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Abstract 

This thesis will deal with generational succession of family-owned companies. When transferring the 

company within the family, there are some opportunities, but also demands from the tax authority, 

which need to be considered before generational succession is made.  

The thesis aims to identify, analysis and conclude based on the tax issues that arise in this situation, 

including gift tax and tax on equity income. The generational succession can be a complex process 

that requires both time and planning in order to meet the parties' wishes and needs – e.g. capital 

need, financing need, minimizing tax payment, cashflow in the company and the time perspective.  

A planning of generational succession can in many cases either postpone or reduce the tax 

payments. The thesis will describe the different ways in which the succession can take place, as well 

as restructuring of the company that can be carried out before the transfer, in order to facilitate the 

succession.  

The thesis will also describe how unlisted securities are valued when the trade is between dependent 

parties, including calculation of value of goodwill.   

The theory is analyzed through a case study of the company Andersens Møbler A/S, where the 

owner wants to hand over the company to his daughter. The relevant theory will be analyzed in order 

to arrive at the most optimal setup in this situation.  

The main conclusion of the thesis is, that this family must apply the A/B model, since this model to 

the greatest extent accommodates all parties, in particular minimizing the tax payment for both 

acquirer and assignor. 
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1: Emne, metode og systematik 

Indledning  

Denne afhandling vil omhandle generationsskifte af familieejet selskaber. Emnet er særdeles 

relevant, da en stor del af de danske selskaber er familieejet.    

Alle selskaber vil på et tidspunkt enten skulle overdrages eller ophøre. Det er derfor vigtigt, at ejeren 

tager stilling til hvad ejeren ønsker med selskabet. Hvis ejeren ikke i løbet af sit liv tager stilling til, 

hvad der skal ske med selskabet, vil det senest skulle generationsskiftes, når ejeren dør.  

I Danmark er det ganske få selskaber der er registreret på fondsbørsen, og får en daglig 

markedsvurdering af selskabet. I 2004, var kun 0,2 % af alle aktie- og anpartsselskabet registreret 

på Københavns fondsbørs1. Derved er det hovedparten af alle selskaber, der ikke løbende får 

værdiansat selskabet og derved ikke lever op til forudsætningen om adgang til kapitalmarkedet.  

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS har foretaget en undersøgelse2, hvor de ønsker at finde 

ud af hvor stor en del af de danske virksomheder der er ejerledede, og dermed kan stå over for et 

generationsskifte de kommende år. Rapporten peger på, at mange danske ejerledede virksomheder 

har ældre ejere og derfor står overfor et ejerskifte inden for de kommende år. Det estimeres i 

rapporten, at 23.000 virksomheder i Danmark står over for et ejerskifte inden 2025. Derfor er 

generationsskifte et relevant område.  

For den enkelte ejer er det vigtigt at få styr på planlægningen af generationsskiftet i god tid, så der 

kan tages højde for ejerens ønsker og behov. Et velplanlagt generationsskifte er vigtigt for både den 

enkelte ejer og selskabets fremtid, men også for dansk økonomi som helhed. Et ikke vellykket 

ejerskifte kan gøre, at selskabet alligevel må lukke og dermed tabes der arbejdspladser.  

Det vil ofte være en svær beslutning for ejeren at skulle træffe valg om generationsskifte, af 

personlige, ledelsesmæssige eller nostalgiske grunde. Dette er en af grundene til at mange ejere 

udskyder planlægningen af generationsskiftet. Men at tage stilling til hvem, hvornår og hvordan 

ejerskiftet skal ske, bliver ikke lettere ved at vente. Et generationsskifte er ikke blot et ejerskifte. I 

mange af de små og mellemstore virksomheder vil et ejerskifte være lig et ledelsesskifte.  

Der er ingen generationsskifter der er helt ens, da ejeren har specifikke behov og ønsker for 

selskabet. Det er vigtigt at tage højde for de specifikke muligheder og udfordringer der opstår i 

                                                
1 Værdiansættelse af unoterede virksomheder med DCF-modellen – en undersøgelse i praksis, af Morten Holm og Thomas 

Plenborg.  
2https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/rapport_1_gr_web_1.pdf 
 

https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/rapport_1_gr_web_1.pdf
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forbindelse med generationsskifte. I overvejelserne indgår både de forretningsmæssige, 

tidsmæssige, økonomiske, skattemæssige og personlige aspekter.  

Problemformulering  

Afhandlingen har til formål at identificere, analysere og konkludere på baggrund af de skattemæssige 

problemstillinger der opstår i forbindelse med, at der foretages generationsskifte af selskaber. Ud 

over at ejeren vil have fokus på at sænke beskatningen, vil det ligeledes være et fokus at der ikke 

sker unødigt kapitaldræn i selskabet, for ikke at svække selskabets drift i fremtiden.  

Planlægningen i forhold til tidshorisont og valg af modeller er et særdeles vigtigt element i 

generationsskiftet, både i forhold til det forretningsmæssige aspekt, men i ligeså høj grad i forhold til 

skattemæssige konsekvenser. Planlægning er vigtig i forhold til at opnå et vellykket 

generationsskifte, og dermed sikre parterne de optimale løsninger.  

I forbindelse med overdragelsen skal selskabet værdiansættes. Når der sker overdragelse mellem 

interesseforbundne parter, vil Skattestyrelsen være særligt opmærksom på den værdiansættelse 

som anvendes, for at imødegå skattetænkning ved en for lav værdiansættelse.  

De skattemæssige problemstillinger vil blive analyseret med udgangspunkt i en opstillet case, for at 

vise hvordan teorien virker i praksis, samt at finde det optimale valg af model i den givne situation.  

 

Hovedproblemstillingen i afhandlingen er derfor udformet således:  

Hvordan kan et generationsskifte af et selskab ske, således at både 

overdrager og erhverver bliver optimalt tilgodeset og skatten minimeres? 

 

For at kunne besvare problemstillingen vil nedenstående underspørgsmål blive undersøgt:  

- Hvordan værdiansættes selskabet ved et generationsskifte mellem interesseforbundne 

parter?  

- Hvilke muligheder er der for at overdrage selskabet til den næste generation?  

- Hvilke modeller kan være relevante at anvende i forbindelse med et generationsskifte? 

- Hvordan er beskatningen ved de forskellige overdragelsesmuligheder?    

- Hvilke af de givne modeller er den optimale for begge parter?  

Afgrænsning  

For at afhandlingen skal kunne besvare den opstillede problemformulering, er der foretaget nogle 

afgrænsninger, som vil blive oplistet nedenfor.   
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Denne afhandling vil primært omhandle små og mellemstore selskaber (klasse B selskaber). 

Afhandlingen vil kun i et mindre omfang omhandle enkelmandsvirksomheder. Dette betyder dermed 

at der helt afgrænses for selskaber i klasse C og D, herunder også børsnoterede selskaber.  

Der afgrænses ligeledes fra udenlandske selskaber, da sådanne selskaber ofte vil stå over for andre 

problemstillinger, end små og mellemstore danske ejer-ledede selskaber. Desuden vil afhandlingen 

udelukkende tage udgangspunkt i dansk lovgivning. Det forudsættes derfor, at alle involverede 

fysiske og juridiske personer, er fuld skattepligtige til Danmark.  

Afhandlingen omhandler generationsskifter inden for familien, det betyder derfor at der afgrænses 

for generationsskifte til nære medarbejder eller til kapitalfonde, erhvervsdrivende fonde eller 

tilsvarende.  

Afhandlingen vil omhandle generationsskifte i levende live, hvorfor der afgrænses fra 

generationsskifte, der sker efter ejerens død, herunder reglerne om arv og dødsbos beskatning.  

Afhandlingen vil ikke tage udgangspunkt i alle modeller der kan anvendes ved et generationsskifte, 

men kun de modeller der anses for optimalt i den givne situation. Der er altså ikke tale om en 

udtømmende liste af generationsskiftemodeller. De modeller der anvendes, er aktieombytning, 

spaltning, A/B modellen, tilførsel af aktiver og tilbagesalg til udstedende selskab. Af modeller der 

ikke anvendes, kan blandt andet nævnes fusion. Denne model er fravalgt, idet at personen der skal 

overtage virksomheden i mange tilfælde, ikke har en eksisterende virksomhed, hvilket gør at fusion 

ikke er den mest oplagte model til generationsskifte.    

Der vil i afhandlingen primært være fokus på de økonomiske og skattemæssige konsekvenser i 

forbindelse med et generationsskifte. Derfor vil de bløde værdier, som personlige forhold, strategi, 

ledelse mv. kun blive beskrevet i begrænset omfang.  

Ved beregningerne vil der tages udgangspunkt i de gældende skattesatser (2019 satser). Derved 

kan nogle beregninger ændre sig, hvis generationsskiftet foretages nogle år senere, idet at nogle 

satser ændre sig hvert år.  

Metodevalg  

Denne afhandling består af en teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil gældende 

lovgivning, retspraksis, domme og relevant teori blive beskrevet og analyseret. I den praktiske del 

vil der tages udgangspunkt i en fiktiv case selskab (anpartsselskab), hvor den gældende lovgivning 

vil blive analyseret og eksemplificeret på baggrund af denne case.  
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Den analysemetode der vil blive anvendt i afhandlingen, er den deduktive metode, idet der på 

baggrund af den generelle lovgivning på området drages en konklusion om valg af 

generationsskiftemodel for case virksomheden.   

I afhandlingen er der anvendt den fiktive case Andersens Møbler A/S, for derigennem at skabe ny 

empiri og viden omkring, hvordan et generationsskifte kan foretages bedst muligt, således at alle 

parter bliver tilgodeset. 

Kildekritik 

I afhandlingen vil der i overvejede grad blive anvendt sekundære kilder, i form af lovgivning, 

retskilder, vejledninger fra Skattestyrelsen og relevant litteratur.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i gældende lovgivning, dermed tages der i afhandlingen ikke højde 

for evt. fremsatte lovforslag på området.  

Af primære kilde er der udarbejdet et casestudie, hvor den gældende lovgivning bliver analyseret på 

baggrund af denne case.  

Målgruppe  

Målgruppen for afhandlingen vil være revisorer samt andre regnskabskyndige personer, der skal 

arbejde med generationsskifte i praksis.  

Struktur og disposition  

Afhandlingens er inddelt i følgende kapitler:  

Kapitel 1 – Indeholder indledning, problemformulering, afgrænsning, metodevalg, målgruppe og 

struktur og disposition. 

 

Kapitel 2 – Beskrivelse af overgangen fra personlig virksomhed til selskab.  

 

Kapitel 3 – Redegørelse for det selskab der anvendes som case i afhandlingen.  

 

Kapital 4 – Redegørelse for værdiansættelse af unoterede aktier og anparter.  

 

Kapitel 5 – Beskrivelse og analyse af de skattemæssige konsekvenser ved salg af aktier og anparter 

 

Kapitel 6 – Beskrivelse og analyse af de relevante omstruktureringsmodeller.  

 

Kapitel 7 – Analyse af de forskellige løsningsmodeller for gennemførelsen af generationsskiftet.  
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Kapitel 8 – Konklusion og perspektivering.  

 

Herefter en Litteraturliste med henvisning til anvendte materialer, og derefter de relevante bilag til 

afhandlingen, indeholdende regnskabsopstillinger o.l. 

 

Anvendte forkortelser og definitioner  

I afhandlingen er der anvendt følgende forkortelser for de anvendte love: 

 

ABL 

 

Aktieavancebeskatningsloven 

BAL Boafgiftsloven 

FUL Fusionsskatteloven 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven  

PSL Personskatteloven 

SE Selskabsloven 

SEL Selskabsskatteloven  

SKL Skattekontrolloven 

SL Statsskatteloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 

 

I afhandlingen er der bl.a. anvendt en række begreber, som defineres her. 

SKAT = Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser, som har ansvar for hver sin 

kerneopgave. Skattestyrelsen har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte 

skatter og afgifter. I afhandlingen vil blive anvendt betegnelsen skattestyrelsen.  

Overdrager = er den juridiske person som ønsker at foretage generationsskiftet og som er den 

nuværende ejer og sælger. 

Erhverver = er den juridiske person som skal overtage virksomheden der skal generationsskiftes – 

er den fremtidige ejer og køber. 

Virksomhed = anvendes omkring en enkelmandsvirksomhed samt I/S. 

Selskab = anvendes omkring et selskab i selskabsform (ApS, A/S, IVS mv.).  
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2: Overgangen fra personlig virksomhed til selskab  

En stor del af de danske virksomheder starter som en personlig drevet enkelmandsvirksomhed. 

Fordelen ved at drive virksomheden som en enkelmandsvirksomhed, er at det er forholdsvis enkelt 

i etableringsfasen, idet at det ikke kræver et bestemt indskud for at kunne starte virksomheden op.  

En ulempe ved denne virksomhedsform er dog at ejeren hæfte personligt for alt i virksomheden i 

hele virksomhedens levetid. Der er ikke nogen begrænsninger i hvor længe man kan drive 

virksomheden, som en personlig enkelmandsvirksomhed. Det stiller heller ikke nogen krav om der 

kan være ansatte i virksomheden. Dermed er der både fordele og ulemper ved at drive en 

enkelmandsvirksomhed.  

Ved et salg af en enkelmandsvirksomhed vil salget blive beskattet, som salg at de enkelte aktiver 

og den hidtidige ejer vil blive beskattet af avancer og evt. genvundne afskrivninger.  

Dette gælder uanset om der sker salg eller overdragelse af enkelmandsvirksomheden. Ved 

overdragelse/salg skal alle aktiverne opgøres til handelsværdier, det vil være denne værdi som 

avancen bliver beregnet på baggrund af. Der er altså ikke tale om en hel enhed, som det er tilfældet 

med et selskab, men det er hvert aktiv for sig, der skal beskattes særskilt. Der er mulighed for at 

overdragelsen af enkelmandsvirksomheden, kan ske med succession (vil blive omhandlet senere i 

afhandlingen).  

Overdragelsen/salget vil i mange tilfælde betyde at ejeren skal afregne en skat, hvilket man skal 

være opmærksom på i forbindelse med overdragelsen. Skatten forfalder til betaling det efterfølgende 

år, efter salget/overdragelsen. Dette gør sig dog ikke gældende ved succession.  

Hvis man ønsker at den yngre generation skal overtage lidt ad gangen og fortsat beholde 

virksomheden i personlig regi, laver man en løbende overdragelse hvor ikke hele virksomheden 

bliver overdraget på en gang. 

I sådanne tilfælde vil der ved det første delsalg, blive stiftet et I/S, som går i stedet for 

enkelmandsvirksomheden. Skatteretligt er der ikke forskel på om der er tale om en 

enkelmandsvirksomhed eller et I/S, bortset fra antal deltagere.  Der vil altid være tale om et I/S 

såfremt der er en eller flere ejere i den personlige virksomhed. En overdragelse i flere etaper, kræver 

i høj grad at den nye og den ældre generation er i stand til at samarbejde tæt sammen om 

virksomheden. Begge parter skal være involveret i den daglige drift og begge parter vil hæfte 

personligt og solidarisk for alle forpligtelser i virksomheden.  Netop dette med den personlige og 

solidariske hæftelse, er en stor ulempe ved en personlig virksomhed, især når der ønskes 

overdragelse af hele eller dele af virksomheden. Ved hver overdragelse vil overdrageren blive 

afståelsesbeskattet personligt.  
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Det er ofte mere kompliceret og omkostningskrævende at overdrage en personlig virksomhed i flere 

dele end det vil være med et selskab, idet at der hver gang der overdrages en del af den personlige 

virksomhed, skal opgøres avance ved alle aktiverne, som overdrageren bliver afståelsesbeskattet 

af den avance der er på aktiverne.   

Involveringen i den daglige drift, samt den personlige og solidariske hæftelse ofte også en større 

udfordring, ved at overdrage en personlig virksomhed, end ved overdragelse af selskaber.  

For at komme uden om udfordringerne, der opstår i forbindelse med at overdrage hele eller dele af 

virksomheden, er der mulighed for at omdanne den personlige virksomhed til et selskab. Det kan 

endvidere også være en fordel at omdanne til et selskab, såfremt det i stedet besluttes at sælge 

virksomheden til en tredjemand. Dette skyldes at en tredjemand ofte vil være mere interesseret i at 

købe aktier, fremfor at købe aktivitet som skal drives videre i en enkelmandsvirksomhed. Dette 

skyldes i høj grad den begrænset hæftelse. Det kan også have en betydning i forhold til den videre 

drift af virksomheden og i relation til kunder og leverandører.  

Det vil afhænge af situationen, om en omdannelse vil give nogle skattemæssige fordele. En 

omdannelse kan dog give bedre muligheder, for at foretage skattefrie omstruktureringer, som derved 

vil lette generationsskiftet, både for den ældre og den yngre generation. Der kan ske omdannelse 

både til et aktieselskab og et anpartsselskab, reglerne herfor vil være de samme.  

Selve omdannelsen sker ved at værdierne i enkelmandsvirksomheden, indskydes i et tomt eller 

nystiftet selskab. Dette kræver at der skal udarbejdes en vurderingsberetning, samt foreligge en 

revideret åbningsbalance for de værdier der indskydes i virksomheden. Det betyder dermed, at man 

skal involvere en godkendt revisor i forbindelse med denne omdannelse, idet at vurderingsberetning 

og åbningsbalance skal underskrives af en godkendt revisor.  

