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Resumé 

This thesis examines generational change of a principal shareholder company. 

The purpose of the thesis is to examine and analyze the tax law by a generational change and examine 

the possible ways to accomplish the optimal generation change. 

  

The optimal generational change requires planning, regarding the involved parties, opportunities and 

needs. There must be shown consideration for the current owner, the new owner and the company. 

Furthermore, you must plan regarding the legislation. You’ll need to focus on the tax law but also in 

addition with the “soft values”. It must be taking in to consideration, who the company should be 

handed over to. There are pros and cons whether you want to hand over the company to a dependent 

or an independent part. 

  

A generational change can be expensive if the planning and structure isn’t optimal. It’s hard to say, 

what the optimal generational change means, because of the factors which affect the individual com-

pany. This thesis will suggest different generational change models, which are all optimal. If a company 

should be restructured by a tax-free restructuring there is a holding period requirement. Therefore, 

you’ll need to do the restructuring a good while ahead before the generational change is to take place. 

  

A bill has been passed through, regarding a reduce in the inheritance tax and the gift tax. The reduce 

of the taxes can become economical important and is therefore relevant to consider. Depending on 

the size of the gift, it is important whether you must pay a tax of 15 % or 5 %. 

  

The reduction of the inheritance tax and the gift tax does not apply to money bin companies such as 

property companies. Money bin companies can’t use succession or the low part of the inheritance tax 

nor the gift tax. Therefore, it can be very expensive to make a generational change of a money bin 

company. Also, it can drain the capital and the liquidity of the company. If you own a money bin com-

pany you’ll need to consider, whether you are able to make some changes that will change the charac-

teristic of the company as a money bin company. 

For example, you could split the company in an active and a passive part, thus transfer over the active 

part with succession and pay the low part of the inheritance and the gift tax. 

  

It will be exciting to follow the development of the reduction of the inheritance and gift tax, including 

the change regarding money bin companies and property companies. 
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Kapitel 1 – Indledende kapitel 

1.1 Indledning 

I Danmark findes mange slags virksomheder, hvoraf en af de mest almindelige er den ejerledede1. Det 

er virksomheder, hvor ejere og ledere er identiske.  

 

En ny undersøgelse2 viser, at knap halvdelen af de danske ejerledede virksomheder har ejere/ledere, 

der er over 55 år og mere end hver femte er over 65 år. Undersøgelsen indikerer derfor, at der i de 

kommende ca. 10 år vil ske en stigning i antallet af generationsskifter.  

 

Morten Bennedsen og Niels Westergård-Nielsen fra Center for Ejerledede Virksomheder mener, at det 

forventelige antal af generationsskifter, indenfor de næste 10 år, vil være ca. 23.0003. 

 

I praksis kan et generationsskifte være vanskeligt at gennemføre. Ejeren er nødsaget til at forholde sig 

til en række forhold – af de vigtigste kan nævnes de ledelsesmæssige og økonomiske/skattemæssige 

forhold. Ejeren skal nøje overveje den eller de personer, der er i betragtning til overtagelsen af virksom-

heden, samt have for øje at virksomheden ikke bliver drænet unødigt for likviditet. Hvis ovennævnte 

forhold er overvejet og planlagt, er sandsynligheden større for, at generationsskiftet bliver gennemført 

optimalt. Det kan derfor være en fordel at begynde planlægningen af generationsskiftet flere år, før 

generationsskiftet skal gennemføres endeligt.  

 

Morten Bennedsen og Niels Westergård-Nielsen fra Center for Ejerledede Virksomheder nævner i deres 

artikel, at det er de færreste ejerledere, der har en plan for deres generationsskifte4.  

 

Som ejerleder ønsker man at sikre virksomhedens eksistens5. Det kan derfor give stof til eftertanke, at 

en så stor del af de førnævnte 23.000 virksomheder endnu ikke har påbegyndt planlægningen af deres 

generationsskifte. 

 

Udover at den manglende planlægning af generationsskiftet kan have en uheldig konsekvens for virk-

somhedens ejer og virksomhedens fortsatte virke, kan det være omkostningsfuldt at foretage et gene-

rationsskifte. Her tænkes specifikt på bo- og gaveafgiften. På grund af omkostningerne ved et generati-

onsskifte vælger mange at udskyde overdragelsen.  

 

Om regeringens vedtagelse af lovforslaget vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften af 2. juni 2017 

har direkte relevans til ovenstående kan diskuteres, men ikke desto mindre er det besluttet, at satserne 

                                                        
1 ”Vælg virksomhedsform”, https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 
2 Bennedsen, M., ”Boom i antallet af generationsskifter”  
3 Bennedsen, M., Westergård-Nielsen, N., ”Har du planlagt din virksomheds fremtid?” 
4 Bennedsen, M., Westergård-Nielsen, N., ”Har du planlagt din virksomheds fremtid?” 
5 Andersen, J., ”Et vellykket ejerskifte kræver den rette bestyrelse” 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
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for bo- og gaveafgifter ved generationsskifter skal nedsættes over en årrække. Regeringen håber på, at 

dette vil resultere i sundere virksomheder, flere investeringer og flere arbejdspladser i Danmark6. Vore 

nordiske naboer afskaffede bo- og gaveafgiften for mange år siden. Her ses en stigning i antallet af ge-

nerationsskifter, som har resulteret i færre ældre ejerledere og flere iværksættere7.  

 

I SMV-segmentet8 er størstedelen af virksomhederne ejerledede. De bør alle før eller siden overveje, 

hvad fremtidsudsigterne er for virksomhederne, når ejerne/lederne ikke længere selv er i stand til at 

drive dem videre. 

 

De fleste ejerledere har brugt en stor del af deres liv på at opbygge virksomheden, og har derfor typisk 

en stor andel af deres formue bundet i virksomheden. Da det som nævnt kan være vanskeligt at plan-

lægge og gennemføre et generationsskifte, er det som revisor vigtigt at være opdateret på både regler 

og ideelle løsningsmuligheder forbundet hermed. Da det typisk ses, at en virksomheds egenkapital bliver 

drænet med ca. 40 %9, er det vigtigt, at generationsskiftet bliver udført optimalt.  

 

1.2 Problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål 

Ovenstående overvejelser har givet anledning til følgende problemformulering: 

 

Hvad er et generationsskifte, og hvilke muligheder og udfordringer er der ved et generationsskifte? 

Hvilken konsekvens vil nedsættelsen af bo- og gaveafgiften have for et generationsskifte, herunder for 

pengetankselskaber? Hvordan gennemføres et generationsskifte optimalt? 

 

For at systematisere problemformuleringen er udarbejdet følgende undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvad er et generationsskifte og hvilke indledende overvejelser skal man gøre sig?  

• Hvilket juridisk grundlag benyttes ved et generationsskifte?  

• Hvordan gennemføres et generationsskifte i levende live? 

• Hvor stor er bo- og gaveafgiften i dag, og hvor stor bliver den i fremtiden? 

• Hvad er et pengetankselskab? 

• Hvilke værdiansættelsesmetoder benyttes ved et generationsskifte?  

• Hvilke generationsskiftemodeller findes der?  

 

                                                        
6 ”Lavere skat skal sikre 300.000 arbejdspladser”, http://bibliotek.kk.dk/ting/object/infomedia/37364363 
7 ”Ny regering vil afskaffe skat på generationsskifte”, http://igenerationer.dk/aktuelt/ny-regering-afskaffe-skat-paa-ge-

nerationsskifte  
8 Virksomheder med under 250 ansatte, en omsætning på under 50 mio. euro og en balancesum på under 43 mio. euro, 

www.smvportalen.dk/Om-smvportalen/definition-af-smv  
9 ”Ny regering vil afskaffe skat på generationsskifte”, http://igenerationer.dk/aktuelt/ny-regering-afskaffe-skat-paa-
generationsskifte  

http://bibliotek.kk.dk/ting/object/infomedia/37364363
http://igenerationer.dk/aktuelt/ny-regering-afskaffe-skat-paa-generationsskifte
http://igenerationer.dk/aktuelt/ny-regering-afskaffe-skat-paa-generationsskifte
http://www.smvportalen.dk/Om-smvportalen/definition-af-smv
http://igenerationer.dk/aktuelt/ny-regering-afskaffe-skat-paa-generationsskifte
http://igenerationer.dk/aktuelt/ny-regering-afskaffe-skat-paa-generationsskifte
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• Hvilke fordele og ulemper er der ved et generationsskifte til henholdsvis en uafhængig og en af-

hængig part?  

• Hvordan er virksomhedens fremtidsudsigter efter et generationsskifte?  

• Hvilke økonomiske konsekvenser har et generationsskifte?  

• Hvilken konsekvens vil nedsættelsen af bo- og gaveafgiften have?  

• Hvilke muligheder har et pengetankselskab for at anvende den nedsatte bo- og gaveafgift? 

• Hvordan gennemføres et generationsskifte optimalt? 

 

1.3 Afgrænsning 

Der tages udgangspunkt i hovedaktionærselskaber, som skal gennemføre et generationsskifte. Afhand-

lingen kommer derfor ikke ind på generationsskifte af personligt ejede virksomheder, herunder omdan-

nelse fra personligt ejede virksomheder til selskaber. Der tages således kun udgangspunkt i danske ka-

pitalselskaber efter SEL § 1. Fonde, kommanditselskaber mv. behandles ikke.  

 

Afhandlingen behandler ikke generationsskifte ved død og dødsbobeskatningen. 

 

Fokus i afhandlingen ligger på den skatteretlige del og behandlingen heraf, samt på det ejermæssige og 

ikke det ledelsesmæssige generationsskifte.  

 

Forretningsmæssige forhold bliver ikke behandlet. Derudover behandles praktiske og juridiske problem-

stillinger som konkurrenceklausuler, aftaledokumenter, gældsbreve, overdragelsesaftaler mv. ikke. 

 

Afhandlingen behandler kun kort de ”bløde” værdier omkring familiekonflikter og den splid i familien et 

generationsskifte kan medføre. 

 

Forhold omkring lovpligtige anmeldelser og indberetning til myndighederne vil heller ikke blive behand-

let. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Love og lovforslag, som ikke er vedtaget før 

afleveringsdatoen, behandles ikke. 

 

Afhandlingen kommer ikke ind på finansiering af generationsskifte. 

 

I forbindelse med gennemgangen af omstruktureringsmodeller kommer afhandlingen ikke ind på, hvad 

der kræves for tilladelser til skattefrie omstruktureringer, ligesom afhandlingen ikke behandler de sel-

skabsretlige regler ved omstruktureringer. Skattepligtige omstruktureringer behandles kun i begrænset 

omfang, da det antages at omstruktureringer i forbindelse med generationsskifte oftest foretages skat-

tefrie. 

 



Side 9 af 86 
 

Afhandlingen omhandler generationsskifte til familie (til den yngre generation og ikke ægtefæller og 

samlevende), nære medarbejdere og til uafhængige parter, og omhandler generationsskifte i levende 

live. Regler omkring generationsskifte ved arv behandles ikke. 

 

Afhandlingen kommer kun begrænset ind på værdiansættelsesmodeller, som benyttes af større virk-

somheder efter 2013 vejledningen. Afhandlingen bygger på generationsskifte af små og mellemstore 

virksomheder med en stabil indtjening, hvor der forventes samme fremtidige vækst, som selskabet hi-

storisk har haft og ingen væsentlige immaterielle aktiver. Værdiansættelse efter denne vejledning anses 

derfor ikke for relevant for denne afhandling.  

 

1.4 Opdeling af afhandling / afhandlingens struktur  

Afhandlingen er opdelt i 7 overordnede kapitler, som alle er inddelt i underkapitler med tilhørende af-

snit. 

 

Første kapitel er det indledende kapitel, der indeholder indledning, problemformulering, metodeafsnit 

mv.  

 

Andet kapitel er første del af teorien omkring generationsskifter. Her beskrives, hvad et generations-

skifte er, samt hvilke indledende overvejelser, man skal gøre sig. Lovgrundlaget omkring generations-

skifte beskrives ligesom det beskrives, hvordan man gennemfører et generationsskifte i levende live. 

Derudover beskrives bo- og gaveafgiften samt pengetankselskaber. 

 

Tredje kapitel er anden del af teorien, hvor værdiansættelse ved generationsskifte beskrives. 

 

Fjerde kapitel er tredje del af teorien, hvor de forskellige generationsskiftemodeller beskrives. 

 

Femte og sjette kapitel indeholder analysen. I femte kapitel vil det, på baggrund af teorien i kapitel 2-4, 

blive vurderet og analyseret, hvilke fordele og ulemper, samt konsekvenser et generationsskifte har.  

 

I sjette kapitel bliver det vurderet og analyseret, hvilken konsekvens nedsættelsen af bo- og gaveafgiften 

har på et generationsskifte, hvilke muligheder pengetankselskaber har for at anvende den nedsatte bo- 

og gaveafgift, samt hvordan et generationsskifte gennemføres optimalt.  

 

Syvende kapitel indeholder en opsamling og konklusion på teorien og analysen og til sidst en perspekti-

vering. 

 

Ottende kapitel indeholder litteraturliste og bilag. 

 

Ovenstående opdeling kan illustreres med nedenstående figur: 
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1.5 Model- og metodevalg 

Afhandlingen behandler teorien omkring generationsskifte, og derefter analyseres der på den beskrevne 

teori. Der vil i analysen blive foretaget enkelte konsekvensberegninger samt opstillet modeller for at 

illustrere den analyserede teori. 

 

I afhandlingen anvendes en teoretisk tilgang, som er tilsigtet praksis. Der anvendes primært kvalitative 

data i form af retskilder, faglitteratur mv. Sammenhængen mellem retskilderne gennemgås i afsnit 1.6 

side 11. Afhandlingen bygger på beskrivelser og analyser af gældende lovgivning. Afhandlingen bygger 

således på eksisterende teori.  

 

I afhandlingen anvendes teoretiske modeller og gældende lovgivning. Der benyttes teori til at belyse 

problemet. Da afhandlingen primært tager udgangspunkt i lovgivning, samt analyser og konklusioner, er 

den udarbejdet efter den deduktive metode10. 

 

Der anvendes primært sekundære data i form af data, der er udarbejdet til andet brug end denne af-

handling.  

 

Afhandlingen er en juridisk og økonomisk analyse, som skal resultere i en besvarelse af, hvad der er 

gældende ret omkring generationsskifter, samt hvordan et generationsskifte gennemføres optimalt og 

hvilken betydning nedsættelsen af bo- og gaveafgiften vil have11. Der foretages en retsdogmatisk ana-

lyse af de relevante retskilder indenfor dansk ret. Der findes herved frem til den gældende ret for pro-

blemformuleringen12. 

                                                        
10 Andersen, I. (2014), ”Den skinbarlige virkelighed”, side 265 
11 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), ”Retskilder & Retsteorier”, side 44 
12 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), ”Retskilder & Retsteorier”, side 44 

Indledende 
kapitel

Teori

AnalyseKonklusion
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Den gældende ret analyseres og anvendes ved hjælp af den juridiske metode. Dvs. at ved en retsdog-

matisk fortolkning anvendes metoden til at analysere og anvende de relevante retskilder, som lovgiver, 

domstole mv. følger13. 

De anvendte retskilder kan inddeles i: lovgivning, præjudikater, retssædvaner og forholdets natur14. Lov-

givningen er den mest objektive og forholdets natur den mindst objektive.  

 

I afhandlingen vil der blive foretaget en objektiv og subjektiv fortolkning. Den objektive fortolkning fo-

regår ved at analysere lovteksterne. Den subjektive fortolkning sker ved anvendelse af præjudikater som 

retskilder. Dvs. en gennemgang af forarbejderne, kommentarerne til de forskellige love, lovbemærknin-

ger, bekendtgørelser, cirkulærer, bindende svar, styresignaler samt faglige artikler15. 

 

1.6 Kildekritik 

I afhandlingen vil udgangspunktet være skattelovgivningen. Øvrig lovgivning berøres, hvor dette er re-

levant. Skattelovgivningen er uafhængig af subjektet, hvilket vil sige, at den er objektiv. Afgrænsninger i 

form af lovbestemmelser omhandler fortolkning og derved en vis subjektivitet. Fortolkningen er en dis-

kursiv fortolkning af ordlyden i lovbestemmelserne, som anvendes og dermed ikke en fortolkning af, 

hvad nogle mener. Dette anvendes til at blive klogere på, hvordan man skal / må forstå generationsskifte 

ud fra skattelovgivningen. Dvs. man skal forstå virkeligheden for at kunne lave en generel konklusion.  

Derudover anvendes fagbøger. Der anvendes bøger af forskellige forfattere for flere synsvinkler / opfat-

telser. Kilderne vurderes som pålidelige, da de er skrevet af professorer inden for skatteretten.  

 

Afhandlingen bygger primært på lovgivning og fagbøger, som vurderes at være objektive og dermed 

valide. Ved anvendelse af subjektive fortolkninger anvendes en kritisk tilgang til materialet, hvor validi-

teten vurderes.  

 

1.7 Definitioner og forkortelser 

1.7.1 Definitioner 

Hovedaktionærselskab: Ved hovedaktionærselskab forstås et kapitalselskab efter selskabslovens § 1, 

som ultimativt ejes af én person. Kan både være et aktieselskab og et anpartsselskab. 

Generationsskifte: Ved generationsskifte forstås en overdragelse af en virksomhed fra en ældre genera-

tion til en yngre. Overdragelsen kan både ske til en afhængig og en uafhængig part.  

Aktier: Ved aktier forstås aktier eller anparter som ejes i andre selskaber. 

 

 

 

                                                        
13 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), ”Retskilder & Retsteorier”, side 56 
14 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), ”Retskilder & Retsteorier”, side 57 
15 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014), ”Retskilder & Retsteorier”, side 256 



Side 12 af 86 
 

1.7.2 Forkortelser 

LL  –  Ligningsloven 

SSL  – Selskabsskatteloven 

SEL –  Selskabsloven 

KSL  –  Kildeskatteloven 

SKL  –  Skattekontrolloven 

SL  -  Statsskatteloven 

FUL - Fusionsskatteloven 

ABL - Aktieavancebeskatningsloven 

BAL - Bo- og gaveafgiftsloven 

PSL - Personskatteloven 

 

1.8 Målgruppe 

Målgruppen for denne afhandling er revisorer og rådgivere, der skal rådgive ejerledere omkring genera-

tionsskifte. Alle kunder er forskellige og i forskellige faser af deres liv, hvorfor revisor før eller siden vil 

stå overfor at skulle rådgive omkring generationsskifte. Da hvert generationsskifte er særligt / individu-

elt, er det vigtigt, at revisor er inde i reglerne, så revisor kan rådgive sine kunder om den optimale løs-

ning, samt hvilke konsekvenser, det vil have.  
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Kapitel 2 – Kort om generationsskifte, bo- og gaveafgiften og pengetankselskaber 

2.1 Generationsskifte kort fortalt og de indledende overvejelser 

2.1.1 Generationsskifte kort fortalt 

Generationsskifte er, når en virksomhed overdrages fra en generation til en anden. Det er at sammen-

ligne med salg af en virksomhed. Virksomheden bliver overdraget fra den ældre generation til den yngre. 

Virksomheden kan overdrages til en uafhængig part eller til en afhængig part. Ved overdragelse til en 

uafhængig part, ønsker overdrager typisk den højest mulige pris, hvorimod ved overdragelse til en af-

hængig part ønsker overdrager typisk den lavest mulige pris.  

 

Et generationsskifte kan opdeles i 3 faser: 

1. De indledende overvejelser – valg af løsning. 

2. Forberedelse af overdragelsen. 

3. Selve overdragelsen. 

 

Et generationsskifte kan enten ske direkte til den næste generation eller indirekte til den næste genera-

tion via et selskab. 

 

Et generationsskifte kan ske ved succession. Successionsreglerne for aktieoverdragelse fremgår af ABL 

§ 34 (familie) og § 35 (nær medarbejder). Successionsreglerne beskrives i afsnit 2.3.1 side 16.  

 

2.1.2 Indledende overvejelser før et generationsskifte 

For at kunne gennemføre et generationsskifte er det vigtigt at have de indledende overvejelser på plads. 

Hvis man ikke grundigt har overvejet generationsskiftet, herunder hvem der skal overtage virksomhe-

den, kan man risikere, at der kun er én mulig/interesseret køber. Dette kan resultere i, at virksomheden 

overdrages billigt, eller i stedet lukkes. 

 

De indledende overvejelser består af: 

• At finde den optimale selskabsstruktur – det skal overvejes, om den nuværende selskabsstruktur 

er optimal. I nogle situationer kan det være fordelagtigt at opdele virksomheden. Det kunne 

være ved overdragelse til to ledende medarbejdere eller to børn, som skulle have hver sin divi-

sion / afdeling. 

• At finde den optimale erhverver – det er vigtigt for at sikre virksomhedens overlevelse, at den 

nye ejer har evnerne, økonomien og lysten til at overtage virksomheden.  

• At finde den optimale løsning – det skal være optimalt for både virksomheden, overdrageren og 

erhververen. 

• At udarbejde et budget – det er vigtigt at udarbejde et realistisk budget, der viser, at virksomhe-

den kan overleve. Betalingen af generationsskiftet skal reelt ske via virksomhedens fremtidige 

drift. 
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• At overveje, hvor afhængig virksomheden er af den nuværende ejer – det skal være muligt, at 

virksomheden kan drives videre med en ny ejer.  

 

Det kan være en god ide at lave en SWOT analyse i de indledende overvejelser, da man får identificeret 

risici og udfordringer for virksomheden. En SWOT analyse kommer ind på virksomhedens interne for-

hold, hvor virksomhedens indre formåen vurderes (styrker og svagheder), og på virksomhedens eks-

terne forhold, hvor omgivelsernes indvirkning vurderes (muligheder og trusler). Ved at anvende en 

SWOT analyse skaber man bevidsthed om virksomhedens situation og muliggør herved en mere strate-

gisk planlægning. SWOT analysen er nem at anvende, og kan bruges til at vurdere, hvilke områder og 

segmenter, der skal udvikles på, og hvilke der eventuelt skal afvikles. Dette kan hjælpe til at gøre virk-

somheden klar til et kommende og mere succesfuldt generationsskifte. Nedenfor er i punktform oplistet 

potentielle styrker og svagheder samt muligheder og trusler, som en virksomhed skal identificere. 

 

 
 

Ud over at have en plan for generationsskiftet, er det også vigtigt at have finansieringen på plads, og at 

kommunikere med omverdenen, herunder familie og rådgivere, som revisorer og bank. 

 

2.2 Det juridiske grundlag 

2.2.1 Det skatteretlige grundlag 

I forbindelse med generationsskifte af et hovedaktionærselskab er der visse love, der skal følges. De 

primære love ved et generationsskifte er: 

 

• Aktieavancebeskatningsloven  

• Boafgiftsloven  

• Fusionsskatteloven 
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• Cirkulærer og vejledninger – 1982 cirkulæret, 2000-9 cirkulæret, 2000-10 cirkulæret og 2013 

vejledningen. 

 

Aktieavancebeskatningsloven omhandler beskatning af aktier. Denne lovgivning anvendes for at vur-

dere, hvordan aktier, som bliver overdraget mellem selskaber eller fysiske personer, beskattes.  

Loven er vigtig for at sikre en rigtig og optimal beskatning i forbindelse med et generationsskifte.  

 

Boafgiftsloven omhandler beskatning af gaver, herunder hvilken personkreds, der indgår. I forbindelse 

med generationsskifte ser man ofte, at der gives en gave ved, at virksomheden overdrages til en lavere 

værdi end handelsværdien. Loven er vigtig for at sikre korrekt beskatning af en gave i forbindelse med 

et generationsskifte.  

 

Fusionsskatteloven anvendes i forbindelse med et generationsskifte, hvis der skal ske omstrukturering 

af selskabsstrukturen, inden der foretages et generationsskifte. Loven er vigtig for at sikre korrekt be-

skatning i forbindelse med en omstrukturering.  

 

SKAT har udstedt cirkulærer og vejledninger til brug for værdiansættelse af virksomheder, herunder ved 

generationsskifte. Disse cirkulærer anvendes for at kunne værdiansætte et selskab i forbindelse med et 

generationsskifte. Cirkulærerne og vejledningerne beskriver værdiansættelse af goodwill, unoterede ak-

tier, fast ejendom samt koncerninterne overdragelser. 

 

2.2.2 Øvrig lovgivning vedrørende generationsskifte 

Øvrige love, som anvendes i mindre omfang i forbindelse med et generationsskifte: 

• Selskabsskatteloven 

• Personskatteloven 

• Selskabsloven 

• Statsskatteloven 

• Ligningsloven 

 

2.3 Beskatning af generationsskifte i levende live 

2.3.1 Beskatning af generationsskifte i levende live med succession 

Generationsskifte i levende live kan ske med og uden succession. Beskatning uden succession beskrives 

i afsnit 2.3.2 side 20. 

 

”Succession indebærer en principiel ubrudt skattemæssig fortsættelse på både sælgerside og køber-

side”16. 

 

                                                        
16 Werlauff, E. (2017), ”Selskabsskatteret 2017/18”, side 527 
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Succession betyder, at køber indtræder i sælgers skattemæssige retsstilling. Succession i levende live 

behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

 

Udgangspunktet for overdrageren, når han overdrager / afstår sine aktier, er, at der sker beskatning, jf. 

