 8 %.176

Kapitalafkastningssatsen for 2017 udgør 1%, for 2018 er den ikke offentliggjort endnu.177

I cirkulæret punkt 4, er der en række eksempler på elementer, der kan have betydning for 

værdiansættelsen af goodwillen og kan føre til justering af værdiansættelsen, der fremkommer ved 

anvendelse af beregningsmodellen. 

I tilfælde af at virksomheden ikke har eksisteret i 3 år, eller har aflagt regnskab/opgørelse af den 

skattepligtige indkomst de seneste 3 år, må modellen anvendes med de fornødne tilpasninger jf. 

cirkulæret punkt 5.   

I Cirkulæret er beregningsreglen kun beskrevet i hovedtræk, nærmere uddybelse af principperne 

findes i den juridiske vejledning 2018-1, punkt C.C.6.4.1.2. 

4.4.1. Eksempel på beregning af goodwillværdi 
I dette afsnit vil der blive vist et eksempel på beregning af goodwillværdi efter TSS-cirkulære nr. 

2000-10 af 28. marts 2000. 

Der er taget følgende forudsætninger: 

Virksomheden udarbejder regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser, og goodwillens levetid 

er bestemt til 7 år. 

TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000, punkt 3.7.
Den Juridiske Vejledning 2018-1, punkt C.C.5.3.1.2.4.



Figur 10 – Beregning af goodwillværdi  

Kilde: Eksempel 1 i TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af 
goodwill. 

Det fremgår af ovenstående figur, at goodwillværdien er beregnet til 441.600 kr. Det skal dog 

bemærkes, at ved anvendelse af beregningsmodellen i TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000, 

skal den fremkommende værdi altid underkastes af en prøvelse af, om den svarer til den reelle 

handelsværdi. 

4.5. Vejledning af den 15. januar 2013: Transfer Pricing; kontrollerede 
transaktioner, værdiansættelse, tidligere vejledning af den 21. august 2009. 
Den 21. august 2009 blev der offentliggjort en værdiansættelsesvejledning, nu vejledning af den 15. 

januar 2013 E nr. 238, som netop omhandler værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, 

herunder værdiansættelse af goodwill.178 Vejledningen finder efter sin ordlyd alene anvendelse ved 

kontrollerede transaktioner eller overdragelse mellem uafhængige parter, der ikke har modstridende 

interesser.179

Vejledningen erstatter ikke TSS-cirkl nr. 2000-9 og TSS-cirkl nr. 2000-10. Men skal ses som et 

supplement, hvis cirkulærerne fra 2000 ikke giver en reel handelsværdi på de omfattede aktiver. 

Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 19
Birgitte Sølvkær Olesen (2017). Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 70-71



Værdiansættelsesvejledningen indeholder langt mere omfattende værdiansættelsesmetoder end TSS-

cirkl. fra 2000.  

Værdiansættelsesvejledningen anvendelsesområde kan være svær at afgrænse over for TSS-cirkulære 

fra 2000. Hvis der er tale om overdragelse af aktier mellem søskende kan vejledningen få betydning, 

idet værdiansættelse af den goodwill, der indgår i aktiernes værdi, enten skal værdiansættes i henhold 

til TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 eller vejledningen fra 21. august 2009. Det afhænger 

derfor af, om søskende anses for interesseforbundne parter og dermed anvendelse af 

værdiansættelsesprincipperne fra 2000, eller om der er tale om uafhængige parter, der ikke har 

modstridende interesser og dermed finde anvendelse af vejledningen fra 21. august 2009. I praksis 

anses overdragelse mellem søskende eller søskendes børn som udgangspunkt ikke at have et 

interessefællesskab, med mindre der konkret vurderes at foreligge et gavemiljø. 

Værdiansættelsesmetoderne er opdelt i tre overordnet tilgange jf. vejledningen punkt 3. (Transfer 

Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse): 

En indkomstbaseret metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i den fremtidige 

indkomst, som værdiansættelsessubjektet forventes at give anledning til. 

En markedsbaseret metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i sammenlignelige 

uafhængige transaktioner. 

En omkostningsbaseret metode, hvor værdien fastsættes på baggrund af de omkostninger, der 

er vedgået til opbyggelse af aktivet eller de omkostninger, der ville vedgå til opbyggelse af 

tilsvarende aktiv (substitutionsomkostninger). 