Som udgangspunkt vil denne omdannelse være skattepligtig, hvor den hidtidige ejer beskattes som 

havde han afstået virksomhedens aktiver og passiver, på samme måde som hvis han havde solgt 

enkelmandsvirksomheden. Derved vil det for ejeren ikke have nogen betydning om der foretages et 

salg eller en omdannelse, såfremt det bliver foretaget en skattepligtig omdannelse. Omdannelsen 

kan dog, såfremt visse betingelser er opfyldt, ske skattefrit. Således at selskabet overtager ejerens 

skattemæssige position. Det betyder, at der sker en succession, således at selskabet i stedet for at 

have modtaget værdierne til handelsværdi, skattemæssigt modtager værdierne til ejerens 

oprindelige kostpris. Se nærmere om succession i afsnittet herom.  

En af fordelene ved at foretage en omdannelse førend der foretages et generationsskifte, er at den 

nye ejer kan nøjes med at købe/overtage aktier i selskabet, i stedet for at skulle overtage alle aktiver 

og passiver i virksomheden. Endvidere vil den nye ejer ikke skulle hæfte personligt når det blot er 
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aktierne i selskabet der overtages. Det er både i relation til driftsrisikoen i virksomheden, men også 

i relation til skattemæssige forhold, en omdannelse kan være en god mulighed. En omdannelse er 

dermed et mellemtrin for efterfølgende at kunne foretage selve generationsskiftet.  

Der er nogle tilfælde, hvor specifikke forhold i selskabet gør, at ejeren alligevel hæfter personligt, 

selvom det drives i selskabsform. Det kan være hvis der er givet kautioner over for banken, kreditorer 

mv. 

Casen der bliver introduceret i næste kapitel, er ved stiftelsen etableret som et aktieselskab, hvorfor 

reglerne omkring omdannelse ikke beskrives yderligere i afhandlingen. En personlig virksomhed, 

der er blevet omdannet til et selskab, vil kunne benytte de modeller der bliver omtalt i afhandlingen 

i forbindelse med et generationsskifte.  
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3: Andersens Møbler A/S - beskrivelse af selskabet  

Andersens Møbler A/S er et selskab der er 100 % ejet af Bendt Andersen, som ligeledes er stifter af 

selskabet. Selskabet har eksisteret i knapt 20 år. Selskabets aktivitet er salg af møbler og anden 

bolig tilbehør. Selskabet har udviklet sig fra at være et lille selskab, med en enkel butik, hvor Bendt 

var den bærende i selskabet og butikken, til at blive en lille kæde, med nogle få butikker, hvor der er 

kommet nogle flere nøglemedarbejdere. Selskabet er som følge af sin størrelse, blevet delt op i flere 

afdelinger, blandt andet Lager, indkøb, butik/salgsafdeling. Der er dog tale om nogle mindre 

afdelinger, lager og indkøbsafdelingen overlapper fortsat hinanden på flere områder.  

Selskabet har i dag 3 butikker i hovedstadsområdet. Den første butik er placeret i Høje Tåstrup, hvor 

lageret ligeledes er placeret. De to andre butikker er placeret forskellige steder i København.  

Selskabet blev stiftet som et A/S, med en Aktiekapital på 500.000 kr. til kurs 100. Der er ikke foretaget 

kapitalforhøjelser eller nedsættelser siden stiftelsen. Der er heller ikke foretaget en opdeling af 

aktierne i forskellige aktieklasser, hvorfor alle aktier har samme værdi og rettigheder. På trods af at 

selskabet gennem hele perioden, har været drevet i selskabsform og derved med begrænset 

hæftelse, har banken krævet en kaution fra Bendt for at kunne tilbyde selskabet en kassekredit. 

Selskabet har dog i en længere periode ikke haft en kassekredit hos banken, og derfor har Bendt i 

forbindelse med salgstankerne, for nyligt fået ophævet denne kaution over for banken. Der er altså 

ikke længere nogle der kautionerer over for selskabet.  

Privat er Bendt gift med Birgitte, sammen har de datteren Marie. Marie er meget interesseret i design 

og indretning, men på trods af dette har det aldrig været planen at Marie skulle overtage firmaet. 

Gennem sin studietid har hun haft studiejob i butikkerne, og har derved fået kendskab til arbejdet i 

butikkerne, og er blevet mere og mere interesseret i driften heraf. Efter endt uddannelse var Marie 

en kort årrække på arbejdsmarkedet hvor hun har arbejdet i andre virksomheder. Efterfølgende er 

hun blevet ansat i Andersens Møbler A/S, hvor hun nu arbejder i indkøbsafdelingen. Hun arbejder 

derved som oftest ikke ude i butikkerne, men hun er med til at udvælge hvilke produkter der skal 

sælges i butikkerne, og indkøbe til lageret. Hun er på nuværende tidspunkt ikke en del af den daglige 

drift i butikkerne. Marie har arbejdet i indkøbsafdelingen i snart 5 år, og har i dag flere gode ideer til 

at udvikle selskabets web-salg. 

Udover indkøbsafdelingen er der ligeledes en lagerafdeling, som holder styr på de varer der er på 

hovedlageret, samt distributionen til butikkerne. Hver butik har et mindre lager tilknyttet, her er 

primært boligtilbehør og nogle få møbler, grundet pladsen. De øvrige møbler står på virksomhedens 

centrallager. Varerne bliver herfra enten fragtet til butikkerne eller direkte hjem til kunden. Nogle af 
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møblerne er dog bestillingsvarer, enten fordi hele eller dele af produktet bliver speciallavet til 

kundens ønsker, eller fordi der er tale om varer der ikke er fysisk plads til at have på lageret.   

Indtil nu sker salget kun sket gennem de fysiske butikker. Bendt har de seneste år overvejet om de 

skulle åbne op for at salget også kunne ske gennem web salg. Men det kræver en del mere af 

lagerets kapacitet samt lagerpersonalet, hvorfor dette endnu ikke er sket.  

Butikkerne og lageret drives fra lejede lokaler. Der er 12 fuldtidsansatte og herudover nogle 

deltidsansatte til at stå i butikkerne om eftermiddagen og weekender.  

Selskabet har valgt, grundet de få butikker og ingen websalg, at satse på lidt mere eksklusive varer. 

Selskabet har tidligere år kæmpet med faldende indtjening grundet tilpasninger til markedet. Der er 

gjort flere tiltag for at tilpasse sortiment mv. til markedet, Herunder har der særligt været fokus på at 

få forbedret dækningsgraden. Dette gør at selskabet de seneste år igen har oplevet positive 

resultater.  

Bendt er 58 år og derfor nærmer pensionen sig. Bendt forventer dog at han fortsat har nogle år 

tilbage på arbejdsmarkedet, før han trækker sig tilbage. Han ønsker at undersøge mulighederne for 

overdragelse til Marie, således at ejerskabet enten overgår helt til Marie og han herefter blot er ansat 

i selskabet. Eller at generationsskiftet sker over nogle år, samtidige vil han i den periode så småt 

lade Marie overtage mere og mere af lederskabet i selskabet. Indtil videre har Marie primært været 

en del af indkøbsafdelingen, og derfor vil Bendt fortsat skulle have det overordnede ansvar. Han 

ønsker derfor at der inden for nogle få år skal foretages et generationsskifte, således at han med 

tiden kan trække sig tilbage. Bendt mener det giver god mening at lade Marie overtage selskabet, 

da Marie allerede er aktiv i selskabet og med hendes kompetencer, vil selskabet kunne udvikle sig i 

højere grad end hvad Bendt vil kunne gøre selv. Marie er i dag meget interesseret i at skulle overtage 

selskabet, enten nu eller indenfor en kortere årrække. Marie mener ikke at hun er klar til at overtage 

hele selskabet lige nu, hvis Bendt herefter slet ikke er en del af den daglige drift. Marie ser derfor 

også gerne at generationsskiftet sker over nogle år, men er i den periode klar på at kunne påvirke 

driften af selskabet med nogle af hendes ideer til hvordan det kan udvikle sig.  

Bendt har gennem de senere år haft et middel privatforbrug. Bendt og hans kone har gennem de 

indtægter, de har fået fra hvert deres arbejde opbygget en større opsparing på omkring 1.020 t.kr. 

som de forventer skal bruges i pensionstilværelsen, idet at Bendt aldrig har fået indbetalt til pension. 

Ud over denne opsparing vil Bendt i forbindelse med sin udtræden af selskabet få behov for kapital, 

for at kunne opretholde den nuværende levestandard. Det forventes at hans kapitalbehov vil være 

omkring 250 t.kr. efter skat om året. Derfor vil Bendt have et kapitalbehov på 3.980 t.kr. som skal 

dække de næste 20 år, når der ses bort fra deres opsparing. Kapitalbehovet forventes dels af skulle 
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opnås ved gevinst ved salg af selskabet, men også ved at opnå yderligere opsparing i de år, hvor 

Bendt fortsat er en del af selskabet.   

Marie har ingen nævneværdig formue, hvorfor hun skal finansiere overdragelsen med 

fremmedkapital.   

Selskabets realiserede regnskabstal de seneste fire år fremgår af bilag A.   
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4: Værdiansættelse 

Generelt  

Værdien af selskabet (værdien af aktier og anparter) skal fastsættes ud fra markedsværdien, også 

kaldet handelsværdien. For ikke børsnoterede selskaber er der ikke et aktivt marked og derfor kan 

det være svært at finde den præcise markedsværdi for selskabet.  

Markedsværdien vil som udgangspunkt, være det som parterne aftaler, når der er handles mellem 

uafhængige parter. Idet at det antages at køber ønsker en så lav værdi som muligt, og sælger ønsker 

en så høj værdi som muligt, og dermed har parterne modstridende interesser. Begge parter vil lave 

deres egen værdiansættelse, som ligger til grund for den ønskede værdi for selskabet. Det betyder 

at markedsværdien i et sådanne tilfælde, vil være den værdi, som køber og sælger kan blive enige 

om.  

Anderledes er det ved salg mellem interesseforbundne parter, hvor det må antages at der ikke er 

modstridende interesser i forhold til værdiansættelse af selskabet. Ofte ønsker både køber og sælger 

at selskabet værdiansættes så lav som muligt, for at det bliver nemmere at overdrage til den næste 

generation. Ud over dette er Skattestyrelsen også interesseret i værdiansættelsen, når der foretages 

et generationsskifte. Grunden hertil er at hvis selskabet bliver handlet til en for lav værdi, kan det 

betyde en skattebesparelse. Hvis den aftalte pris ikke svarer til handelsværdi, vil der være risiko for 

at Skattestyrelsen griber ind og konsekvensen kan være at Skattestyrelsen forhøjer handelsprisen, 

som kan medføre øget beskatning.  

Skattestyrelsen har i marts 2000 udsendt cirkulærer vedr. værdiansættelsen af fast ejendom, 

goodwill samt aktier og anparter ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Disse er 

vejledende for hvordan handelsværdien kan fastsættes, når der ikke er en objektiv værdi for 

selskabet. Disse cirkulære vil blive beskrevet længere nede i afhandlingen.  

I princippet bør markedsværdien fastsættes til samme værdi, lige meget om selskabet skal sælges 

til tredjemand eller til en i familien, dette er dog ikke altid realiteten, idet at der ved salg til 

interesseforbundne parter ikke kan fastsættes en objektiv vurdering af selskabets værdi. I mange 

tilfælde vil der ikke være sammenlignelige handler ved salg af unoteret aktier eller anparter, som 

man kan læne sig op ad når værdien af selskabet skal fastslås.  

Når der skal foretages en værdiansættelse af selskabet, sker det på baggrund af realiseret 

regnskabstal, samt forventninger til fremtiden (budget). På baggrund heraf kan der anvendes nogle 

modeller for at kunne fastsætte værdien af selskabet, idet at markedsværdien ikke er kendt, ligesom 

det er tilfældet ved børsnoteret selskaber. Når selskabet skal værdiansættes i forbindelse med salg 
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mellem interesseforbundene parter, vil det som udgangspunkt ske på baggrund af Skattestyrelsen’s 

cirkulære eller værdiansættelsesvejledningen E nr. 238. TSS-cirkulærerne kan dog fraviges, når det 

anses for relevant og væsentligt, for at få et egnet udtryk for værdien. Det betyder endvidere at der 

ikke er en lovgivning på området om at disse cirkulære skal anvendes ved overdragelse af selskabet. 

Der er en mulighed for at Skattestyrelsen, såfremt de ikke anser værdien at være på markedsvilkår, 

kan korrigere den fastsatte værdiansættelse, når selskabet værdiansættes ved handel mellem 

interessentforbundne parter. Ved Skattestyrelsen vurdering lægges der i høj grad vægt på om der 

er nogle forhold inden eller efter overdragelsen, der taler for eller imod en anden værdiansættelse. 

Det kan for eksempel være hvis selskabet kort tid efter overdragelsen, sælges til en tredjemand til 

en væsentlig højere pris. Så i fald vil Skattestyrelsen i mange tilfælde skelne til den efterfølgende 

handel med tredjemand, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer siden overdragelsen med de 

interesseforbundne parter, kan Skattestyrelsen anvendes overdragelsen til tredjemand som 

argument for værdien af selskabet ved den første overdragelse, dette ses blandt andet ved 

SKM2003.318.HR.    

Tidligere har det i forbindelse med overdragelse til personer inden for boafgiftskredsen været muligt 

at anvende 1982- cirkulæret. Dette cirkulære er dog ikke længere relevant at anvende, idet at 

formueskattekursen er blevet ophævet med virkning fra 5. februar 2015. Et styresignal fra 

Skattestyrelsen (SKM2015.96.SKAT)3 præciserer at formueskattekursen fra og med denne dato ikke 

kan finde anvendelse ved værdiansættelse af aktier og anparter. Styresignalet foreskriver at der ved 

værdiansættelse, hvor formueskattekursen tidligere er blevet anvendt, i stedet kan anvendes TSS-

cirkulære 2000-9 eller værdiansættelsesvejledningen.   

Dermed kan 1982-cirkulæret og formueskattekursen ikke anvendes ved overdragelse mellem 

interesseforbundne parter, hvorfor disse ikke vil blive gennemgået yderligere i afhandlingen.  

 

Værdiansættelsesmodeller  

TSS-Cirkulære 2000-9  

Skattestyrelsen har udarbejdet vejledningen til anvendelse ved overdragelser af unoterede aktier og 

anparter mellem interesseforbundne parter. Cirkulæret gælder derfor ikke dødsboer samt 

overdragelse af børsnoteret selskabet.  Børsnoteret selskaber skal fastsættes til kursværdien.  

Cirkulæret anvendes når handelsværdien ikke kendes. Det kan enten være hvis aktierne eller 

anparterne enten ikke har været omsat tidligere, eller at tidligere salg ikke kan ligge til grund for 

                                                
3 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2170704 
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værdien af selskabet. Det kan eksempelvis være hvis det er mangle år siden aktierne eller 

anparterne har været omsat.  

I sådanne tilfælde kan vurderingen af handelsværdien foretages med udgangspunkt i hjælpereglen 

i 2000-9 cirkulæret.  

Udgangspunktet i 2000-9 cirkulæret er at værdien af selskabet skal fastsættes til værdien af de 

enkelte aktiver minus gældsposterne i selskabet. Svarende til selskabets indre værdi, hertil skal 

tillægges værdien af goodwill (som opgøres efter principperne i 2000-10 Cirkulæret). Det betyder 

dermed at handles værdien opgøres efter substansprincippet.  

Når værdien opgøres, skal der tages udgangspunkt i værdierne i den seneste aflagte årsrapport, 

hertil skal der korrigeres for nedenstående poster:  

▪ Fast ejendom: værdien af den faste ejendom skal være den seneste kendte offentlige 

ejendomsvurdering. Hvis der efter den seneste ejendomsvurdering er foretaget større 

ombygninger skal disse udgifter tillægges værdien. Hvis der er tale om udenlandske 

ejendomme skal disse medtages til bogført værdi.  

▪ Kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber skal medtages til værdien opgjort efter 

hjælpereglen, når handelsværdien ikke kendes.  

▪ Goodwill fastsættes til værdien beregnet på baggrund af TSS-Cirkulære 2000-10.  

▪ Beregnet udskudt skat medtages og reguleres under hensyntagen til ovennævnte 

korrektioner.  

▪ Egne aktier skal ikke medtages i opgørelsen af selskabets indre værdi. Ved beregningen af 

kursen reduceres den nominelle aktiekapital med andelen af egne aktier.  

Der vil være mulighed for at fravige ovenstående hjælperegel på nogle områder eller i helt, hvis det 

anses for relevant og væsentligt for at kunne finde et korrekt udtryk for værdien af de overdragne 

aktier eller anparter. Endvidere må det konstateres at der ikke er retskrav på at anvende 

hjælpereglen i cirkulære 2000-9 og 2000-10 til værdiansættelse af unoteret aktier og anparter. Dette 

fremgår af en dom fra Øster landsret der er afsat den 18. januar 20174. I denne sag blev det 

konstateret at på baggrund af regnskaber og budgetter må det ligges til grund at anparternes værdi 

være markant højere end den beregnes værdi efter hjælpereglen i TSS-Cirkulæret 2000-9. Derfor 

anses det ikke for retvisende under de givne omstændigheder at anvende hjælpereglen i 

cirkulærerne. Der kan derfor med rette ses bort fra denne anvendelse og i stedet bruges en 

skønsmæssig ansættelse af anparternes værdi.  