ABL § 30. Hvis der overdrages med succession, vil overdragelsen ikke udløse beskatning, medmindre der 

samtidig gives en gave, der skal betales gaveafgift af, jf. afsnit 2.4 side 21. Hjemlen til at overdrage en 

aktiepost med succession findes i aktieavancebeskatningslovens § 34. Bestemmelsen bygger på et prin-

cip, hvor der ikke udløses beskatning hos overdrageren i forbindelse med overdragelsen, idet erhverve-

ren succederer i overdragerens skattemæssige stilling. Bestemmelsen giver dermed mulighed for, at et 

selskab kan overdrages til familien uden, at der er skattemæssige forhold, der blokerer for dette. Børn, 

børnebørn, søskende, søskendes børn, adoptionsforhold, stedbørn og samlevere kan succedere, jf. ABL 

§ 34.  Der kan kun succederes, hvis der konstateres en avance ved overdragelsen, jf. betingelserne i BAL 

§ 22 stk. 1 litra d, jf. ABL § 34 stk. 4. Der kan kun ske succession mellem personer.  

 

Der er mulighed for både at modtage vederlæggelse i form af aktier og i form af kontanter. Der vil ske 

beskatning af den kontante vederlæggelse, mens der kan succederes i vederlæggelsen af aktier. Herved 

kan man selv være med til at styre, hvor stor en del, der skal beskattes i forbindelse med transaktionen 

og hvor stor en del, der succederes i.  

 

Der kan ikke ske succession ved overdragelse fra børn til forældre, jf. ABL § 34. I særlige tilfælde er det 

muligt at tilbageoverdrage selskabet til forældre fra børn, jf. ABL § 35. For at dette kan lade sig gøre, skal 

overdragelsen ske til den forælder, som aktierne blev overdraget fra inden 5 år fra første overdragelse 

og den første overdragelse skal være sket med succession17. 

 

Da overdrageren ikke bliver beskattet af avancen ved overdragelsen, indtræder erhververen i overdra-

gerens skattemæssige stilling, jf. ABL § 34 stk. 2, 2. pkt. Erhververen anses for at have erhvervet aktierne 

på samme tidspunkt, til samme anskaffelsessum og med samme hensigt som overdrageren. Erhververen 

indtræder fuldt ud i den latente skat på aktierne18. 

 

SKAT skal have meddelelse om overdragelse med succession senest i forbindelse med indgivelse af over-

dragerens selvangivelse, jf. ABL § 34 stk. 4. 

 

Ved overdragelse med succession kan overdrageren modtage fuldt vederlag for overdragelsen, yde gave 

til erhververen eller en kombination af vederlag og gave. Det er muligt at fradrage den latente skat i 

overdragelsessummen i forbindelse med værdiansættelsen. Ydes der gave i forbindelse med overdra-

gelsen, kan der beregnes en passivpost, som kan fradrages i gaveafgiften. Man kan ikke både opnå 

                                                        
17 Sølvkær Olesen, B. (2017) ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 75 
18 Sølvkær Olesen, B. (2017) ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 89 
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fradrag for den latente skat og for passivposten19. Det vil sige, at overdrager / erhverver kan vælge, at 

den latente skat fradrages i overdragelsessummen eller at der kompenseres for den latente skat ved, at 

der beregnes en passivpost, der fradrages i gaveafgiften20.  

Hvis en del af overdragelsen ydes som gave, vil erhververen blive enten skattepligtig eller afgiftspligtig 

af gaven. Om erhververen bliver skattepligtig efter SL § 4 stk. 1 litra c eller afgiftspligtig efter BAL kapitel 

5 afhænger af, om erhververen er omfattet af personkredsen i BAL § 22, jf. afsnit 2.4.1 side 21.  

 

Vælger man at beregne en passivpost, som modregnes i gaveafgiften, sker dette efter KSL § 33 D. Pas-

sivposten skal beregnes på baggrund af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være frem-

kommet, hvis aktivet var solgt på overdragelsestidspunktet, jf. KSL § 33 D stk. 2. Passivposten beregnes 

som 22 % af den beregnede fortjeneste. SKAT godkender beregningen. 

Om man vælger at beregne en passivpost, som kan fradrages i gaveafgiften eller fradrage den latente 

skat i overdragelsessummen, er op til parterne selv. Ifølge SKM2012.479.LSR kan der ikke både gives 

nedslag for den latente skat samtidig med der beregnes en passivpost.  Parterne kan frit vælge, om de 

vil bruge KSL § 33 C eller KSL § 33 D og kan således vælge den beregning, der giver det største fradrag. 

 

2.3.1.1 Overdragelse til familie med succession 

Jf. ABL § 34 kan der ske overdragelse med succession til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, 

søskendes børnebørn, stedbørn, adoptivbørn samt en samlever efter visse betingelser. En samlever er, 

jf. BAL § 22 stk. 1, litra d, en person som har haft fælles bopæl med overdrageren de sidste to år før 

overdragelsen. Der kan også ske overdragelse til ægtefæller med succession, hvilket sker efter KSL § 26 

B. 

 

Succession skal ske til en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. ABL § 34 stk. 3.  

 

Det er en betingelse for overdragelse med succession, at der er tale om aktier omfattet af ABL § 1. Den 

overdragne aktiepost skal udgøre mindst 1 % af kapitalen, jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 2. Aktierne må ikke være 

omfattet af ABL § 19. Der skal være tale om aktier i en erhvervsmæssig virksomhed, jf. ABL § 34 stk. 1 

nr. 3, jf. stk. 6. Der kan således ikke overdrages med succession ved udlejningsejendomme, besiddelse 

af værdipapirer mv. (pengetankselskaber). Der må ikke være konstateret et tab ved overdragelsen. Ved 

tab får overdrageren et skattemæssigt tabsfradrag. 

Erhververen skal være skattepligtig til Danmark for, at der kan ske overdragelse med succession, jf. ABL 

§ 34 stk. 3.  

 

                                                        
19 ”Generationsskifte-Omstrukturering”, http://www.bechbruun.com/-/media/Files/Videncenter/Nyhedsbreve/Corpo-

rate/2018/Gen-Om%2004-2018.pdf  
20 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 91 

http://www.bechbruun.com/-/media/Files/Videncenter/Nyhedsbreve/Corporate/2018/Gen-Om%2004-2018.pdf
http://www.bechbruun.com/-/media/Files/Videncenter/Nyhedsbreve/Corporate/2018/Gen-Om%2004-2018.pdf
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2.3.1.2 Overdragelse med succession til nære medarbejdere 

Siden 2002 har det været muligt at overdrage med succession til en afgrænset medarbejderkreds. Over-

dragelse med succession til nære medarbejdere sker efter ABL § 35. Det er muligt at overdrage med 

succession til nære medarbejdere efter de samme regler som til familie, jf. ABL § 35 stk. 1. De krav, der 

er ved overdragelse med succession til familien, skal alle være opfyldt – dog skal der ikke være tale om 

et familiemedlem. Det vil sige, at der skal overdrages minimum 1 % af selskabskapitalen og der skal være 

tale om aktier i en erhvervsmæssig virksomhed og således ikke i et pengetankselskab. Erhververen skal 

være skattepligtig til Danmark, og SKAT skal have meddelelse om overdragelsen senest i forbindelse 

med indgivelse af selvangivelsen.  

 

Også her kan overdragelsen føres tilbage til den oprindelige ejer med succession. Ligesom ved overdra-

gelse til familie kan der succederes i avance, men ikke i tab. 

Ved overdragelse med succession til en nær medarbejder sker der ikke beskatning af overdrageren. Be-

skatningen sker i stedet den dag, medarbejderen sælger aktierne. Det bliver betragtet, som om medar-

bejderen har anskaffet aktierne på samme tidspunkt, til samme pris og med samme hensigt som over-

drageren. Medarbejderen succederer i overdragerens skattemæssige stilling. 

Jf. ABL § 35 stk. 1 1. pkt. sker bedømmelsen af, om der er tale om en nær medarbejder ud fra medarbej-

derens arbejdstilknytning til selskabet. Medarbejderen skal indenfor de seneste 5 år sammenlagt have 

været fuldtidsansat i selskabet i mindst 3 år. Medarbejderen behøver ikke at være ansat på overdragel-

sestidspunktet. Der er nogle undtagelser til denne regel, da medarbejderen i stedet kan have været 

ansat i et koncernforbundet selskab (kursgevinstlovens § 4 stk. 2), som også tæller med i de 3 års fuld-

tidsbeskæftigelse. Det er et krav, at selskaberne er koncernforbundne i den periode, medarbejderen er 

fuldtidsansat, samt på overdragelsestidspunktet21. Ved omstrukturering kan den tid, medarbejderen har 

været ansat i det modtagende eller overdragende selskab inden omstruktureringen, medregnes ved en 

overdragelse efter omstruktureringen22.  

 

I praksis sker der sjældent overdragelse til medarbejdere med succession. Det er kun relevant, hvor der 

er mulighed for at fradrage den latente skat i købesummen, eller hvor der ydes gave, hvor skatten kan 

fradrages. Dette er ikke tilfældet, når der overdrages til medarbejdere23. 

 

2.3.1.3 Overdragelse med succession til tidligere ejer 

Efter ABL § 35 A kan der ske overdragelse med succession til en tidligere ejer. De almindelige krav ved 

overdragelse med succession til et familiemedlem skal være opfyldt – dog skal kravet om, at der er tale 

om et familiemedlem ikke være opfyldt. Overdragelsen skal finde sted inden for 5 år fra den tidligere 

overdragelse, jf. ABL § 35 stk. 1 1. pkt. Overdrageren skal have modtaget aktierne fra den tidligere ejer 

                                                        
21 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 113 
22 Den juridiske vejledning, C.B.2.13.2 
23 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag” side 116 
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og overdrageren skal have indtrådt i den tidligere ejers skattemæssige stilling, jf. ABL § 35 A stk. 1, 2. 

pkt. Der er intet krav om særlig begrundelse24. 

 

2.3.1.4 Beskatning af overdrager og modtager ved succession 

Der sker ingen beskatning af gevinsten på aktierne ved overdragelsen jf. ABL § 34 stk. 2, 1. pkt. 

Der kan ikke ske overdragelse med succession, hvis der konstateres et tab, jf. ABL § 34 stk. 4. Hvis der 

konstateres et tab, kan overdrageren i stedet fratrække tabet i sin aktieindkomst efter ABL § 13 og § 13 

A. Hvis der konstateres et tab, skal salgssummen udgøre den værdi, der benyttes ved beregning af ga-

veafgiften, som beskrevet i afsnit 2.4.1 side 21. Hvis der ikke gives gave i forbindelse med overdragelsen, 

skal værdien i handel og vandel anvendes. 

I forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse skal SKAT have oplysning om, at erhververen 

er indtrådt i dennes skattemæssige stilling, jf. ABL § 34 stk. 4. 

Erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling og indtræder i den udskudte skat, som 

påhviler aktiverne. Erhververen indtræder i købspris, købstidspunkt og hensigt, jf. ABL § 34 stk. 2, 2. pkt. 

Erhververen bliver skattepligtig af den udskudte skat, når han sælger aktierne – med mindre aktierne 

sælges med succession. Tab på aktier fra tidligere indkomstår (før successionen) må ikke modregnes i 

en gevinst ved salget af de modtagne aktier, jf. ABL § 34 stk. 4. 

 

2.3.1.5 Succession ved omstruktureringer 

Selskaber kan ligeledes succedere ved omstruktureringer. For at sælger og køber kan succedere, skal 

betingelserne for en skattefri transaktion være opfyldt. 

Ved skattefri tilførsel af aktiver kan der vælges et afståelsesprincip, hvor der overdrages til handelsvær-

dier eller et successionsprincip efter FUL §§ 15 c-d. 

Ved fusion kan der ske ophørsbeskatning af det indskydende selskab som afståelsesbeskatning af dets 

aktionærer eller successionsprincippet kan anvendes efter FUL kap. 1. 

Ved spaltning er udgangspunktet, at der skal ske ophørsbeskatning. Hvis betingelserne i FUL §§ 15 a-b 

er opfyldt, kan der anvendes et successionsprincip.  

Ved aktieombytning kan der ske afståelsesbeskatning eller man kan anvende successionsprincippet ef-

ter ABL § 36.  

 

2.3.2 Beskatning af generationsskifte i levende live uden succession 

Hvis et generationsskifte i stedet foretages uden succession, vil der ske afståelsesbeskatning25. 

 

Beskatning ved afståelse af aktier fremgår af aktieavancebeskatningsloven. For at der er tale om aktier 

omfattet af aktieavancebeskatningsloven, skal der være tale om en selvstændig juridisk enhed og der-

med et selvstændigt skattesubjekt26. I forbindelse med generationsskifte af et hovedaktionærselskab vil 

                                                        
24 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.3 
25Werlauff, E. (2017), ”Selskabsskatteret 2017/18”, side 524-525  
26 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.1.2 
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der være tale om et kapitalselskab, som er en juridisk enhed og et selvstændigt skattesubjekt og dermed 

omfattet af aktieavancebeskatningsloven. 

 

2.3.2.1 Personers afståelse 

Personer, der er skattepligtige i henhold til kildeskatteloven, er omfattet af aktieavancebeskatningslo-

ven, jf. ABL § 7. 

 

I forbindelse med generationsskifte af et mindre hovedaktionærselskab vil der være tale om, at ejeren 

sælger sine aktier i selskabet. Her er der tale om aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret 

marked. Gevinst af denne type aktier beskattes, jf. ABL § 12, ligesom tab kan fradrages, jf. ABL § 13. 

Aktierne realisationsbeskattes og indkomsttypen er aktieindkomst. At aktierne realisationsbeskattes be-

tyder, at ejeren først beskattes, når aktierne afstås. Det vil sige, at der ikke sker løbende beskatning af 

gevinst og tab, men først sker beskatning af gevinst og tab, når aktierne afstås27. I 2017 skal der betales 

27 % i skat af de første kr. 51.700 i aktieindkomst og 42 % af aktieindkomst ud over kr. 51.70028. 

 

2.3.2.2 Selskabers afståelse 

Selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven, er omfattet af aktieavancebeskatnings-

loven, jf. ABL § 6. 

Jf. ABL § 8 er gevinst og tab på datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier efter ABL 

§ 4 C skattefrie. Det vil sige, at gevinst eller tab ikke medregnes i selskabets skattepligtige indkomst.  

I forbindelse med et generationsskifte vil der typisk være tale om koncern- eller datterselskabsaktier, 

hvor holdingselskabet sælger sine aktier. Gevinster ved salg af koncern- og datterselskabsaktier er skat-

tefrie, ligesom tab ikke kan fradrages29. 

 

2.4 Bo- og gaveafgiften 

2.4.1 Bo- og gaveafgiften i dag og i fremtiden 

Gavebegrebet er ikke defineret i skattelovgivningen. Ifølge praksis ydes der en gave, når der overdrages 

et formuegode til en mindre værdi end handelsværdien30. Ved generationsskifte foreligger der en gave, 

hvis virksomheden overdrages til en lavere værdi end handelsværdien.  

 

Som udgangspunkt er gaver skattepligtige og beskattes som almindelig indkomst efter SL § 4 litra c, jf. 

SL § 5, hvor gaven beskattes som personlig indkomst, jf. PSL § 3. Gaver til nære slægtsforhold, der er 

omfattet af den gaveafgiftspligtige personkreds i BAL § 22, og som falder under afsnit II i boafgiftsloven, 

skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 5 litra b. Gaver, der falder under afsnit II i 

                                                        
27 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.1.2  
28 ”Når du køber og sælger aktier og værdipapirer”, http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844 
29 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.1.2 
30 Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K., Graff Nielsen, J. (2014), ”Grundlæggende skatteret 2014”, side 567 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844
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boafgiftsloven, beskattes efter reglerne i boafgiftsloven. Gaver er ikke fradragsberettiget for gavegiver, 

jf. SL § 6.  

 

Den gaveafgiftspligtige personkreds kan opdeles i 3 grupper, jf. BAL § 22 stk. 1 og 2 og § 23: 

• Børn, stedbørn, børnebørn, forældre og bofæller (samme bopæl de sidste 2 år) - kan i 2017 mod-

tage kr. 62.900 skattefrit. Alt herover skal der betales 15 % afgift af, jf. afsnit 2.4.1.1 side 22. 

• Bedsteforældre og stedforældre - kan i 2017 modtage kr. 62.900. Alt herover skal der betales 

36,25 % afgift af, jf. BAL § 23 stk. 1 og 2.  

• Svigerbørn - kan i 2017 modtage kr. 22.000 skattefrit, hvis barnet er i live. Hvis barnet er afgået 

ved døden, kan svigerbørn modtage kr. 62.900. Alt herover skal der betales 15 % afgift af.  

 

Afgiftspligten udover det afgiftsfrie beløb, jf. ovenfor, indtræder, når gaven modtages, jf. BAL § 26. Ga-

ven skal anmeldes til SKAT senest den 1/5 i det følgende år, jf. BAL § 26 stk. 1. Det er kun afgiftspligtige 

gaver, der skal anmeldes – det vil sige gaver udover det afgiftsfrie beløb. Betalingen af gaveafgiften for-

falder samtidig med indgivelsen af gaveanmeldelsen, jf. BAL § 30.  Ved gaveanmeldelsen skal der udfyl-

des en gaveanmeldelsesblanket, se bilag 1 side 82. Modtagelsestidspunktet er afgørende for værdian-

sættelsen. Gaven skal vurderes til handelsværdi, jf. BAL § 27 stk. 1 og afgørelsen af værdien træffes af 

SKAT, jf. BAL § 27 stk. 2. Ved ansættelse af værdien anvendes CIR nr. 185 af 17/11 1982 (beskrives i afsnit 

3.1.3.1 side 28). TSSCIR 2000-9 af 28/3 2000 (beskrives i afsnit 3.1.3.2 side 29) og TSSCIR 2000-10 af 28/3 

2000 (beskrives i afsnit 3.1.3.3 side 30), der giver supplerende regler om værdiansættelse af aktier og 

anparter og om goodwill mellem interesseforbundne parter. 

 

2.4.1.1 Nedsættelse af bo- og gaveafgiften 

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget, at bo- og gaveafgiften skal nedsættes. Nedsættelsen sker i 

perioden 2016-2020 fra 15 % til 5 %, og sker som følger31: 

 
De nye bestemmelser fremgår af BAL §§ 23 a og 23 b (vedrørende gave). Reglerne gælder ved overdra-

gelse af erhvervsvirksomheder til børn og andre nære familiemedlemmer32. Reglerne gælder for aktive 

virksomheder. Aktive virksomheder skal opfylde betingelserne for successionsoverdragelse i ABL § 34 

eller KSL § 33 c (gaveoverdragelse i levende live). Pengetankselskaber, som beskrives i afsnit 2.5 side 24 

er ikke omfattet af reglen.  

 

                                                        
31 ”Generationsskifte af erhvervsvirksomheder – lavere bo- og gaveafgift”, Skatteinformation, august 2017 
32 ”Generationsskifte af erhvervsvirksomheder – lavere bo- og gaveafgift”, Skatteinformation, august 2017 

2016 og 2017: 13 % 2018: 7 % 2019: 6 % 2020: 5 %
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De lavere afgiftssatser gælder kun for den virksomhed eller del af virksomheden, der gives som gave. 

Der er visse krav, der skal være opfyldt for, at man er omfattet af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften33: 

• Gavegiver skal have ejet virksomheden mindst et år før overdragelsen, jf. BAL § 23 a stk. 1 nr. 1 

og 2. 

• Gavegiver eller dennes nærtstående34 skal have deltaget i selskabets ledelse mindst et år før 

overdragelsen. Det er ikke et krav, at det er året op til / forud for overdragelsen – det skal blot 

være i ejertiden. Det skal være sket i en sammenhængende periode på mindst et år, jf. BAL § 23 

a stk. 1 nr. 1 og 2.  

• Gavemodtager skal modtage mindst 1 % af kapitalen i virksomheden. Ellers er successionskravet 

ikke opfyldt, jf. ABL § 34 for gaveoverdragelse i levende live. 

• Selskabet må ikke være et pengetankselskab. Ellers er successionskravet ikke opfyldt, jf. ABL § 

34 for gaveoverdragelse i levende live. 

• Den nye virksomhedsejer skal være omfattet af den kreds, der kan succedere og hvor den nor-

male bo- og gaveafgift på 15 % gælder. Det vil typisk sige børn, adoptivbørn, stedbørn og børne-

børn. Det er ikke et krav, at der sker succession, men muligheden skal være der. Ved overdra-

gelse ved gave skal overdragelsen kunne ske med skattemæssig succession efter ABL § 34 stk. 1 

eller KSL § 33 c stk. 1, jf. BAL § 23 a stk. 1. Har gavegiver ikke børn, gælder dette også, hvis 

virksomheden overdrages til gavegivers søskende eller disses børn eller børnebørn, jf. BAL § 23 

a stk. 1 2. pkt. 

I visse tilfælde hvor der ikke kan ske succession, vil den lavere bo- og gaveafgift alligevel gælde. 

Det drejer sig om følgende situationer: 

o Udlæg fra et skattefrit dødsbo 

o Gavemodtager eller arving er bosat i udlandet 

o Overdragelse af aktiver, hvor der konstateres et tab 

• Gavemodtager skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år efter overdragelsen. Afstås virksomhe-

den indenfor de 3 år, vil der ske en afgiftsforhøjelse, jf. BAL § 23 b. Afgiftsforhøjelsen gælder 

ikke, hvis der sælges enkeltaktiver som led i sædvanlig drift, men udelukkende hvis en andel eller 

hele virksomheden afstås. ”Et vejledende kriterium ved vurderingen vil være, om salget af akti-

ver har reduceret virksomhedens indtægtsgrundlag i et ikke uvæsentligt omfang”35. Det vil lige-

ledes medføre afgiftsforhøjelse, hvis salget medfører, at selskabet bliver et pengetankselskab. 

Afgiften vil blive forhøjet til den normale sats på 15 %, dog reduceret ud fra ejertid. Den 3-årige 

regel gælder ikke, når virksomheden afstås ved, jf. BAL § 23 b stk. 2: 

o Erhververens død eller livstruende sygdom 

o Gaveoverdragelse til erhververens børn, børnebørn mfl. (nærtstående efter BAL § 22 stk. 

1) 

                                                        
33 ”Generationsskifte af erhvervsvirksomheder – lavere bo- og gaveafgift”, Skatteinformation, august 2017 
34 Ægtefælle, børn, svigerbørn, børnebørn, bedsteforældre, forældre mv. og søskende og deres afkom 
35 ”Generationsskifte af erhvervsvirksomheder – lavere bo- og gaveafgift”, Skatteinformation, august 2017 
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o Skattefri omstrukturering, hvor gavemodtageren eller arvingen udelukkende vederlæg-

ges med aktier i det modtagende selskab – det vil sige tilfælde, hvor den reelle ejer fort-

sat er den samme. 

 

2.5 Pengetankselskaber 

2.5.1 Pengetankselskaber 

Reglerne omkring passiv kapitalanbringelse og hermed pengetankselskaber fremgår af ABL § 34 stk. 6. 

Passiv kapitalanbringelse består af fast ejendom, kontanter, værdipapirer og lignende, som ikke indgår 

i virksomhedens aktive del36. 

 

Vurderingen af, om der er tale om et pengetankselskab, sker ud fra indtægtskriteriet (selskabets ind-

tægter) og aktivkriteriet (selskabets regnskabsmæssige balance)37. Et selskab anses for at være et pen-

getankselskab, hvis enten indtægtskriteriet eller aktivkriteriet er opfyldt.  

Ifølge indtægtskriteriet er der tale om et pengetankselskab, hvis mindst 50 % af selskabets indtægter 

stammer fra passiv kapitalanbringelse. Om selskabets indtægter fra passive kapitalanbringelser udgør 

mindst 50 % opgøres som et gennemsnit over de sidste 3 regnskabsår38. Selskabets indtægter består af 

nettoomsætningen med tillæg af øvrige indtægter, jf. ABL § 34 stk. 6 1. pkt.   

Ifølge aktivkriteriet er der tale om et pengetankselskab, hvis mindst 50 % af selskabets aktiver opgjort 

til handelsværdi stammer fra aktiver, der skal anses som passiv kapitalanbringelse efter ABL § 34 stk. 1 

nr. 3. Om selskabets aktiver fra passiv kapitalanbringelse udgør mindst 50 % opgøres ligeledes som gen-

nemsnittet over de sidste 3 regnskabsår39. Hvis der ikke foreligger en handelsværdi for selskabets akti-

ver, kan SKATs hjælperegler anvendes, som beskrives i afsnit 3.1.3 side 27. 

I praksis kan sondringen om der er tale om den aktive eller passive del af virksomheden være svær at 

opgøre. Hvis selskabet har eksisteret i mindre end 3 år, sker opgørelsen ud fra de år selskabet har eksi-

steret40. 

 

Hvis man vælger at spalte et selskab, der anses for pengetankselskab i henholdsvis et pengetankselskab 

og et driftsselskab, vil opgørelsen af, om det nye driftsselskab opfylder reglerne for et pengetankselskab, 

ske ud fra de år det nye driftsselskab har eksisteret. Det har derfor ingen betydning, at selskabet inden 

spaltningen var et pengetankselskab41. Se også SKM2006.627.SR. 

 

Et holdingselskabs aktivitet er oftest at eje aktier i et datterselskab. Som udgangspunkt går holdingsel-

skaber under reglerne for pengetankselskab. Det er dog muligt at anvende successionsreglerne alligevel. 

Ved opgørelse af indtægtskravet for et holdingselskab skal der ses bort fra afkastet fra datterselskabet. 