I værdiansættelsesvejledningen har SKAT valgt at fokusere på 3 beregningsmetoder: 

DCF-modellen  

EVA-modellen 

Multipel værdiansættelsesmetoder 

DCF-modellen – Discounted Cash Flow-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, 

hvor værdien af en virksomhed, et aktiv eller et forretningsprojekt opgøres som den tilbagediskonteret 

værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det pågældende 

værdiansættelsessubjekt jf. vejledningens punkt 4.1. (Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; 

værdiansættelse): 



EVA-modellen – Economic Value Added er som DCF-modellen også en indkomstbaseret 

værdiansættelsesmodel. EVA-modellen bygger til forskel fra DCF-modellen på begreber kendt fra 

regnskabsanalysen, bl.a. afkastningsgraden (ROIC) og investeret kapital. I praksis bruges EVA-

modellen som kontrol af DCF-modellen jf. vejledningens punkt 4.2. 

Multipel værdiansættelsesmetoder - Værdiansættelse ved multipler er en markedsbaseret 

værdiansættelse. Herved forstås, at værdien fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen for 

sammenlignelige virksomheder og bruges derfor ofte i forbindelse med andre 

værdiansættelsesmodeller jf. vejledningens punkt 4.3. 

5. Konklusion 
Afhandlingens formål har været at foretage en gennemgang af processen ved et generationsskifte 

indenfor familien, og klargøre hvornår de indledende overvejelser bør iværksættes. 

Der er mange faktorer som afgør den tidsmæssige horisont i et generationsskifte. De indledende 

overvejsler om hvordan et generationsskifte skal gennemføres, danner grundlag for hvilke 

generationsskiftemodeller der skal vælges. I de indledende overvejsler vil de involverede parter danne 

sig et overblik over hvilke muligheder og begrænsninger der er i generationsskiftet.  

Et generationsskifte indenfor familien skal både tage hensyn til den ældre og den yngre generation 

samt hensyn til den pågældende virksomhed. Der skal ligeledes tages hensyn til den fremtidige 

indtjening og de fremtidige værdistigninger i virksomheden og ikke mindst hensynet til den skatte- 

og afgiftsmæssige beskatning ved et generationsskifte. 

Det har afgørende betydning, at et generationsskifte må aldrig tage udgangspunkt i, at man hurtigt 

muligt skal få overført størst mulige formue fra den ældre til den yngre generation til mindst mulige 

beskatning. En sådan planlægning vil kunne føre til katastrofale resultater for de involverede parter. 

Ved et generationsskifte vil det ofte være alle involveret parteres ønske at generationsskiftet sker med 

mindst mulig likviditetsmæssig belastning for virksomheden, hvilket er muligt hvis man anvenderne 

reglerne om succession. I et generationsskifte har den yngre generation oftest ikke den fornødne 

likviditet til at overtage virksomheden fra den ældre generation, hvilket successionsprincippet også 

er med til at afhjælpe. 

Det væsentligste i forbindelse med et generationsskifte at få adskilt overdragelsestidspunktet fra 

beskatningstidspunktet, således at den ved succession opnåede skatteudskydelse forbliver i 



virksomheden, og er med til at forbedre virksomhedens kapitalgrundlag og dermed også med til at 

forbedre virksomhedens forretningsmæssige grundlag.  

Successionsprincippet indebærer, at det modtagende selskab/erhververen indtræder i det indskydende 

selskabs skattemæssige stilling. Hvilket vil sige, at den skattebetaling, som påhviler på aktierne 

udskydes indtil det tidspunkt, hvor det modtagende selskab/erhververen afstå aktiverne/aktierne. 

Følgende generationsskifte- og omstruktureringsmodeller er blevet gennemgået og analyseret: 

virksomhedsomdannelse, overdragelse af aktier med succession til børn, søskende mv. efter ABL § 

34, aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og til sidst A/B-modellen (forlods udbytte). 

Modellernes muligheder, betingelser for anvendelse samt retsvirkning for de involverede parter 

blevet tydeliggjort. 

Ved et generationsskifte anvendes der ofte flere generationsskiftemodeller før de involverede parter 

ender med den selskabsstruktur de ønsker. Ved f.eks. omdannelse af en personligt ejet virksomhed til 

et kapitalselskab vil der være mulighed for at benytte generationsskiftemodeller som for eksempel 

tilførsel af aktiver, aktieombytning, A/B-modellen og ikke mindst succession efter ABL § 34. 