                                                
4 https://kammeradvokaten.dk/media/4117/principiel-dom-om-vaerdiansaettelse-af-aktier-og-anparter.pdf 

https://kammeradvokaten.dk/media/4117/principiel-dom-om-vaerdiansaettelse-af-aktier-og-anparter.pdf
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Ovenstående dom viser en af ulemperne ved at anvende dette cirkulære ved værdiansættelse af 

unoteret aktier og anparter, nemlig at der ikke tages udgangspunkt i den forventede indtjening i 

selskabet, og derfor vil værdiansættelse efter hjælpereglen, ikke altid give være retvisende for 

selskabets værdi.   

 

TSS-Cirkulære 2000-10 

I forbindelse med opgørelse af handelsværdien for selskabet, skal goodwillen i selskabet beregnes. 

Denne goodwill skal fastsættes til handelsværdi under hensyntagen til de konkrete omstændigheder. 

Ved goodwill menes forventningerne om den fremtidige indtjeningsevne. Det kan eks. Være 

oparbejdet kundekreds eller lign. Der vil dog være nogle tilfælde hvor forretningen ikke er bundet op 

på en særlig kundekreds eller lign.  

Dette cirkulære beskriver hvordan goodwill kan fastsættes i forbindelse med overdragelse mellem 

interesseforbundne parter. Hvor der ofte vil være samme interesse, nemlig at få en så lav værdi som 

muligt, derfor har Skattestyrelsen udarbejdet cirkulæret til beregningen af værdien af goodwillen.  

Der er nogle brancher hvor der er en kutyme for hvordan goodwill skal fastsættes ved overdragelse 

mellem uafhængige parter. I sådanne tilfælde kan der ved overdragelse mellem interesseforbundne 

parter ses bort fra dette cirkulære og anvende modellen som er kutyme i branchen.  

Beregningsmodellen i cirkulæret er en standardiseret beregning af goodwill, hvorfor vil være nogle 

tilfælde hvor der foreligger nogle konkrete omstændigheder, der gør at denne model er mindre 

anvendelig. I sådanne tilfælde skal resultatet korrigeres med de konkrete omstændigheder. Der skal 

dermed foretages en konkret vurdering af om beregningsmodellen giver en realistisk 

værdiansættelse af goodwill.  

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 

3 regnskabsår. Der skal foretages korrektion for enkelte poster: 

▪ ÷ Finansielle indtægter  

▪ + Finansielle udgifter  

▪ +/÷ Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

▪ +  afskrivning på tilkøbt goodwill  

Herefter foretages en vægtning af gennemsnittet af de regulerede resultateter. Således at det 

tredjesidste år vægtes med 1, det forrige regnskabsår vægtes med 2 og det sidste regnskabsår 

vægtes med 3, herefter divideres summen med 6 for at få en vægtet gennemsnitsindtjening.  
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Herudover skal der tillægges en udviklingstendens, hvor forskellen mellem sidste års resultat og 

tredjesidste år resultat divideres med 2. Dette kan dog kun gøres hvis der har været en konstant 

resultatmæssig udvikling i de tre år (enten positiv eller negativ).  

Er der tale om virksomheder der drives i personlig regi, skal der fratrækkes driftsherreløn. Dette vil 

dog ikke blive beskrevet nærmere her, idet der er tale om et selskabe drevet i selskabsform.  

Der skal endvidere fratrækkes en forrentning af aktiverne i den seneste balance forud for 

overdragelsen, bortset fra driftsfremmede aktiver som eks. Værdipapir og bogført værdi af tilkøbt 

goodwill. Ifølge SKM2001.132.LR er det slået fast at likvide beholdninger skal holdes uden for, når 

der foretages en forrentning af aktiverne i forbindelse med opgørelse af goodwill.   

Forrentningsprocent fastsættes til den gældende kapitalafkastsats jf. VSL § 9 + 3 %. 

Kapitalafkastssatsen for indkomståret 2018 på 0 %5. Og derfor er den samlede forretningsprocent 

på 3 % i 2018. Kapitalafkastsatsen beregnes kun en gang årligt. Den beregnes på grundlag af et 

gennemsnit opgjort af Københavns fondsbørs effektive obligationsrente for de første 6 mdr. i året, 

hvorfor satsen for 2019 endnu ikke kendes.  

Til sidst skal der foretages kapitalisering. Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det 

forventede årlige afkast og goodwillens forventede levetid. Den beregnes som den gældende 

kapitalafkastsats jf. VSL § 9 + 8 % /forventede levetid for goodwillen. Levetiden på goodwillen 

fastsættes ud fra en konkret vurdering, hvor særligt virksomhedens aktivitet taget i betragtning. 

Udgangspunktet for levetiden for goodwill, er 7 år6, med mindre der er afgørelsen forhold der tale for 

en længere eller kortere levetid for goodwillen. Hvis der er tale om et selskab med 

standardprodukter, kan goodwillen passende fastsættes til 7 år.    

Der skal altid foretage en konkret vurdering af om den beregnede goodwill svarer til den reelle 

handelsværdi, idet at der kun er tale om en vejledende beregningsregel. Ifølge SKM2001.132.LR, 

har Skatterådet godkendt at på trods af at goodwillen blev beregnet til 607 t.kr. kunne den sættes til 

1. mio. kr. som følge af at det forventede en positiv udvikling i resultatet.  

 

Værdiansættelsesvejledning 2009  

Skattestyrelsen har i august 2009 udsendt værdiansættelsesvejledningen E nr. 238, som kan 

anvendes ved værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

Vejledningen er udarbejdet, da Skattestyrelsen har erfaret at der er en række udfordringer ved 

                                                
5 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2273809&chk=215961 
6 https://skat.dk/skat.aspx?oid=205039 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2273809&chk=215961
https://skat.dk/skat.aspx?oid=205039
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værdiansættelse af goodwill ved koncerninterne overdragelser (kontrollerede transaktioner), samt 

usikkerhed omkring hvilken værdiansættelsesmodeller Skattestyrelsen kan anerkende. 

Vejledningen forsøger derfor at tilsikre en mere ensartethed ved værdiansættelse, herunder 

indeholder vejledningen også Skattestyrelsens anbefalinger til den underliggende dokumentation 

ved kontrollerede transaktioner. Det fremgår af styresignal SKM2015.96.SKAT at 

værdiansættelsesvejningen, E nr. 238 ikke erstatter TSS-Cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-

10. Det betyder derfor at TSS-Cirkulærerne fortsat kan anvendes, når resultatet heraf findes at givet 

et egnet udtryk for værdiansættelsen.  

Handel med interesseforbundne parter er omfattet af LL § 2, som foreskriver at der skal handles på 

armslængdevilkår. Denne kreds skal jf. SKL § 3 B udarbejde og opbevare dokumentation for hvordan 

priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner – den såkaldte transfer pricing 

dokumentation. Dette gælder både ved driftsmæssige handel samt ved overdragelse.   

Udfordringerne ved værdiansættelse skyldes blandt andet, at det er uklart hvornår markedsværdien 

kan findes ved anvendelse af TSS-cirkulærerne og hvornår markedsværdien skal findes ved hjælpe 

af øvrige værdiansættelsesmodeller. TSS-Cirkulærer 2000-10 er primært baseret på historiske tal, 

og beregningsmodellen forudsætter at selskabet forventes at have samme vækst og afkast, som 

den historisk har haft de seneste tre år.  

Denne vejledning beskriver de forskellige økonomiske modeller til værdiansættelse af selskaber, og 

vejledningen er skattestyrelsens opfattelse af hvordan man i praksis værdiansætter selskaber.  

Vejledningen beskriver også goodwillcirkulæret som et alternativ.  

Vejledningen skelner helt grundlæggende mellem tre forskellige værdiansættelsesmodeller: 

• værdiansættelse fastsættes på baggrund af fremtidige indkomst (Indkomstbaseret metode) 

• værdiansættelse fastsættes med baggrund i sammenlignelige handler (Markedsbaseret 

metode) 

• værdiansættelse fastsættes på baggrund af de omkostninger der er afholdt for at opbygge 

aktivitet eller som ville blive afholdt til at opbygge tilsvarende aktiv (Omkostningsbaseret 

metode).  

Markedsværdien af et selskab, vil som hovedregel hænge sammen med den fremtidige indtjening. 

Værdiansættelse på baggrund af historiske omkostninger, er derfor som udgangspunkt ikke i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Derfor vurderes det ikke at den omkostningsbaseret 

metode, vil være relevant at anvende ved værdiansættelse af unoterede aktier mellem 

interesseforbundne parter, hvorfor den ikke beskrives nærmere.   
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Den omkostningsbaseret metode bliver ofte ikke anvendt i praksis, det vil være enten den indkomst 

baseret metode eller den markedsbaseret metode, som størstedelen basere deres værdiansættelse 

på, også når der er tale om værdiansættelse mellem uafhængige parter, dette fremgår i en 

undersøgelse foretaget af Morten Holm og Thomas Plenborg. I deres undersøgelse fremgår det at 

alle respondenterne benytter en indkomstbaseret metode og markedsbaseret metode.  

Indkomstbaseret metode 

Værdiansættelsen sker ved at de fremtidige frie pengestrømme tilbagediskonteres til 

værdiansættelsestidspunktet, for at finde nutidsværdien. Disse værdiansættelses-metoder kan også 

kaldes for kapitalværdibaseret metoder. Her kan nævnes modellerne DCF-modellen og EVA 

modellen, disse modeller anses for teoretiske korrekte, og DCF-modellen den mest anvendte 

model7. Alle kapitalværdibaserede modeller med identisk input vil i teorien, give en identisk værdi af 

selskabet. Hvorfor det i mange tilfælde ikke vil være nødvendigt at udarbejde flere 

kapitalværdibaserede modeller for at finde værdiansættelsen af selskabet, men de kan bruges til at 

kontrollere det beregnede værdiestimat.  

Diskonteringsfaktoren skal kompensere for tid og risiko ved de fremtidige pengestrømme. Derfor vil 

diskonteringsfaktoren være den risikofrie rente med tillæg af en risikopræmie.  

Denne model kræver derfor kun fastlæggelse af:  

• De fremtidige frie pengestrømme, samt tidsmæssig placering heraf.  

• Den diskonteringsfaktor, som de frie pengestrømme skal tilbagediskonteres med. 

Markedsbaseret metode 

Ved denne metode vil værdien blive fastsat på baggrund af markedsværdien for sammenlignelige 

selskaber (også kaldet peer-gruppen). Det kan være at sammenlignelige med selskaber, hvor 

markedsværdien kan findes ved børskurser for selskaberne. Det kan også være på baggrund af 

konkrete transaktioner, hvor markedsprisen er tilgængelig. Dette kan gøres ved en direkte 

prissammenligning, hvor markedsværdien for peer-gruppen anvendes til fastsættelse af værdien. 

Eller værdien kan fastsættes ved en relativ sammenligning, hvor de relevante regnskabsmæssige 

nøgletal for peer-gruppen anvendes til værdiansættelsen – også kaldet multipel værdiansættelse.  

                                                
7 I henhold til empirisk undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg, Revision og regnskabsvæsen, Årg. 74 
nr. 1 2005 side 26-37.  
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DCF-modellen  

DCF-modellen (Discounted Cash Flow) tager udgangspunkt i hvornår værdien af selskabet 

(købsprisen) kan være tilbagebetalt på baggrund af selskabets fremtidige indtjening. Der henvises 

til bilag E for overblik over DCF-modellen.  

En af fordelene ved DCF-modellen, er at den er uafhængig af selskabets anvendte 

regnskabspraksis, fordi denne model baseres på forventninger til den fremtidige indtjening.  

Modellen tilbagediskonterer værdien af de forventede fremtidige frie pengestrømme. Den består af 

en budgetperiode og en terminalperiode.  I budgetperioden kan det frie cash flow (FCF) og 

gennemsnitlige kapitalomkostningerne (WACC) variere, mens disse i terminalperioden vil være 

konstante. Grunden til at modellen opererer med to perioder, skyldes at selskaberne ofte i en periode 

vil have atypiske vækstrater (enten høje eller lave). På sigt vil disse vækstrater dog aftage (grundet 

at markedet er mættet) og væksten vil ende på et mere normalt niveau. Der skal fastlægges 

budgetter for alle årene i budgetperioden, indtil selskabet kommer til et niveau, hvor væksten i 

selskabet vil være på niveau med væksten i samfundet. Derved bør væksten i terminalperioden 

svare til inflationen tillagt realvæksten, således at det svarer til den langsigtede vækst i samfundet.  

Det frie cash flow til långivere og ejere fastsættes på baggrund af selskabets driftsresultat før skat 

(EBIT). Hertil skal afskrivninger og øvrige ikke likviditetskrævende omkostninger tillægges og skat 

af EBIT skal fratrække, for at få FCF.   

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal WACC opgøres på baggrund af de betingelser, der gælder for 

det selskab der værdiansættes8. Derfor skal selskabets aktivitetsområde være styrende for at kunne 

fastsætte de enkelte punkter i WACC’en.   

WACC opgøres som ejernes afkastkrav * Egenkapital/markedsværdien + gældsrenten * 

gæld/markedsværdien * (1-skatten).  

Når selskabets værdi er blevet beregnet ved DCF-modellen, skal markedsværdien af ikke-

driftsmæssige aktiver tillægges og nettorentebærende gæld fratrækkes.  

 

 

 

                                                
8 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813209&chk=216301 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813209&chk=216301
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Multipel værdiansættelse  

Multipel værdiansættelse er en markedsbaseret værdiansættelse, der er forskellige multipler, som 

kan anvendes til værdiansættelsen af selskabet. Den mest udbredte i praksis er P/E 

(Price/Earnings), det er et udtryk for den samlede værdi af selskabet (P) i forhold til den samlede 

indtjening efter skat og renter (E).  

Modellen er baseret på at sammenligne selskabet med Peer-gruppen, hvor markedsværdi og 

indtjening er kendt. På baggrund heraf bliver der beregnet et markedsniveau for Peer-gruppen. 

Således kan markedsniveauet ganges med den normaliseret indtjening for selskabet, for at finde 

selskabets markedsværdi. Det er vigtigt at der ved værdiansættelsen, tager udgangspunkt i 

normaliseret tal, hvorfor det vil være nødvendigt at se på realiseret historiske tal samt budgettal.  

I stedet for at bruge P/E som multipel kan anvendes indtjeningsmultipler, som tager udgangspunkt i 

værdiansættelse af selskabet på gældfri basis, dette kan være EV/EBIT multipel.  

Ved anvendelse af multiple værdiansættelse, er det særdeles vigtigt at de selskaber der 

sammenlignes med, ligner selskabet, på de forhold der er væsentlige for værdiansættelsen, her kan 

blandt andet nævnes: branche, kapitalstruktur, skattesats, marked. Hvis ikke det er tilfældet vil 

validiteten af værdiansættelsen være forringet og derved falder grundlaget for værdiansættelsen 

væk. Derfor er det nødvendigt at lave en analyse af det selskab der skal værdiansættes og ligeledes 

lave en analyse af Peer-gruppen, for derved at kunne konstatere om disse kan anvendes – hvilket 

kræver et indgående kendskab til de Peer-gruppen og analyse heraf.   

 

Delkonklusion værdiansættelse 

I dette kapitel gennemgås de væsentlige metoder til værdiansættelse af selskaber (unoterede aktier 

og anparter) når der handles mellem interesseforbundne parter. 

Skattestyrelsens værdiansættelsesvejning er et alternativ til de gældende TSS-cirkulære, der kan 

anvendes ved handel mellem interesseforbundne parter.  

TSS-Cirkulære 2000-9: her anvendes selskabets indre værdi tillagt goodwill, beregnet som aktiver 

minus gæld i seneste årsrapport, korrigeret for en række kapitalposter (fast ejendom, skat, egne 

aktier, goodwill og kapitalandele i tilknyttede selskaber) 

TSS-Cirkulære 2000-10: her beskrives en standardiseret beregningsmodel for handelsværdien af 

goodwill. Grundlaget er en vægtning af de seneste 3 års regnskabsresultater, korrigeret for 

finansielle poster, forrentning af aktiver og afskrivning på goodwill, og tillagt en udviklingstrend. 

Resultatet kapitaliseres over forventet levetid af goodwill, normalt 7 år 
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Grundlæggende foreskriver vejledningen at der er tre forskellige værdiansættelsesmodeller:  

• Indkomstbaseret (de fremtidige indkomster tilbagediskonteret): DCF 

• Markedsbaseret (hvor der er sammenlignelige handler i markedet): Multipel 

• Omkostningsbaseret (de omkostninger der skal til for at opbygge aktiviteten) 

DCF-metoden beregner værdien ved at se på hvornår værdien af selskabet (købsprisen) kan være 

tilbagebetalt på baggrund af selskabets fremtidige frie pengestrømme reduceret med 

kapitalomkostninger, og korrigeret for driftsaktiver og rentebærende gæld.   

Multipel værdiansættelse er baseret på adgang til nøgletal fra en relevant gruppe af selskaber som 

er sammenlignelige med selskabet (Peer-gruppen). F.eks. kan Peer-gruppens Price/Earning 

nøgletal anvendes ved at bruge selskabets indtjening gange med Peer-gruppens værdi-index. 

Den omkostningsbaseret metode vil som udgangspunkt ikke blive anvendt ved værdiansættelse af 

unoterede aktier, idet den kun bygger sig på historiske tal og ingen forventninger til fremtiden. Derved 

kan det diskuteres om denne metode er på armslængevilkår.  
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5: Skattemæssige konsekvenser ved salg af unoteret aktier og 

anparter. 