                                                        
36 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.1 
37 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.1 
38 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.1 
39 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.1 
40 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.1 
41 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.13.1 



Side 25 af 86 
 

I stedet skal datterselskabets indtægter, svarende til holdingselskabets ejerandel medregnes, jf. ABL § 

34 stk. 6 4. pkt. Ved opgørelse af aktivkravet skal handelsværdien af datterselskabsaktierne ikke med-

regnes. I stedet skal datterselskabets aktiver, svarende til holdingselskabets ejerandel medregnes. Dat-

terselskaber er selskaber, hvor holdingselskabet ejer mindst 25 % af selskabskapitalen, jf. ABL § 34 stk. 

6 3. pkt.  

 

Hvis man har en koncern, hvor holdingselskabet ejer en ejendom, som udlejes til datterselskabet, eller 

hvor der er to datterselskaber, og det ene datterselskab ejer en ejendom, som udlejes til det andet dat-

terselskab, er dette ikke at anse som passiv kapitalanbringelse. Lejeindtægter heraf skal ikke medregnes 

ved opgørelsen af indtægtskravet, jf. ABL § 34 stk. 6 5 pkt. Værdien af ejendommen skal medregnes til 

den aktive del, jf. ABL § 34 stk. 6 6. pkt. 

 

2.6 Delkonklusion kapitel 2 

Et generationsskifte er, når der overdrages en virksomhed fra en generation til en anden. Et generati-

onsskifte består af flere faser og i de indledende faser skal det overvejes, om selskabet har den rigtige 

selskabsstruktur, hvem virksomheden skal overdrages til mv. Et generationsskifte kan ske til en uaf-

hængig part eller en afhængig part. Hvis generationsskiftet sker til en afhængig part i form af familie 

eller til en uafhængig part i form af en medarbejder, kan man foretage generationsskiftet med succes-

sion. Succession betyder, at den nye generation indtræder i den gamle generations skattemæssige stil-

ling, og at der ikke udløses skat på overdragelsestidspunktet. I stedet sker beskatningen den dag, den 

nye generation overdrager selskabet.  

 

Ved et generationsskifte er de vigtigste love aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven, bo- og 

gaveafgiftsloven og værdiansættelsescirkulærerne. Det er vigtigt at kende til disse love, for et sikre en 

optimal og korrekt beskatning i forbindelse med et generationsskifte.  

 

I forbindelse med et generationsskifte fra den ældre generation til den yngre generation ydes der ofte 

en gave, som en del af overdragelsen. Folketinget har vedtaget at nedsætte bo- og gaveafgiften over en 

årrække fra 15 % til 5 %. Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte gælder for de sel-

skaber, der har mulighed for at anvende succession. Pengetankselskaber har ikke mulighed for at an-

vende succession og er derfor ikke omfattet af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften. Det er ikke et krav, 

at der anvendes succession, men muligheden skal være der.  

 

Et pengetankselskab er et selskab, hvor minimum 50 % af selskabets indtægter eller aktiver stammer fra 

passiv kapitalanbringelse i form af likvider, værdipapirer og fast ejendom.  
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Kapitel 3 – Værdiansættelse ved generationsskifte 

3.1 Værdiansættelse 

3.1.1 Værdiansættelse generelt 

Det er vigtigt i forbindelse med et generationsskifte, at virksomheden værdiansættes korrekt. En forkert 

værdiansættelse kan få skattemæssige konsekvenser.  

 

SKAT har udarbejdet cirkulærer til brug for værdiansættelse af virksomheder, herunder ved generati-

onsskifte. Der er sket en præcisering af principperne for værdiansættelse af virksomheder. Dette er sket 

i forbindelse med nedsættelsen af bo- og gaveafgiften og er sket som et led i bemærkningerne til lov-

forslaget.42. Heraf fremgår, at TS-cirkulærerne fra 2000 fremover kun ville have begrænset anvendelse. 

I bemærkningerne til lovforslaget om nedsættelse af bo- og gaveafgiften fremgår, at cirkulærerne fra 

2000 kan anvendes, medmindre SKAT kan godtgøre, at de ikke er korrekt udtryk for handelsværdien43.  

Cirkulærerne fra 2000 tager udgangspunkt i historiske tal og resultater og kan derfor være uegnede for 

virksomheder, som ikke forventer at have samme fremtidige vækst og afkast som historisk. Cirkulærerne 

er bedst egnet mellem interesseforbundne parter, når virksomheden har en relativ stabil indtjening.  

 

Udfordringen i relation til værdiansættelse opstår, når parterne ikke har modstridende interesser, sam-

tidig med at det ofte ikke er muligt at finde sammenlignelige salg. Hvis værdien ikke svarer til handels-

værdien (ifølge SKAT), tilsidesætter SKAT værdiansættelsen44.  

Der findes flere cirkulærer og vejledninger omkring værdiansættelse: 

• Cirkulære 1982 – værdiansættelset ved overdragelse af ejendomme. Cirkulæret beskrives i afsnit 

3.1.3.1 side 28. 

• Cirkulære 2000-9 – værdiansættelse af aktier og anparter. Cirkulæret beskrives i afsnit 3.1.3.2 

side 29. 

• Cirkulære 2000-10 – værdiansættelse af goodwill. Cirkulæret beskrives i afsnit 3.1.3.3 side 30.  

• Vejledning 2013 – koncerninterne overdragelser. Transfer Pricing vejledningen. Vejledningen be-

skrives i afsnit 3.1.3.4 side 32. 

 

Normalt udgør værdiansættelsen det skattemæssige grundlag for opgørelse af kapitalgevinst hos sæl-

ger, samt opgørelse af anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag hos køber45. Ved generationsskifte 

med succession opgøres der ikke fortjeneste til beskatning for overdrageren og erhververen fortsætter 

i overdragerens anskaffelsessummer og afskrivningsforløb. Værdiansættelse har betydning ved genera-

tionsskifte, da der ofte sker overdragelse mellem afhængige parter, hvorved vederlaget kan være påvir-

ket. Hvis vederlaget ikke svarer til handelsværdien, er der ydet en gave, jf. afsnit 2.4.1 side 21.  

                                                        
42 Gianelli, K., ”Lettelse af generationsskifte”, Revision og regnskabsvæsen, august 2017  
43 Gianelli, K., ”Lettelse af generationsskifte”, Revision og regnskabsvæsen, august 2017 
44 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 19 
45 Bille, J. K. (2006), ”Skattemæssig succession – ved generationsskifte i levende live og ved død”, side 314 
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Ved værdiansættelse af en virksomhed skelnes der mellem overdragelse til afhængige og uafhængige 

parter. 

Det er vigtigt at skelne mellem overdragelse til afhængige eller uafhængige parter, idet en overdragelse 

til afhængige parter typisk vil have en lavere værdi end en overdragelse til uafhængige parter. Dette vil 

SKAT gerne undgå, hvorfor der er indsat nogle retningslinjer omkring værdiansættelse af virksomheder 

ved salg og overdragelse. Dette vil blive beskrevet i nedenstående afsnit.  

 

3.1.2 Værdiansættelse ved overdragelse til en uafhængig part 

Ved overdragelse til en uafhængig part skal parterne blive enige om en pris. Overdrageren ønsker typisk 

den højest mulige pris, mens erhververen ønsker den lavest mulige pris. Dette giver derfor sjældent 

problemer i forhold til skattemyndighederne, da parterne har modstående interesser.  

Når køber og sælger skal blive enige om en værdi for virksomheden, skal der laves en værdiansættelse 

af virksomheden. Her er forhold som virksomhedens indtjening, likviditet og egenkapital vigtige elemen-

ter. Virksomheden har typisk aktiver, som også skal værdiansættes. Her kan værdiansættelsescirkulæ-

rerne behandlet i afsnit 3.1.3 side 27 benyttes. Ellers kan man få en ekstern vurderingsmand til at vær-

diansætte aktiverne46. Herudover er der både interne og eksterne forhold, som kan påvirke virksomhe-

dens værdi, som f.eks. lovgivning, konkurrence mv. 

Virksomheden har reelt kun den værdi, som en anden vil give for virksomheden. Ejeren kan have en ide 

om, at virksomheden er mere værd.  

Ved overdragelse til en medarbejder opstår spørgsmålet, om der er tale om en uafhængig part eller 

afhængig part. Udgangspunktet er, at der er tale om en aftale mellem uafhængige parter47. Den pris, 

der aftales mellem parterne må således anses som handelsværdien. Den latente skat indgår i den aftalte 

pris. SKAT har mulighed for at efterprøve den aftalte pris, men må kun korrigere denne, hvis den er 

åbenbart forkert48. 

 

3.1.3 Værdiansættelse ved overdragelse til en afhængig part 

Ved overdragelse mellem to afhængige parter ses det ofte, at parterne ønsker en lav overdragelsessum. 

Dette for at undgå skattebetaling / få den lavest mulige skattebetaling og for at gøre vilkårene mere 

lempelige for den næste generation49. 

Ved overdragelse til en afhængig part skal handlen ske på armslængdevilkår. Det betyder, at handlen 

skal ske til den pris, som en uafhængig part ville have givet.   

Overdragerens fokus ændres typisk, når der overdrages til en afhængig part kontra en uafhængig part. 

Fokus ændres fra at opnå den højest mulige pris til at foretage den billigst mulige overdragelse. Over-

dragelse til en afhængig part skal ske på sædvanlige vilkår til handelsværdien. Det er ikke altid dette 

sker, og overdragelse til en afhængig part kan derfor give anledning til skatte- og afgiftsmæssige 

                                                        
46 Pedersen, K. (2017), ”Generationsskifte og strukturering – en håndbog for ejerledere”, side 77 
47 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 114 
48 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 115 
49 Pedersen, K. (2017), ”Generationsskifte og strukturering – en håndbog for ejerledere”, side 83 
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overvejelser. Hvis virksomheden overdrages til en lavere værdi end handelsværdien, skal der betales 

afgift. Forskellen mellem den værdi virksomheden overdrages til og handelsværdien anses som en gave, 

jf. afsnit 2.4.1 side 21.  

 

Jf. BAL § 27 stk. 1 og SL § 4 stk. 1 litra c skal overdragelsen ske til handelsværdien. Det kan være vanskeligt 

at værdiansætte de overdragne aktier mellem to afhængige parter, og hvor aktierne aldrig har været 

omsat.  

 

Hvis værdiansættelsen ikke opfylder armslængdeprincippet og således ikke svarer til, hvad to uaf-

hængige parter ville aftale, har SKAT i henhold til LL § 2 mulighed for at korrigere værdiansættelsen. LL 

§ 2 gælder kun, når der er tale om juridiske personer (selskaber) og ikke hvis der sker overdragelse mel-

lem fysiske personer (far og søn). Der skal være tale om en kontrolleret transaktion50.  

 

3.1.3.1 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 – Cirkulære om værdiansættelse af aktiver og passiver i 

dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (1982 cirkulæret) 

Cirkulæret er ændret ved CIR1Æ nr. 9054 af 4. februar 2015 – Cirkulære om ændring af cirkulære om 

værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, hvorefter punk-

terne 17 og 18 er slettet. Punkterne 17 og 18 indeholdt bestemmelser omkring formueskattekursen, 

som kunne bruges til at værdiansætte unoterede aktier og anparter i forbindelse med et generations-

skifte51. Ændringen trådte i kraft den 5. februar 2015, som følge af, at værdiansættelse efter formues-

kattekursen gav en lav værdi, som ikke var udtryk for handelsværdien.  

  

Cirkulæret finder anvendelse ved dødsboer og ved gaveafgiftsberegning inden for gavekredsen. Cirku-

læret kan anvendes, hvis der er tale om en transaktion mellem to parter omfattet af cirkulæret, ellers 

anvendes 2000-10 cirkulæret, jf. afsnit 3.1.3.3 side 30. Begge cirkulærer omhandler transaktioner mel-

lem afhængige parter.  

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 finder anvendelse på personer omfattet af BAL § 22, jf. afsnit 2.4.1 

side 21. Cirkulæret fra 1982 anvendes ved overdragelse af fast ejendom og øvrige aktiver. Aktiverne skal 

i henhold til cirkulæret ansættes til værdien i handel og vandel, hvilket vil sige den værdi aktivet kan 

sælges til i det åbne marked.  

 

Fast ejendom og øvrige aktiver skal således ansættes til handelsværdien. Ved fast ejendom kan 15 % 

reglen anvendes.  

 

Ejendomme kan værdiansættes til +/- 15 % af den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, jf. cirkulæ-

rets punkt 6 2. afsnit. Jf. cirkulærets punkt 1 og punkt 48 er cirkulærets regler vejledende. Dette betyder, 

                                                        
50 ”Transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder”, 
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2244489   
51Bøgh Larsen, M., ”Skatteministeriet afskaffer formueskattekursen” 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2244489
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at man ikke har retskrav på at få godkendt en værdiansættelse af en ejendom efter 15 % reglen. Ejen-

dommen skal være værdiansat til handelsværdi. Hvis SKAT ikke mener, at ejendommens værdi efter 15 

% reglen er korrekt, kan de få en sagkyndig til at vurdere ejendommen, jf.  SKM 2015.302 V. 

 

Ifølge cirkulærets punkt 12 kan SKAT få en person udmeldt af skifteretten til at vurdere en ejendom. Det 

gør sig gældende, hvis +/- 15 % reglen overskrides.  

 

Ifølge TfS 1998.766 Ø kan gavemodtagere omfattet af 1982 cirkulæret ikke længere støtte ret på +/- 15 

% reglen, hvis handelsværdien er en anden. Værdiansættelse efter +/- 15 % reglen, der afviger væsent-

ligt fra handelsværdien, vil stride imod gældende retsgrundlag52. 

 

Aktiverne skal værdiansættes til handelsværdi, jf. punkt 6 i cirkulæret. Der er praksis for, at den offent-

lige vurdering +/- 15 % accepteres som udtryk for handelsværdien af fast ejendom. Det forventes, at 

spændet ændres fra +/- 15 % til +/- 20 %, når den nye vurderingslov træder i kraft pr. 1. januar 201853. 

Parternes værdiansættelse skal lægges til grund ved beregningen, hvis den ligger inden for spændet på 

+/- 15 %. Hvis værdiansættelsen ligger uden for spændet, beskattes hele differencen, jf. TfS 2007.727 H. 

Der skal tages hensyn til faktiske og retlige ændringer, som endnu ikke er afspejlet i ejendomsværdien, 

jf. punkt 8.  

 

Ved overdragelse mellem afhængige parter skal overdragelsen ske til den pris, en tredjemand ville have 

givet på aftaletidspunktet54. Overdragelsen skal ske til handelsværdi. Som udgangspunkt er den offent-

lige ejendomsvurdering udtryk for handelsværdien. Man er dog ikke bundet af den offentlige ejendoms-

vurdering, og den skal afviges, hvis den ikke er retvisende. 

 

3.1.3.2 Cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000 – Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter (2000-

9 cirkulæret) 

Unoterede aktier og anparter værdiansættes efter cirkulære 2000-9. Cirkulæret gælder ved overdra-

gelse af aktier og anparter mellem afhængige parter. Gælder ikke for dødsboer og overdragelser omfat-

tet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Unoterede aktier og anparter skal værdiansættes til han-

delsværdien. Handelsværdien fastsættes ud fra egenkapitalen i det senest aflagte regnskab og tillagt 

goodwill efter cirkulære 2000-10.  

 

Værdiansættelse af unoterede aktier55, ved bo- og gaveafgiftsberegningen skal ske til handelsværdien, 

jf. afsnit 2.4.1 side 21, jf. BAL § 27 stk. 1 og § 22 om, hvem der er omfattet af bo- og gaveafgiftsbereg-

ningen. Når det ikke er muligt at fastsatte en objektiv handelsværdi, må denne fastsættes efter et skøn. 

Ved opgørelsen af skønnet kan der tages udgangspunkt i 2000-09 og 2000-10 cirkulærerne, som er 

                                                        
52 Bille, J. K. (2006), ”Skattemæssig succession – ved generationsskifte i levende live og ved død”, side 338 
53 Ramskob, B., Advokat ph.d., ”Værdiansættelse af fast ejendom” 
54 Den Juridiske Vejledning, C.B.3.5.4.3  
55 Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked 
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SKAT’s retningslinjer for opgørelse af selskabers værdi. Cirkulærerne tager udgangspunkt i historiske tal 

og er derfor mest anvendelige på selskaber med en stabil indtjening56.  Goodwillcirkulæret 2000-10 er 

et standardiseret cirkulære. Der kan være omstændigheder, der gør, at man skal ændre lidt i beregnin-

gen efter dette cirkulære. Det gælder om at nå frem til den pris, en tredjemand forventes at ville give. 

 

Hovedreglen er at unoterede aktier og anparter skal værdiansættes til handelsværdien. Hvis aktierne 

ikke har været omsat eller man af andre årsager ikke kender handelsværdien, kan man anvende undta-

gelsen. Undtagelsen siger, at værdien af selskabet opgøres som summen af aktiverne i selskabet fratruk-

ket de respektive gældsposter i selskabet tillagt værdien af goodwill efter 2000-10 cirkulæret.  

 

Ved beregning af selskabets indre værdi anvendes det senest aflagte årsregnskab. Fast ejendom regule-

res fra den regnskabsmæssige værdi til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering tillagt eventuelle 

ombygnings-/forbedringsudgifter, hvis ikke de er indeholdt i ejendomsvurderingen. Aktier i associerede 

og tilknyttede virksomheder skal medtages til handelsværdi. Hvis denne ikke er kendt, opgøres værdien 

efter undtagelsen, som summen af selskabets aktiver fratrukket selskabets gældsposter tillagt goodwill. 

Andre beholdninger af unoterede aktier medtages til bogført værdi.  

Goodwill opgøres efter TS-cirkulære 2000-10, jf. afsnit 3.1.3.3 side 30. Øvrige immaterielle aktiver skal 

ansættes til handelsværdien, som kan være anskaffelsessummen eller en skønsmæssig ansættelse. 

Udskudt skat skal medtages i opgørelsen, og reguleres i forhold til ovennævnte korrektioner på ejen-

domme, unoterede aktier, goodwill og øvrige immaterielle aktiver. Negativ udskudt skat kan medtages, 

men skal ikke. 

Har selskabet egne aktier, skal de ikke medtages. De reducerer i stedet den nominelle kapital.  

Hvis det anses for relevant og væsentligt, kan undtagelsesreglen fraviges. F.eks. hvis der er opstået eks-

traordinære store gevinster eller tab, erstatningskrav eller lignende siden senest aflagte årsregnskab. 

 

Jf. bilag 2 side 84 er ovenstående beskrivelse af beregningen af aktiernes værdi illustreret i et eksempel. 

 

3.1.3.3 Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 – Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af 

goodwill (2000-10 cirkulæret) 

Goodwill værdiansættes efter cirkulære 2000-10. Cirkulæret gælder for overdragelse af goodwill mellem 

afhængige parter og gælder ikke for dødsboer.  

 

Ved overdragelse af goodwill mellem afhængige parter skal goodwill værdiansættes til handelsværdien. 

Goodwill er ”Den til erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende”57. 

Goodwill er et udtryk for forventningerne til den fremtidige indtjening. 

 

                                                        
56 Den Juridiske Vejledning, C.B.2.1.4.5.1  
57 Den Juridiske Vejledning, C.C.6.4.1.1 
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Ifølge goodwillcirkulæret tages der udgangspunkt i resultatet før skat for de seneste 3 regnskabsår op-

gjort efter årsregnskabsloven. Hvis ikke der er udarbejdet regnskab efter årsregnskabsloven, tages ud-

gangspunkt i den skattepligtige indkomst. 

 

Hvis der tages udgangspunkt i de senest 3 aflagte årsregnskaber, skal der korrigeres for, jf. cirkulærets 

punkt 3.2: 

• Ikke udgiftsført løn (kun personlig virksomhed) 

• Finansielle indtægter og udgifter  

• Afskrivninger på tilkøbt goodwill  

• Evt. ekstraordinære poster 

 

Hvis der tages udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, skal der korrigeres for: 

• Medarbejdende ægtefælle (kun personlig virksomhed) 

• Finansielle indtægter og udgifter  

• Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

• Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 

 

Resultaterne for de sidste 3 regnskabsår vægter ikke lige meget. Det seneste regnskabsår vægter med 

3, året før med 2 og det første år med 1. Dette tal divideres med 6 for at få den gennemsnitlige indtjening 

i de 3 år, jf. cirkulærets punkt 3.3.  

 

Der korrigeres for en evt. udviklingstendens. Hvis der inden for de 3 sidste regnskabsår har været en 

konstant positiv eller negativ resultatmæssig udvikling, beregnes et tillæg eller et fradrag for udviklings-

tendensen, jf. cirkulærets punkt 3.4. Udviklingstendensen opgøres som halvdelen af den samlede stig-

ning eller fald fra tredje sidste år til sidste år. Det beregnede tillæg for udviklingen tillægges eller fra-

trækkes den beregnede gennemsnitlige indtjening.   

 

Virksomhedens samlede aktiver fratrukket driftsfremmende aktiver forrentes. Aktiverne forrentes med 

den gældende kapitalafkastsats (virksomhedsskattelovens § 9) + 3 %, jf. punkt 3.6 i cirkulæret.  

 

Det beregnede goodwillbeløb kapitaliseres med en individuel kapitaliseringsfaktor. Den faktor, der ka-

pitaliseres med, udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningspro-

cent og goodwillens forventede levetid58. Levetiden er et udtryk for, hvor mange år, man kan forvente 

et afkast på goodwillen, jf. punkt 3.7 i cirkulæret. Hvis der er tale om et standardiseret produkt er kon-

kurrencen på markedet normalt stor, og en anden spiller vil hurtigt kunne overtage en del af ens mar-

kedsandel. I sådanne tilfælde vil levetiden typisk være kortere, hvorimod levetiden typisk vil være læn-

gere ved et komplekst og unikt produkt. Se bilag 3 side 85 for eksempler på kapitaliseringsfaktorer.  

 

                                                        
58 Den Juridiske Vejledning, C.C.6.4.1.2 
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Jf. bilag 4 side 86 er ovenstående beskrivelse af goodwillberegningen illustreret i et eksempel. 

 

Beregningen skal give en realistisk værdiansættelse af goodwill, og skal være den værdi, en tredjemand 

vil give for det. Der kan i goodwill beregningen være omstændigheder, der skal korrigeres for i nogle 

situationer, så den bliver retvisende og et udtryk for handelsværdien. 

 

SKAT har udarbejdet flere vejledninger til værdiansættelse af goodwill. Vejledningen af 15. januar 2013, 

”Transfer Pricing: kontrollerede transaktioner; værdiansættelse” og goodwillcirkulæret 2000-9. Transfer 

Pricing vejledningen anvendes, når goodwillcirkulæret ikke er anvendeligt, og beskrives nedenfor i afsnit 

3.1.3.4. 

 

3.1.3.4 Vejledning af 15. januar 2013 (Transfer Pricing) 

Hvis det vurderes, at en værdiansættelse efter 2000-9 og 2000-10 cirkulærerne ikke giver en reel han-

delsværdi, kan Transfer Pricing vejledningen anvendes. Ved direkte overdragelse mellem forældre og 

børn falder overdragelsen uden for denne vejledning og 2000 cirkulærerne skal anvendes59. 

 

Som nævnt ovenfor, vil man ved beregning af goodwill efter 2000-10 cirkulæret anvende historiske tal, 

da man kigger bagud på de sidste 3 års resultater. Hvis virksomheden ikke har stabil indtjening, eller de 

sidste 3 regnskabsår ikke er retvisende, kan man i stedet anvende 2013 vejledningen. 2013 vejledningen 

kigger fremad. Håndværkervirksomheder og andre virksomheder med en stabil indtjening og uvæsent-

lige immaterielle aktiver bør anvende 2000-10 cirkulæret, hvorimod større60 og mere svingende virk-

somheder bør anvende 2013 vejledningen.  

 

Værdiansættelse kan ske efter 3 metoder: 

• En indkomstbaseret metode – Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. DCF-modellen, EVA-

modellen.  

• En markedsbaseret metode – Markedsværdien af sammenlignelige virksomheder. P/E-model-

len, EV/EBIT-modellen. 

• En omkostningsbaseret metode – 2 metoder: Baseret på omkostninger som er afholdt ved akti-

vets frembringelse eller omkostninger, der skal afholdes for at frembringe et tilsvarende aktiv. 

 

3.2 Delkonklusion kapitel 3 

Ved overdragelse af en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte spiller værdiansættelsen en 

væsentlig rolle. Overdragelsen af en virksomhed skal ske til handelsværdi. Ved overdragelse til en uaf-

hængig part, hvor der er modstridende interesser, kan den værdi, som parterne når frem til, anses som 

handelsværdien. Ved overdragelse til en afhængig part, hvor parterne oftest ønsker den billigst mulige 

                                                        
59 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 98-99  
60 Ved større virksomheder forstås virksomheder typisk med en balancesum over 30 mio. og en omsætning over 50 
mio. 
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overdragelse, kan den værdi, som parterne når frem til, ikke anses som handelsværdien. Når der er tale 

om overdragelser mellem afhængige parter, skal SKAT’s cirkulærer og vejledninger i stedet anvendes for 

at finde en tilnærmet handelsværdi.   

 

Der findes tre værdiansættelsescirkulærer og en værdiansættelsesvejledning. De tre cirkulærer består 

af 1982 cirkulæret, som anvendes ved overdragelse af ejendomme, 2000-9 cirkulæret som anvendes til 

værdiansættelse af aktier og anparter og 2000-10 cirkulæret som anvendes til værdiansættelse af good-

will. Derudover er der 2013-vejledningen som anvendes til værdiansættelse af koncerninterne overdra-

gelser. 