Omstruktureringerne vil kunne sætte begrænsninger for den periode generationsskiftet skal kunne 

gennemføres inden for. For at undgå at skattefrie omstruktureringer anvendes til skattespekulation, 

indeholder de ofte en begrænsning om et ejertidskrav på tre år og en udbyttebegrænsning i tre år. 

A/B-aktiemodellen kræver tillige en årrække at gennemføre, da der skal udloddes det fulde forlods 

udbytte, og virksomheden skal have tilstrækkelig med kapital for at fortsætte en forsvarlig drift. 

 Ved et generationsskifte vil valget af modeller altid afhænge af den konkrete situation, således at 

generationsskiftet kan foregå skattemæssigt optimalt under de givne forudsætninger. 

Ved et generationsskifte er det nødvendigt at foretage værdiansættelse af de overdragede aktiver og 

passiver for at kunne anvende generationsskifte- og omstruktureringsmodellerne  

Ved et generationsskifte skal værdien af de overdragede aktiver som udgangspunkt værdiansættes i 

overensstemmelse med markedsprisen, hvilket vil sige handel i vandel. Det grundlæggende problem 

i relation til værdiansættelsen ved et generationsskifte er, at der ofte er tale om parter, som ikke har 

modstridende interesser, komponeret med, at det ofte ikke vil være muligt at finde sammenlignelige 

salg i forbindelse med overdragelse af en personligt ejet virksomhed eller en unoterede aktiepost.



Til at afhjælpe problemet har SKAT gennem tiden udstedt nogle værdiansættelsesprincipper, som 

består af cirkulærer og vejledninger.  

Cirkulæret nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. 

og ved gaveafgiftsberegning anvendes på den kreds, der er omfattet af BAL §22, hvilket vil sige 

overdragelse mellem forældre og børn/børnebørn. Hvis der foreligger en gave ved overdragelsen, 

anvendes værdiansættelsescirkulæret fra 1982 alene i de tilfælde; hvor der overdrages en fast 

ejendom. For så vidt angår overdragelse af virksomheder, samt unoterede aktier mellem forældre og 

børn/børnebørn anvendes 2000-cirkulærerne. 

Den Juridiske Vejledning nu 2018-1, punkt C.B.3.5.4.3 om værdiansættelse af fast ejendom, finder 

anvendelse på overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående parter, hvor overdragelsen ikke er 

omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i 

dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning. Hvilket vil sige overdragelse mellem nærtstående 

partner, som ikke er omfattet af BAL §22. 

TSS-cirkl nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter, finder anvendelse 

på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af cirk. nr. 

185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved 

gaveafgiftsberegning. 

TSS-cirkl nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af goodwill, danner grundlag for 

anvisningen for skønnet over handelsværdien ved overdragelse af goodwill mellem 

interesseforbundne parter. 

Vejledning af den 15. januar 2013: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, værdiansættelse, 

omhandler værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, herunder værdiansættelse af 

goodwill. Vejledningen finder alene anvendelse ved kontrollerede transaktioner eller overdragelse 

mellem uafhængige parter, der ikke har modstridende interesser. 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter er det vigtigt for de involverede parter at det sker 

i harmoni med de relevante værdiansættelsesprincipper på området. I det omfang værdiansættelsen 

af aktiverne ikke svarer til handelsværdien, benytter SKAT sig af retten til at korrigere partnernes 

værdiansættelse. 

Hvis partnerne er i tvivl om værdiansættelsen af aktiverne i forbindelse med overdragelsen, vil det 

være en god ide for de involverede parter at indhente bindende svar fra SKAT efter SFL §§ 21-25, da 



konsekvenser kan medføre skattepligt for de involverede parter. Hvilket også vil styrke aktionærens 

reststilling. 

Mulighederne for at gennemføre et generationsskifte med lav afgiftsbyrde er blevet forbedret 

væsentligt. Folketinget vedtog nemlig i juni 2017 en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 

15% til 5% frem mod 2020 ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder primært til den nære 

familiekreds. Oppositionen har kritiserer det nye regelsæt og varslet, at det bliver afskaffet ved et 

regeringsskifte. Det næste folketingvalg falder senest i 2019, og såfremt magten skifter hænder, vil 

muligheden for at udnytte de nye regler bedst muligt således være et generationsskifte i 2018, hvor 

afgiften er nedsat til 7 %. 

Et succesfuldt generationsskifte er afhængigt af en grundig planlægning. Det er vigtigt at denne

planlægning påbegyndes i god tid inden gennemførelsen, således at beslutningerne ikke tages

uovervejet, som følge af et eventuelt tidspres.
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