I forbindelse med et generationsskifte er dele af den skattemæssige lovgivning særdeles relevant. 

Overdragelse af selskabet i forbindelse med et generationsskifte, vil blive anses som et salg af aktier 

og anparter. Hovedreglen er at et salg er skattepligtigt efter ABL § 1. Avancen vil blive 

beskattet/fradraget i anden aktieindkomst.  

Hovedreglen er, at gevinst og tab på aktier for personer vil blive beskattet efter realisationsprincippet 

jf. ABL § 23 stk. 1. Der er dog nogle tilfælde hvor personer skal anvende lagerprincippet, jf. ABL § 

23 stk. 7. Det er ved opgørelse af gevinst/tab for aktier i investeringsselskaber.  

Selskaber skal som hovedregel anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst/tab.  

Nedenfor er en beskrivelse af de to forskellige principper.  

Realisationsprincippet  

Ved anvendelse af realisationsprincippet medregnes gevinst og tab i skatteberegningen for det 

indkomstår, hvor gevinsten eller tabet realiseres ved afståelse. Den endelige aftale om afståelse er 

derfor afgørende for hvornår der er sket afståelse og dermed skal ske beskatning.  

Avancen vil blive opgjort som forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessummen. 

Ved realisationsprincippet er det gennemsnitsmetoden der anvendes til at opgøre avancen jf. ABL 

§ 24 stk. 1 samt § 26, stk. 2. Når man beregner avancen ved denne metode tages der udgangspunkt 

i de gennemsnitlige anskaffelsessummer for en aktie, og denne modregnes med afståelsessummen 

for aktierne. Den gennemsnitlige anskaffelsessum beregnes på baggrund af købesummen for 

samtlige aktier i selskabet. Når man skal opgøre gevinsten, skal man tage højde for om der er har 

været ændringer i stykstørrelse.  
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Nedenfor er et eksempel på hvordan aktieavance er opgjort efter den gennemsnitlige metode:  

 

Ved afståelse af aktieretter og tegningsretter til aktier der er optaget på et reguleret marked, kan 

disse jf. ABL § 24 stk. 2 opgøres efter aktie for aktie-metoden. Denne metode er dog jf. ovenstående 

ikke særlig anvendelig i forbindelse med generationsskifte.   

Lagerprincippet  

Ved anvendelse af lagerprincippet opgøres gevinst/tab på aktierne, som forskellen mellem aktiernes 

værdi ved indkomstårets slutning og indkomstårets begyndelse. Ved aktier der er købt i året 

anvendes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse. Ligeledes ved 

aktier der er afstået i året, er det afståelsessummen der anvendes, i stedet for værdien ved 

indkomstårets slutning.   

Det betyder dermed at der hvert år sker beskatning af den urealiserede avance i året, selvom der 

ikke er sket salg af aktierne og gevinst/tab dermed endnu ikke er realiseret.  

Beskatning af aktieindkomst 

Reglerne om beskatning af aktieindkomst, er for fysiske personer reguleret i PSL § 8A.  I 

aktieindkomst indgår både avance ved salg af aktier, men også modtaget udbytte. Beskatningen af 

aktieindkomst for personer sker med op til 42 %. Der er dog en bundgrænse hvor aktieindkomsten 

kun bliver beskattet med 27 %, bundgrænsen i 2019 er på 54.000 kr.9 Al aktieindkomst over denne 

grænse vil blive beskattet med 42 %.  

Beskatningen af aktieindkomst for selskaber er reguleret i ABL. Ifølge ABL § 8, vil 

datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier samt skattefri porteføljeaktier, der er omfattet af § 4C 

                                                
9 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568
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ikke medtages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Det betyder dermed at hvis et selskab 

sælger et datterselskab vil avancen ikke være skattepligtig. 

Dermed er der stor forskel på beskatningen af aktieindkomst for henholdsvis personer og selskaber. 

Hvilket ligeledes har en stor betydning i forbindelse med et generationsskifte. Personer vil blive 

beskattet af avancen personlig, hvorimod hvis det er et selskab der sælger, vil avancen ikke blive 

beskattet. Her til pengene først blive beskattet i takt med at de trækkes ud til ejeren. Hvorfor dette 

ligeledes kan medvirke til at beskatningen i forbindelse med et generationsskifte kan udskydes.  

   

Succession  

I forbindelse med generationsskifte, kan der ske overdragelse med succession. Det betyder for 

overdrageren at beskatning ikke sker på tidspunkt for overdragelsen, men i stedet overdrages til 

erhververen. Beskatningen vil i stedet blive udskudt til det tidspunkt hvor erhververen afstår de 

modtagne aktier. Konsekvensen heraf er, at overdragen ikke bliver beskattet af denne overdragelse. 

Erhververen succederer i den latente skat der påhviler aktierne (den skat som overdrageren skulle 

have betalt ved almindeligt salg). Det betyder dermed ikke at skatteforpligtelsen forsvinder, men blot 

at den først forfalder på det tidspunkt hvor erhververen afstår aktierne i selskabet. 

Det er både aktier og aktiver i en erhvervsmæssige virksomhed, der kan succederes i. Afsnittet her 

vil dog kun omtale aktier, idet at det kun er disse regler der er relevant for casen.   

Successionsreglerne findes i KSL § 33 C samt ABL § 34. Heri fremgår den personkreds, som der 

kan ske succession til, listen er udtømmende, og der kan ikke ske overdragelse med succession til 

øvrige personer end de oplistede. De personer der kan ske succession mellem, er børn, børnebørn, 

søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever. Dermed er der tale om 

personer i lighed med personkredsen i BAL § 22, stk.1.  

Endvidere er det et krav at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed eller en ideel andel heraf.  

Anvendelsen af successionsreglerne forudsætter endvidere at der overdrages mindst 1 % af 

kapitalen i selskabet jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 2.  

Det er ligeledes en betingelse for at man kan anvendes reglerne om succession, at beskatning kan 

finde sted, den dag erhververen afstår aktierne. Det betyder derfor at der kun kan succederes hvis 

erhververen ikke er skattepligtig til Danmark.  

Familiesuccession er udelukket hvis der i forbindelse med overdragelsen ikke opstår en avance, 

som på normalvis ville være skattepligtig. Dermed kan der ikke succederes i en avance, som efter 



28 
 

almindelige omstændigheder vil være skattefri, eller hvis der opstår et tab i forbindelse med 

overdragelsen.  

Formålet med successionsreglerne er primært at lette familieoverdragelser, både i levende live og 

ved død, men ligeledes også for at gøre det muligt at foretage og lette omstruktureringer i selskabet.   

Valget omkring om overdragelsen skal ske med succession, er dog ikke afgørende for vederlaget af 

overdragelsen. Dette betyder at selvom overdragelsen sker med succession, skal der finde et 

vederlag sted i forbindelse med overdragelsen. Dette vederlag kan være i forskellige former, blandt 

andet ved kontant vederlag eller gaveoverdragelse. Dog vil der i forbindelse med 

successionsoverdragelse ske et prisnedslag af vederlaget, som følge af den udskudte skat der 

opstår i forbindelse med overdragelse med succession. I SKM2008.876.LSR10 har Skattestyrelsen 

slået fast at der skal anvendes handelsværdien på de overdragne aktier, ved fastsættelse heraf, skal 

der tages hensyn til den skatteforpligtelse som erhververen overtager. Denne eventualforpligtelse 

antages af Landsskatteretten, i ovenstående bindende svar, at ligge under kurs 100. I forbindelse 

med overdragelsen skal der foretages en konkret vurdering af til hvilken kursværdi denne 

eventualforpligtelse skal fastsættes til.  

 

Reglerne for at overdrage aktier i et selskab med succession findes i ABL § 34. Heri fremgår 

endvidere at der ikke må være tale om et pengetankselskab (passiv kapitalanbringelse), dette vil 

blive beskrevet nærmere nedenfor.  

Personkredsen hvormed der kan overdrages med succession er jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 1  følgende: 

”Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en 

samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne 

i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt 

slægtskabsforhold”.  

Der er tale om en udtømmende liste, og dermed kan der ikke overdrages med succession til andre 

end den nævnte personkreds.  Der er dog også mulighed for ifølge ABL § 35 at overdrage til nære 

medarbejder med succession. Nære medarbejder klassificeres som medarbejder der har været 

fuldtidsbeskæftiget i selskabet eller koncernforbundne selskaber i mindst 3 år inden for de seneste 

5 år inden overdragelsen.  

Det betyder at overdragelser fra børn til forældre ikke er omfattet, og en overdragelse fra barn til 

forældre, som udgangspunkt ikke kan ske med succession. Det er dog i visse tilfælde mulighed for 

                                                
10 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1789107 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201547_P22?src=document
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1789107
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at det alligevel kan ske, hvis overdragelsen sker i forbindelse med at reparere et tidligere gennemført 

generationsskifte, som ikke har udviklet sig i overensstemmelse med den oprindelige hensigt. Det 

er muligt at overdrage med succession på denne måde de første fem år efter den første 

successionsoverdragelse. Det er et krav at den første overdragelse er sket med succession. 

Reglerne herfor findes i ABL § 36.  

Der skal være enighed mellem overdrageren og erhververen om at reglerne om skattemæssig 

succession skal anvendes, førend reglerne kan anvendes.   

Erhververen vil indtræde i overdragerens skattemæssige stilling. Det betyder at erhververen anses 

for at have anskaffet de overdragne aktier på samme tidspunkter og til samme anskaffelsessum som 

overdrageren, endvidere indtræder erhververen også i overdragerens næringshensigt.   

En yderligere betingelse for at succession kan anvendes er, at skattestyrelsen har fået meddelelse 

om dette senest i forbindelse med indgivelsen af overdragerens selvangivelse. Ved styresignal af 8. 

april 2011 blev praksis ændret således at hvis der ikke bliver givet meddelelse herom til 

skattestyrelsen, vil det ikke automatisk medføre beskatning, men blot betyde at selvangivelsen er 

forkert, samt at det vil være overdrager og erhverver, som har bevisbyrden for at kunne dokumentere 

at der er sket overdragelse med succession. 

Pengetanksreglen  

Et pengetanksselskab, er et selskab der i overvejede grad består af passiv kapitalanbringelse. 

Bestemmelserne omkring hvornår et selskab anses for at være et pengetanksselskab findes i ABL 

§ 34 stk. 6.  

Det fremgår at et selskab anses for i overvejende grad at bestå af passive kapitalanbringelse 

(besiddelse af ejendomme og værdipapir og kapitalandele), hvis et af nedenstående kriterier er 

opfyldt: 

▪ 50 % af selskabets indtægter (både nettoomsætning og øvrige indtægter) i gennemsnittet 

de seneste tre regnskabsår stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapir mv.  

▪ Handelsværdien for selskabets ejendomme, kontanter, værdipapir mv. opgjort som 

gennemsnittet de seneste tre regnskabsår udgør over 50 % af den samlede handelsværdi 

for selskabets aktiver.  

▪ Handelsværdien for selskabets ejendomme, kontanter, værdipapir mv. på 

overdragelsestidspunktet udgør over 50 % af den samlede handelsværdi for selskabets 

aktiver.  
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Hvis nogle af aktiverne der normalt ville indgå i beregningen af pengetanksselskab, indgår i 

virksomhedens aktive del, vil disse aktiver ikke tælle med i beregningen. Her kan blandt andet 

nævnes, at hvis selskabet køber en grund og her vil opføre et domicil, bør dette køb ikke medregnes.  

Ligeledes kan der være nogle kontanter og tilgodehavender, som vedrører virksomhedens aktive 

del, og derfor ikke skal medregnes. Her kan blandt andet nævnes tilgodehavende fra salg og 

forudbetaling fra kunder, som direkte skal anvendes til at betale underleverandør tilknyttet denne 

kunde. Det er dog selskabet, der skal kunne godtgøre at disse kontanter og tilgodehavender direkte 

anvendes til at betale underleverandører. Hvis der blot er tale om likvider som nødvendig driftskapital 

til betaling af kreditorer i almindelighed skal disse dog medregnes som passiv kapitalanbringelse.  

Endvidere kan selskabet undlade at medregne fast ejendom, som udlejes mellem selskabet og 

koncernforbundne selskaber, og hvor lejer anvender dette i driften. Ved sådanne tilfælde vil 

ejendommen ikke blive anset som en udlejningsejendom.  

Passivpost  

Passivpost vil blive beregnet, når der sker overdragelse med succession, hvor vederlaget helt eller 

delvist sket ved gaveoverdragelse. Reglerne omkring passivpost fremgår af KSL § 33 D, og bliver 

nærmere beskrevet nedenfor.  

En passivpost er et nedslag i værdien af det overdragende aktiv, som alene har betydning for gavens 

størrelse. Grunden til at denne passivpost beregnes, er for udligning af eventuelle fremtidige 

skattetilsvar vedr. aktiverne/aktierne.  

Passivposten er altså et udtryk for at aktivets værdi reelt er mindre værd end handelsværdi, idet at 

erhververen vil blive beskattet af den værdistigning der er opstået i overdragerens ejertid, som følge 

af succession. Passivposten skal være med til at kompensere for denne ekstra beskatning, som 

erhververen får ved succession. 

Ifølge KSL § 33D stk. 2 beregnes passivposten på baggrund af den lavest mulige skattepligtige 

fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde solgt aktivet på tidspunktet for 

overdragelsen. Passivposten udgør jf. KSL § 33D stk. 3. 30 % af den beregnede fortjeneste, dog 22 

% hvis fortjenesten ville have været aktieindkomst (som det er tilfældet med overdragelse af aktier).    

Skatteministeriet har udsendt et styresignal vedrørende værdiansættelse ved overdragelse med 

succession – SKM2011.406.SKAT11. Heri fremgår det at det ikke er muligt at opnå dobbelt nedslag 

                                                
11 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948156 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948156
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ved successionsoverdragelse med gave. Det betyder altså at der ikke både kan opnås nedslag for 

udskudt skat samt den beregnede passivpost.  

Det er valgfrit om man ønsker at beregne en passivpost og fratrække denne i gave- og 

afgiftsgrundlaget, eller om man i stedet vil fratrække den beregnede udskudte skat i handelsværdien 

af aktierne. Partnerne har dog krav på det største af de beregnede nedslag12. Da der er tale om et 

nedslag der har en direkte påvirkning på gavens størrelse, og dermed også gaveafgiften, vil det 

være mest optimalt at vælge det største nedslag.   

 

Gaveoverdragelse  

Ved generationsskifte er der mulighed for at overdrage hele eller dele af selskabet til den næste 

generation ved gaveoverdragelse. Gaveoverdragelse der sker inden for familien, er omfattet af 

reglerne i BAL kapitel 5. Afgiftens størrelse og beskatningen er afhængig af om gaven er til den nære 

familie eller den ydre familie.  

I henhold til BAL § 22, stk. 1 er følgende gældende for gaver til den tætteste familie:  

”En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et 

grundbeløb på 65.700 kr. (2019-niveau)13 til 

a) afkom, stedbørn og deres afkom,  

b) afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle,  

c) forældre,  

d) personer, der har haft fælles bopæl med, gavegiver de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, 

og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende 

periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af 

institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 

e)  plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, 

når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre 

har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og  

f) stedforældre og bedsteforældre”. 

Endvidere fremgår af BAL § 22 stk. 2 at der afgiftsfrit kan gives gave til en værdi på 23.000 (2019-

niveau) til børns eller stedbørns ægtefælle. Gaver mellem ægtefæller er ikke afgiftspligtige jf. BAL § 

22 stk. 3.  

                                                
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948156 
13 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948156
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
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Det kun familie, der er omfattet af gaveafgiftskredsen i BAL. Det betyder endvidere at, hvis der i 

forbindelse med overdragelse til nære medarbejder vælges at give en gave til den nære 

medarbejder, vil denne gave ikke være omfattet af reglerne i BAL. Den nære medarbejder vil derfor 

blive beskattet af gaven efter SL § 4 (Almindelige, personlig skattepligtige indkomst). Der vil ikke 

været et bundfradrag for beskatning af denne gave.  

De ovennævnte gaver kan både gives i form af kontanter og andre gaver end kontanter. Beløb 

satserne er gældende både hvis der gives gave i form af kontanter eller andre gaver end kontanter. 

Hvis gavens størrelse overstiger bundfradraget, vil forskelsbeløbet blive beskattet med 15 % i 

gaveafgift jf. BAL § 23 stk. 1. dog skal der jf. BAL § 23 stk. 2 betales 36,25 % i afgift ved gave til 

stedforældre og bedsteforældre (§ 22 stk. 2 litra f). Bundfradraget gælder for et kalenderår, hvorfor 

bundfradraget ikke gælder pr. gave, men derimod for alle gaver der er givet i kalenderåret. Der kan 

altså godt gives flere gaver i et kalenderår der hver for sig er under grænsen, men samlet er over, i 

så fald vil der skulle betales gaveafgift af det beløb der overstiger bundfradraget.   

Ovenstående bundfradrag gælder for en person, der giver en gave. Det er som barn muligt at få 

denne gave for begge forældre, hvorfor det for et gift par er muligt at give sit barn en afgiftsfri gave 

på 131.400 kr. (2019- niveau).  