2000-9 og 2000-10 cirkulærerne tager udgangspunkt i selskabets historiske tal og finder bedst anven-

delse på mindre selskaber med en stabil indtjening og uden væsentlige immaterielle aktiver. 2013 vej-

ledningen tager udgangspunkt i forventede fremtidige tal og finder bedst anvendelse på virksomheder i 

vækst, hvor der forventes væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.  
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Kapitel 4 - Generationsskiftemodeller 

4.1 Generationsskiftemodeller  

I forbindelse med et generationsskifte kan det vise sig, at den nuværende selskabsstruktur ikke er opti-

mal. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at ændre selskabsstrukturen. Skattelovgivningen stiller 

sig ikke i vejen for strukturændringer, så længe de er forretningsmæssigt begrundet61.  

 

Ændringen af en selskabsstruktur kan ske ved en sammenlægning af selskaber (fusion), ved en opdeling 

af selskabet (spaltning eller tilførsel af aktiver) eller ved koncerndannelse (aktieombytning).  

 

De skatteretlige regler om omstrukturering findes i fusionsskatteloven samt ABL § 36 for aktieombyt-

ning. Selskaber omfattet af selskabsskatteloven er selvstændige skattesubjekter, hvorfor omdannelser 

af disse selskaber vil udløse beskatning. Der er skatteretligt indsat særregler, som gør, at selskaber kan 

omstruktureres, uden at det udløser beskatning. 

Fusionsskatteloven bygger på et successionsprincip62, jf. afsnit 2.3.1.5 side 20. 

  

Ændring af selskabsstrukturen kan ske ved enten en skattefri eller en skattepligtig fusion, spaltning, til-

førsel af aktiver eller aktieombytning. En skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan 

gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT. En skattefri fusion gennemføres uden tilladelse fra 

SKAT63. 

Nedenfor beskrives de forskellige omstruktureringsmetoder: aktieombytning, tilførsel af aktiver, spalt-

ning og fusion. 

Der tages udgangspunkt i skattefrie omstruktureringer. For at kunne foretage en skattefri omstrukture-

ring, skal omstruktureringen være forretningsmæssigt begrundet og ikke for at opnå en skattefordel. En 

omstrukturering i forbindelse med et generationsskifte må antages at være forretningsmæssigt begrun-

det og ikke for at opnå en skattefordel. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i skattefrie omstrukture-

ringer, dog vil skattepligtige omstruktureringer kort blive nævnt.  

 

Nedenstående vil præcisere de nævnte modeller, som kan anvendes for at tilpasse selskabsstrukturen i 

forbindelse med et generationsskifte. Regelsættene til nedenstående modeller findes i ABL § 36 (aktie-

ombytning), FUL §§ 1-11 (fusion), FUL §§ 15 a – 15 b (spaltning) og FUL §§ 15 c – 15 d (tilførsel af aktiver). 

Man skal være opmærksom på, at i visse situationer kan en omstrukturering udløse beskatning. Det er 

derfor nødvendigt at være opmærksom på ABL § 30. Visse situationer vil af SKAT blive betragtet som en 

afståelse, hvilket kan medføre, at omstruktureringen bliver skattepligtig. Det kan f.eks. være, hvis der 

sker ændring i ejerandelene (ikke stemmeandelene). For både aktieombytning, spaltning, fusion og til-

førsel af aktiver gælder, at der er et 3-årigt ejertidskrav efter omstruktureringen. Hvis ejertidskravet ikke 

overholdes, bliver omstruktureringen skattepligtig. 

                                                        
61 Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K., Graff Nielsen, J. (2014), ”Grundlæggende skatteret 2014”, side 550 
62 Kerzel, M., Ferniss, J., Hedegaard Eriksen, C. (2015), ”Skatteretten 2”, side 544 
63 Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K., Graff Nielsen, J. (2014), ”Grundlæggende skatteret 2014”, side 550 
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4.1.1 Generationsskifte ved aktieombytning 

En aktieombytning kan foretages skattefrit eller skattepligtigt. En skattepligtig aktieombytning svarer til 

en skattepligtig overdragelse af aktierne. En skattepligtig aktieombytning er ikke særlig omkostnings-

krævende, da der er tale om et selskab, der stiftes ved apportindskud. En skattefri aktieombytning kan 

foretages med eller uden indhentet tilladelse fra SKAT, jf. ABL § 36 stk. 1 og stk. 6. En skattefri aktieom-

bytning med tilladelse fremgår af § 36, mens en skattefri aktieombytning uden tilladelse fremgår af § 36 

stk. 6. 

 

Jf. ABL § 36 stk. 2 forstås en aktieombytning som: ”Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den trans-

aktion, 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. 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.” 

 

Ved en aktieombytning forstås altså den situation, hvor aktionæren i et selskab indskyder sine aktier i 

et andet selskab mod at få aktier i det andet selskab. Det betyder, at i stedet for at aktionæren ejer 

driftsselskabet, så ejes driftsselskabet nu af et holdingselskab, som ejes af aktionæren.  

 

Der er nogle fælles krav for en skattefri aktieombytning med og uden tilladelse, ligesom der er nogle 

særlige krav til en skattefri aktieombytning med tilladelse og en skattefri aktieombytning uden tilladelse. 

 

4.1.1.1 Fælles krav med og uden tilladelse 

Kravene i ABL § 36 stk. 1-3 er de samme både med og uden tilladelse. 

Reglerne omkring skattefri aktieombytning gælder for danske aktie- og anpartsselskaber64.  

Det er et krav, at holdingselskabet, som modtager aktier i driftsselskabet, opnår stemmeflertal. Det er 

endvidere et krav for en skattefri aktieombytning, at aktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark65. Det 

er en betingelse for aktieombytning efter ABL § 36 stk. 2, at aktionæren modtager vederlag i form af 

aktier i det erhvervende selskab, samt et eventuelt kontant vederlag.  

Ved gennemførelse af en skattefri aktieombytning ombyttes aktier omfattet af ABL § 1. 

Ombytningen skal være sket inden for en periode på 6 måneder fra første ombytningsdag, jf. ABL § 36 

stk. 4. Er ombytningen ikke sket inden for denne periode, kan ombytningen blive skattepligtig.  

 

                                                        
64 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 199 
65 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 211 



Side 36 af 86 
 

4.1.1.2 Særlige krav med tilladelse 

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse vil der ofte blive stillet krav om, at man skal anmelde 

eventuelle efterfølgende ændringer66. Hvis der er tale om en forudsigelig ændring, skal ændringen an-

meldes senest 3 måneder forud for den påtænkte gennemførelse. Er der tale om en uforudsigelig æn-

dring, skal ændringen anmeldes senest 1 måned efter, det er kommet til ansøgerens kundskab67. 

 

En betingelse for at få tilladelse til en skattefri aktieombytning er, at der skal være tale om en forret-

ningsmæssig disposition, som kan udføres uden at udløse skat på ombytningstidspunktet. Beskatningen 

sker, når aktierne afstås. Hvis man opfylder de objektive krav i ABL § 36 stk. 6 (aktieombytning uden 

tilladelse) kan man benytte sig af disse regler.  

 

4.1.1.3 Særlige krav uden tilladelse 

Skattefri aktieombytning uden tilladelse kræver, at værdien svarer til handelsværdien og at det erhverv-

ende selskab ikke afstår aktierne inden for 3 år, jf. ABL § 36 stk. 6. Afstår holdingselskabet aktierne in-

denfor den 3-årige periode, vil omstruktureringen blive skattepligtig. Værdien af vederlaget af aktierne, 

samt en eventuel udligningssum skal svare til handelsværdien.  

 

Det er en betingelse for skattefriheden, at værdien af vederlaget i form af aktier og evt. en kontant 

udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. ABL § 36 a stk. 3. Aktionærerne skal 

vederlægges med aktier i samme forhold som hidtil. Det erhvervende selskab skal enten være eller blive 

indehaver af stemmeflertallet.  

 

Aktieombytninger uden tilladelse skal anmeldes til SKAT i forbindelse med indgivelse af selskabets selv-

angivelse, jf. ABL § 36 stk. 7. 

 

4.1.1.4 Beskatning 

Beskatning af aktionæren i forbindelse med en aktieombytning, hvor aktierne anses for afstået, sker 

efter ABL §§ 8-9 for selskaber og § 12 for personer. I mange tilfælde ønsker aktionæren at undgå beskat-

ning og i stedet udskyde beskatningen. Dette er der tilladelse til efter ABL § 36.  

 

Aktionæren bliver ved ombytning af aktier beskattet efter reglerne i FUL §§ 9 og 11, jf. ABL § 36 stk. 1. 

Hvis selskabet erhverver hele kapitalen i det andet selskab, eller hvis selskabet allerede ejer en andel af 

selskabet og erhverver den sidste andel af selskabet, kan aktionæren undgå beskatning efter §§ 9, 12-

14, 17-19 og 22, jf. ABL § 36 stk. 3. En eventuelt kontant udligningssum bliver beskattet som udbytte hos 

aktionæren, jf. ABL § 36 stk. 1, jf. FUL § 9.   

For kapitalejeren sker der som regel succession. Kapitalejeren ombytter sine kapitalandele i det erhver-

vede selskab til kapitalandele i det erhvervende selskab. Kapitalandelene anses for at være anskaffet til 

                                                        
66 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 214 
67 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 214 
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samme værdi og på samme tidspunkt som de oprindelige kapitalandele. Hvis en del af vederlaget udbe-

tales kontant, bliver det beskattet som udbytte. Udtræder kapitalejeren af koncernen, anses kontantve-

derlaget som afståelse og der foretages avancebeskatning68.  

Ved en aktieombytning sker der ikke det store for det erhvervede selskab. Selskabet skifter ejere, men 

der sker ikke beskatning. Der kan ske ind- eller udtrædelse af sambeskatning og eventuelle underskud 

opstået inden aktieombytningen kan blive særunderskud69. 

 

4.1.1.5 Aktieombytning i forhold til generationsskifte 

En aktieombytning sker typisk i den situation, hvor der er et driftsselskab og der ønskes et holdingsel-

skab. Holdingselskabet kan stiftes ved aktieombytningen, eller være et eksisterende selskab.  

 

Ved en skattefri aktieombytning etableres der en holdingstruktur, hvor den ældre generation overfører 

sine aktier i driftsselskabet til et holdingselskab. I det omfang kapitalen kan undværes i driftsselskabet, 

kan kapitalen i driftsselskabet skattefrit udloddes til holdingselskabet som udbytte. Herefter kan der 

enten gennemføres et delvist generationsskifte ved, at der tegnes nye aktier i driftsselskabet eller gen-

nemføres et fuldstændigt generationsskifte. Dette betyder, at overskydende likviditet i driftsselskabet 

kan udloddes til holdingselskabet. Det bliver hermed lettere for en ny aktionær at købe sig ind i drifts-

selskabet. Holdingselskabet kan sælge aktierne i datterselskabet skattefrit efter 3 års ejertid. Beskatnin-

gen udskydes til den dag, holdingselskabet afstås. Man kan løbende udlodde midler til holdingselskabet. 

 

Ved en aktieombytning er der mulighed for yderligere omstrukturering af driftsselskabet – hvis drifts-

selskabet ejes af to ejere, f.eks. 50 % af den yngre generation og 50 % af den ældre generation, kan der 

foretages en aktieombytning og stiftes et holdingselskab, og herefter foretages en spaltning til to hol-

dingselskaber. Dette kan medføre, at virksomheden kan opdeles i to, hvor den yngre generation kører 

driften videre og den ældre generation har pengekassen.  

 

Aktieombytning bliver ofte anvendt i forbindelse med generationsskifte, da man herved kan etablere en 

moder/datterselskabsstruktur. Man får mulighed for at opspare kapital fra driftsselskabet i holdingsel-

skabet uden driftsrisiko, ligesom man kan slanke balancen i datterselskabet og herved gøre det billigere 

for den, der skal købe sig ind i selskabet. Det vil sige, at hvis der er opsparet mere kapital end nødvendigt 

i driftsselskabet, kan det være en fordel at oprette et holdingselskab, hvor man skattefrit kan udlodde 

midler til, i form af udbytte.  

Aktieombytning medfører ikke beskatning på tidspunktet for aktieombytningen. Der sker i stedet be-

skatning den dag, holdingselskabet afstås eller likvideres.   

 

 

                                                        
68 Bille, J. K., Hyldgaard Jensen, M., Moody Nielsen, R. (2015), ”Omstrukturering – skatteregler i praksis”, side 69  
69 Bille, J. K., Hyldgaard Jensen, M., Moody Nielsen, R. (2015), ”Omstrukturering – skatteregler i praksis”, side 68 
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4.1.2 Generationsskifte ved tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver fremgår af fusionsskatteloven kapital 5 (FUL §§ 15 c og 15 d). 

Jf. FUL § 15 c stk. 2 forstås ved en tilførsel af aktiver: ”Den transaktion, hvorved et selskab uden at være 

opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få 

tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle 

aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en 

selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.”  

 

Tilførsel af aktiver adskiller sig fra fusion og spaltning ved, at det ikke er aktionærerne, der overdrager 

hele eller dele af selskabet. Det er det indskydende selskab, der overdrager til det modtagende selskab.  

Transaktionen kan gennemføres skattefrit eller skattepligtigt. Den skattefrie transaktion sker efter Fusi-

onsskattelovens § 15 c og kan gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT.  

 

4.1.2.1 Krav til en skattefri tilførsel af aktiver 

Som udgangspunkt vil en tilførsel af aktiver udløse beskatning, da der er tale om salg af aktiver. Det er 

muligt at anvende reglerne i fusionsskatteloven om tilførsel af aktiver, hvorved beskatningen udskydes 

og der i stedet sker succession. Tilførsel af aktiver kan ske til et nystiftet selskab eller et eksisterende 

selskab. Kan gennemføres med tilladelse efter FUL § 15 c stk. 1 1. og 2. pkt. eller uden tilladelse efter 

FUL § 15 c stk. 1 4.-8. pkt.70. 

 

En betingelse for en skattefri tilførsel af aktiver er, at der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Det 

er en betingelse, at det er en samlet virksomhed eller en gren af en virksomhed, der tilføres.  

 

Der kan ikke ske kontant vederlæggelse, men udelukkende vederlæggelse i aktier71.  

Skæringsdatoen for tilførsel af aktiver skal være sammenfaldende med det modtagende selskabs regn-

skabsår. 

 

Skattefrie tilførsler af aktiver skal anmeldes til SKAT senest en måned efter vedtagelsen72. 

For en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse kræves det, at det er forretningsmæssigt begrundet. 

 

4.1.2.2 Beskatning 

Selskaberne beskattes efter reglerne i FUL § 15 d, jf. FUL § 15 c stk. 1. Ifølge FUL § 15 d stk. 1 indgår 

fortjeneste og tab på det indskydende selskabs aktiver og passiver ikke i det indskydende selskabs skat-

tepligtige indkomst. 

Jf. FUL § 15 d stk. 2 skal FUL § 5 (fusionsdatoen), § 6 stk. 2, 3 og 5 (oplysninger til SKAT) og § 8 (beskat-

ning/succession) anvendes ved tilførsel af aktiver til det modtagende selskab.  

                                                        
70 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 292 
71 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 313 
72 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 322 
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Ved en tilførsel af aktiver bliver aktionæren ikke berørt. Det indskydende selskab anses for at have af-

stået aktiverne til det modtagende selskab, og det modtagende selskab vil derfor succedere i det ind-

skydende selskabs skattemæssige stilling. Det betyder, at de aktiver og passiver, der modtages af det 

modtagende selskab, anses for anskaffet af det modtagende selskab på det tidspunkt og til den værdi, 

som det indskydende selskab har anskaffet dem til. Og med den samme hensigt. Successionen betyder, 

at der ikke sker afståelsesbeskatning for det indskydende selskab.  

 

Kriterierne i FUL § 15 c stk. 1, 4-5 pkt., og § 15 d stk. 4, 7 og 8 skal være opfyldt for, at der er skattefrihed, 

ligesom grenkravet skal være opfyldt.  

 

Det indskydende selskabs underskud fortabes ikke. Det indskydende selskab kan fremføre underskud 

fra tidligere år til modregning i det indskydende selskabs fremtidige skattepligtige indkomst. Hvis det 

indskydende og modtagende selskab er sambeskattet og underskuddene er opstået i sambeskatnings-

perioden, vil underskuddene i det indskydende selskab kunne modregnes i det modtagende selskabs 

fremtidige skattepligtige indkomst73. Skattemæssige underskud fra tidligere år kan anvendes af både det 

modtagende og det indskydende selskab som om tilførsel af aktiver ikke havde fundet sted. Det er dog 

et krav, at underskuddene er opstået, mens selskaberne har været sambeskattet 74. 

Sker der tilførsel af aktiver til et eksisterende selskab og selskaberne ikke har været sambeskattet, kan 

det modtagende selskab ikke fremføre underskud fra tidligere år.  

 

Aktierne, som det indskydende selskab modtager i det modtagende selskab, anses for erhvervet til han-

delsværdien af de tilførte aktiver og passiver, jf. FUL § 15 d stk. 4.  

 

Sker en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT, er det et krav, at det indskydende selskab 

ikke afstår aktierne i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter tilførslen, jf. FUL § 15 c stk. 1, 5. 

pkt.  

 

4.1.2.3 Tilførsel af aktiver i forhold til generationsskifte 

Ved en skattefri tilførsel af aktiver overføres virksomheden med aktiver og passiver til et nyt driftsselskab 

med skattemæssig succession. Egenkapitalen bliver i det hidtidige driftsselskab, der nu i stedet bliver et 

holdingselskab. Herefter kan den yngre generation tegne aktier i det nye driftsselskab. Det nye holding-

selskabs aktier i det nye driftsselskab kan efterfølgende afvikles ved tilbagesalg til det nye driftsselskab. 

Dette sker uden finansieringsbyrder for erhververen. 

Aktiviteten i driftsselskabet indskydes til et nyt driftsselskab, som bliver datter af det oprindelige drifts-

selskab. Ikke nødvendig driftskapital omfattes ikke af overdragelsen og forbliver i det oprindelige 

                                                        
73 Bille, J. K, Hyldgaard Jensen, M., Moody Nielsen, R. (2015), ”Omstrukturering – skatteregler i praksis”, side 132 
74 Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Langhave Jeppesen, I., Nørgaard Laursen, A., Madsen, L. (2015), 
”Lærebog om indkomstskat”, side 1047  
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driftsselskab. Herved oprettes et nyt datterselskab, som er slanket og som kan mindske salgsprisen ved 

et generationsskifte. 

Man kan vælge at benytte denne mulighed, hvis det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at udskille ak-

tiviteten ved spaltning. 

 

Nedenfor er indsat, hvordan selskabsstrukturen kan se ud før og efter en skattefri tilførsel af aktiver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Generationsskifte ved spaltning 

Spaltning fremgår af fusionsskattelovens kapitel 4 (FUL §§ 15 a og 15 b). 

Jf. FUL § 15 a stk. 2 forstås ved en spaltning: ”Den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af 

eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme for-

hold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udlignings-

sum.” 

 

En spaltning kan enten gennemføres som en ophørsspaltning eller som en grenspaltning.  

Ved en ophørsspaltning bliver det spaltede selskab opløst og alle aktiver og passiver overføres til andre 

selskaber. Ved en grenspaltning fortsætter selskabet og kun en del af selskabet overføres til andre sel-

skaber. Ved en grenspaltning skal de aktiver og passiver, der spaltes til det modtagende selskab, udgøre 

en gren af virksomheden, jf. FUL § 15 c stk. 2. Den del af selskabet, der overføres, skal udgøre en selv-

stændig virksomhed, jf. FUL § 15 a stk. 3. 

 

Spaltningen kan gennemføres skattefrit eller skattepligtigt. Typisk vil man vælge at gennemføre en spalt-

ning skattefrit. Den skattepligtige spaltning hviler på et afståelsesprincip, hvor den skattefrie spaltning 

hviler på et succesionsprincip75. 

 

                                                        
75 Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Langhave Jeppesen, I., Nørgaard Laursen, A., Madsen, L. (2015), 
”Lærebog om indkomstskat”, side 1034 
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Ved en skattepligtig spaltning sker transaktionen som en skattepligtig overdragelse af aktiverne, hvorved 

der sker beskatning af det overdragende selskab. 

 

En skattefri spaltning kan foretages med eller uden tilladelse fra SKAT. Hvis der ønskes tilladelse fra SKAT, 

skal der laves og indsendes en ansøgning. For at få godkendt tilladelsen skal hovedformålet med spalt-

ningen ikke være et ønske om skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Spaltningen skal være forret-

ningsmæssigt begrundet. En skattefri spaltning uden tilladelse skal ske til handelsværdi, og vederlaget 

for aktierne skal således svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. I visse tilfælde 

kræver en skattefri spaltning tilladelse fra SKAT, jf. FUL § 15 a stk. 1. For at kunne foretage en skattefri 

spaltning uden tilladelse, skal de nævnte situationer i FUL § 15 stk. 1 5. pkt. og stk. 1 8-10 pkt. ikke 

foreligge.  

 

Ved spaltning af et selskab sker der overdragelse af aktiver og forpligtelser som helhed til et eller flere 

selskaber. Spaltningen sker mod et vederlag til det indskydende selskabs aktionærer. Spaltningen kan 

ske til bestående eller nystiftede selskaber76.  

 

4.1.3.1 Krav ved en skattefri spaltning 

Det er et krav ved en skattefri spaltning uden tilladelse, at selskaber, som ejer 10 % eller mere af kapi-

talen ikke må afstå aktierne i en periode på 3 år, jf. FUL § 15 a stk. 1 5. pkt.  

 

Det er aktionærerne, der overdrager det spaltede selskabs aktiver og passiver. Vederlæggelse af aktio-

nærerne skal ske i samme forhold som det hidtidige ejerskab, jf. FUL § 15 stk. 2 1. pkt. Der skal ske 

vederlæggelse i aktier, samt en eventuel udligningssum. Selskabsdeltagerne behandles efter reglerne i 

FUL § 15 b stk. 4. Vederlægges aktionærerne i andet end aktier skal der ske beskatning efter aktieavan-

cebeskatningsloven, jf. FUL § 15 b stk. 4.   

Ved ophørsspaltning anvendes reglerne om succession i FUL § 11, hvis aktionærerne kun vederlægges i 

aktier. Hvis aktionærerne også vederlægges i udligningssummer, anses de for udbytte jf. FUL § 9. Hvis 

aktionæren udtræder ved spaltningen, udgøres vederlaget af en afståelsessum, som behandles efter 

aktieavancebeskatningsloven. Ved grenspaltning anvendes ligeledes reglerne om succession i FUL § 11, 

jf. FUL § 15 b stk. 4, hvis der kun modtages aktier som vederlag. Hvis der også modtages en udlignings-

sum, anses det som udbytte, jf. FUL § 9.   

 

De tildelte aktiver og passiver og en eventuel udligningssum skal svare til handelsværdien. Forholdet 

mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem 

aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, jf. FUL § 15 a stk. 2 3. pkt. 

Det modtagende selskab indtræder i det spaltede selskabs skattemæssige stilling.  

 

                                                        
76 Rasmussen, J., Møller-Andersen, J. (2008), ”Generationsskifte”, side 62 
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Ved en spaltning spaltes det eksisterende selskab (indskydende selskab) i 2 selskaber. Herved udskilles 

virksomheden skattefrit til et driftsselskab, mens de øvrige aktiver og passiver udskilles til et andet sel-

skab.  

 

Skæringsdatoen for gennemførelsen af spaltningen skal være sammenfaldende med det modtagende 

selskabs regnskabsår77. 

En skattefri spaltning skal anmeldes til SKAT senest 1 måned efter gennemførelse, jf. FUL § 6. 

Ved tilladelse til en skattefri spaltning skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse.  

 

Det er vigtigt for en skattefri spaltning, at kriterierne i FUL § 15 a stk. 1 4.-8. pkt. og § 15 b stk. 7-10 er 

opfyldt. Jf. § 15 a stk. 2 2. pkt. forudsætter skattefriheden, at værdien af de tildelte aktier svarer til 

handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Jf. § 15 a stk. 2 3. pkt. forudsætter skattefriheden, 

at forholdet mellem gæld og aktiver, som overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mel-

lem gæld og aktiver i det spaltede selskab. Der må ikke ske formue- eller magtforskydning mellem sel-

skabets ejere. I praksis er det svært at lave en grenspaltning på grund af balancekravet og grenkravet. 

Det er derfor en god ide at ansøge SKAT før en grenspaltning.  

 

4.1.3.2 Beskatning 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling. Der vil derfor ved 

en spaltning hverken ske ophørsbeskatning eller afståelsesbeskatning for det indskydende selskab.  

 

For kapitalejerne ved en ophørs- og grenspaltning vil kontante udligningssummer anses som udbytte. 

Kapitalandelene i det modtagende selskab anses for anskaffet på samme tidspunkt, til samme værdi og 

med samme hensigt som kapitalandelene i det indskydende selskab.  

 

Der kan ikke ske udnyttelse af tidligere års underskud i det indskydende selskab ved ophørsspaltning, da 

underskuddene ikke kan anvendes i det modtagende selskab. Ved en grenspaltning kan det indskydende 

selskab fremføre underskuddene til anvendelse i det indskydende selskabs fremtidige skattemæssige 

overskud78. 

Ved ændring i ejerkredsen kan det modtagende selskabs underskud blive begrænset efter SEL § 12 D.  

 

Hvis selskaberne var sambeskattede i forvejen, kan underskud i det indskydende selskab stadig modreg-

nes i det modtagende selskab. Det samme er gældende for det modtagende selskabs underskud.  

 

 

                                                        
77 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 345 
78 Bille, J. K., Hyldgaard Jensen, M., Moody Nielsen, R. (2015), ”Omstrukturering – skatteregler i praksis”, side 90 
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4.1.3.3 Spaltning i forhold til generationsskifte 

I forbindelse med et generationsskifte bruges spaltning typisk til at udskille en aktivitet, som ikke skal 

overdrages i forbindelse med generationsskiftet. Det kan f.eks. være i den situation, hvor den ældre 

generation har et driftsselskab med en stor likvid beholdning. Dette kan medføre, at succession ikke er 

en mulighed efter ABL § 34. Det er muligt at gennemføre en ophørsspaltning af selskabet, således at 

likviderne placeres i et selskab, mens driften placeres i et andet selskab. Herefter kan den ældre gene-

ration overdrage aktierne i driftsselskabet med succession til den yngre generation. Det er ligeledes mu-

ligt at foretage en grenspaltning, hvilket dog er sværere at foretage i praksis.  

 

4.1.4 Generationsskifte ved fusion 

Fusion af danske selskaber fremgår af fusionsskatteloven kapitel 1 (FUL §§ 1-11). 

Jf. FUL § 1 stk. 3 forstås ved en fusion: ”Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som 

helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette.” 

 

En fusion er, når to eller flere selskaber lægges sammen. Det kan ske ved, at et selskab overdrager sin 

formue til et andet bestående selskab eller ved at to eller flere selskaber danner et nyt selskab. Fusioner 

kan gennemføres som både vandrette og lodrette fusioner (herunder også omvendt lodrette fusioner). 

Ved en vandret fusion sammensmeltes to selskaber. En vandret fusion kan enten være mellem to sø-

sterselskaber i samme koncern, eller en fusion med et selskab uden for koncernen. Ved en lodret fusion 

indskyder datterselskabet samtlige selskabets aktiver og passiver i moderselskabet. 

 

Det selskab, der overdrager sin formue, kaldes det indskydende selskab, og det selskab, der modtager 

formuen, kaldes det modtagende selskab. Ved en lodret fusion er moderselskabet det modtagende sel-

skab, og ved en omvendt lodret fusion er datterselskabet det modtagende selskab.  

 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling79. 

Ved fusioner er det de indskydende selskabers aktionærer, der overdrager selskabet til det modtagende. 

Vederlaget erlægges derfor til aktionærerne. Det er en betingelse, at selskabsdeltagerne i det indsky-

dende selskab vederlægges med aktier i det modtagende selskab80. Aktionærerne undgår kun beskat-

ning, hvis de modtager aktier i det modtagende selskab. En eventuel gevinst/tab i forbindelse hermed 

beskattes efter aktieavancebeskatningsloven og kontantvederlaget beskattes som udbytte efter lig-

ningslovens § 16 A, jf. FUL § 9 stk. 2. 

 

En fusion kan foretages enten som en skattepligtig eller en skattefri fusion. Skattefri fusion kræver ikke 

tilladelse – der kan ikke søges om tilladelse.  

 

                                                        
79 Pedersen, K. (2017), ”Generationsskifte og strukturering – en håndbog for ejerledere”, side 239 
80 Pedersen, K. (2017), ”Generationsskifte og strukturering – en håndbog for ejerledere”, side 239 
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Ved en skattepligtig fusion anses selskabet for ophørt, og der sker beskatning, som hvis selskabet blev 

likvideret. Selskabet ophører i henhold til selskabsskatteloven og beskatningen sker efter ligningsloven 

eller aktieavancebeskatningsloven.  

 

Fusionsskatteloven bygger på et successionsprincip, hvor formålet er, at selskabet kan fusionere uden, 

at det udløser skat81. Fusionsskatteloven finder anvendelse på danske selskaber. For at foretage en skat-

tefri fusion, skal fusionsskattelovens betingelser være opfyldt, jf. FUL §§ 1, 12 og 14. Det er en betingelse 

for en skattefri fusion, at værdien af aktierne i de indskydende selskaber betales med aktier i det mod-

tagende selskab samt en eventuel udligningssum, jf. FUL § 2 stk. 1. 

 

I sjældne tilfælde kan en skattepligtig fusion være aktuel. Ved en skattepligtig fusion sker der ophørs-

spaltning i henhold til SEL § 5, samt efter aktieavancebeskatningsloven82. 

 

4.1.4.1 Krav til en skattefri fusion 

Fusionsdatoen er den regnskabsmæssige dato, hvor selskabets aktiver og forpligtelser overgår til det 

modtagende selskab, jf. FUL § 5 stk. 1.  

SKAT skal oplyses om typen af omstruktureringen, den skattemæssige virkningsdato, vedtagelsesda-

toen, oplysning om hvem det indskydende selskab er, oplysning om hvem det modtagende selskab er, 

oplysninger om sambeskatning og ved anmodning oplysninger om modtagne underskud83. 

 

Det indskydende selskab skal opgøre indkomsten for perioden fra sidste indkomstår til fusionsdatoen, 

jf. FUL § 7 stk. 1. Det modtagende selskab skal indgive selvangivelsen for det indskydende selskab for 

den i § 7 stk. 1 nævnte periode, jf. FUL § 7 stk. 2.  

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige situation, jf. FUL §§ 8 og 

10. Det modtagende selskab indtræder i henhold til FUL § 8 i det indskydende selskabs anskaffelsestids-

punkt, anskaffelsessum, anskaffelseshensigt, afskrivninger, nedskrivninger og henlæggelser.  

Jf. FUL § 2 stk. 1 skal der udstedes ejerandele til mindst en af ejerne i det indskydende selskab i forbin-

delse med fusionen. Aktionærerne skal vederlægges i forhold til de værdier, de kommer med. Ombyt-

ningen skal ske til handelsværdi ellers kan fusionen ikke anses som omfattet af fusionsskatteloven. Fu-

sionsdatoen fastsættes i henhold til FUL § 5 stk. 1. Fusionsdatoen er datoen for den udarbejdede åb-

ningsstatus for det modtagende selskab. Dog undtagelse i FUL § 5 stk. 3, som gælder ved koncernforbin-

delse efter SEL § 31 C, hvor reglerne i selskabsloven gælder. Fusionen skal anmeldes senest 1 måned 

efter gennemførelsen, jf. FUL § 6. 

                                                        
81 Kerzel, M., Ferniss, J., Hedegaard Eriksen, C. (2015), ”Skatteretten 2”, side 544 
82 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 288 
83 Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Langhave Jeppesen, I., Nørgaard Laursen, A., Madsen, L. (2015), 
”Lærebog om indkomstskat”, side 1018 
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4.1.4.2 Beskatning 

Den skattefri fusions betydning for aktionærerne fremgår af FUL §§ 9-11. Jf. FUL § 11 finder successions-

princippet anvendelse, når aktionærerne i det indskydende selskab vederlægges i aktier i det modta-

gende selskab. Så længe aktionærernes aktier i det indskydende selskab ombyttes med aktier i det mod-

tagende selskab, udskydes beskatningen. Beskatningen sker i stedet, når aktierne i det modtagende sel-

skab afstås. Aktierne i det modtagende selskab behandles med samme anskaffelsestidspunkt og anskaf-

felsessum som aktierne i det indskydende selskab.  

 

Som hovedregel kan underskud fra de selskaber, der deltager i fusionen ikke fremføres til anvendelse 

for det modtagende selskab, jf. FUL § 8 stk. 6. Hvis de skattemæssige underskud fra tidligere år er op-

stået, mens selskaberne har været sambeskattet, kan det anvendes af både det modtagende og det 

indskydende selskab. 

 

Ved fusion vil vederlæggelsen ofte ske i aktier i det fortsættende selskab. Der kan dog også ske kontant-

vederlæggelse. I så fald vil kontantvederlaget blive beskattet som udbytte for aktionæren jf. FUL § 9. 

Hvis aktionæren helt udtræder af koncernen, vil der ske aktieavancebeskatning. Beskatningen sker for 

selskaber i henhold til ABL §§ 8-9 og ABL § 12 for personer.  

 

Ved en fusion sker der succession i to led. Aktionærernes aktier i det ophørende selskab anses som 

afstået og bliver beskattet efter ABL §§ 8-9 for selskaber og ABL § 12 for personer. Det ophørende sel-

skab anses for at have afstået aktierne. Fusionsskatteloven gør, at der ikke udløses beskatning, men i 

stedet sker succession. Der sker succession hos aktionæren og hos det modtagende selskab. Den latente 

skatteforpligtelse på de overdragne aktier overgår til det modtagende selskab, jf. FUL § 8. 

 

4.1.4.3 Fusion i henhold til generationsskifte 

Fusion i forbindelse med et generationsskifte kan være relevant i forskellige situationer. Et eksempel 

kunne være en far, der har to selskaber, et driftsselskab og et ejendomsselskab. Sønnen har overtaget 

aktierne i driftsselskabet, mens ejendomsselskabet stadig drives af faren. Grundet pengetanksreglen i 

ABL § 34 stk. 6 kan ejendomsselskabet ikke overdrages med succession til sønnen. I sådanne tilfælde 

kan man fusionere de to selskaber, og herefter kan farens aktier overdrages til sønnen med succession. 

 

Nedenfor er indsat, hvordan selskabsstrukturen kan se ud før og efter en vandret fusion: 

 

 

 

 

 

 

 
Mads Madsen 

ApS 

 

Hans Hansen 

Hans Hansen 
ApS 

Madsen og Hansen ApS 

Mads Madsen Mads Madsen Hans Hansen 
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4.1.5 Generationsskifte ved salg til udstedende selskab 

En omstrukturering kan også ske ved salg til udstedende selskab. Salg til udstedende selskab er den 

situation, hvor en aktionær sælger sine aktier tilbage til det selskab, som har udstedt aktierne84. Salg til 

udstedende selskab er ofte anvendt i forbindelse med generationsskifte og gerne i forbindelse med 

ovennævnte omstruktureringsmodeller. Vederlaget til den udtrædende aktionær bliver finansieret ved 

lavt beskattede midler fra selskabet selv. Tilbagesalg til udstedende selskab finder anvendelse både ved 

overdragelser til afhængige og uafhængige parter. Anvendes når der er minimum to aktionærer, og hvor 

en eller flere aktionærer ønsker at udtræde af selskabet. Salg til udstedende selskab kan ikke ske med 

succession, men har nogle finansieringsmæssige fordele. Tilbagesalg til udstedende selskab sker ved en 

kapitalnedsættelse eller ved selskabets opkøb af egne aktier85. 

 

Ved personers salg til udstedende selskab er hovedreglen, at der sker beskatning som udbytte, jf. LL § 

16 B stk. 1. I nogle situationer sker beskatningen ikke som udbytte. Det drejer sig om de situationer, der 

er oplistet i LL § 16 B stk. 2. Der kan ske dispensation, således at aktionæren bliver beskattet efter ABL 

og dermed af avancen ved salget, og ikke af hele salget, jf. LL § 16 B stk. 2 nr. 6. Hvis aktionæren kun 

afhænder en del af aktierne, vil der som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse hertil. 

 

4.1.6 Generationsskifte ved A/B modellen 

A/B modellen baserer sig på en opdeling af selskabets kapital i A-klasser og B-klasser med forskellige 

rettigheder. Modellen blev første gang anerkendt af SKAT i 2003, jf. SKM2003.66.LR. A-aktierne tilhører 

overdrageren og B-aktierne tilhører modtageren. A-aktierne får en forlods udbytteret, hvorved overdra-

geren bliver fyldestgjort for den reelle værdi af B-aktierne. Forlods udbytteretten bliver beregnet efter 

Ligningsrådets formel fra 2004, jf. SKM2004.416.LR Modtageren køber sig ind i overdragerens selskab 

ved nytegning af B-aktier eller køb af eksisterende aktier. 

Ved beregningen af den forlods udbytteret skal selskabets værdi beregnes. Værdiansættelse af selska-

ber skal ske til handelsværdi, jf. afsnit 3.1 side 26. Overdrageren udtræder først af selskabet, når udbyt-

teretten er afviklet. Når udbytteretten er afviklet, kan modtageren modtage udbytte fra selskabet på 

lige fod med overdrageren.  

Hvis overdrageren ejer driftsselskabet privat, bør der oprettes et holdingselskab via en skattefri aktie-

ombytning, jf. afsnit 4.1.1 side 35. Den nye ejer bør ligeledes have en holdingstruktur, hvor B-aktierne i 

driftsselskabet ejes. Udbytte til overdrageren via A-aktierne kan ved en holdingstruktur udloddes skat-

tefrit til holdingselskabet. Holdingselskabet skal eje aktierne i 3 år, før de sælges, da aktieombytningen 

ellers vil blive skattepligtig, jf. afsnit 4.1.1 side 35. Efter de 3 års ejertid og når udbytteretten er afviklet 

kan overdragerens holdingselskab sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit til modtagerens holdingsel-

skab, jf. afsnit 2.3.2.2 side 21. 

                                                        
84 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 188 
85 Sølvkær Olesen, B. (2017), ”Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag”, side 189 
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4.2 Delkonklusion kapitel 4 

I forbindelse med et generationsskifte skal det overvejes, om selskabet har den optimale selskabsstruk-

tur. Hvis ikke dette er tilfældet, bør man lave en omstrukturering. Der kan foretages følgende omstruk-

tureringer: aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning eller fusion. Efter en omstrukturering kan et 

generationsskifte foretages ved salg til udstedende selskab eller ved A/B-modellen.   

 

Ved en aktieombytning indskydes et selskab mellem ejeren og driftsselskabet. Der bliver herved stiftet 

et holdingselskab, således at ejeren i stedet for at eje aktier i driftsselskabet, ejer aktier i holdingselska-

bet, som så ejer aktierne i driftsselskabet.  

 

Ved tilførsel af aktiver indskyder selskabet en gren i et andet selskab mod at få aktier i dette selskab.  

 

Forskellen på en aktieombytning og tilførsel af aktiver er, at ved en aktieombytning skyder aktionæren 

sin aktiepost i datterselskabet ind i et holdingselskab og modtager i stedet aktier i holdingselskabet. Ved 

en tilførsel af aktiver skyder det eksisterende selskab sin aktivitet ind i et andet selskab. Er relevant, hvor 

to personer ejer hver sit selskab og hvor de ønsker at slå aktiviteterne sammen. 

 

Ved en spaltning er det muligt at opdele et selskab i to. En spaltning kan ske ved en grenspaltning eller 

ved en ophørsspaltning. 

 

Ved en fusion har man to selskaber, som man vælger at ”lægge sammen” og dermed fusionere, så der 

nu kun er et selskab i stedet for to.  
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Kapitel 5 – Overdragelse til afhængige og uafhængige parter, økonomiske konse-

kvenser og fremtidsudsigter 

5.1 Fordele og ulemper ved et generationsskifte til henholdsvis en uafhængig og en afhængig part  

5.1.1 Fordele og ulemper ved generationsskifte til en afhængig part 

En virksomhedsejer kan vælge at overdrage sin virksomhed til en afhængig part, hvilket typisk vil være 

virksomhedsejerens egne børn.  

 

Ved overdragelse til en afhængig part er der flere forhold, virksomhedsejeren skal overveje. Det skal 

bl.a. overvejes, hvem af børnene virksomheden skal overdrages til, hvis der er flere børn, samt om bar-

net eller børnene samlet kan drive virksomheden videre. Det skal overvejes, om alle børn tilgodeses 

ligeligt, hvis det er ønsket og om alle er tilfredse med beslutningen. Virksomhedsejeren skal overveje, 

om barnet eller børnene er interesseret og ønsker at overtage virksomheden, samt om de har de nød-

vendige kompetencer. Generationsskiftet skal ske både i den ældre og den yngre generations tempo og 

skal passe ind i begge parters liv, og specielt forælderen skal være klar til at give slip, da det ellers kan 

medføre familiekonflikter. Selvom et generationsskifte kan medføre familiekonflikter, kan det også med-

føre en glæde hos ejeren at overdrage sin virksomhed til sit barn og se barnet drive virksomheden videre. 

 

Skal der ske overdragelse til børnene og skal de være en del af den fremtidige drift, er det vigtigt, at de 

har kompetencer og uddannelse til det. Personlige og private forhold spiller tit den største rolle for eje-

ren ved et generationsskifte, og det kan være, han gerne vil have, at virksomheden bliver inden for fa-

milien. 

 

Virksomhedsejeren skal være opmærksom på, om selskabet skal omstruktureres, inden der gennemfø-

res et generationsskifte. Skal selskabet f.eks. spaltes i flere afdelinger, hvis der er flere børn, skal hvert 

barn have være sin egen afdeling osv., jf. nærmere herom i afsnit 6.3 side 60. 

 

5.1.1.1 Fordele ved overdragelse til en afhængig part 

Hvis virksomhedsejeren ikke er helt klar til at give slip på virksomheden, kan det være en fordel at over-

drage virksomheden helt eller delvist til et eller flere børn. Herved kan virksomhedsejeren stadig være 

en del af virksomheden og stadig være med til at drive den videre. Virksomhedsejerens børn kender til 

virksomheden, og er opvokset med virksomheden som en del af deres liv, hvorfor de ofte har et indgå-

ende kendskab til virksomheden, som andre ikke har. 

 

5.1.1.2 Ulemper ved overdragelse til en afhængig part 

En ulempe ved at overdrage virksomheden til et eller flere børn kan være, at barnet føler sig tvunget til 

at overtage virksomheden. Det er ikke sikkert, at barnet ønsker at lave det samme som forælderen og 

dermed drive dennes virksomhed og livsværk videre. Det kan også være en ulempe, hvis barnet ønsker 

at drive virksomheden på en anden måde end forælderen ønsker, og at barnet og forælderen har for-

skellige fremtidsudsigter for virksomheden. Barnet ønsker måske at drive virksomheden videre, men har 
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ikke evnerne inden for dette fagområde eller evnerne og lysten til at drive en virksomhed. Dette kan 

give konflikter i virksomheden og familien, da forælderen i så fald vil se sin virksomhed og sit livsværk 

forsvinde.  

 

5.1.2 Fordele og ulemper ved generationsskifte til en uafhængig part 

I stedet for at overdrage sin virksomhed til en afhængig part kan virksomhedsejeren vælge at overdrage 

sin virksomhed til en uafhængig part. Valget kan stå mellem at overdrage virksomheden til en nær med-

arbejder, konkurrent, kunde, leverandør eller til en helt fremmed. Virksomhedsejeren kan også vælge 

at foretage en fusion og på den måde lade virksomheden drive videre som en del af en anden virksom-

hed. 

 

Ved overdragelse til en uafhængig part er der ligeledes flere forhold, man som virksomhedsejer skal 

overveje. Det skal bl.a. overvejes, hvad man ønsker for sin virksomhed i fremtiden. Skal virksomheden 

overdrages til en man kender, således at virksomhedsejeren kan have en forventet mening om perso-

nens måde at drive virksomhed på eller skal den overdrages til en helt udefrakommende, som man intet 

kendskab har til. Det svære ved overdragelse til en uafhængig part for virksomhedsejeren kan være at 

give slip. Man har ikke længere mulighed for at påvirke virksomheden og de beslutninger, der tages. 

 

Virksomhedsejeren skal også overveje, hvis ikke der foretages generationsskifte indenfor familien, om 

der er et marked, hvor det er muligt at finde en interesseret køber. 

 

I stedet for at overdrage til næste generation i form af ejerens børn eller sælge til en tredjemand, kan 

man overveje at overdrage til en medarbejder. Der er ingen tvivl om, at det at drive en virksomhed 

kræver tid og hårdt arbejde og det er ikke altid optimalt at overdrage til sine børn. Har man en medar-

bejder, der er loyal, som måske har været der i mange år og som har arbejdet hårdt for virksomheden, 

kan virksomhedsejeren overdrage til denne i stedet. 

 

Ligesom ved overdragelse til en afhængig part, skal virksomhedsejeren ved overdragelse til en uaf-

hængig part overveje, om virksomheden har den optimale selskabsstruktur. Hvis dette ikke er tilfældet, 

skal strukturen ændres.  

 

5.1.2.1 Fordele ved overdragelse til en uafhængig part 

En af fordelene ved at overdrage til en uafhængig part er, at man kan undgå eventuelle familiekonflikter, 

der f.eks. kan opstå ved, at det er forælderens drøm og ønske, at børnene viderefører virksomheden, 

men at børnene ikke ønsker dette. En anden konflikt kan opstå ved, at nogle børn føler sig snydt i forhold 

til de andre, hvis der er flere børn. 

En anden fordel kan være, at virksomhedsejeren ved overdragelse til en uafhængig part ikke længere 

skal koncentrere sig om virksomheden. Ved overdragelse til en uafhængig part vil virksomhedsejeren 
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være helt ude af virksomheden, når overdragelsen er sket og kan og skal derfor ikke længere være en 

del af virksomheden eller bruge kræfter på denne.  

 

5.1.2.2 Ulemper ved overdragelse til en uafhængig part 

Ligesom det kan være en fordel at overdrage til en uafhængig part, hvor virksomhedsejeren ikke længere 

skal koncentrere sig om virksomheden, kan det også være en ulempe. Hvis virksomhedsejeren ikke er 

helt klar til at give slip på virksomheden, kan det være en ulempe at overdrage til en uafhængig part, 

hvor virksomhedsejeren er helt ude af virksomheden efter overdragelsen. Det kan medføre et tomrum 

ikke at være en del af virksomheden og ikke længere have noget at gøre med det, man har opbygget. 

 

5.2 Økonomiske konsekvenser ved et generationsskifte samt virksomhedens fremtidsudsigter 

5.2.1 Økonomiske konsekvenser samt virksomhedens fremtidsudsigter og fortsatte virke efter et gene-

rationsskifte 

Et generationsskifte kan være omkostningskrævende. Inden man som virksomhedsejer foretager et ge-

nerationsskifte, er det vigtigt at vurdere, om virksomheden kan drives videre efter generationsskiftet. Er 

det en velkonsolideret virksomhed, og har familien tilstrækkelige midler til at gennemføre generations-

skiftet og til fortsat drift, hvis virksomheden overdrages inden for familien. Der skal være tilstrækkelig 

likviditet til at betale skatter og afgifter. Det kan have økonomiske fordele, hvis virksomheden er struk-

tureret på en skatte- og afgiftsmæssig hensigtsmæssig måde. Det skal derfor vurderes, om man bør 

omstrukturere selskabet, så det bliver billigere at foretage generationsskiftet, jf. afsnit 6.3.1 side 60. 

 

Når driftsselskabet er overdraget til næste generation, vil den ældre generation stadig eje holdingsel-

skabet. Den ældre generation kan løbende trække udbytte ud af holdingselskabet. Man kan på denne 

måde optimere skattebetalingen, da ejeren kan trække udbytte ud på kr. 51.700 (2017 - kr. 103.400, 

hvis ejeren er gift og de ikke har anden aktieindkomst) til en skatteprocent på 27 %. Hvis ejeren trækker 

mere udbytte ud, skal der betales en aktieskat på 42 %. Dette kan være en skattemæssig fordel, hvor 

man kan optimere skattebetalingen over en årrække. Det kan dog også være en dårlig løsning, fordi den 

dag den ældre generation ønsker at overdrage holdingselskabet til den yngre generation, kan dette ikke 

ske med succession eller til den lave bo- og gaveafgift. Der vil være tale om et pengetankselskab, da 

holdingselskabet ikke længere ejer aktier i driftsselskabet og derfor ikke skal medregne driftsselskabet i 

opgørelsen, jf. afsnit 2.5 side 24. Holdingselskabet kan dermed ikke overdrages billigt til næste genera-

tion. Det skal derfor nøje overvejes, hvilken virksomhedsstruktur, der er optimal, samt hvad det vil have 

af konsekvenser på sigt. Dette bliver diskuteret yderligere i afsnit 6.3.4 side 65.  

 

Ved et mindre hovedaktionærselskab med kun 1 ejer afhænger selskabet ofte af ejeren. Ejeren er ofte 

et synonym med selskabets navn og aktiviteter, og selskabets overlevelse afhænger ofte af ejeren. Virk-

somhedens overlevelsesmuligheder optimeres ved et glidende generationsskifte, hvor ejeren løbende 

kører den næste generation ind i virksomheden. Dette kan ske ved, at den nye ejer ansættes i selskabet 

inden generationsskiftet foretages. På denne måde kan den nye ejer blive sat ind i virksomheden, og 
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lære medarbejdere, leverandører, kunder mv. at kende, mens den gamle ejer stadig er der og kan råd-

give og vejlede og sørge for, at den nye ejer bliver sat godt ind i alle ting.  

 

Når man har fundet ud af, hvem der skal overtage virksomheden, er det tid til at finde ud af, hvordan 

virksomheden bedst bevares og videreudvikles, samt hvordan man gennemfører overdragelsen med 

mindst mulig likviditetsbelastning og dermed billigst muligt. Samtidig skal den ældre generation sikres 

et økonomisk råderum.  

 

5.2.2 Konsekvensen hvis 15 % reglen ændres til en 20 % regel ved værdiansættelse af ejendomme 

Jf. afsnit 3.1.3.1 side 28 kan ejendomme værdiansættes til +/- 15 % af den senest offentliggjorte ejen-

domsvurdering. Det forventes, at spændet ændres fra +/- 15 % til +/- 20 %, når den nye vurderingslov 

træder i kraft pr. 1. januar 201886. Hvis procentsatsen ændres fra 15 % til 20 % vil det betyde, at over-

dragelsen kan ske billigere. Værdiansættelsen af ejendommene og dermed virksomheden kan blive la-

vere, da man kan fratrække 20 % fra den offentlige ejendomsvurdering i stedet for 15 %. Dette vil også 

medføre, at beskatningen bliver lavere, da ejeren, som følge af den lavere værdiansættelse vil få en 

lavere avance. Betydningen af ændringen fra 15 % til 20 % er illustreret ved nedenstående eksempler. 