BAL er blevet ændret ved lov nr. 683 af 8. juni 2017, for at gøre det nemmere at overdrage 

erhvervsvirksomheder (både enkelmandsvirksomhed eller selskab). I den forbindelse er § 23 A og 

23 B blevet indsat. Disse bestemmelser indeholder en række regler omkring gaveafgiften, når der 

gives gave i forbindelse med overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Der er mulighed for at få 

nedsat gaveafgiftssatsen, når gaven gives i forbindelse med overdragelse. Det fremgår af BAL § 23 

A stk. 1 at ved gaver i forbindelse med overdragelser af erhvervsvirksomheder, betales lavere 

gaveafgift, satsen fremgår af BAL § 23 A stk. 4. De virksomhedsoverdragelser der er omfattet af 

disse regler, er selskaber og virksomheder der opfylder betingelserne for at kunne overdrage med 

succession. Ud over dette skal følgende betingelser ligeledes være opfyld for at der kan betales 

lavere gaveafgift: 

• Gavegiver skal have ejet selskabet eller virksomheden det seneste år forud for 

overdragelsen.  

• Gavegiver eller dennes nærtstående har i mindst et år af gavegivers ejertid deltaget aktivt i 

den personlige virksomheds daglige drift i et ikke uvæsentligt forhold eller ved selskab at 

have deltaget i selskabets ledelse.  
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Afgiftssatsen jf. BAL § 23 A stk. 4 fremgår nedenfor:  

Årstal  2016 2017 2018 2019 2020 

Gaveafgift  13% 13% 7% 6% 5% 
 

Det er ligeledes et krav jf. BAL § 23 B stk. 1, at gavemodtager i en periode på 3 år efter modtagelsen, 

ikke direkte eller indirekte overdrager hele eller del af selskabet. I så fald vil gaveafgiftssatsen blive 

forhøjet til 15 %. Dog vil forhøjelsen blive reduceret forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden 

der ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten af forhøjelsen påhviler modtageren.  Dog 

gælder dette ikke hvis overdragelsen sker som følge af erhververens død, livstruende sygdom eller 

ved gave til en erhverver der hører ind under personkredsen i BAL § 22 stk. 1. Endvidere vil 

afgiftsbeløbet heller ikke blive forhøjet hvis overdragelsen sker i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse eller ved skattefri omstrukturering i selskabet, hvor der ved denne 

omdannelse eller omstruktureringer ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende 

selskab. I sådanne tilfælde vil restløbetiden dog gælde for aktierne i det selskab der er modtaget 

som vederlag.  

 

I forbindelse med at der gives en gave i andre værdier en kontanter, skal handelsværdien for gaven 

findes, når der skal beregnes gaveafgift. Ifølge BAL § 27 stk. 1 skal gavens værdi fastsættes til 

handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen af gaven. Den fastsatte handelsværdi for gaven er 

bindende for gavegiver og gavemodtager. Dog er der en mulighed for at Skattestyrelsen kan 

korrigere denne værdiansættelse i op til 6 måneder efter anmeldelsen er modtaget hvis de ikke 

mener at værdiansættelsen svarer til handelsværdi på tidspunktet for gavens modtagelse jf. BAL § 

27 stk. 2.  

Såfremt det vælges at hele selskabet skal overdrages til den næste generation som en gave, betyder 

det at overdrageren ikke får et kontant vederlag i forbindelse med overdragelsen. Dette kan have en 

stor betydning for om overdrageren vil have tilstrækkelige midler til at opretholde en fornuftig 

levestandard efter overdragelsen af selskabet. Selvom at det vælges at hele selskabet skal 

overdrages ved gave, vil overdragen fortsat blive beskattet af den avance der opstår i forbindelse 

med overdragelsen, ligesom hvis der var sket et almindeligt salg af selskabet. Der er dog en 

mulighed for at overdrageren ikke vil blive beskattet af den avance, der opstår i forbindelse ved 

overdragelsen, dette er hvis reglerne om succession samtidige anvendes.  

Gaveoverdragelse kan derfor både ske med og uden succession. Hvis der sker gaveoverdragelse 

med succession, skal gaveafgiftsgrundlaget nedsættes med passivposten der jf. ovenfor udgør 22 
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% af den skattepligtige aktieavance. Det betyder derfor at grundlaget for gaveafgiften bliver nedsat 

og herved bliver der betalt en lavere gaveafgift. Grunden til denne lavere gaveafgift, er at 

erhververen overtager skatteforpligtelsen der påhviler aktierne. Erhververens anskaffelsessummen 

for aktierne vil være det samme, som den oprindelige anskaffelsessum. Hvorimod hvis der sker 

overdragelse ved gave uden succession, vil det være grundlaget for gaveafgiften, som bliver 

anskaffelsessummen for aktierne.  

Det betyder derfor at der kan være stor forskel på om der overdrages ved gaveoverdragelse med 

eller uden succession.  

Hvem skal afregne gaveafgiften?  

I BAL § 30 er følgende gældende: ”Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse 

af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren 

for betaling”. 

Hvilket betyder at begge parter hæfter for betaling af afgiften, og at begge parter kan forestå 

indbetalingen. Afgiftsbeløbet vil være forskelligt alt efter om det er giver eller modtager der betaler 

afgiften.  

Nedenfor er et udsnit fra skat.dk hvoraf det fremgår at afgiften bliver mindre hvis giver betaler den, 

hvorfor der således er en skattemæssig fordel, ved at lade gavegiver betale afgiften. 

Besparelsen skyldes, at såfremt gavegiver betaler gaveafgiften, skal der ikke beregnes afgift af dette 

beløb. Det betyder derfor at det afgiftspligtige beløb bliver lavere, hvis giver betaler afgiften. I 

nedenstående eksempel vil givers omkostning til gaven blive den samme, men besparelsen i 

gaveafgiften vil give barnet det højere nettobeløb. Dette kan have en stor betydning i forbindelse 

med et generationsskifte, idet at det ofte vil have stor betydning, hvor stor en afgift der skal betales.  

  

Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842 

I forbindelse med et generationsskifte, kan det have stor betydning for om det er giver eller modtager 

der betaler gaveafgiften, dels i hvor meget skat der skal betales, men ligeledes også i forbindelse 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842
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med finansieringsbehovet for modtager. I alle tilfælde vil gaveafgiften være mindst, såfremt giver 

betaler gaveafgiften. Det betyder altså at hvis der som i ovenstående tilfælde betales det samme i 

gave, vil nettogaven blive størst, der hvor det er giver der betaler afgiften. Så ikke nok med at der 

spares i skat, vil det også være et lavere beløb der skal gives i gave, og derved vil det være en fordel 

både for giver og modtager.  

 

Delkonklusion: skattemæssige konsekvenser 

I dette kapitel bliver der redegjort for de skattemæssige forhold ved salg af kapitalandele, herunder 

beregning af avancen ved salg og beskatning af aktieindkomst.  

Hovedreglen for beregning af gevinst/tab på aktier og anparter er for personer realisationsprincippet 

(gennemsnitlig købspris fratrukket faktisk salgspris) og for Selskaber er det lagerprincippet 

(beskatning af urealiserede gevinst/tab).  

Gevinst/tab ved salg, og udbytte anses for at være aktieindkomst. Beskatningen for personer er 

27%/42 %. For selskabet vil aktieindkomst blive beskattet som almindelig selskabs skat (22 %), dog 

vil der ikke ske beskatning for datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller skattefrie 

porteføljeaktier.  

Succession er en særregel der kan anvendes i et generationsskifte. Erhververen indtræder således 

i overdragerens skattemæssige stilling. Gevinst/tab beskattes altså ikke ved overdragelsen, men 

først ved et senere salg. Succession anvendes ved overdragelser af erhvervsmæssige 

virksomheder eller selskab, hvorfor det ikke er muligt at anvende hvis selskabet klassificeres som et 

pengetanksselskab (passiv kapitalanbringelse).  

Reglerne om gaveoverdragelse og gaveafgift er relevante, fordi finansiering ofte er et vigtigt element 

i et generationsskifte. Afgiften beregnes på baggrund af en procentandel af gavens størrelse. 

Afgiftens størrelse afhænger dels af personkredsen og dels af handelsværdien af gaven. 

Gaveafgiften kan betales af både giver og modtager, og er lavest hvis giver betaler.   
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6: Omstruktureringsmodeller  

Nedenfor vil de forskellige relevante omstruktureringsmodeller blive gennemgået, der vil blive 

gennemgået de modeller der anses mest relevante i forbindelse med et generationsskifte. I kapitel 

7 vil de modeller der er mest relevante for Andersens Møbler A/S blive analyseret. I kapitel 8 er det 

valgte løsningsforslag til hvordan generationsskiftet mest optimalt kan ske. Som det fremgår tidligere 

i afhandlingen, er den skattemæssige behandling forskellig alt efter om det er personer eller 

selskaber der afstår aktierne. Derfor kan det i nogle situationer være relevant at foretage 

omstruktureringer af selskabet, inden selve generationsskiftet foretages. Omstruktureringerne sker 

for at kunne opnå den mest optimale situation for selskabet og de involverede parter, inden der 

foretages et generationsskifte. Det kan både være på baggrund af skattemæssige fordele med også 

forretningsmæssige fordele.  Af typiske omstruktureringer der vil være mulige og relevante i 

forbindelse med generationsskifte er; etablering af holdingselskab, udskille dele af selskabet, 

sammenlægning af flere selskaber i en koncern mv.  

Som det fremgår i kapital 1, bør et generationsskifte planlægges i god tid. Dette skyldes at der er 

nogle af nedenstående omstruktureringsmodeller, som kan tage nogle år at fuldføre samt at der for 

nogle modeller er et ejertidskrav der skal tages højde for, og derved kommer der til at gå nogle år, 

før selve generationsskiftet kan finde sted.   

I de følgende afsnit vil der blive redegjort for teorien bag de forskellige omstruktureringsmodeller, 

samt hvordan disse kan anvendes i forbindelse med generationsskiftet.  

 

Tilbagesalg til det udstedende selskab  

Ved tilbagesalg til det udstedende selskab forstås, hvor aktionæren sælger en del af sin aktiepost 

tilbage til det selskab, som har udstedt aktierne, i stedet for at skulle sælge sin andel til køber. Ved 

anvendelse af disse regler, kan køber både være familie, medarbejder samt en uafhængig 

tredjemand. Aktionæren kan også sælge sine aktier tilbage til selskabet, uden at de skal sælges 

videre til en køber kort tid efter.  

Reglerne er særligt anvendelige i tilfælde hvor der er flere aktionærer og en enkel ønsker at træde 

ud, men de øvrige ikke kan købe den udtrædende aktionærs andel. I så fald kan selskabet erhverve 

egne aktier, som bliver beholdt i selskabet. Således at der efterfølgende ikke træder en ny ekstern 

aktionær ind i selskabet. Konsekvensen heraf vil være at de øvrige aktionærer nu får en større 

indflydelse i selskabet, da de også får indflydelsen på baggrund af en andel af de egne aktier.   
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Et tilbagesalg bliver sidestillet med en kapitalnedsættelse. Aktierne bliver dog ikke annulleret, hvorfor 

den nominelle kapital er den samme efter tilbage salget. Dette medføre endvidere at et tilbagesalg 

vil være relevant, såfremt selskabskapitalen er højere end minimumskapitalen. Det er en betingelse 

at selskabet efter tilbage salget overholder betingelserne jf. SE § 4 omkring krav til 

minimumskapitalen. Ved bedømmelse af om selskabet overholder dette, skal andelen af egne 

kapitalandel fratrækkes den registreret kapital jf. SE § 197 stk. 1, 2 pkt. Derved kan et aktieselskab 

ikke erhverve egne kapitalandele, såfremt selskabskapitalen er på 400.000 kr.  

Aktionæren får en del af det overførte resultat udbetalt, og herved bliver selskabets værdi mindre. 

Denne model forudsætter at selskabet er overkapitaliseret, således at værdierne derved kan trækkes 

ud af selskabet, uden at det påvirke driften af selskabet. Derved er det ligeledes et krav at den andel 

der købes, kan rummes inden for selskabets frie reserver, derved den samme andel som kan 

anvendes til udbytte jf. SE § 197. Der er ikke nogen grænse for hvor mange egne kapitalandele 

selskabet kan købe, hvis blot det kan rummes inden for de frie reserver.  

Ved et tilbagesalg til det udstedende selskab vil aktionæren blive beskattet som var der sket 

udbytteudlodning. Det betyder derfor at aktionæren bliver beskattet af salgssummen, og ikke af 

avancen som det er tilfældet, ved almindeligt salg af aktier. Salgssummen vil blive beskattet som 

aktieindkomst efter LL § 16B stk. 1.    

Grunden til at aktionæren ved salget vil blive beskattet af salgssummen og ikke avancen, er at et 

tilbagesalg selskabsretligt er en kapitalnedsættelse i selskabet. Og dermed bliver aktionæren stillet, 

som var der sket en kapitalnedsættelse, hvilket bliver sidestillet med udbytteudlodning.   

For selskabsaktionærer har det tidligere været de samme regler der var gældende, således at 

salgssummen blev beskattet som udbytte, det gav dog nogle udfordringer, idet at selskaber kan 

modtage skattefrit udbytte, og dette tilbagesalg dermed blev skattefrit for selskabsaktionærer. På 

baggrund af TFS 2006 1062 blev dette ved lov. Nr. 344 af 18. april 2007 strammet, således at 

selskabers tilbagesalg til udstedende selskab med en ejertid under 3 år vil blive beskattet som 

aktieavance, og ikke som udbytte. Det betyder nu at selskabsaktionærer skal have ejet deres aktier 

i mere end 3 år, før de skattefrit kan foretage tilbagesalg til det udstedende selskab.  

Tilbagesalg til det udstedende selskab har den fordel i forbindelse med almindeligt salg eller 

generationsskifte, at overdragelsen bliver finansieret af lavt beskattet midler (selskabets egne 

midler). Endvidere bliver tilbagesalg til det udstedende selskab særligt anvendt hvis der er flere 

aktionærer i selskabet og den ene ønsker at afstå sine aktier, men at de øvrige ikke kan finansiere 

købsprisen for aktierne. Når selskabet skal sælge de egne aktier til en ny aktionær, vil selskabet jf. 

ABL § 10 ikke blive beskattet heraf.  
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Aktieombytning  

Ved aktieombytning vil der blive etableret en koncernstuktur, hvor der indskydes et holdingselskab 

mellem det oprindelige selskab og den fysiske ejer. Det betyder derfor at kapitalejeren (den fysiske 

person) vil bytte sine kapitalandele i driftsselskabet ud med kapitalandele i holdingselskabet. Det vil 

herefter være holdingselskabet som er den nye kapitalejer i driftsselskabet. Ved aktieombytning vil 

den ultimative ejer fortsat være den samme, i stedet for tidligere at have ejet kapitalandelene direkte 

i driftsselskabet, vil den ultimative ejer nu eje kapitalandelene indirekte gennem et nystiftet 

holdingselskab.  

Nedenfor er en skitse af hvordan strukturen ændrer sig ved aktieombytning: 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Det overordnet motiv for at foretage en aktieombytning, er at få etableret en koncernstruktur, og 

herved kunne udnytte de fordele der er ved en koncernstruktur. En årsag til at kapitalejeren kan have 

et ønske om at få etableret en koncernstruktur, er at ejeren har mulighed for at spare op i 

holdingselskabet, forstået på den måde at der skattefrit kan flyttes frie midler samt overskydende 

likviditet fra driftsselskabet til holdingselskabet i form af udbytte. Dermed kan den overskydende 

likviditet blive adskilt fra driften i datterselskabet. Det betyder samtidige at ejeren nemmere vil kunne 

bruge den overskydende likviditet på øvrige investeringer, hvis det er et ønske.  

Endvidere kan det i forbindelse med salg, have en fordel at ejeren er et holdingselskab, fordi 

personer vil blive beskattet af den avance der opstår i forbindelse med et salg, mens at frasalg af 

datterselskab vil være skattefrit i holdingselskabet, såfremt der ejes mere end 10 % jf. ABL § 8.  

Skattemæssigt sidestilles en aktieombytning med afståelse af kapitalandelene. Derfor vil en 

aktieombytning som hovedregel medføre beskatning efter reglerne i ABL. Der er dog en mulighed 

for at en aktieombytning kan ske skattefrit ved succession jf. ABL § 36 stk. 3. 

Når der foretages en aktieombytning, vil der blive stiftet et holdingselskab med apportindskud af 

kapitalandelene i datterselskabet. Derved skal der udarbejdes en vurderingsberetning i forbindelse 
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med denne aktieombytning. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en uafhængig 

vurderingsmand, det kan evt. være en godkendt revisor.  

Aktieombytning er som udgangspunkt skattepligtig, med mindre man kan succedere og dermed gøre 

det skattefrit. Hvis man ønsker at betale skatten nu, vælger man skattepligtig aktieombytning. 

Skattepligtig aktieombytning  

Ved en skattepligtig aktieombytning, vil der skatteretligt ske et salg af aktionærens kapitalandele i 

driftsselskabet, som betaling herfor vil aktionæren modtage kapitalandele i holdingselskabet. 

Anskaffelsessummen for kapitalandelene i holdingselskabet vil svare til handelsværdien af 

driftsselskabet. Holdingselskabet vil modtage kapitalandele i driftsselskabet, svarende til 

handelsværdien af driftsselskabet, idet at de er denne som anvendes som køb/salgspris.  

Aktieombytningen vil blive sidestillet med et salg, og aktionæren vil blive beskattet af avancen 

mellem handelsværdien for selskabet på ombytningstidspunktet og den oprindelige kostpris for 

driftsselskabet. Det betyder at en sådan aktieombytning, kan have store skattemæssige 

konsekvenser for aktionæren. I det at avancen vil blive beskattet med henholdsvis 27 % eller 42 % 

som beskrevet ovenfor.  