 

Eksempel Ejendomsværdi i 

henhold til 

ejendomsvurdering

Ejendomsværdi 

fratrukket 15 %

Ejendomsværdi 

fratrukket 20 %

1 5.000.000                   4.250.000         4.000.000          

2 1.000.000                   850.000            800.000             

3 20.000.000                17.000.000       16.000.000         
 

Som ovenstående tal viser kan en ændring fra 15 % til 20 % have stor betydning for den avance der 

opnås, og dermed beskatningen. 

 

Det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige, og derfor vil spændet på de +/- 15 % stige til +/- 20 % 

ved værdiansættelse af ejendomme.  

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at overdragelser af ejendomme skal ske til handelsværdi. I 

praksis, hvor det kan være svært at fastsætte handelsværdien, skal SKAT som udgangspunkt acceptere 

den aftalte pris, hvis den højest er 15 % lavere eller højere end den senest offentliggjorte ejendomsvur-

dering. Hvis ikke ejendomsvurderingen giver et retvisende billede af handelsværdien, er hverken SKAT 

eller parterne bundet af denne. Det kan f.eks. være, hvis der er fejl i ejendomsvurderingen eller hvis der 

er sket ombygning af ejendommen siden sidste ejendomsvurdering, jf. også afsnit 3.1.3.1 side 28. 

Hvis ejendomsvurderingen kan anses som retvisende, vil det dog alt i alt betyde, at man kan slippe med 

en lavere beskatning, da ejendomsvurderingen som regel er lavere end handelsværdien, hvilket vil med-

føre en lavere avance. 

                                                        
86 Ramskov, B., Advokat ph.d., ”Værdiansættelse af fast ejendom” 
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5.2.3 Konsekvensen af, at § 25 i skatteforvaltningsloven er ophævet 

Ved lov nr. 1.377 fra 2017 om værdiansættelse om bindende svar, er § 25 i skatteforvaltningsloven op-

hævet, hvilket træder i kraft pr. 1. januar 201887. Det betyder, at SKAT ikke længere kan tilbagekalde 

bindende svar vedrørende værdiansættelse, hvis det efterfølgende konstateres, at værdien af aktivet 

afviger væsentligt fra det bindende svar. Hvis man i forbindelse med et generationsskifte søger om bin-

dende svar vedrørende værdiansættelsen betyder det, at SKAT efterfølgende ikke kan ændre værdian-

sættelsen. Det betyder, at man ikke behøver have et skatteforbehold og være ”bange” for om der kom-

mer en ekstra skat, udover den man har beregnet, da den værdiansættelse man har lavet og fået bin-

dende svar fra SKAT omkring, vil være den endelige værdiansættelse. Det kan lette generationsskiftet, 

da man kan beregne skatten med større sikkerhed og uden efterfølgende reguleringer og yderligere 

skattemæssige konsekvenser.  

 

5.3 Delkonklusion kapitel 5 

I forbindelse med et generationsskifte skal ejeren overveje, om han vil overdrage til en afhængig part 

eller en uafhængig part. Der er fordele og ulemper ved begge dele. De fordele, der er ved at overdrage 

til en afhængig part, vil typisk være en ulempe ved at overdrage til en uafhængig part og omvendt. At 

det kan være en fordel at overdrage til en afhængig part, hvis virksomhedsejeren ikke er helt klar til at 

give slip på sin virksomhed og herved stadig kan være en del af virksomheden, samt at børnene har et 

godt kendskab til virksomheden, vil være en ulempe, hvis der overdrages til en uafhængig part. En 

ulempe ved at overdrage til en afhængig part, og en fordel ved at overdrage til en uafhængig part er, at 

det kan give familiekonflikter, hvis børnene ikke altid ønsker det samme som forælderen og måske ikke 

ønsker at overtage virksomheden. Det er vigtigt for virksomhedsejeren at overveje fordele og ulemper 

ved at overdrage til afhængig part kontra en uafhængig part og afgøre med sig selv, hvad der vægter 

mest.  

 

Udover at overveje fordele og ulemper ved at overdrage til en afhængig kontra en uafhængig part skal 

virksomhedsejeren også overveje, hvordan virksomhedens fremtidsudsigter er efter et generations-

skifte, samt hvilke økonomiske konsekvenser det vil have. Det skal overvejes, om virksomheden kan 

drives videre ved overdragelse til en uafhængig part, eller om virksomheden er så afhængig af ejeren, 

at han stadig bør være en del af virksomheden og det derfor er mest fordelagtigt at overdrage til en 

afhængig part. Det skal ligeledes overvejes, hvad generationsskiftet vil koste, dvs. hvilke skatter og af-

gifter skal der betales og om virksomheden har tilstrækkelig likviditet til rådighed efter generationsskif-

tet og efter betaling af diverse skatter og afgifter. 

                                                        
87 ”Lov om ændring af skatteforvaltningsloven”, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195046 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195046
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Kapitel 6 – Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften samt optimal gennemførelse af et 

generationsskifte 

6.1 Konsekvensen ved nedsættelsen af bo- og gaveafgiften 

6.1.1 Konsekvensen ved nedsættelsen af bo- og gaveafgiften 

Som beskrevet i afsnit 2.4.1.1 side 22 vil bo- og gaveafgiften ved generationsskifte blive nedsat fra 15 % 

til 5 % over årene 2016 til 2020. 

Dette betyder, at hvis der i forbindelse med et generationsskifte ydes en gave, vil den afgift, der skal 

betales af gaven være mindre.  

Som nævnt i indledningen afsnit 1.1 side 6, er der mange virksomheder, der står over for et kommende 

generationsskifte. For dem kan nedsættelsen af bo- og gaveafgiften have stor betydning. I de fleste til-

fælde, hvor der foretages generationsskifte af små- og mellemstore virksomheder, sker generationsskif-

tet til den næste generation i familien. Når der overdrages en virksomhed til den næste generation i 

familien vil en del af virksomheden oftest blive overdraget som gave.   

 

Alt efter virksomhedens størrelse kan gaven have en vis værdi, og nedsættelsen af bo- og gaveafgiften 

kan have stor betydning. 

 

Nedenfor er indsat et par eksempler på, hvilken betydning nedsættelsen af bo- og gaveafgiften kan have 

ved overdragelse af en virksomhed. 

 

Eksem-

pel

Overdragel-

sessum

Gavebeløb Gaveafgifts-

frit beløb 

(2017)

Gaveafgifts-

grundlag

Gaveafgift, 

15 %

Gaveafgift, 

5 %

1 5.000.000    1.000.000     62.900      937.100        140.565       46.855      

2 10.000.000  2.000.000     62.900      1.937.100    290.565       96.855      

3 25.000.000  5.000.000     62.900      4.937.100    740.565       246.855    

4 50.000.000  10.000.000   62.900      9.937.100    1.490.565    496.855     
 

Som nævnt kan nedsættelsen af bo- og gaveafgiften have store økonomiske konsekvenser alt efter, hvil-

ken gave der ydes. Ydes der en gave på kr. 1.000.000, er der en forskel på kr. 93.710 i gaveafgiften på 

henholdsvis 15 % og 5 %. Ydes der derimod en gave på kr. 10.000.000, vil der være en forskel i gaveaf-

giften på kr. 993.710. Det kan altså have stor økonomisk betydning, når der ydes gave i forbindelse med 

et generationsskifte.  

Bo- og gaveafgiften vil allerede i 2018 blive nedsat til 7 %. Ydes der en gave på kr. 1.000.000, vil gaveaf-

giften udgøre kr. 65.597 og forskellen til afgiften på de 5 % er nu kun kr. 18.742. Ydes der en gave på kr. 

10.000.000, vil gaveafgiften udgøre kr. 695.597 og forskellen til de 5 % er kr. 198.742. Om det kan betale 

sig at foretage et generationsskifte i 2018 med en afgift på 7 % eller om man skal vente til 2020, hvor 

afgiften er 5 %, vil blive diskuteret længere nede i afsnit 6.3.2 side 63. 

Der er forskel på, om det er giver eller modtager der betaler gaveafgiften. Det er optimalt at lade giver 

betale gaveafgiften.  
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Regeringen har et mål om, at bo- og gaveafgiften på sigt helt skal fjernes88. Dette kan have stor økono-

misk betydning for et generationsskifte. Hvis bo- og gaveafgiften ved generationsskifte helt fjernes, vil 

det give mulighed for, at virksomheden kan overdrages til næste generation uden skattemæssige kon-

sekvenser på overdragelsestidspunktet. I dag sker et generationsskifte ofte ved, at en del af virksomhe-

den bliver overdraget som gave og en del af virksomheden bliver betalt af næste generation. Dette gø-

res, da der skal betales en afgift af gaven, hvorfor både den yngre og den ældre generation sjældent er 

særlig interesserede i at overdrage hele virksomheden som gave og betale afgift heraf. Ved nedsættel-

sen af gaveafgiften eller ved helt at fjerne denne, vil det ikke længere være en udfordring og ejeren kan 

vælge at overdrage hele virksomheden som gave til næste generation. Næste generation indtræder i 

den ældre generations skattemæssige anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Nedsættelsen eller 

fjernelsen af gaveafgiften vil gøre det nemmere at overdrage en virksomhed til næste generation, hvilket 

betyder flere familieejede virksomheder som, kan føres videre fra generation til generation.  

 

Nedenfor er indsat eksempler på, hvilken betydning nedsættelsen og fjernelsen af bo- og gaveafgiften 

kan have, hvis man vælger at overdrage hele virksomheden som gave. 

 

Eksem-

pel

Overdragel-

sessum

Gavebeløb Gave-

afgiftsfrit 

beløb (2017)

Gaveafgifts-

grundlag

Gaveafgift, 

15 %

Gaveafgift, 

5 %

Ingen 

gave-

afgift

1 5.000.000    5.000.000     62.900      4.937.100    740.565     246.855     0

2 10.000.000  10.000.000  62.900      9.937.100    1.490.565  496.855     0

3 25.000.000  25.000.000  62.900      24.937.100  3.740.565  1.246.855  0

4 50.000.000  50.000.000  62.900      49.937.100  7.490.565  2.496.855  0  
 

Som ovenstående tabel viser, kan det have store økonomiske konsekvenser, hvis man vælger at over-

drage hele virksomheden som gave, når der skal betales en gaveafgift.  

 

Hvis gaveafgiften ved generationsskifte fjernes, vil det betyde, at de gældende værdiansættelsescirku-

lærer ved overdragelse til afhængige parter ikke længere kan tillægges værdi. I dag bruges værdiansæt-

telsescirkulærerne til at opgøre virksomhedens handelsværdi, således at den andel af virksomheden, 

som den yngre generation ikke betaler for, udgøres af en gave, som der skal betales afgift af. Hvis afgif-

ten helt fjernes og overdragelsen til næste generation sker med succession, således at den yngre gene-

ration indtræder i den ældre generations skattemæssige stilling, vil det betyde, at handelsværdien ved 

overdragelse til næste generation ikke længere er relevant. Uanset hvilken værdi virksomheden har, vil 

en overdragelse af virksomheden som gave ikke udløse nogen skatter eller afgifter, og det er derfor ikke 

længere interessant for SKAT at teste virksomhedens handelsværdi. Dette er en faktor, som vil lette 

generationsskifte væsentligt, og gøre det nemmere at gennemføre et generationsskifte.  

                                                        
88 ”Lavere bo- og gaveafgift gavner tusindvis af familieejede virksomhed”, http://www.skm.dk/aktuelt/nyhe-

der/2017/april/lavere-bo-og-gaveafgift-gavner-tusindvis-af-familieejede-virksomheder  

  

http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2017/april/lavere-bo-og-gaveafgift-gavner-tusindvis-af-familieejede-virksomheder
http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2017/april/lavere-bo-og-gaveafgift-gavner-tusindvis-af-familieejede-virksomheder
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6.1.2 Effekten på generationsskifter ved nedsættelsen af bo- og gaveafgiften 

Om det direkte har betydning på generationsskifter og om det foretages rettidigt kan diskuteres. Spørgs-

målet er, om virksomhedsejerne udskyder generationsskiftet pga. økonomien eller om det er, fordi det 

er en uoverskuelig proces, som de ikke selv har fokus på. Det kan også være, fordi ejeren har svært ved 

at give slip og har en mening om, at andre ikke kan drive virksomheden.  

 

Alt andet lige vurderes det, at økonomien har stor betydning for mange virksomhedsejere af mindre og 

mellemstore virksomheder. Det kan være selv mindre beløb, der gør, at virksomheden ikke kan overleve. 

Det vurderes, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften vil have en positiv indvirkning på generationsskifter 

indenfor gaveafgiftskredsen.  

 

Det kræver ofte i forbindelse med et generationsskifte fra den ældre til den yngre generation en del 

likviditet, enten i form af betaling af gaveafgiften eller i form af det beløb, som den yngre generation 

skal betale for virksomheden. Hvis bo- og gaveafgiften helt fjernes, vil det ikke kræve den samme likvi-

ditet. I stedet kan hele virksomheden overdrages som gave uden, at det vil kræve likviditet, da der hver-

ken skal betales afgift eller betales for virksomheden. Dette gør det nemmere for mindre virksomheder 

at overdrage til næste generation.  

 

Det er vurderingen, at nedsættelsen vil have en positiv effekt på generationsskifter. Dog vil den største 

effekt fremkomme, hvis gaveafgiften helt fjernes ved generationsskifter.  

 

Det kan også diskuteres, om regeringens mål om at nedsætte gaveafgiften ved generationsskifte til 0 % 

vil udskyde kommende generationsskifter endnu mere. På nuværende tidspunkt bliver gaveafgiften sat 

ned til 5 %, men regeringen har oplyst, at målet helt er at fjerne gaveafgiften. Det er vurderingen, at den 

udmeldelse kan udskyde de kommende generationsskifter endnu mere. Virksomhedsejerne kan i stedet 

ønske at vente til gaveafgiften er helt væk, før de overdrager deres virksomhed til næste generation, 

fordi de så kan overdrage hele virksomheden som gave uden at betale afgift. Det kan blive en udfordring, 

hvis generationsskiftet udskydes for længe, fordi det kan medføre, at ejeren bliver for gammel til at drive 

virksomheden og ikke følger udviklingen. 

 

Hvis afgiften helt fjernes, vurderes det, at det kan have den betydning, at mange virksomhedsejere vil 

vælge at videreføre deres virksomhed i familien. Dette vil være den nemmeste og billigste form for ge-

nerationsskifte for ejeren. Det betyder, at vi i Danmark kan opretholde mange familievirksomheder, som 

er det, vi primært har i Danmark.  

 

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften gælder ikke for pengetankselskaber, herunder ejendomsvirksom-

heder. Dette giver en urimelig forskelsbehandling, der gør det svært for ejendomsvirksomheder at vide-

reføre virksomheden inden for familien. Dette forhold diskuteres nærmere i afsnit 6.2 side 57.  

Hvis generationsskifteskatten helt fjernes både for erhvervsvirksomheder og ejendomsselskaber vurde-

res det, at det vil skabe vækst, ligesom mange familieejede virksomheder kan fortsætte og måske 
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udvide, hvilket kan medføre, at der bibeholdes og skabes flere arbejdspladser. Mange familieejede virk-

somheder har loyale medarbejdere, der har været ansat i mange år i virksomheden. Det kan være vigtigt 

for virksomhedsejeren, at disse arbejdspladser bevares. 

 

6.2 Pengetankselskaber 

6.2.1 Pengetankselskabers muligheder for at anvende den nedsatte bo- og gaveafgift 

Pengetankselskaber, herunder ejendomsselskaber, er ikke omfattet af skattemæssig succession og ned-

sættelsen af bo- og gaveafgiften gælder således ikke disse selskaber, jf. også afsnit 2.4 side 21 og afsnit 

2.5 side 24. 

 

Det er muligt at omgå pengetanksreglen. Det kræver dog, at man er ude i god tid. Omgåelsen kan ske 

ved stiftelse af holdingselskaber og optimal placering af finansielle aktiver.  

 

Hvis man har et pengetankselskab, som man ønsker at generationsskifte, er der flere muligheder for, at 

man kan anvende successionsreglerne og den lave bo- og gaveafgift og dermed undgå en stor skattebe-

taling. Det kræver dog, at man planlægger generationsskiftet langsigtet, da det ofte kan være en længe-

revarende proces.  

 

Den ene mulighed er at stifte et holdingselskab til driftsselskabet og herved skattefrit overføre driftssel-

skabets finansielle aktiver til holdingselskabet, hvorved driftsselskabet kommer under grænsen for et 

pengetankselskab. Det er ikke muligt at succedere i driftsselskabet, når holdingselskabet er stiftet, da 

der kun kan ske succession mellem personer, jf. afsnit 2.3.1 side 16. 

 

En anden mulighed er at spalte selskabet, således at det bliver opdelt i et pengetankselskab og i et drifts-

selskab. Ved hjælp af en spaltning kan man konstruere spaltningen således, at selskabet ikke længere er 

et pengetankselskab. Virksomheden opdeles i en aktiv og en passiv del. Den passive del består af penge 

og værdipapirer og er et pengetankselskab, som den ældre kan beholde. Den aktive del er driftsselska-

bet, hvor aktiviteten drives videre. Herved opdeler man selskabet i drift, og de resterende aktiver som 

udlejningsejendomme, kontanter mv. placeres i et andet selskab, som ejeren beholder.  

 

En tredje mulighed er ved hjælp af tilførsel af aktiver at udskille en gren af virksomheden i et dattersel-

skab og beholde pengetanksaktiviteterne som udlejningsejendomme og værdipapirer i moderselskabet.  

 

En fjerde mulighed, hvis virksomheden har mange værdipapirer er, at realisere værdipapirerne til likvide 

midler og benytte de likvide midler til at nedbringe gæld eller binde dem i varebeholdninger, hvorved 

de passive aktiver reduceres og man herved kan komme under pengetanksgrænsen.  

 

En femte mulighed er, hvis faren har to selskaber i form af et driftsselskab og et ejendomsselskab. Søn-

nen overtager aktierne i driftsselskabet, som kan ske med succession og til den lave bo- og gaveafgift. 
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Ejendomsselskabet kan ikke overdrages til sønnen med succession og til den lave bo- og gaveafgift. I 

dette tilfælde kan man i stedet fusionere de to selskaber, hvorefter farens aktier kan overdrages til søn-

nen med succession og til den lave bo- og gaveafgift.  

 

Pengetanksreglen gør, at mange familieejede ejendomsselskaber ikke kan foretage generationsskifte.  

 

Har man f.eks. en familiedrevet ejendomsvirksomhed er det ekstra bekosteligt at generationsskifte 

denne. Ved almindelige aktive erhvervsvirksomheder kan generationsskiftet ske ved succession, hvor-

ved der ikke skal betales skat her og nu. Den eneste skat/afgift, der skal betales, er gaveafgiften, hvis en 

del af virksomheden overdrages som gave. Gaveafgiften vil i disse tilfælde være omfattet af nedsættel-

sen af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 %. Ved ejendomsvirksomheder, som går under pengetanksgræn-

sen i form af ejendomme, som anvendes til ekstern udlejning, kan der ikke ske succession, hvilket bety-

der, at der skal betales en avanceskat på 27 % / 42 %. Der er ikke tale om et pengetankselskab, hvis 

ejendommene anvendes af koncernen, jf. afsnit 2.5 side 24. Derudover er generationsskifte af ejen-

domsvirksomheder ikke omfattet af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, hvorfor der skal betales en 

gaveafgift på 15 %, hvis en del af virksomheden overdrages ved gave. Det vil sige, at ved generations-

skifte af en almindelig erhvervsvirksomhed kan generationsskiftet ske til en skatteprocent på 5 %, som 

udgøres af gaveafgiften, hvorimod ved generationsskifte af en ejendomsvirksomhed sker generations-

skiftet til en skatteprocent på 15 % i gaveafgift og 27 % / 42 % i avanceskat. Dette er en væsentlig forskel 

i beskatningen, som kan gøre det næsten umuligt at overdrage en ejendomsvirksomhed til næste gene-

ration. I stedet bliver mange ejendomsvirksomheder solgt eller lukket, da det dræner virksomhedens 

egenkapital, hvorved virksomheden kan have svært ved at overleve efter generationsskiftet. Dette giver 

en urimelig forskelsbehandling på almindelige erhvervsvirksomheder og ejendomsvirksomheder.  

 

Nedenfor er indsat et eksempel på, hvis man har et selskab, der anses som et pengetankselskab, som 

man vælger at spalte i henholdsvis en aktiv del og en passiv del.  
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Selskabet før spaltning

Indtægter fra driftsaktiviteter 5.000.000,00             

Indtægter fra udlejning af fast ejendom 2.000.000,00             

Indtægter fra værdipapirer 1.000.000,00             

Indtægter i alt 8.000.000,00             

Indtægter fra passiv kapitalanbringelse 3.000.000,00             

Andel af passiv kapitalanbringelse i  forhold til  samlede indtægter 37,50%

Aktiver vedr. driftsaktiviteter 8.000.000,00             

Værdipapirer og likvider, der ikke vedrører driftsaktiviteter 9.000.000,00             

Fast ejendom 7.500.000,00             

Aktiver i alt 24.500.000,00          

Aktiver vedr. passiv kapitalanbringelse 16.500.000,00           

Andel vedr. passiv kapitalanbringelse i  forhold til  de samlede aktiver 67,35%

Hvis enten 50 % eller mere af selskabets indtægter eller aktiver stammer fra passiv

kapitalanbringelse er der tale om et pengetankselskab.

I dette tilfælde stammer over 50 % af selskabets aktiver fra passiv kapitalanbringelse,

hvorfor selskabet er et pengetankselskab.

Selskab 1 efter spaltning (driftselskabet)

Indtægter fra driftsaktiviteter 5.000.000,00             

Indtægter i alt 5.000.000,00             

Aktiver vedr. driftsaktiviteter 8.000.000,00             

Aktiver i alt 8.000.000,00             

Selskab 2 efter spaltning (pengetankselskabet)

Indtægter fra udlejning af fast ejendom 2.000.000,00             

Indtægter fra værdipapirer 1.000.000,00             

Indtægter i alt 3.000.000,00             

Værdipapirer og likvider, der ikke vedrører tidligere driftsaktiviteter 9.000.000,00             

Fast ejendom 7.500.000,00             

Aktiver i alt 16.500.000,00           
 

 

 

 

 



Side 60 af 86 
 

Spaltningen kan illustreres ved nedenstående model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Optimal gennemførelse af et generationsskifte  

6.3.1 Overvejelser i forbindelse med et generationsskifte 

Det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilket tidspunkt og hvordan det er optimalt at 

foretage et generationsskifte. Der vil være flere faktorer, der spiller ind såsom alder, er næste generation 

klar til at overtage, nedsættelse af bo- og gaveafgiften mv. Der kan være personlige forhold og økono-

miske forhold, der gør sig gældende. Nedenfor vil der blive vurderet og analyseret på forskellige forhold, 

der påvirker generationsskiftet, hvad man skal overveje og tage hensyn til, hvornår det kan være opti-

malt at gennemføre et generationsskifte, samt mulige generationsskiftemodeller. 

 

6.3.1.1 Indledende overvejelser og påbegyndelse af generationsskifte 

Som virksomhedsejer kan det at skulle overdrage sin virksomhed til næste generation eller sælge den til 

en tredje part være en vanskelig situation at stå i. Ejerlederen har opbygget virksomheden, udviklet den 

og ansat medarbejderne. Det er svært at skulle videregive noget, man har lagt al sin tid i, samt at finde 

den person, der kan overtage virksomheden og drive den videre. Det kan give et tomrum og et savn at 

skulle opgive sin virksomhed, som har kostet så meget tid og frihed, men som formentlig også har været 

en stor glæde. Dette er også ofte årsagen til, at ejerlederen begynder processen for sent. Hvis ejerlede-

ren begynder processen i god tid og er velforberedt, foregår processen som regel også lettere. Herved 

kan man nå at forberede både næste generation og medarbejderne på skiftet, samt sikre en optimal 

skattemæssig overdragelse og struktur. Der er mange involverede parter i sådan en proces – medarbej-

dere, familie, næste generation, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og rådgivere.  

 

Generationsskiftet kan nærmest opdeles i 3 faser – først er der klargøringsfasen, hvor der sker motive-

ring og modning, og hvor ejeren finder ud af, hvem der skal overdrages til. Herefter planlægges, om der 

skal ske opkøb, frasalg eller omstrukturering og til sidst sker selve gennemførelsen af generationsskiftet. 

 

En ny ejer skal sættes ind i selskabets kultur, historie og dens plads på markedet. Det er vigtigt, at dette 

arbejde går i gang i god tid.  

 

MM 1 ApS MM 2 ApS 

Mads Madsen Mads Madsen 

MM ApS 
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Når man har fundet ud af, hvem der skal overtage virksomheden, kan det være en god ide at involvere 

denne person i så stor en del af det arbejde, som den nuværende ejer foretager som muligt. Det kan 

være at lægge nogle kundeforhold og leverandørforhold over til den kommende ejer. Derudover er det 

en god ide at spille med åbne kort omkring et forestående generationsskifte. Dette gælder både overfor 

kunder, leverandører, bank, medarbejdere mv. Herved kan generationsskiftet ske løbende og alle kan 

nå at forberede sig, så det sker så gnidningsfrit som muligt. Det medfører også, at man i en periode kan 

være to om at drive virksomheden og derved blive enige om tingene og den nye ejer kan opnå en viden, 

der vil gøre det nemmere at drive virksomheden videre.  

 

Før generationsskiftet foretages, skal selskabsstrukturen vurderes. Hvis selskabet ikke har den rette sel-

skabsstruktur, skal det overvejes, hvilken selskabsstruktur, der er den optimale og hvordan denne sel-

skabsstruktur kan opnås, jf. afsnit 4.1 side 34. Skal der ændres selskabsstruktur, skal man som virksom-

hedsejer og rådgiver være opmærksom på, at der kan være et holdingkrav, som betyder, at holdingsel-

skabet skal eje driftsselskabet i minimum 3 år. Foretages omstruktureringen ikke tidsmæssigt rigtigt, kan 

det medføre skattemæssigt dyre løsninger. 

 

Mange selskaber er i dag struktureret på den måde, at driftsselskabet ejes af et holdingselskab, som så 

ejes af en person. Denne struktur er blandt andet relevant, da der kan udloddes udbytte fra driftsselska-

bet til holdingselskabet skattefrit, ligesom holdingselskabet kan overdrage aktierne i driftsselskabet 

skattefrit. Beskatningen sker først, når ejeren trækker midler fra holdingselskabet ud til privat forbrug 

eller afstår aktierne i holdingselskabet. Har man ikke denne selskabsstruktur, kan den etableres ved en 

aktieombytning. Her skyder ejeren sine aktier i driftsselskabet ind i holdingselskabet. Holdingselskabet 

betaler for aktierne ved aktier i holdingselskabet til ejeren.  

 

For ejeren handler overdragelsen ikke kun om penge. Det handler om, at ejeren gerne vil sikre, at det, 

han har skabt, kan skabe en fornuftig forretning og fremtid med nye hænder, og at vide, at familien og 

medarbejderne er sikret. Når der sker overdragelse til næste generation, skal ejeren kunne slippe tøj-

lerne og lade de unge komme til. Ligesom det er vigtigt at bevare virksomheden, er det også vigtigt at 

bevare det gode familiebånd. 

 

6.3.1.1 Overvejelser for ejeren 

Virksomhedsejeren skal i god tid overveje, hvem der skal overtage virksomheden. Er den rette erhverver 

ens børn, en medarbejder eller måske en helt fremmed. Disse indledende overvejelser kan tage tid og 

bør derfor påbegyndes i god tid.  

 

Virksomhedsejeren skal overveje, hvilket udbytte, han forventer ved et salg, og om pengene skal bruges 

med det samme eller kan blive udbetalt over tid. Det skal overvejes, om f.eks. pensionsopsparingen 

ligger i virksomheden, eller der er trukket midler ud i løbet af årene.  
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Endelig skal virksomhedsejeren overveje om virksomheden overhovedet kan sælges eller overdrages til 

næste generation eller om den hænger så meget sammen med ejeren, at den ikke kan drives videre 

uden ham.   

 

Der er flere ting, man skal overveje i forbindelse med et generationsskifte, herunder hvor stor en del af 

virksomheden og ens formue, der skal overdrages til barnet. Og hvis der er flere børn, skal de så have 

lige meget? Hvad er de skattemæssige konsekvenser og hvilken indtægt skal ejeren have efter overdra-

gelsen? Kan der eventuelt via testamente bestemmes noget i forhold til eventuelle andre børn, der ikke 

overtager virksomheden?  

 

Det er derfor vigtigt, at ejeren overvejer, hvordan hans drømmeverden ser ud efter generationsskiftet – 

er virksomheden ført videre, hvem har overtaget den, hvor mange penge har ejeren tjent mv. Ejeren 

bør tale med sine rådgivere og andre ejerledere, som har været igennem processen med et generati-

onsskifte. Ejeren bør lave en tidsplan for generationsskiftet og planlægge det i god tid. Ejeren tror ofte, 

at hans virksomhed økonomisk er mere værd end, hvad den egentligt er, hvorfor det også er vigtigt at 

få hjælp til værdiansættelsen af virksomheden. 

 

6.3.1.2 Skattemæssige overvejelser 

Der kan ske generationsskifte ved, at ejeren enten overdrager sine aktier i holdingselskabet til næste 

generation eller ved at holdingselskabet overdrager sine aktier til næste generation. Der er stor skatte-

mæssig forskel på disse to modeller.  

 

Hvis ejeren overdrager aktierne til næste generation, bliver ejeren beskattet af avancen som aktieind-

komst, jf. afsnit 2.3.2.1 side 21. Hvis holdingselskabet overdrager aktierne i driftsselskabet, er avancen 

skattefri i holdingselskabet. Det er vigtigt, at holdingselskabet bliver betalt for aktiernes fulde værdi, 

ellers bliver den manglende betaling anset som udbytte til ejeren, som videregives til børnene som gave. 

Herved vil der først ske aktiebeskatning af udbyttet til ejeren (27 % / 42 %) og derefter skal der betales 

gaveafgift af gaven.  

 

En anden mulighed er at anvende successionsreglerne, hvor børnene indtræder i forælderens skatte-

mæssige stilling, jf. afsnit 2.3.1 side 16. Ejeren bliver ikke beskattet af avancen.  

 

Ved overdragelse til næste generation skal der ud over de skattemæssige muligheder og faldgrupper 

også tages stilling til, om overdragelsen skal ske som gave eller ved betaling, om der ydes kredit ved 

betalingen og hvordan gældsforholdet skal være, og om der f.eks. skal indgås ejeraftaler ved flere børn.  

 

En anden grund til at generationsskiftet skal planlægges i god tid, er muligheden for at nedbringe over-

dragelsessummen. Hvis der er tale om en velkonsolideret og kapitaltung virksomhed, vil det være muligt 
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at nedbringe egenkapitalen og dermed værdien af virksomheden inden den overdrages, hvorved der 

sikres en lavere overdragelsessum.  

 

Man har mulighed for at finansiere overdragelsen via udbytte. Et eksempel kunne være en far, der øn-

sker at overdrage sin virksomhed til et barn. Faren ejer et holdingselskab, som ejer et driftsselskab. Fa-

rens holdingselskab sælger anparter (minimum 10 % for skattefrit udbytte til barnets holdingselskab) i 

datterselskabet til barnets nystiftede selskab. Salget af holdingselskabets anparter i driftsselskabet sker 

skattefrit. Der laves et gældsbrev mellem holdingselskaberne, som forrentes. Gælden bliver afviklet via 

skattefrit udbytte fra driftsselskabet.  

 

Faren kan også vælge at sælge sine anparter i holdingselskabet til barnet med succession. Finansieringen 

sker via gave og anfordringsgældsbrev mellem faren og barnet uden rente.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på både de økonomiske, skattemæssige og afgiftsmæssige konse-

kvenser. De økonomiske konsekvenser vedrører primært finansieringen. Overdrageren skal bruge penge 

til pension, betaling af skatter og vederlæggelse til eventuelt øvrige arvinger. Erhververen skal finansiere 

sit privatforbrug og vedlæggelse til overdrageren. De skattemæssige overvejelser vil omfatte valg af me-

tode, dvs. overdragelse med eller uden succession. Endvidere omfattes mulighederne for at reducere 

eller udskyde skatter ved omstrukturering eller opdeling af virksomheden. Succeskriterierne vil være 

ligedeling af formue mellem arvinger, minimering af afgift ved generationsskifte af formue, minimering 

af beskatning ved generationsskifte af formuen, minimering til kravet af hævninger i virksomheden.  

 

6.3.1.3 Tidsmæssige overvejelser 

Et vigtigt element ved et generationsskifte er tidshorisonten. Processen bør igangsættes rettidigt, lige-

som der skal tages hensyn til et holdingkrav på 3 år ved omstruktureringer og det er vigtigt, at den nye 

ejer kender virksomheden og medarbejderne. Dette giver et mere gnidningsfrit generationsskifte, og 

det kan derfor være en god ide at køre den nye ejer ind i virksomheden i god tid, inden den egentlige 

overdragelse. Startes processen i god tid, forbedrer det selskabets fremtidsmuligheder, da det kan ske 

som et glidende generationsskifte og overdrageren kan videregive sine erfaringer til overtageren.  

 

Et generationsskifte skal således planlægges i god tid for at opnå et gnidningsfrit forløb og for at få den 

mest hensigtsmæssige skattemæssige konstruktion – ikke for at undgå at betale skat, men for at undgå 

at betale for meget skat.  

 

6.3.2 Det optimale tidspunkt i forhold til bo- og gaveafgiften 

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften over en årrække stiller spørgsmålet hos ejer og rådgiver om, hvor-

når det er optimalt at foretage generationsskiftet. Som diskuteret i afsnit 6.1.1 side 54 kan nedsættelsen 

af bo- og gaveafgiften have stor økonomisk betydning. Alt efter hvor stor en gave, der gives, kan det 
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have økonomisk betydning, om man foretager generationsskiftet, når afgiften er 15 %, 7 %, 5 % eller 0 

%.  

 

Hvis man ønsker at overdrage sin virksomhed til næste generation og vil gøre det økonomisk så godt 

som muligt for begge parter, kan det på nuværende grundlag godt betale sig at vente, til regeringen helt 

fjerner bo- og gaveafgiften ved generationsskifte. Det betyder, at man kan overdrage hele virksomheden 

til næste generation som gave. Dette medfører, at næste generation ikke behøver likviditet for at over-

tage virksomheden, ligesom der ikke skal betales afgift ved overdragelsen. At overdrage hele virksom-

heden som gave kræver dog, at ejeren har den opsparing og pension, han skal bruge efter overdragelsen.  

 

For at kunne foretage et generationsskifte til den lave afgift, er der nogle krav, der skal være opfyldt, jf. 

afsnit 2.4.1.1 side 22. Et af kravene er blandt andet, at der ikke må være tale om et pengetankselskab. 

Det diskuteres nærmere i afsnit 6.2 side 57, hvilke muligheder man har, hvis man ejer et pengetanksel-

skab og om der er noget, man kan gøre for kun at betale den lave gaveafgift. 

 

6.3.3 Revisors rolle og rådgivning 

Som revisor skal man rådgive sine kunder i forhold til, hvornår man bør igangsætte generationsskiftet, 

processen med generationsskiftet og om man via en anden selskabsstruktur kan opnå en mere optimal 

skattemæssig konstruktion.  

 

En mulighed er at anbefale sine kunder at vente til afgiften helt fjernes ved generationsskifte. Virksom-

heden kan derved overdrages ”gratis” til næste generation. Inden generationsskiftet foretages, må det 

anbefales, at der sker omstrukturering, således at den ældre generation har et holdingselskab, hvor al 

overskydende likviditet og kapital er overført til. Det betyder, at den ældre generation har likviditet til 

at gå på pension, og løbende kan hæve de penge, det kræver. Dette betyder, at den ældre generation 

kan optimere skatten, da han kan nøjes med at hæve til 27 %, jf. afsnit 2.3.2.1 side 21. Er der ikke et 

holdingselskab, hvor der løbende kan hæves penge, når den ældre generation er gået på pension, kan 

det betyde, at der inden overdragelsen skal hæves en masse penge til den ældre generation til en skat-

teprocent på 42.  

 

Revisor skal hjælpe og rådgive sine kunder i forbindelse med et generationsskifte. Det skal overvejes i 

god tid, om selskabet skal omstruktureres og i givet fald, hvordan den nye struktur skal være. Her er det 

for revisor vigtigt at få beskrevet, hvad det er kunden ønsker, vise kunden, hvordan strukturen er i dag 

og hvordan den bliver (gerne ved et diagram), samt informere kunden om, hvilke oplysninger revisor 

skal bruge, for at kunne forestå omstruktureringen. Revisor skal i forbindelse med en omstrukturering 

rådgive kunden om den likviditetsmæssige og finansieringsmæssige situation, hvilke fordele og ulemper, 

der kan være og om det bør være en skattepligtig eller skattefri omstrukturering. Derudover skal revisor 

rådgive om de forskellige omstruktureringsmodeller, samt om der af finansieringsmæssige hensyn skal 

ske omstrukturering med succession.  
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Ved vækstvirksomheder bør revisor gøre opmærksom på de skatte- og afgiftsmæssige fordele, der er 

ved at gennemføre et fremskudt generationsskifte, fordi virksomhedens værdi efter skattemæssige prin-

cipper (værdiansættelsescirkulærer, hvor man kigger på tidligere år / bagudrettet) vil stige væsentligt, 

når virksomheden realiserer den forventede fremtidige indtjening. Det er billigst, at foretage et genera-

tionsskifte så tidligt som muligt i en vækstvirksomhed.  

 

6.3.4 Hvornår bør man bruge de forskellige omstruktureringsmodeller 

Der er flere omstruktureringsmodeller, der kan være relevante i forbindelse med et generationsskifte.  

 

En mulighed er aktieombytning, hvor der indskydes et holdingselskab mellem ejeren og driftsselskabet, 

jf. afsnit 4.1.1 side 35. Aktieombytning kan være en god løsning i forbindelse med generationsskifte. 

Driftsselskabet kan trimmes, så det kun er den nødvendige kapital i form af driftsmidler, bygninger og 

goodwill, der er til stede. Et generationsskifte kan i første omgang ske uden det udløser skat i holding-

selskabet eller hos kapitalejeren. Pengene fra salget af driftsselskabet tilgår holdingselskabet og kan hæ-

ves som udbytte til kapitalejeren og beskattes efter de almindelige regler om udbytte. 

 

I forbindelse med et generationsskifte kan spaltning være en fordel, jf. afsnit 4.1.3 side 40. Spaltning kan 

bruges, hvis man har et pengetankselskab, som man ønsker at spalte i et driftsselskab, som kan genera-

tionsskiftes og et pengetankselskab, som ejeren kan beholde. Spaltning kan også bruges, hvis man har 

en velkonsolideret virksomhed, der ønskes slanket, da man herved kan spalte selskabet i den reelle 

driftsaktivitet og et holdingselskab, hvor man har kapitalen og likviditeten. Spaltning kan enten ske som 

en grenspaltning eller som en ophørsspaltning.  

 

I forbindelse med et generationsskifte kan tilførsel af aktiver anvendes til at trimme selskabet, så det 

kun har den nødvendige kapital i form af f.eks. driftsmidler og goodwill, jf. afsnit 4.1.2 side 38. Dette vil 

likviditetsmæssigt lette erhvervelsen af driftsselskabet. Tilførsel af aktiver kan anvendes til at etablere 

et datterselskab i forbindelse med et generationsskifte ved at flytte værdierne til næste generation i 

tide. Det kan bruges til et forberede et generationsskifte, hvor egenkapitalen reduceres og der sker af-

skæring af forpligtelser.  

 

Forskellen på en spaltning og tilførsel af aktiver er, at ved spaltning modtager aktionærerne i det spal-

tede selskab aktier i det nye selskab, hvor ved tilførsel af aktiver modtager det indskydende selskab 

aktierne.  

 

Fusion kan også anvendes i forbindelse med et generationsskifte, jf. afsnit 4.1.4 side 43. Dette kan være 

relevant, hvis man har to selskaber / aktiviteter man ønsker at slå sammen.  

Det skal overvejes, om man vil foretage en skattefri eller en skattepligtig omstrukturering, jf. afsnit 4.1 

side 34. Ved en skattefri omstrukturering udskydes beskatningen. Har man store skattemæssige 
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underskud, kan det være en fordel med en skattepligtig omstrukturering, da man har mulighed for at 

anvende underskuddene, som ellers kan mistes.  

 

Er man flere aktionærer i selskabet, kan man også anvende salg til udstedende selskab, hvor selskabet 

betaler for aktierne hos den aktionær, der udtræder i stedet for de øvrige aktionærer betaler, jf. afsnit 

4.1.5 side 46. Det kræver dog, at selskabet har frie midler til at nedsætte kapitalen og betale aktionæren.  

 

Generationsskiftet kan også ske ved en A/B-model, jf. afsnit 4.1.6 side 46. En A/B model er ikke så likvi-

ditetskrævende, da selskabets værdi og dermed overdragelsessum finansieres ved en forlodsudbytte ret 

til A-aktierne, som ejes af overdrageren. 

 

Hvis der sker omstrukturering af selskabsstrukturen, skal man være opmærksom på, at der kun kan ske 

succession mellem personer. Det betyder, at hvis man ved en aktieombytning, jf. afsnit 4.1.1 side 35, 

stifter et holdingselskab kan der ikke succederes i overdragelsen af holdingselskabets aktier i driftssel-

skabet. Der kan i stedet succederes i overdragerens aktier i holdingselskabet. Det skal derfor overvejes, 

hvis man vil foretage et generationsskifte med succession, om det er relevant at foretage en omstruk-

turering, så man får en holdingstruktur. 

 

6.3.5 Hvornår bør man anvende de forskellige værdiansættelsescirkulærer 

Som beskrevet i afsnit 3.1.1 side 26, findes der tre forskellige sæt retningslinjer fra SKAT: 

- Værdiansættelsescirkulæret fra 1982, jf. afsnit 3.1.3.1 side 28.  

- 2000-09 og 2000-10 cirkulærerne, jf. afsnit 3.1.3.2 side 29 og afsnit 3.1.3.3 side 30. 

- Værdiansættelsesvejledningen fra 2013, jf. afsnit 3.1.3.4 side 32. 

 

Det fastslås i værdiansættelsesvejledningen, at cirkulærerne fra 2000 ikke ophæves, men at værdian-

sættelsesmodellerne heri fremover vil få en mere begrænset anvendelse. Efter værdiansættelsesvejled-

ningen vil disse beregningsmodeller nu alene være egnede til værdiansættelse af mindre virksomheder, 

som er karakteriseret ved: 

- en stabil indtjening, dvs. hvor den historiske indtjening er en rimelig målestok for et skøn over 

den fremtidige indtjening og 

- meget begrænsede immaterielle aktiver udover goodwill 

 

Det afgørende er fortsat, at det kan underbygges, at overdragelse af virksomheder og immaterielle ak-

tiver mellem interesseforbundne parter er sket til handelsværdi. Det afgørende ved valg af værdiansæt-

telsesmetode er, om den valgte model er den bedst egnede til at fastslå handelsværdien for virksomhe-

den. 

 

SKATs retningslinjer skal derfor kun anvendes, når man ikke har et mere sikkert grundlag for værdian-

sættelse i form af uafhængige transaktioner eller lignende. 
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Det vil formentligt være SKATs synspunkt, at når der ikke er et mere sikkert grundlag for en værdiansæt-

telse, så er udgangspunktet, at værdiansættelsen skal ske på grundlag af modellerne i værdiansættel-

sesvejledningen, med mindre man klart er inden for anvendelsesområdet for cirkulærerne fra 2000, som 

fremover nok kun vil omfatte mindre håndværksvirksomheder og lignende. 

 

Der er derfor næppe tvivl om, at behovet for at anvende værdiansættelsesmodellerne i værdiansættel-

sesvejledningen vil blive øget betydeligt, også selv om de er betydeligt mere komplicerede – og derfor 

mere ressourcekrævende end modellerne i cirkulærerne fra 2000. 

 

2013 vejledningen omfatter mere avancerede værdiansættelsesmetoder og kræver i større eller mindre 

omfang en egentlig virksomhedsanalyse og indsamling af markedsdata. Ved anvendelse af 2013 vejled-

ningen baseres beregningen på et budget. Dette kan være svært at forudsige og der kan være forhold, 

der kan være svære at udtale sig om. Det er derfor vigtigt ved anvendelse af denne metode, at man 

analyserer markedet og de fremtidige forventninger hertil og forholder sig kritisk.  

 

Værdiansættelsesvejledningerne er vejledende og indeholder alle en række skønselementer. I værdian-

sættelsescirkulærerne og vejledningerne er der ikke angivet, hvordan de hver især skal anvendes. Der 

er således ikke et retsgrundlag for værdiansættelse ved generationsskifte. 

 

Det vil aldrig være muligt at komme frem til den reelle handelsværdi ved hjælp af cirkulærer og vejled-

ninger, da disse baseres på skøn. Den eneste mulighed for at finde den reelle handelsværdi er ved et 

salg til en uafhængig tredjemand.  

 

Hovedessensen ved værdiansættelse af selskaber er at finde markedsværdien, dvs. den værdi en tred-

jemand ville give for selskabet. Dette kan være vanskeligt og det gælder om at anvende den metode, 

der passer bedst til selskabet, og hvor man rammer markedsværdien. Det vil dog altid være svært at 

ramme den eksakte markedsværdi, da denne kun kan findes ved et salg til tredjemand.  

 

Det gælder derfor om at få så præcis en værdiansættelse som muligt. En ting, der kunne mindske dette 

ved overdragelser indenfor familien, ville være, at man ikke gik op i værdiansættelsen. I stedet ville be-

skatningen ske den dag, virksomheden sælges ud af familien og ville blive solgt til den reelle markeds-

værdi til en tredjemand. Dette ville gøre overdragelser i forbindelse med generationsskifte meget let-

tere, da overdragelsen i stedet kunne ske uden skattemæssige forhold. 

 

Værdiansættelsescirkulærerne fra 2000 er forholdsvis simple at anvende, da de baserer sig på historiske 

kendte data. Værdiansættelsesvejledningen for 2013 er derimod noget mere kompliceret at anvende, 

da den er baseret på fremtidige, forventede indtægter og dermed ikke kendte data.  
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I praksis kan cirkulærerne være vanskelige at anvende. Goodwillcirkulæret har nogle retningslinjer for 

beregning af goodwill, som er anvendelige. De øvrige cirkulærer og vejledninger er vanskeligere at an-

vende, blandt andet fordi modellerne baseres på skøn. 

 

I forbindelse med ændring af bo- og gaveafgiftsloven blev det præciseret, at SKAT skal godtgøre hvis 

aktie- og goodwillcirkulærerne anvendes og det ikke giver en retvisende værdiansættelse, hvorfor der i 

stedet skal bruges andre metoder89. 

 

Da værdiansættelse efter 2013 vejledningen oftest giver en højere værdi end ved værdiansættelsen ef-

ter 2000 cirkulærerne, og da 2000 cirkulærerne er nemmere at anvende end 2013 vejledningen vil man 

oftest anvende 2000 cirkulærerne. Det påhviler SKAT at godtgøre, at en værdiansættelse efter 2000 

cirkulærerne ikke er et retvisende udtryk for handelsværdien. Er man i tvivl om værdien og om SKAT vil 

acceptere den fastsatte værdi, kan man anmode SKAT om et bindende svar. Efter ophævelsen af § 25 i 

skatteforvaltningsloven, kan SKAT ikke længere tilbagekalde et bindende svar vedrørende værdiansæt-

telse. Hvis der ydes en gave i forbindelse med overdragelsen, har SKAT 6 måneder efter anmeldelsen til 

at ændre værdiansættelsen90. 

 

6.4 Gennemførelse af generationsskiftet 

Da alle virksomheder og virksomhedsejere er forskellige, er det ikke muligt at sige, hvornår det er det 

rigtige tidspunkt at foretage et generationsskifte, samt hvilken model der er optimal. Det optimale tids-

punkt og model afhænger af virksomheden og den givne situation. Som nævnt i afsnit 2.4.1.1 side 22 vil 

bo- og gaveafgiften blive nedsat, hvilket kan have indvirkning på beskatningen ved generationsskifte. 

Det skal derfor overvejes, hvornår generationsskiftet er optimalt i forhold til bo- og gaveafgiften. 

 

Generationsskiftemodellerne er vidt forskellige og kan give forskellige udfald. Nedenfor er opstillet 

nogle mulige situationer/modeller, som kan benyttes i forbindelse med et generationsskifte.  

 

6.4.1 Mulige generationsskiftemetoder 

6.4.1.1 Spaltningsplan, flere børn / flere aktive virksomheder 

Generationsskifte til næste generation kan ske ved en spaltningsplan, hvor børnene succederer i drifts- 

eller holdingselskabet, hvorefter der foretages en skattefri spaltning, og børnene får hver deres virksom-

hed.  

Ved denne model er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis et af de nye selskaber (ved en ophørs-

spaltning) kommer under pengetanksreglerne, kan børnene ikke efterfølgende succedere heri. Derfor 

skal selskabet først overdrages samlet til børnene, hvorefter der kan gennemføres en spaltning. Børnene 

                                                        
89 ”Bemærkninger til lovforslaget – Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love”, 
http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.pdf 
90 Den Juridiske Vejledning, C.A.6.2 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.pdf
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får ved spaltningen aktier i hvert sit selskab. En spaltning kan gennemføres både som en ophørs- og en 

grenspaltning, jf. afsnit 4.1.3 side 40.  

 

Fordelene ved denne metode er, at der udskilles aktiviteter, der passer til de enkelte børn, hvis der er 

flere børn, der skal tages hensyn til. Faren har mulighed for at slanke driftsaktiviteterne inden overdra-

gelsen til børnene, og herved bevare den passive del af virksomheden i form af eventuelle likvider, vær-

dipapirer og ejendomme.  

Ulemperne er, at værdien af de enkelte virksomheder skal opgøres. Det kan give udfordringer at fordele 

øvrige midler, hvis ikke der skal forskelsbehandles. Det er aldrig muligt at forudsige fremtiden, og ved 

en spaltning af en virksomhed i flere virksomheder, kan virksomhederne udvikle sig anderledes end man 

havde forudsat, da man gennemførte spaltningen og generationsskiftet. Dette kan give efterfølgende 

konflikter i familien, som man skal have med i sine overvejelser, inden man foretager et generations-

skifte efter denne model. 