Anskaffelsessummen for kapitalandelene i holdingselskabet, vil være handelsværdien af 

driftsselskabet. Holdingselskabets kostpris for kapitalandelene i driftsselskabet vil ligeledes være 

handelsværdien i driftsselskabet, idet det er det de er ”købt” til.  

Skattefri aktieombytning  

Ved en skattefri aktieombytning byttes kapitalandele i driftsselskabet ud med kapitalandele i 

holdingselskabet. Der foretages en ombytning med skattemæssige succession, og derfor har denne 

ombytning ikke nogen skattemæssige konsekvenser for aktionæren. Det betyder at aktionærens 

anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt for kapitalandelene i holdingselskabet, vil være den 

oprindelige anskaffelsessum og tid for driftsselskabet. Det betyder at den avance, som ville opstå 

hvis der var foretaget en skattepligtig aktieombytning, og som aktionæren ellers ville have været 

skattepligtig af, bliver udskudt til det tidspunkt hvor aktionæren afstår sine aktier i holdingselskabet.  

Der er nogle betingelser der skal være opfyldt for at der kan foretages skattefri aktieombytning. Disse 

bliver beskrevet nedenfor: 

• Det er en betingelse at det erhvervende selskab får flertallet af stemmerne. Hvorfor en 

skattefri aktieombytning ikke kan ske til to selskaber.  

• Det er en betingelse at de kapitalandele, der ønskes ombyttet skattefrit, er aktier/anparter 

mv. der er omfattet af ABL § 1 stk. 2.  
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• Når der foretages en skattefri aktieombytning, kan det jf. ABL § 36 stk. 4 gennemføres inden 

for en periode på 6 måneder, regnet fra første ombytningsdag. Der er dog en mulighed for at 

få dispensation for at få denne frist forlænget af skattemyndighederne.  

Som udgangspunkt skal Skattestyrelsen give tilladelse, for at der kan foretages en skattefri 

aktieombytning. Dog er der mulighed for at man kan foretage en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse.  

Skattefri aktieombytning med tilladelse  

Når der foretages en skattefri aktieombytning med tilladelse fra skattemyndighederne, kan 

aktieombytningen ikke ske før skattemyndighederne har givet tilladelse hertil. Det er ikke et krav at 

det er et eksisterende selskab, der søger om tilladelsen hos skattemyndighederne. Det er dog 

sjældent at der ikke er tale om et eksisterende selskab, der søger om tilladelsen. Dette kan eks. 

være ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor der kan søges om tilladelsen på vegne af det 

kommende selskab, før selve omdannelsen har fundet sted.   

Skattemyndighederne vil inden tilladelsen gives, undersøge motivet for aktieombytningen. Der gives 

kun tilladelse til forretningsmæssigt begrundede aktieombytninger. Det betyder endvidere at der ikke 

gives tilladelse, hvis den primære årsag til ombytningen, er at opnå en skattemæssige fordel. Det er 

derfor vigtigt at ansøgningen bliver velbegrundet, og at alle væsentlige forhold medtages i 

ansøgningen. Det vil være en konkret vurdering hos skattemyndighederne der afgør om der i det 

konkrete tilfælde er en forretningsmæssig begrundelse for aktieombytningen. Det vil sjældent blive 

anset som forretningsmæssigt begrundet, hvis ombytningen udelukkende sker i forbindelse med et 

generationsskifte. Da skattemyndighederne, i sådanne tilfælde vil anse den skattefrie 

aktieombytning, som foretaget med henblik på at udskyde beskatningen, til et senere salg af 

aktierne. Af denne årsag er man ofte nødsaget til, i forbindelse med et generationsskifte, at foretage 

en skattefri aktieombytning uden tilladelse (se forklaring i næste afsnit).  

Når selskabet har modtaget tilladelsen fra skattemyndighederne, har selskabet samtidige et 

anmeldelseskrav. Anmeldelseskravet gælder i tre år og betyder at hvis der sker væsentlige 

ændringer skal det oplyses til skattemyndighederne. Det kan eksempelvis være ændringer som 

frasalg af datterselskab/aktiviteter, ændringer i aktieklasser, ændringer der har betydning for 

stemmefordelingen, tilbagesalg af aktier, ændringer i ejerstrukturen eller ændringer i 

koncernstukturen.  

Hvis der efterfølgende ansøges om en ny skattefri omstrukturering, eksempelvis en skattefri 

spaltning, vil der ikke ved ansøgningen automatisk ske anmeldelse af ændringer i forhold til den 

oprindelige aktieombytning. Man bør derfor i den nye ansøgning henvise til at denne ansøgning 
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samtidige ønskes behandlet som en anmeldes for den tidligere tilladelse. Der skal dog ikke ske 

anmeldes hvis forholdet er oplyst i tilladelsen om den skattefrie aktieombytning.  

Når der sker en anmeldelse af ændringer i de forhold der ligger til grund for tilladelsen. Vil 

skattestyrelsen foretage en prøvelse af om ændringerne stemmer med den oprindelige tilladelse 

eller om ændringen strider imod de overvejelser, det lå til grund for den oprindelige tilladelse. Som 

udgangspunkt vil tilladelsen blive opretholdt, når ændringer anmeldes. Der er dog en undtagelse, 

hvis de ændrede forhold havde været til hindrer for at kunne få tilladelsen i første omgang, samt hvis 

forholdene havde været kendte på tidspunktet for den oprindelige ansøgning. Hvis den efterfølgende 

ændring vurderes at medføre en omgåelse af skattelovgivningen eller at ændringer ikke er i lighed 

med det oprindelige formål, kan Skattestyrelsen tilbagekalde tilladelsen. I sådanne tilfælde vil 

ombytningen blive skattepligtig, såfremt den alligevel gennemføres.  

Hvis der er tale om viljebestemte/forudsigelige ændringer, skal disse anmeldes skriftligt til 

skattemyndighederne senest 3 måneder før ændringen påtænkes gennemført. Hvis der i stedet er 

tale om uforudsigelige ændringer, skal der gives besked til skattemyndighederne seneste 1 måned 

efter ændringen er kommet til ansøgerens kendskab. I værste fald kan konsekvensen af at der ikke 

sker anmeldelse af væsentlige ændringer, være at ombytningen anses for skattepligtig.  

Skattefri aktieombytning uden tilladelse  

Det er også muligt jf. ABL § 36, stk. 6 at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra 

skattemyndighederne.  

Hvis aktieombytningen foretages uden tilladelse, er der nogle yderligere betingelser, der skal være 

opfyldt for at der kan gennemføres en skattefri aktieombytning uden tilladelse.  

• Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en evt. kontant udligningssum skal svare til 

handelsværdien af de ombyttede aktier.  

• Det erhvervede selskab, må ikke afstå aktierne i en periode på 3 år efter ombytnings-

tidspunktet. (ejertidskrav/Holding krav) 

• Aktionæren der har bestemmende indflydelse i selskabet, skal ombytte aktierne til et selskab 

der er hjemmehørende på Færøerne, Grønland, en stat der er medlem af EU/EØS eller en 

stat der har en dobbeltbeskatnings overenskomst med Danmark.  

Ved den skattefrie aktieombytning uden tilladelse er det ikke et krav om at ombytningen skal være 

forretningsmæssigt begrundet. Dog er det ovenfor nævnte ejertidskrav indsat for at forhindre 

skatteundgåelse. Det er dog alligevel muligt at afstå aktierne i denne periode, såfremt dette sker ved 
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en efterfølgende skattefri omstrukturering, og der i forbindelse hermed ikke sker vederlæggelse med 

andet end aktier.   

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse, skal der ligeledes gives meddelelse til 

Skattestyrelsen om at denne aktieombytning har fundet sted. Denne meddelelse skal gives til 

Skattestyrelsen senest på tidspunktet for afgivelsen af oplysninger (selvangivelse) for det indkomstår 

hvor aktieombytningen er gennemført, jf. ABL § 36 stk. 7. Det er det erhvervende selskab, der skal 

give Skattestyrelsen oplysninger om at selskabet har deltaget i en skattefri aktieombytning. Der er 

dog ikke et anmeldelseskrav til Skattestyrelsen, ligesom det er tilfældet ved en skattefri 

aktieombytning med tilladelse fra Skattestyrelsen.  

 

Spaltning  

Ved spaltning forstås den situation, hvor hele eller dele af selskabet splittes ud i to eller flere 

selskaber. Denne transaktion kan både ske til eksisterende eller nye selskaber. Aktionæren i det 

hidtidige selskab, vil ved spaltningen få aktier eller anparter i de nye selskaber, til en værdi svarende 

til værdien af aktierne eller anparterne i det indskydende selskab. Ved en spaltning sker der ikke en 

ændring i ejerkredsen. I stedet for at ejeren tidligere have ejerskab i et selskab, har ejeren det nu i 

flere selskaber. Reglerne om spaltning findes i FUL § 15 A og 15 B.  

Der findes to forskellige former for spaltning: grenspaltning og ophørsspaltning. Som udgangspunkt 

er der ikke nogen forskel på den skattemæssige behandling ved henholdsvis ophørs- og 

grenspaltning. Men dog er der nogle selskabsretlige forskelle ved ophørs- og grenspaltning, som i 

nogle tilfælde kan have en stor betydning. Ved ophørsspaltning vil al aktiviteten bliver spaltet ud i to 

nye selskaber. Mens det ved grenspaltning kun er noget af aktiviteten, der bliver spaltet ud i et nyt 

selskab, mens en del af aktiviteten vil forblive i det eksisterende selskab.  

Nedenfor er en skitse af henholdsvis grenspaltning og ophørsspaltning: 

   

Kilde: egen tilvirkning 
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Forskellen på de to former for spaltning vil have en betydning for eventuel skattemæssige 

underskud, garantier og øvrige eventuelle forpligtelser. Ved en grenspaltning vil disse forblive i det 

eksisterende selskab. Mens eventuelle skattemæssige underskud mv. vil fortabes ved en 

ophørsspaltning.  

Det er både muligt at foretage en vandret og en lodret spaltning i koncernforhold. I forbindelse med 

generationsskifte vil det dog primært være en vandret spaltning der er aktuel, således at de 

udspaltede selskaber bliver søsterselskaber.  

 

Ligesom ved aktieombytning, kan der både foretage en skattepligtig eller en skattefri spaltning. Ved 

en skattefri spaltning er der mulighed for at vælge at gennemføre denne enten med og uden tilladelse 

fra Skattestyrelsen.  

I relation til et generationsskifte bliver en spaltning brugt i tilfælde, hvor ejeren anser det for relevant 

at få delt aktiviteten ud i forskellige enheder. Det kan eksempel være hvis det kun er en del af 

selskabet der ønskes generationsskiftet, mens en anden del af selskabet enten skal beholdes til et 

senere tidspunkt, eller sælges til anden side. Et konkret eksempel kan være at der i selskabet udover 

hovedaktiviteten er en udlejningsejendom. Der kan være et incitament til at få splittet 

hovedaktiviteten fra udlejningsejendommen, for enten at overdrage disse i to etaper, eller at 

overdrage en del i familie og sælge den anden del til tredjemand. En spaltning kan altså bruges hvis 

et selskab består af flere selvstændige enheder, og det ønskes at få slanket balancen, ved at få 

spaltet de enheder der ikke er en del af hovedaktiviteten ud til særskilte virksomheden. Endvidere 

kan spaltning også anvendes hvis ejeren har flere børn, som skal overtage selskabet, således at der 

laves en opsplitning, så hvert barn kommer til at eje sit eget selskab, i stedet for at børnene kommer 

til at eje et fælles selskab. Dette kan blandt andet gøres ved at der foretages en spaltning af 

holdingselskabet, som ejer 100 % af datterselskabet, hvor aktiviteten ligger i. Således vil hvert barn 

nu eje en andel af aktierne i det fælles ejet datterselskab. Fordelene herved er at børnene selv vil 

kunne disponere over de midler, der er i deres eget holdingselskab, eksempel i relation til udbytte 

og hvis den ene ønsker at have øvrige investeringer i holdingselskabet.  

En spaltning bruges derfor ofte i de indledende overvejelser af et generationsskifte, for at slanke 

virksomheden og gøre klar til at foretage generationsskiftet.  

Skattepligtig spaltning  

Ved en skattepligtig spaltning vil det blive anset som om, at aktierne i det selskab der spaltes, bliver 

solgt. Aktierne anses for solgt på det tidspunkt hvor spaltningen endeligt vedtages på en 

generalforsamling.  Og derved er den skattemæssige salgssum for aktierne, kursværdien af aktierne 
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på generalforsamlingsdagen. Aktionæren vil derfor blive beskattet af avancen ved dette ”salg”, som 

forskellen mellem den skattemæssige salgssum og anskaffelsessummen for aktierne i det 

oprindelige selskab.  

Aktionæren vil i forbindelse med den skattepligtige spaltning modtage aktier i to nye selskaber, disse 

aktier anses for købt på generalforsamlingsdagen, og købesummen er kursværdien denne dag.  

Skattefri spaltning  

Forskellen fra en skattepligtig spaltning, er at den skattefrie spaltning sker med fuld succession for 

aktionæren. Hvilket betyder, at der ikke vil ske en afståelsesbeskatning på tidspunktet for spaltning, 

men først på det tidspunkt, hvor aktierne eller anparterne i de nye selskaber bliver afstået.  

Det er et krav ved skattefri spaltning, at aktionæren skal tildeles aktier eller en kontant 

udligningssum, svarende til handelsværdien af aktierne i det selskab, der bliver spaltet  

For at der kan foretages skattefri spaltning, er det ligeledes et krav, at spaltningsdatoen skal være 

sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.  

Skattefri spaltning med tilladelse  

En skattefri spaltning med tilladelse fra skattemyndighederne, kræver at spaltningen er 

forretningsmæssigt begrundet. Reglerne for en skattefri spaltning med tilladelse er stort set identiske 

med reglerne ved skattefri aktieombytning med tilladelse. Det betyder endvidere at der er et 

anmeldes krav, såfremt der sker væsentlige ændringer i selskaberne eller ejerforholdene efter den 

modtagne tilladelse. Ud over de gældende regler, som er nævnt ved afsnittet om skattefri 

aktieombytning med tilladelse, er det ligeledes et krav at ansøgningen om tilladelse indeholde et 

udkast til en fælles regnskabsopstilling, der viser fordelingen af aktiverne og passiverne mellem de 

to nye selskaber. Herved vil skattemyndighederne kunne afgøre om der er foretaget korrekt fordeling 

mellem aktiverne og passiverne i de to nye selskaber.  

Skattefri spaltning uden tilladelse  

Det fremgår af FUL § 15 A stk. 1, 4 pkt. at selskaberne har mulighed for at foretage skattefri spaltning 

uden tilladelse, hvis der er nogle betingelser der er opfyldt, disse vil blive nævnt nedenfor.  

Der kan ske skattefri spaltning uden tilladelse, når både det indskydende og modtagne selskab er et 

selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF og at der ikke er tale om skattemæssige 

transparent enheder jf. FUL § 15 A stk. 1.  

En skattefri spaltning uden tilladelse kan ikke finde sted, såfremt det indskydende selskab har flere 

aktionærer, og hvis en eller flere aktionærer har været aktionær i mindre end tre år, uden at have 
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rådet over flertallet af stemmerne og at de pågældende samtidige er selskabsdeltager i det 

modtagne selskab, hvor de nu kommer til at råde over flertallet af stemmerne. Skatterådet bekræfter 

i SKM2014.365.SR, at ejertid der er optjent ved succession medregnes når det skal opgøres om 

aktionæren har været aktionær i mere end 3 år. Såfremt der er flere aktionærer i det indskydende 

selskab, skal det derfor undersøges om nogle af disse aktionærer får bestemmende indflydelse i det 

modtagne selskab, samt om de har ejet deres aktier i mere end tre år. Såfremt aktionæren ikke har 

ejet aktierne i mere end tre år og får bestemmende indflydelse efter spaltningen, kan der ikke 

foretages en skattefri spaltning uden tilladelse fra Skattestyrelsen.   

Endvidere er det et krav jf. FUL § 15A stk. 1, 5. pkt. at selskaber der efter spaltningen ejer mindst 

10 % af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke må afstå aktierne i selskaberne i en periode 

på mindst 3 år, regnet fra datoen for vedtagelsen af spaltningen. Der er altså tale om det såkaldte 

Holding krav, som ligeledes er gældende ved skattefri aktieombytning uden tilladelse.  

På trods af dette Holding krav er det dog muligt at foretage efterfølgende omstruktureringer i 

selskabet. Det er et krav at der ved omstruktureringer ikke vederlægges i andet end aktier jf. FUL § 

15 A stk. 1, 6. pkt. Det betyder dermed at selskabsdeltager ikke vil anses for at have afstået aktierne 

i selskabet, hvis der efterfølgende foretages en skattefri aktieombytning, ved ombytning af aktierne 

i det deltagende selskab, med aktier i et mellemliggende holdingselskab. Endvidere vil det heller ikke 

blive anset for afståelse, hvis selskabsdeltagerne efterfølgende spaltes ved en ny skattefri spaltning.  

Holding kravet gælder kun selskabsaktionærer, og gælder derved ikke ved aktionærer der er fysiske 

personer jf. FUL § 15 A stk. 1, 5 pkt.  

Det er også et krav at forholdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab, svarer til 

forholdet mellem aktiver og passiver, i det modtagende selskab jf. FUL § 15 A, stk. 2, 3. pkt. Denne 

værnsregel skal forhindre, at man foretager en skattefri udspaltning af aktiver, i stedet for et 

skattepligtigt salg af aktiverne. Herved forhindrer reglen at det indskydende selskab, ved en skattefri 

spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier og bliver efterladt tilbage kun med gældsforpligtelser. 

Således at en skattepligtig avance der vil opstå ved et efterfølgende salg af det indskydende selskab, 

vil blive reduceret. Derved er disse regler til for at forhindre, at spaltning anvendes for at omgå 

avancebeskatning.    

Ifølge FUL § 15 A, stk. 2, 2. pkt. er det et krav at spaltningen sker til handelsværdi. Således at 

vederlaget med tillæg af en eventuel kontant udligningssum, skal svare til handelsværdien af det 

indskydende selskab.  

Det er endelig en betingelse jf. FUL § 15 A, stk. 2, 4. pkt. at der ikke tildeles et kontant vederlag til 

selskaber der ejer mindst 10 % af kapitalen i det indskydende selskab.  
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Tilførsel af aktiver  

Tilførsel af aktiver betyder jf. FUL § 15C stk. 2 at det oprindelige selskab (det indskydende selskab), 

uden af blive opløst tilfører hele eller dele af aktiviteten til et nystiftet datterselskab (modtagne 

selskab). Det nye selskab bliver stiftet ved apportindskud af aktiviteten. Derved bliver det oprindelige 

selskab nu til et holdingselskab. Modellen minder grundlæggende om aktieombytning, blot hvor det 

foregår omvendt, således at det nye selskab bliver lagt i bunden af koncernen og ikke mellem det 

oprindelige selskab og aktionæren, som det er tilfældet ved aktieombytning. Nedenfor er en skitse 

af hvordan strukturen ser ud før og efter tilførslen af aktiver: 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Ved tilførslen vil der ikke ske en ændring i ejerforholdene idet at det indskydende selskab fortsat vil 

have samme ejer, men nu også vil have et datterselskab, hvor aktiviteten ligger i.  

Reglerne for tilførsel af aktiver findes i FUL § 15C og § 15D.  

Skattemæssigt vil tilførsel af aktiver blive anset som et salg af aktiviteten fra det indskydende selskab 

til det modtagne selskab. Ligesom ved de andre modeller er det også muligt at foretage tilførsel af 

aktiver enten skattepligtigt eller skattefrit.  

Skattepligtig tilførsel af aktiver  

Ved den skattepligtige tilførsel af aktiver vil det indskydende selskab blive beskattet af den avance 

der opstår ved salget af aktiver og passiver til det modtagne selskab. I det at der er tale om 

nettoaktiver vil disse indgå i selskabets indkomst opgørelse og avancen vil blive beskattet som 

almindelige selskabsindkomst (22%).  

I stedet for at det indskydende selskab modtager et vederlag for dette salg af nettoaktiver, vil det 

indskydende selskab modtage aktier i det modtagne selskab. Kostprisen for disse aktier er 

handelsværdien af nettoaktiverne på tilførselstidspunktet.  
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Skattefri tilførsel af aktiver  

For at der kan ske skattefri tilførsel af aktiver, er der nogle generelle betingelser, som skal være 

opfyldt. En af disse betingelser er at både det indskydende og det modtagne selskab, skal være 

omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i henhold til direktiv 2009/133RF, artikel 3. De 

selskaber i Danmark der er omfattet af dette, er aktie- og anpartsselskaber.      

Ud over dette krav er der nogle materielle krav, der skal være opfyldt, for at der kan foretages en 

skattefri tilførsel af aktiver. Hvis disse krav ikke opfyldes, eller efterfølgende tilsidesættes, vil der 

selskabsretligt fortsat være fortaget tilførsel af aktiver og det modtagne selskab vil blive stiftet ved 

apportindskud. I skatteretligt henseende vil det dog blive anset, som et skattepligtigt salg af 

aktiverne, og dermed anvendes reglerne om skattepligtig tilførsel af aktiver.   

Når tilførslen sker skattefrit, er det et krav at der er tale om en hele selskabet eller en gren af 

selskabet, der kan fungere selvstændigt. Derved forstås at alle aktiver og passiver i en gren af 

selskabet, som kan udgøre en selvstændig enhed ud fra et organisationsmæssigt synspunkt. Derved 

skal det modtagne selskab efter tilførslen, kunne fungere som en selvstændig enhed, både i 

organisatorisk og i økonomisk henseende. Der er dog ikke noget krav om hvor stor en andel af det 

modtagne selskab, som det indskydende selskab skal eje. Dette betyder, at der kan ske tilførsel af 

aktiver fra flere selskaber på én gang, hvorefter de indskydende selskaber alle får en ejerandel i det 

modtagne selskab.       

Det indskydende selskab må kun modtage aktier/anparter, som vederlag for det indskudte del af 

selskabet i det modtagne selskab. Derfor skal man efter denne tilførsel være særligt opmærksom 

på efterfølgende udbytte udlodning fra det modtagne selskab til det indskydende selskab. En sådan 

udbytteudlodning kan i nogle tilfælde blive anses som vederlæggelse ved tilførslen. Således at 

selvom det indskydende selskab, i forbindelse med tilførslen kun modtager vederlæggelse i 

aktier/anparter, er der en risiko for at det indskydende selskab vil blive stillet, som var der sket 

kontant vederlæggelse, som følge af den efterfølgende udlodning. Ved sag SU2007.34314 blev det 

konstateret at efterfølgende udlodning måtte anses, som en kontant vederlæggelse. I sagen blev 

det ligeledes slået fast at det ikke er selve udlodningen, der gør at denne bliver anset som kontant 

vederlæggelse, men derimod vederlagets størrelse, samt aktionærernes hensigt på tidspunktet for 

tilførslen. Som udgangspunkt kan det være i strid med kontantvederlagskravet at der efter tilførslen 

udloddes mere end årets resultat. Men dette afhænger af en konkret vurdering.  

Der er endvidere et krav til datoen for tilførslen af aktiverne jf. FUL § 15 D, stk. 2, med henvisning til 

FUL § 5. Datoen for tilførsel af aktiverne skal i skatteretligt henseende være lig med skæringsdatoen 

                                                
14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1717537 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1717537
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for det modtagne selskabs regnskabsår. Tilførslen vil derfor ske med tilbagevirkende kraft til første 

dag i det modtagne selskabs regnskabsår. Hvis tilførslen skal ske til et allerede eksisterende 

selskab, er det et krav at der ikke allerede har været erhvervsmæssig aktivitet i dette selskab. Samt 

at den indskudte selskabskapital har stået ubehæftet i et pengeinstitut, siden stiftelsen af selskabet. 

Jf. FUL § 5 stk. 2 kan regnskabsperioden i sådanne tilfælde løbe fra stiftelsen, når 

regnskabsperioden slutter 12 måneder efter tilførselsdatoen og regnskabsperioden ikke overstiger 

18 måneder, jf. FUL § 5 stk. 2. 

Tilførsel af aktiver med tilladelse 

Som udgangspunkt skal Skattestyrelsen give tilladelse til at der kan foretage en skattefri tilførsel af 

aktiver, dette fremgår af FUL § 15 C stk. 1, 2 pkt. Skattestyrelsen vil kunne fastsætte nogle særlige 

vilkår for at tilførslen kan finde sted.   

Tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Der er mulighed for at fravige reglen om at der forinden tilførslen skal indhentes en tilladelse fra 

Skattestyrelsen. Det fremgår af FUL § 15 C stk. 1, 4 pkt. at der kan ske skattefri tilførsel uden at der 

er opnået tilladelse hertil fra Skattestyrelsen. Dog skal følgende betingelser være opfyldt:  

• Det indskydende selskab må ikke afstå sine aktier i det modtagende selskab i en periode på 

3 år, det såkaldte Holding krav. (FUL § 15 C, stk. 1, 5. pkt.)   

• På trods af Holding kravet, er det dog muligt at afstå aktierne i det modtagne selskab, i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering af det indskydende eller modtagende selskab, 

såfremt der i forbindelse med omstruktureringen ikke sker vederlæggelsen i andet end aktier.  

• Det er et krav at der gives oplysninger til Skattestyrelsen om at denne tilførsel har fundet 

sted. Dette skal gøres senest samtidige med det modtagne selskabs indlevering af 

selvangivelsen for det indkomstår, hvor den skattefrie tilførsel har fundet sted jf. FUL § 15 C, 

stk. 11 1. pkt.  

 

A/B modellen  

Til forskel fra de øvrige omstruktureringsmodeller er A/B modellen er selskabsretlig model og denne 

har dermed primært selskabsretlige konsekvenser.  

A/B modellen går grundlæggende ud på at der foretages en opdeling i selskabskapitalen, således 

at denne deles op i flere aktieklasser (A-aktier og B-aktier). Aktieklasserne vil have forskellige 

rettigheder, blandt andet i forhold til udbytte og stemmer. Denne ændring kræver en 

vedtægtsændring, hvor selskabets aktiekapital deles op i forskellige aktieklasser. Modellen kan både 
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bruges ved generationsskifte til familie, nære medarbejder eller tredjemand. Det vil dog ofte være 

mest fordelagtigt at anvende modellen ved familieoverdragelser, både af hensyn til 

likviditetsbehovet, men også af hensyn til ledelsen i selskabet, idet man ved denne model kan 

foretage et glidende generationsskifte, hvor der i en periode er en fælles ledelsen.  

Den eksisterende ejer vil ofte ved familieoverdragelser havde en større lyst til at overdragelsen skal 

ske billigst muligt, hvorfor overdrageren i mange tilfælde blot vil foretage et almindeligt salg hvis der 

bliver overdraget til tredjemand. Her kan den fælles ledelsen også spille ind, idet at en overdragelse 

til tredjemand vil ejeren ofte træde ud af ledelsen med det samme.  

I forbindelse med et generationsskifte, er A/B-modellen et godt alternativ til de ovenfor beskrevne 

successionsregler. Modellen adskiller sig på flere måder fra successionsreglerne. Endvidere kan 

A/B-modellen kun finde anvendelse, hvis der skal ske overdragelse af selskaber, mens 

successionsreglerne både kan finde anvendelse ved overdragelse af selskaber, samt ved 

overdragelse af enkelmandsvirksomheder. A/B-modellen kan anvendes i tilfælde, hvor køber ikke 

har den fornødne kapital til at kunne købe en andel af selskabet til handelsværdi. Fordelen herved 

er at den nye ejer ved brug af A/B-modellen kan købe sig billigere ind i selskabet. Forskelsbeløbet 

fra det som den nye ejer kan købe sig ind til og handelsværdien for den andel af aktierne, vil svare 

til det forlods udbytte.   

Opdelingen af aktierne kan ske enten ved at de eksisterende aktier bliver delt op i A-aktier og B-

aktier, eller det kan ske ved at der nytegnes nye B-aktier. A-aktierne vil have særlige rettigheder som 

blandt andet i henhold til stemmerettigheder og udbytterettigheder. Den eksisterende ejer vil derfor 

beholde A-aktierne, og erhververen vil erhverve B-aktierne. Erhververen vil enten skulle købe B-

aktierne af den eksisterende ejer, eller skulle nytegne de nye B-aktier. B-aktierne vil kunne 

købes/nytegnes til en lavere kurs end handelsværdien, grundet at B-aktierne ikke har de samme 

rettigheder som A-aktionæren. Kursen som B-aktierne kan købes til, kan være helt ned til kurs 100.  

Modellen kan bruges både ved selskabsaktionærer og personlige aktionærer. Det kan dog give 

nogle fordele ved at den oprindelige ejer (A-aktionær) er selskabsaktionær, idet at udbytte, som 

beskrevet kan udloddes skattefrit til holdingselskab. Derved vil udbyttet ikke blive beskattet i 

forbindelse med at det udloddes fra driftsselskabet, men først i den forbindelse hvor udbyttet bliver 

udloddet fra holdingselskabet til ejeren. Det kan også give nogle fordele i forhold til hvis ikke ejeren 

ønsker et så stort udbytte, som der hvert år bliver udloddet fra datterselskabet, så kan ejeren lade 

en del af udbyttet stå i holdingselskabet. Derved kan der i forlængelse af anvendelse af A/B-modellen 

anvendes enten aktieombytning eller tilførsel af aktiver, for at der herved bliver etableret en 

koncernstruktur, hvis dette ikke var tilfældet på forhånd.  
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Det centrale ved denne model, er at foretage vedtægtsændringen, samt at skulle fastsætte værdien 

af det forlods udbytte. Værdien af det forlods udbytte fastsættes på baggrund af en værdiansættelse 

af selskabet, således at det forlods udbytte svarer til handelsværdien af selskabet ved ændringen, 

med et tillæg, som kompensation for at handelsværdien ikke udbetales ved overdragelsen, men 

løbende i form af udbytte. Det betyder derfor at selskabet skal værdiansættes på samme måde, som 

hvis selskabet blev solgt til en uafhængig tredjemand. Når der er tale om salg mellem 

interesseforbundne parter, kan værdiansættelsen ske på baggrund af 2000-9 Cirkulæret. Værdien 

skal forrentes på markedsvilkår. Allerede på vedtagelsestidspunktet skal det forholds udbytte 

fastsættes, når denne fastsættes, skal der indregnes en rente og normalt også en risikofaktor. Det 

bør overvejes at tidsbegrænse denne forlods udbytteret. En realistisk tidsbegrænsning vil medvirke 

til at afspejle en korrekt handelsværdi for selskabet.  

Når hele det forlods udbytte er udloddet, vil B-aktionæren være berettiget til at modtage udbytte fra 

selskabet på lige fod med A-aktionæren.  

I praksis betyder det, at B-aktionæren ikke vil modtage udbytte førend hele det forlods udbytte er 

blevet udbetalt til A-aktionæren. Herefter vil både A-aktionæren og B-aktionæren have ret til udbytte, 

som vil blive fordelt forholdsmæssigt efter deres ejerandel. Der er dog nogle tilfælde hvor B-

aktionæren kan have ret til udbytte førend A-aktionæren har modtaget alt forlods udbytte. B-

aktionæren har nemlig ret til udbytte af værdiskabelsen, fra det tidspunkt hvor B-aktierne bliver 

anskaffet.  

Modellen er god at anvende hvis den nye aktionær ikke har så stor likviditet på overdragelses-

tidspunktet. Endvidere er det en god model at anvende, hvis der ønskes et løbende 

generationsskifte. I en periode, vil både den yngre og den ælde generation skulle lede selskabet 

sammen, hvor der er fælles ejerskab. Ved anvendelsen af A/B modellen vil A-aktierne ofte have flere 

stemmerettigheder end B-aktierne, således at den eksisterende ejer sikre at beholde den 

bestemmende indflydelse i selskabet, i den periode hvor ejeren ligeledes modtager forlods udbytte. 

Modellen sætter dog store krav til at de to generationer kan samarbejde omkring ledelsen i selskabet.  

Hvis modellen anvendes i forbindelse med et generationsskifte mellem nærtstående parter, vil det 

være en god ide at indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen. Således at de involveret parter 

ved et bindende svar får bekræftet om Skattestyrelsen er enige i den fastsatte værdi af det forlods 

udbytte, altså handelsværdien af selskabet. Grunden til at det er en god ide at indhente bindende 

svar i forbindelse med handel mellem interesseforbundne parter, er netop at der kan være 

sammenfaldne interesser, og dermed vil det blive bekræftet af Skattestyrelsen om den fastsatte 

værdi anses for at være på markedsvilkår. Anderledes er det hvis transaktionen sker med to 



51 
 

uafhængige parter, her vil det ikke være nødvendigt at indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen, 

idet at den aftalte pris mellem to uafhængige parter må anses for at være på markedsvilkår.  

Gældende praksis jf. den juridiske vejledning 

Skattestyrelsens juridiske vejledning 2019-1 foreskriver blandt andet at vedtægtsændringer 

skattemæssigt anses som afståelse af aktier, hvis selskabets vedtægter bliver ændret således at 

denne ændring giver aktierne en anden identitet. Et eksempel herpå kan være ved 

formueforskydning. Det er dog en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om den foretaget 

ændring, er af sådan karakter at det må sidestilles med afståelse. I vurderingen skal blandt andet 

tages hensyn til aktionærkredsens sammensætning. I mange tilfælde hvor der kun er en aktionær 

vil en vedtægtsændringen definitorisk ikke gøre at der sker formueforskydning. Det blev bekræftet i 

bindende forhåndsbesked SKM.2004.416.LR15, at Skattestyrelsen og ligningsrådet ikke anså den 

påtænkte vedtægtsændring i det konkrete tilfælde for en skattepligtig formueforskydning, i det at der 

kun var en aktionær på tidspunktet for vedtægtsændringen.    

Hvis ændringerne i vedtægterne kun vedrører ændringer i stemmeretten i selskabet, vil dette kun 

undtagelsesvis føre til at der skattemæssigt anses for at der er sket afståelse. Ligeledes gælder det 

hvis ændringen medfører ophævelse af eksisterende opdeling i aktieklasser med forskellige 

stemmerettigheder.  