 

Illustration af spaltningsplan med flere børn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.2 Successionsmodel med tilbagesalg 

En anden metode er, hvor faren ejer et driftsselskab 100 %, og barnet succederer i 20 % af aktierne i 

driftsselskabet. Via sin majoritetsret kan faren gennemføre en skattefri aktieombytning, med etablering 

af et holdingselskab. Strukturen er herefter, at faren ejer et holdingselskab, som ejer 80 % af driftssel-

skabet. De resterende 20 % af driftsselskabet ejes af barnet. Når holdingselskabet har ejet aktierne i 

driftsselskabet i 3 år, kan aktierne sælges. Sælges aktierne før de 3 år, bliver aktieombytningen skatte-

pligtig. Efter de 3 års ejertid kan holdingselskabet tilbagesælge sine aktier i driftsselskabet til driftssel-

skabet. Salget skal ske indenfor rammerne af de frie reserver og kan eventuelt ske over en periode. 

Tilbagesalget kan ske skattefrit for holdingselskabet. Når tilbagesalget er gennemført, vil barnet eje 

driftsselskabet 100 %, og faren har opnået betaling for sine aktier i holdingselskabet. Faren kan efter 

behov udlodde midler fra holdingselskabet, som beskattes som aktieindkomst. Tilbagesalget skal ske til 

handelsværdi, som værdiansættes efter 2000 cirkulærerne eller 2013 vejledningen, da der er tale om en 

transaktion mellem interesseforbundne parter, jf. afsnit 3.1.3 side 27. 

Søn Datter Far 

Driftsselskab ABC 

Søn Datter Far 

Driftsselskab A Driftsselskab B Driftsselskab C 
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Når barnet har opnået majoriteten i driftsselskabet, kan der foretages en skattefri aktieombytning, hvor-

ved der etableres et holdingselskab til barnet.  

 

Fordelene ved denne metode er, at holdingselskabets tilbagesalg ikke udløser skat, og faren opnår be-

taling via sit holdingselskab. Faren får et pengetankselskab i holdingselskabet med ubeskattede midler, 

som han kan udlodde efter behov.  

Ulemperne er, at driftsselskabet skal kunne finansiere tilbagekøbet af aktierne fra farens holdingselskab, 

og der skal være frie reserver til det. Generationsskiftet vil som følge af ejertidskravet på 3 år komme til 

at løbe over minimum 3 år.  

 

6.4.1.4 Køb af aktier, skattefri = succession 

Køb / salg af aktier kan ske som en ”skattefri” transaktion. Ved en skattefri transaktion sker der succes-

sion, jf. afsnit 2.3.1 side 16. Barnet overtager farens aktier ved at succedere i farens oprindelige skatte-

mæssige anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Ved denne metode overtager sønnen den latente 

skatteforpligtelse, der indebærer, at faren ikke avancebeskattes ved afståelsen. Overdragelsen skal ske 

til handelsværdi, og værdiansættelsen sker efter 2000 cirkulærerne eller 2013 vejledningen, da der er 

tale om interesseforbundne parter, jf. afsnit 3.1.3 side 27. 

Faren kan modtage betaling for aktierne kontant, ved anfordringsgældsbrev91 og / eller ved gave. Me-

toden er relevant, hvor forældrene har de fornødne midler til pension mv. og derfor har mulighed for at 

forære virksomheden til børnene som gave nu eller over en årrække. Hvis dette er tilfældet, kan veder-

laget med fordel ske ved gældsbrev, som kan afdrages årligt med gave op til afgiftsbeløbet, jf. afsnit 

2.4.1 side 21.  

Hvis forældrene i stedet har behov for en kontant vederlæggelse til pension mv. og barnet skal finansiere 

fremtidige afdrag kan det være fordelagtigt at anvende en holdingmodel, jf. nedenfor afsnit 6.4.1.5 side 

71. 

 

Fordelene ved at benytte denne metode er, at det ikke kræver væsentlig likviditet hos barnet og faren 

undgår avancebeskatning. Gældsbrevet kan afvikles via årlige gaver op til afgiftsbeløbet. Ulemperne er, 

at hvis det er nødvendigt for forældrenes økonomi, skal barnet kunne finansiere en fremtidig afdrags-

forpligtelse. Derudover overtager sønnen en betydelig skatteforpligtelse, som forfalder til betaling den 

dag, aktierne afstås. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
91 Et anfordringsgældsbrev er et gældsbrev, der til en hver tid kan kræves indfriet af kreditor, men som ikke nødven-
digvis afdrages eller forrentes løbende. 
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Illustration af køb af aktier, skattefri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.5 Holdingmodel 

Generationsskifte kan også ske ved en skattefri aktieombytning, hvor der etableres et holdingselskab, jf. 

afsnit 4.1.1 side 35. Ved etablering af et holdingselskab, kan man slanke driftsselskabet og herved redu-

cere værdien af selskabet. Driftsselskabet kan slankes ved udlodning af overskydende likviditet til hol-

dingselskabet. Der er et ejertidskrav på 3 år, jf. ABL § 36 stk. 6. Efter de 3 års ejertid kan barnet via eget 

etableret holdingselskab erhverve aktierne i driftsselskabet skattefrit. Ligesom ved øvrige transaktioner 

med interesseforbundne parter skal overdragelsen ske til handelsværdi efter 2000 cirkulærerne og 2013 

vejledningen, jf. afsnit 3.1.3 side 27. Finansieringen af overdragelsen kan ske via eksternt lån eller via lån 

fra farens holdingselskab. Der kan ikke anvendes succession, da der sker overdragelse mellem to selska-

ber.  

 

En skattefri aktieombytning sker uden skattemæssige konsekvenser, idet anskaffelsessum og anskaffel-

sestidspunkt for aktierne i driftsselskabet nu gælder for aktierne i holdingselskabet.  

 

Stiftelsen af holdingselskabet kan også ske ved tilførsel af aktiver til et datterselskab. Her er der også et 

ejertidskrav på 3 år. Beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor man ønsker at afstå aktierne i hol-

dingselskabet.  

 

Ved at etablere et holdingselskab og skattefrit udlodde overskydende likviditet til holdingselskabet, op-

nås et relativt lavt beskattet pengetankselskab i holdingselskabet. Holdingselskabet kan anvendes til sik-

ring af farens fremtidige pension. Ved udlodning fra holdingselskabet til faren udløses en skat på 27 % / 

42 %. 

 

Fordelene ved at anvende denne metode er, at holdingselskabets aktier i driftsselskabet kan overdrages 

skattefrit efter 3 års ejertid. Faren får fuld betaling for sine aktier gennem sit holdingselskab, og opnår 

et pengetankselskab i holdingselskabet med ubeskattede midler.  

Søn Far 

Driftsselskab 

Succession 

50 % 
50 % 
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Ulemperne er at barnets holdingselskab skal kunne finansiere en fremtidig afdragsforpligtelse. Genera-

tionsskiftet kommer til at løbe over minimum 3 år, som følge af ejertidskravet.  

 

6.4.1.6 A/B-model 

Generationsskifte kan ske ved brug af en A/B model, jf. afsnit 4.1.6, side 46. Faren ejer et aktieselskab 

med en selskabskapital på kr. 500.000. Der bliver tilføjet yderligere kapital til selskabet ved tegning af 

nominelt kr. 500.000 B-aktier. De nye B-aktier tegnes kontant af et nystiftet holdingselskab, som ejes af 

barnet. De eksisterende aktier er A-aktier og ejes af et eksisterende holdingselskab, som ejes af faren. 

Barnet og faren ejer 50 % hver af driftsselskabet gennem deres holdingselskaber. A-aktierne har en 

stemmeret på en pr. aktie. B-aktierne har ikke stemmeret. Forskellen på A-aktierne og B-aktierne er, at 

A-aktierne har en forlods udbytteret på kr. 10.000.000. Den forlods udbytteret er fastsat ud fra selska-

bets værdi, som værdiansættes efter SKATs værdiansættelses cirkulærer eller vejledning, jf. afsnit 3.1 

side 26. Den forlods udbytteret nedskrives med et udbyttebeløb, der udbetales til A-aktierne. Den til 

enhver tid resterende forlods udbytteret reguleres med et tillæg svarende til en forretning på 1 % p.a. 

Den forlods udbytteret afvikles med minimum kr. 1.000.000 om året og skal være fuldt afviklet inden 10 

år. Når den forlods udbytteret er betalt, med en rente på 1 %, ligestilles aktierne både udbyttemæssigt 

og stemmemæssigt, og opdelingen i aktieklasser ophæves. Efter udløbet af den forlods udbytteret har 

barnet en købsoption på A-aktierne på nominelt kr. 500.000 for kr. 2.000.000. Hvis ikke den forlods 

udbytteret er afviklet inden 10 år, bortfalder barnets forkøbsret til A-aktierne.  

 

Nedenfor er indsat en illustration af modellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Delkonklusion kapitel 6 

Bo- og gaveafgiften bliver nedsat, hvilket vil have stor økonomisk betydning. Alt efter virksomhedens 

værdi, og gavens værdi kan der være stor forskel på, om der skal betales en afgift af gaven på 15 % eller 

5 %. Når man planlægger et generationsskifte, skal det overvejes, hvor stor en del af virksomhedens 

værdi, der skal overdrages som gave og dermed betydningen af at overdrage til en afgiftsprocent på 15 

% eller 5 %. Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften vil have en positiv indvirkning på generationsskifter, da 

Far Far 

Holdingselskab, far 

Søn 

Holdingselskab, søn Holdingselskab 

Driftsselskab Driftsselskab 
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det vil blive billigere at overdrage til næste generation. Pengetankselskaber, herunder ejendomsvirk-

somheder er ikke omfattet af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften og skal således betale 15 % i gaveaf-

gift, hvis en del af virksomheden overdrages som gave. For at omgå pengetanksreglen kan man f.eks. 

spalte sin virksomhed, således at den bliver opdelt i et driftsselskab, som kan overdrages og et penge-

tankselskab, som den ældre generation beholder.  

 

Når man skal gennemføre et generationsskifte, er der flere ting man skal være opmærksom på. Både 

den tidsmæssige horisont og det økonomiske kan have stor betydning. Når man har fundet ud af, hvem 

der skal overdrages til, skal det vurderes, om selskabet har den rigtige struktur eller om der skal ske 

omstrukturering. Derudover skal virksomheden værdiansættes og det skal vurderes, om værdiansættel-

sescirkulærerne eller værdiansættelsesvejledningen skal anvendes for at få den mest retvisende værdi 

af virksomheden.  

 

I forbindelse med et generationsskifte kan det være en fordel at opsplitte virksomheden i flere, da der 

herved sker risikospredning og der nemmere kan ske generationsskifte af de forskellige dele. 

 

Gennemførelsen af et generationsskifte kan ske ved flere modeller, som f.eks. salg til udstedende sel-

skab eller ved brug af A/B-modellen. Det skal i den konkrete situation vurderes, hvilken model, der er 

relevant for den enkelte virksomhedstype. Det er ikke muligt, at sige, om en model er mere optimal end 

andre, da det afhænger af den givne situation.  
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Kapitel 7 – Konklusion og perspektivering 

7.1 Konklusion  

Afhandlingens formål har været at give et overblik over de forhold, man skal være opmærksom på i 

forbindelse med et generationsskifte. Formålet har været at give et overblik over, hvordan et generati-

onsskifte gennemføres optimalt, herunder i forhold til de nye regler om nedsættelsen af bo- og gaveaf-

giften og pengetankselskaber.  

 

Før man gennemfører et generationsskifte, er det vigtigt at have de indledende overvejelser på plads, 

så man sikrer et gnidningsfrit generationsskifte under hensyn til overdrageren, erhververen og virksom-

heden. De indledende overvejelser indebærer blandt andet, hvem man vil overdrage til. Der er fordele 

og ulemper ved at overdrage til en afhængig eller en uafhængig part og uanset, hvem man overdrager 

til, skal erhververen have kompetencerne til at drive virksomheden. Det er også vigtigt at være opmærk-

som på, om virksomheden kan drives videre efter et generationsskifte. Derudover er det vigtigt at have 

et overblik over lovgivningen, så generationsskiftet ikke får utilsigtede skattemæssige konsekvenser.   

 

Et generationsskifte er, når en virksomhed overdrages fra en generation til en anden generation. Et ge-

nerationsskifte kan ske med eller uden succession. Succession vil sige, at der ikke sker beskatning her og 

nu, da den nye ejer indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Hvis der ikke sker succession, 

vil overdrageren blive beskattet af en avance her og nu. I forbindelse med et generationsskifte til den 

yngre generation vil en del af virksomheden ofte bliver overdraget ved gave. Der kan ske gaveoverdra-

gelse efter boafgiftsloven. Gaver udenfor personkredsen i boafgiftsloven beskattes som almindelig ind-

komst efter statsskatteloven. Gaveafgiften vil for perioden 2016-2020 blive nedsat fra 15 % til 5 %, når 

der gives en gave i forbindelse med et generationsskifte. Den nedsatte gaveafgift gælder ikke for pen-

getankselskaber. Pengetankselskaber er passiv kapitalanbringelse. Der er tale om et pengetankselskab, 

hvis enten 50 % af selskabets indtægter eller 50 % af selskabets aktiver i gennemsnit over de sidste 3 år 

stammer fra passiv kapitalanbringelse i form af ejendomme, værdipapirer mv.  

I forbindelse med et generationsskifte skal virksomheden værdiansættes. SKAT har udstedt retningslin-

jer til at fastsætte handelsværdien af virksomheden. Retningslinjerne findes i 1982 cirkulæret (ejen-

domme), 2000-9 cirkulæret (unoterede aktier og anparter) 2000-10 cirkulæret (goodwill) og 2013 vej-

ledningen (Transfer Pricing). Ved anvendelse af retningslinjerne i cirkulærerne vil man oftest komme 

frem til en lavere værdi end ved anvendelse af 2013 vejledningen. Værdiansættelse af virksomheden 

kan have skattemæssige konsekvenser, og det kan være svært at vide, om en værdiansættelse vil blive 

anerkendt at SKAT. Det kan derfor være en god ide at indhente et bindende svar vedrørende virksom-

hedens værdiansættelse fra SKAT. 

 

For at gennemføre et optimalt generationsskifte kan det i nogle tilfælde være en fordel at omstrukturere 

selskabet. En omstrukturering kan ske ved en aktieombytning, spaltning, fusion eller tilførsel af aktiver. 

I alle modellerne er der et 3 års ejertidskrav, og det er derfor vigtigt, at en omstrukturering planlægges 

i god tid. Aktieombytning og tilførsel af aktiver er relevante, når der ønskes en holdingstruktur. En 
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holdingstruktur kan være relevant, da overskydende likviditet og kapital kan overføres skattefrit til hol-

dingselskabet, og holdingselskabet kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit. Spaltning kan være 

relevant, hvis der er flere børn og hvert barn skal drive hver sin aktivitet. Spaltning kan også være rele-

vant, hvis man har et pengetankselskab, da man kan opdele selskabet i en aktiv og en passiv del. Fusion 

kan være relevant, hvis man har en struktur med unødige selskaber.  

 

Når de indledende overvejelser og en eventuel omstrukturering er på plads, kan generationsskiftet ske 

ved salg, salg til udstedende selskab eller ved anvendelse af A/B-modellen. Salg af aktier er ofte dyrt og 

kræver meget likviditet, hvorfor denne model sjældent er benyttet i praksis. I stedet kan man anvende 

salg til udstedende selskab, hvorved det overdragne selskab finansierer overdragelsen. Salg til udste-

dende selskab kræver, at der er midler til rådighed i selskabet, og det er derfor ikke altid muligt at an-

vende denne model. A/B-modellen er den model, der oftest benyttes i praksis, da finansieringen sker 

ved en forlods udbytteret. Når den forlods udbytteret er afviklet, sælges aktierne. Modellen bygger på 

en holdingstruktur og udløser derfor ikke beskatning. Dette gør, at modellen ikke er særlig likviditets-

krævende. Den forlods udbytteret afvikles ved skattefrit udbytte fra driftsselskabet til et af overdrageren 

ejet selskab. Når den forlods udbytteret er afviklet, sælges aktierne i driftsselskabet skattefrit fra over-

dragerens holdingselskab til erhververens holdingselskab.  

 

I forbindelse med et generationsskifte vil en del af virksomheden ofte blive overdraget som gave. Da bo- 

og gaveafgiften bliver nedsat over en årrække, og regeringen har et mål om helt at fjerne bo- og gave-

afgiften, er det vigtigt at være opmærksom på dette. Der kan være store økonomiske forskelle på, om 

en virksomhed, der overdrages som hel eller delvis gave, sker til en afgift på 15 %, 5 % eller 0 %. Det er 

vigtigt at foretage konsekvensberegninger på, hvornår generationsskiftet foretages og på den baggrund 

planlægge, hvornår det er optimalt at gennemføre generationsskiftet. 

Ejer man et pengetankselskab har man ikke mulighed for at anvende den nedsatte bo- og gaveafgift. I 

sådanne tilfælde skal det i god tid overvejes, om man kan omstrukturere selskabet, så det kommer under 

grænserne for pengetankselskab, så der kan ske overdragelse til den lave bo- og gaveafgift.  

 

Et optimalt generationsskifte kræver planlægning og overvejelser. Der er mange forhold, man skal være 

opmærksom på for at gennemføre et skattemæssigt og likviditetsmæssigt optimalt generationsskifte. 

Målet med generationsskiftet skal være klart og overdragerens ønsker, behov og muligheder har indfly-

delse på valget af generationsskiftemodel. Det er ikke muligt at sige, hvordan et optimalt generations-

skifte gennemføres. Det afhænger af den enkelte virksomhed og den situation virksomheden og par-

terne er i.  
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7.2 Perspektivering  

Regeringens mål med Lov nr. 683 af 08/06/2017 om nedsættelse af bo- og gaveafgiften er at gøre det 

nemmere at generationsskifte en familieejet virksomhed, og målet er, at der sker flere generationsskif-

ter i Danmark. Nedsættelsen betyder, at der skal betales en lavere afgift, når man ved et generations-

skifte overdrager en del af virksomheden som gave. Det har gjort det billigere at foretage et generati-

onsskifte indenfor familien. Det kunne være interessant at undersøge, om nedsættelsen af bo- og gave-

afgiften har haft den ønskede effekt på generationsskifter, eller om den ønskede effekt først kommer, 

hvis regeringen helt fjerner bo- og gaveafgiften.  

 

Vedtagelsen af loven har givet basis for diskussioner. Ejendomsvirksomheder anses som pengetanksel-

skaber og der kan ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder ikke ske succession og dermed kan 

ejendomsvirksomheder ikke anvende den nedsatte bo- og gaveafgift. Der er mange, der mener, at loven 

ikke er fair overfor ejendomsvirksomheder. Dette bliver blandt andet belyst i en artikel af Ejendomsfor-

eningen Danmark92. De belyser i deres artikel, at ejendomsvirksomheder udgør en stor del af danske 

familieejede virksomheder, og at et generationsskifte dræner en ejendomsvirksomhed væsentligt for 

kapital og likviditet. Dette kan medføre, at mange familieejede ejendomsvirksomheder kan blive nødt 

til at lukke, da virksomheden ikke kan overleve et omkostningskrævende generationsskifte. Ejendoms-

virksomheder anses ikke som aktive virksomheder. Ejendomsvirksomheder er vigtige for Danmark, da 

de beskæftiger en del af befolkningen, ligesom de har betydning for den boligmangel der er. Om rege-

ringen tager dette til efterretning, og om ejendomsselskaber på sigt bliver anset som aktive virksomhe-

der vides ikke.  

 

Det bliver interessant at følge udviklingen om nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, herunder for penge-

tankselskaber og specielt for ejendomsvirksomheder.  

 

 

  

                                                        
92 ”Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen”, https://ejendomsforenin-
gen.dk/presse/pressemeddelelser-2018/2018/taarnhoej-skat-kan-blive-en-bombe-under-ejendomsudviklingen-i-pro-
vinsen  

https://ejendomsforeningen.dk/presse/pressemeddelelser-2018/2018/taarnhoej-skat-kan-blive-en-bombe-under-ejendomsudviklingen-i-provinsen
https://ejendomsforeningen.dk/presse/pressemeddelelser-2018/2018/taarnhoej-skat-kan-blive-en-bombe-under-ejendomsudviklingen-i-provinsen
https://ejendomsforeningen.dk/presse/pressemeddelelser-2018/2018/taarnhoej-skat-kan-blive-en-bombe-under-ejendomsudviklingen-i-provinsen
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8.2 Bilag 

8.2.1 Bilag 1 – Gaveanmeldelsesblanket fra SKAT (andre gaver end kontanter) 
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8.2.2 Bilag 2 – Aktiernes værdi – beregning 

Aktiernes værdi - beregning

Regnskabsmæssig værdi før fradrag af udskudt skat 11.000.000     

- Regnskabsmæsig værdi af ejendom (5.200.000)      

+ Ejendomsværdi ifølge senest offentlige ejendomsvurdering 5.000.000       

+ Ombygnings-/forbedringsudgifter siden senest offentlige ejendomsvurdering -                   

- Regnskabsmæssig værdi af aktier i associerede og tilknyttede virksomheder -                   

+ Handelsværdi af aktier i associerede og tilknyttede virksomheder -                   

- Regnskabsmæssig værdi af immaterielle aktiver -                   

 + Handelsværdi af immaterielle aktiver -                   

- Goodwill, jf. 2000-10 cirkulæret, jf. særskilt beregning 1.080.000       

- Udskudt skat af ovenstående (193.600)         

Handelsværdi 11.686.400    

Udskudt skat, afsat i regnskabet

Regnskabsmæssig 

værdi

Skattemæssig 

værdi

Beregnings- 

grundlag

 Beregnet 

udskudt skat, 

22 % 

Skattemæssige underskud -                               -                    -                 -                   

Ejendom 5.200.000                   4.638.400        561.600        123.552          

5.200.000                   4.638.400        561.600        123.552          

Anskaffelsessum ejendom, år 2015 5.200.000                   

Afskrivningsgrundlag (bygninger) 4.680.000                   

Afskrivning år 2015, 4 % 187.200                       

Afskrivning år 2016, 4 % 187.200                       

Afskrivning år 2017, 4 % 187.200                       

Akkumulerede afskrivninger 561.600                       

Skattemæssig værdi 4.638.400                   

Udskudt skat af reguleringer

Regnskabsmæssig 

værdi

Skattemæssig 

værdi

Beregnings- 

grundlag

 Beregnet 

udskudt skat, 

22 % 

Skattemæssige underskud -                               -                    

Ejendom 5.000.000                   4.638.400        361.600        79.552            

Goodwill 1.080.000                   -                    1.080.000    237.600          

6.080.000                   4.638.400        1.441.600    317.152          

Udskudt skat i regnskabet 123.552                       

Ny udskudt skat, efter reguleringer 317.152                       

udskudt skat af reguleringer 193.600                        
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8.2.3 Bilag 3 – Kapitaliseringsskema 

Eksempler på levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren ved en samlet rente på 9, 10, 11, 12 og 13 

pct.: 

Levetid (år)/rente 9 pct. 10 pct. 11 pct. 12 pct. 13 pct.

1 0,46           0,45           0,45           0,45           0,44           

2 0,90           0,89           0,88           0,87           0,86           

3 1,31           1,30           1,28           1,26           1,25           

4 1,71           1,68           1,65           1,63           1,60           

5 2,08           2,04           2,00           1,96           1,93           

6 2,43           2,38           2,33           2,28           2,23           

7 2,76           2,70           2,63           2,57           2,52           

8 3,08           3,00           2,92           2,85           2,78           

9 3,38           3,28           3,19           3,10           3,02           

10 3,66           3,55           3,44           3,34           3,25           

11 3,93           3,80           3,68           3,57           3,46           

12 4,18           4,04           3,90           3,77           3,65           

13 4,42           4,26           4,11           3,97           3,83           

14 4,65           4,47           4,31           4,15           4,00           

15 4,87           4,68           4,49           4,32           4,16            
Kilde: Den juridiske vejledning 2017-2 C.C.6.4.1.2 
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8.2.4 Bilag 4 – Goodwill beregning 

Goodwill - beregning Året Sidste år Forrige år

2017 2016 2015

Kapitalafkastsats i salgsåret 0,01

Regnskabsmæssigt resultat før skat 520.000 495.000 450.000

- Ikke udgiftsført løn til ægtefælle 0 0 0

+ afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0

- Renteindtægter 0 0 0

+ Renteudgifter 9.000 10.000 16.000

529.000 505.000 466.000

Vægtning:

Forrige år (2015) vægtes med 1 466.000

Sidste år (2016) vægtes med 2 1.010.000

Seneste år (2017) vægtes med 3 1.587.000

3.063.000

Vægtet gennemsnit (3.063.000 divideret med 6) 510.500

Udviklingstendens positiv (529.000-466.000)/2 31.500 *

542.000

- driftsherreløn 50%, min. 250.000 og max. 1.000.000 0 **

500.000

Forrentning af aktiver (kapitalafk.sats + 3%) 0,04 -20.000

Rest til forrentning af goodwill 522.000

Rente = kapitalafk.sats + 8% 0,09

Goodwill (levetidsalder 5 år, rente 9 %), jf. skema SKAT (bilag 3) 2,08 1.085.760

Afrundet 1.080.000

* Tillægges kun ved konstant vækst i det regnskabsmæssige resultat i alle tre år.

** Kun ved personlig virksomhed. Ved selskab = kr. 0, da lønnen er fratrukket i det regnskabsmæssige resultat.

Virksomhedens aktiver ekskl. goodwill og likvider

 