Hvis ændringen i vedtægterne skyldes ændret ret til udbytteudlodning til de forskellige aktieklasser, 

vil dette normalvis være en så væsentlig ændring at denne ændring skattemæssigt vil blive sidestillet 

med afståelse. Der vil dog undtagelsesvis være tilfælde, hvor denne vedtægtsændring efter en 

konkret bedømmelse, bliver tillagt mindre betydning, og dermed ikke skattemæssigt anses som 

afståelse16. Dette kan for eksempel være hvis det ved en konkret vurdering, vurderes at der ved 

ændringen ikke sker formueforskydning. Når der kun er en aktionær, vil det i de fleste tilfælde betyde 

at der ikke sker formueforskydning, ved denne ændring.  

Dette betyder derfor i nogle tilfælde at opdeling i aktieklasser med forlods udbytteret, i forbindelse 

med et generationsskifte, skattemæssigt kan anses som afståelse for den oprindelige aktionær.  

 

 

                                                
15 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=215348 
16 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946279 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=215348
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Delkonklusion: omstruktureringsmodeller 

Omstrukturering af selskaber i denne sammenhæng er relevant for at minimere skattebyrden ved 

overdragelsen – idet beskatning er forskellig alt efter om det personer eller selskaber der afstår 

aktierne. Krav til ejertid, finansiering og praktiske hensyn gør at omstrukturering skal planlægges i 

god tid. 

 

Tilbagesalg til udstedende selskab: anvendes ofte ved flere ejere hvor en ønsker at udtræde, men 

ikke ønsker at sælge til tredjepart. Sidestilles med kapitalnedsættelse i selskabet, og beskattes som 

sådan. Her er krav til at der kun kan ske tilbagesalg såfremt selskabskapitalen er højere end kravet 

til minimumskapitalen.  

Aktieombytning: etablering af en koncernstruktur med et holding- og et driftsselskab, hvilket 

muliggør et senere helt eller delvis skattefrit salg af aktierne i driftsselskabet. Aktieombytning via 

succession er ikke skattepligtigt nu, og vil derfor ofte blive brugt. Hvis der ikke ansøges om tilladelse 

er der nogle særlige krav der skal være opfyldt førend, der kan foretages aktieombytning med 

succession. Ønskes skatten derimod betalt nu kan det ske ved en skattepligtig aktieombygning. 

Spaltning: her opdeles et eksisterende selskab i to eller flere selskaber, men ejerkredsen er 

uændret. Spaltningen kan være skattepligtig (som ved et salg) eller skattefri (succession) med og 

uden tilladelse. Spaltning anvendes når det kun er dele af selskabets aktiviteter der skal 

generationsskiftes. Eller hvis et selskab består af flere aktiviteter som ønskes splittes ad. Spaltning 

er en god metode til at opnå slankning af selskabets balance, ved at ligge selvstændige aktiviteter 

over i egne selskaber.  

Tilførsel af aktiver: samme model som beskrevet under aktieombytning, blot ”den anden vej” så 

det nystiftede selskab er datterselskabet/driftsselskabet. Anvendes hvor de aktiviteter, som ikke skal 

generationsskiftes, forbliver i holdingselskabet, til videre drift, frasalg eller andet. Derved vil det være 

det nystiftede selskab, som bliver generationsskiftet.  

A/B modellen: en selskabsretning model, hvor ejerskabet opdeles i flere aktieklasser (A-aktier og 

B-aktier) med forskellige rettigheder. Dette muliggør en glidende skift i ejerkredsen idet B-aktierne 

købes til en lav kurs samt at A-aktierne løbende vil få værdien af selskabet udbetalt ved 

udbytteudlodning. Ud over den selskabsretlige vedtægtsændring, skal der ske værdifastsættelse af 

det forlods udbytte (A-aktiernes andel af selskabets værdi ved udstedelsen af B-aktierne). Modellen 

er god hvis de nye aktionærer ikke har stor likviditet ved generationsskiftet, idet at B-aktierne kan 

købes til en lav kurs, sammenlignet med handelsværdien af selskabet.  
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7: Løsningsmodeller for Andersens Møbler A/S 

Ud fra foranstående kapitler ses det, at der er mange forskellige måder, hvorpå et generationsskifte 

kan foretages. Ligeledes at der forinden generationsskiftet kan foretages nogle indledende 

omstruktureringer i selskabet, for at generationsskiftet bliver lettet mest muligt, og begge parter bliver 

tilgodeset.   

De forskellige omstruktureringer, der kan laves inden generationsskiftet, samt måderne hvorpå 

generationsskiftet kan foretages, vil have forskellige konsekvenser for overdrageren og erhververen 

samt for det overdragne selskab. Endvidere vil de også stille forskellige krav til den fornødne kapital 

og beskatningen. Modellerne kan endvidere påvirke selskabet og dets daglige drift. Derfor er det 

vigtigt nøje at overveje hvordan generationsskiftet foretages bedst muligt. Det er ikke alle måderne, 

der vil være optimale i alle situationer. Det er altså meget individuelt hvilken måde, der er bedst at 

overdrage selskabet, til den næste generation på. Det har også en betydning, om der skal 

overdrages til den nære familie, nære medarbejdere eller en tredjemand. De valgte løsningsmodeller 

tager dog kun højde for overdragelse inden for familien, da dette er tilfælde for Andersens Møbler 

A/S.  

De relevante måder hvorpå Andersens Møbler A/S kan overdrages fra Bendt til Marie vil blive 

analyseret. For dermed at det kan besluttes hvilken model der passer bedst ind i familiens situation 

og til familiens ønsker.  

Spaltning er en af de omstruktureringsmodeller, der ses bort fra ved den indledende beslutning 

omkring hvordan generationsskiftet for Andersens Møbler A/S skal foregå. Dette er besluttet efter 

en gennemgang af selskabet og dets aktivitet. Selskabets aktivitet er salg af møbler og tilbehør fra 

3 forskellige butikker. Aktiviteten er tæt forbundet de forskellige butikker imellem, og det vil derfor 

ikke give mening, at splitte de forskellige butikker op i hvert deres selskab. Endvidere kan det 

konstateres at Bendt ikke har øvrige investeringer i selskabet, som det ville give mening at splitte ud 

i eget selskab forinden overdragelsen til Marie.   

Værdiansættelse og goodwill for Andersens Møbler A/S 

Værdiansættelse af selskabet kan foretages på flere måder. Værdiansættelsen er sket på baggrund 

af skattestyrelsens TSS-cirkulære 2000-9. den beregnede værdi vurderes at være et udtryk for 

handelsværdien, hvorfor der ikke foretages en beregning på baggrund af indkomstbaseret eller 

markedsbaseret metoder.  

I forbindelse med værdiansættelse af Andersens Møbler A/S, på baggrund af TSS-Cirkulære 2000-

9, skal goodwillen beregnes på baggrund af TSS- Cirkulære 2000-10. Dette er sket på baggrund af 

de realiseret regnskabstal de senest tre år.  
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Levetiden på goodwillen er fastsat til 7 år, idet det anses for at være udgangspunktet, såfremt der 

ikke er specifikke forhold i selskabet der taler for en højere eller lavere levetid på goodwillen. Der er 

nogen forhold i selskabet, som for eksempel kunderelationer, produkt mv. der taler for at levetiden 

på goodwillen skal være højere.  

Der er beregnet en goodwill på 3.269 t.kr. Det kan dog diskuteres om denne goodwill skal anvendes 

i beregningen i TSS- cirkulære 2000-9, eller om der evt. skal anvendes en højere goodwill, som 

udtryk for den forventede positive udvikling i selskabets resultater. Dette kan for eksempel være i 

tilfælde hvor udviklingstendensen ikke tillægges, men på trods af dette forventes en positiv udvikling 

i de kommende år. Vurderingen af om goodwill skal fastsættes til den beregnede værdi eller til en 

højere værdi, skal ses i lyset af at goodwillen bliver beregnet på baggrund af de historiske tal og ikke 

budgettal. Forventninger til fremtiden medtages som følge af udviklingstendensen samt 

forrentningen. I Andersens Møbler A/S vurderes det at der kan tages udgangspunkt i den goodwill, 

der er beregnet på baggrund af cirkulæret, idet der heri er medtaget udviklingstendensen.  

 

TSS- Cirkulære  2000-10

2016 2017 2018

Regnskabsmæssige resultat før skat 1.019.799 1.049.821 1.224.237 

Renteindtægter -12.263 -9.351 0 

Renteudgifter 5.490 9.560 8.054 

Reguleret indkomst 1.013.026 1.050.030 1.232.291 

Vægtning 1 2 3 

Vægtet indkomst 1.013.026 2.100.060 3.696.873 

6.809.959 

Gennemsnitlig indtjening 1.134.993 

Udviiklingstendens 109.633 

1.244.626 

Heraf driftsherreløn 50% (mellem 250tkr - 1.000tkr) 0 

1.244.626 

Forrentning af virksomhedens aktiver (ekskl. goodwill & likvider)

Aktivernes værdi 5.614.452 

Likvide beholdning -2.635.254 

Kapitalafkastsats (VSL§9) + 3% 3% -89.376 

Rest til forrentning af godwill 1.155.250 

Kapitalisering Faktor År

Kapitalafkastsats (VSL§9) + 8% 8% 7 3.269.358 

Beregnet goodwill - afrundet (skønsmæssigt) 3.269.000 
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På baggrund af ovenstående fastsættes selskabets handelsværdi til at være 6.803 t.kr.  

 

Beregning af om Andersens Møbler A/S er underlagt pengetanksreglen 

Når det skal fastslås om selskabet er underlagt pengetanksreglen, vurderes betingelserne, for at se 

om der er nogle af disse der er opfyldt.  

▪ 50 % af selskabets indtægter (både nettoomsætning og øvrige indtægter) i gennemsnittet 

de seneste tre regnskabsår stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapir mv.  

Selskabet har ingen udlejningsejendom eller værdipapir, de eneste indtægter der skal 

medtages, er derfor renteindtægter. Det ses nedenfor at disse indtægter alle årene 

udgør under 1 %.  

 

▪ Handelsværdien for selskabets ejendomme, kontanter, værdipapir mv. opgjort som 

gennemsnittet de seneste tre regnskabsår udgør over 50 % af den samlede handelsværdi 

for selskabets aktiver.  

Selskabet har ingen udlejningsejendom eller værdipapir, de eneste aktiver der skal 

medtages, er selskabets kontanter, i gennemsnittet de seneste tre år udgør disse 

mindre end 50 % af de samlede aktiver.  

 

TSS- Cirkulære  2000-9

Egenkapital 4.252.784 

 + Beregnet Goodwill 3.269.000 

Udskudt skat 22 % -719.180 2.549.820 

Beregnet handelsværdi af aktierne 6.802.604 

2018 2017 2016 Gennemsnit

Omsætning 6.810.250   5.640.225   4.975.456   5.808.644   

Finansielle indtægter -                9.351           12.263         7.205           

Indtægter i alt 6.810.250   5.649.576   4.987.719   5.815.848   

Indtægter omfattet af 

pengetanksreglen -                9.351           12.263         7.205           

0,00% 0,17% 0,25% 0,12%

2018 2017 2016 Gennemsnit

Kontanter 2.635.254   2.189.653   1.550.580   902.076       

Aktiver i alt 5.614.452   4.719.319   3.939.965   3.392.228   

46,94% 46,40% 39,36% 26,59%
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▪ Handelsværdien for selskabets ejendomme, kontanter, værdipapir mv. på 

overdragelsestidspunktet udgør over 50 % af den samlede handelsværdi for selskabets 

aktiver.  

Beregningen ovenfor viser at værdien af selskabets kontanter på balancetidspunktet 

31. december 2018, som anses for at være lig overdragelsestidspunktet udgør under 

50 % af de samlede aktiver.  

På baggrund af ovenstående, kan det konstateres at selskabet Andersens Møbler A/S ikke skal 

underlægges pengetanksreglen, idet at ingen af betingelserne er opfyldt. Derved er der intet til 

hindrer for at successionsreglerne anvendes i forbindelse med overdragelsen.  

 

Succession og fuldt gavevederlag  

Overdragelsen af selskabet fra Bendt til Marie, kan ske med succession. Parterne er inden for den 

nævnte personkreds, hvor reglerne om succession kan anvendes. Det kan konstateres, ifølge 

ovenstående afsnit at selskabet ikke er et pengetanksselskab. Hvis parterne ønsker at overdrage 

selskabet med succession, kommer Marie til at overtage Bendts skattemæssige stilling i forhold til 

anskaffelsessum og -tidspunkt for aktierne i Andersens Møbler A/S. Ved værdiansættelsen af 

selskabet sker på baggrund af TSS- cirkulærerne, som tidligere er beregnet til 6.803 t.kr.   

Da der skal overdrages med succession, vil der blive foretaget enkelte korrektioner til 

værdiansættelsen, som følge af at Marie overtager den skattemæssige stilling og en latent skat. 

Derfor anses handelsværdien af selskabet for at være følgende:  

 

Handelsværdien for selskabet ved overdragelse med succession bliver derfor 5.416 t.kr. Selskabet 

kan overdrages med fuldt gavevederlag. Således at Marie ikke skal betale et kontant vederlag ved 

overdragelsen, men vil modtage en gave svarende til handelsværdien af selskabet.   

Det kan konstateres at Bendt og Marie er inden for den personkreds, der kan gives gaver til i henhold 

til BAL, hvorfor reglerne i BAL anvendes. Dette har en betydning i forhold til beløbet der skattefrit 

kan gives i gave, samt afgifts procentens størrelse.  

Overdragelsen ved fuldt gavevederlag, betyder at hele salgssummen for aktierne i selskabet, vil 

blive givet som en gave til Marie. Derved vil Bendt tilgodese Marie, ved at finansieringsbyrden bliver 

væsentligt lempet fra fuld betaling på 6.803 t.kr. til gaveafgiften på 321 t.kr. En stor ulempe ved at 

Aktiernes værdi, beregnet 6.802.604       

Beregnet passivpost, 22 %  1.386.573 -      

Handelsværdi 5.416.031       
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anvende denne model, er dog at Bendt ikke vil modtage et kontant vederlag ved overdragelsen. Det 

er i mange overdragelser ikke realistisk at overdrage hele selskabet, som en gave, idet at 

overdrageren ofte vil have brug for at få et kontant vederlag i forbindelse med overdragelse. Hvilket 

ligeledes er tilfældet for Bendt.  

 

Når overdragelsen sker med gave, skal det endvidere besluttes om det er Marie eller Bendt der skal 

betale gaveafgiften. Størrelsen af gaveafgiften afhænger af hvem af dem der betaler gaveafgiften.   

Hvis Bendt betaler gaveafgiften, vil han have et negativt provenu, svarende til gaveafgiften. Det 

betyder dermed at han kommer til at betale for, at Marie skal overtage selskabet. Idet at Bendt ikke 

får et kontant vederlag ved overdragelsen, skal denne gaveafgift betales af hans private formue. 

Derfor vil det ved dette tilfælde være Marie der skal betale gaveafgiften, idet at Bendt ikke kan have 

et negativt provenu ved overdragelsen. Marie skal betale gaveafgiften, af hendes private formue.  

Idet hele købssummen for selskabet bliver givet som en gave, vil denne gaveafgift være det eneste 

som Marie skal betale i forbindelse med overdragelsen. Dette betyder fortsat at Bendt ikke modtager 

et kontant vederlag i forbindelse med overdragelsen, og dermed stiller det fortsat krav til at Bendt 

skal kunne klare sig, uden at modtage et kontant vederlag ved overdragelsen.  

Denne overdragelse er omfattet af de overdragelser der jf. BAL § 23 A, kan overdrages med en 

lavere gaveafgiftssats. Årsagen er at Bendt har været en del af ledelsen i over et år, og har ligeledes 

ejet selskabet i mere end et år forinden overdragelsen. Når selskabet skal overdrages i 2019, skal 

der derfor kun betales 6 % i gaveafgift, i stedet for de 15 % som der skal betales ved almindelige 

gaver. Hvis selskabet først bliver overdraget i 2020 eller senere vil der skulle betales 5 % i gaveafgift 

ved overdragelsen.  

Ovenfor blev salgssummen beregnet til at være på 5.416 t.kr. det er derfor dette beløb, der skal 

beregnes gaveafgift af, dog med fradrag af det beløb som afgiftsfrit kan gives i gave. I nedenstående 

er taget udgangspunkt i at overdragelsen af selskabet sker i 2019. Såfremt Bendt skal afregne denne 

gaveafgift til SKAT, vil gaveafgiften være på 302.849 kr., mens hvis Marie skal afregne denne 

gaveafgift er den på 321.020 kr. svarende til en forskel på 18.171 kr.  
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Overdragelsen ved denne model betyder altså at Bendt ikke får et kontant vederlag, og han derfor 

får enten et negativt provenu eller et provenu på kr. 0. Dette vil ikke være realistisk, idet at han så 

vil få svært ved at have midler til at leve i pensionstilværelsen. En fordel for Bendt ved at overdrage 

på denne måde, er at den latente skat, som han ellers skulle have betalt ved et almindeligt salg, 

bliver videreført til Marie, og derved bliver Bendt ikke beskattet ved overdragelsen.  

Marie vil til gengæld blive tilgodeset, ved at overdragelsen sker med fuldt gavevederlag, idet at hun 

maksimalt kommer til at skulle betale gaveafgiften. Hun vil dog ligeledes modtage en latent 

skattebyrde, på den skat som Bendt skulle have betalt ved et almindeligt salg. Denne skat forfalder 

til betaling, på det tidspunkt i fremtiden hvor Marie sælger kapitalandelene i selskabet.  

Det må konstateres at denne model ikke er relevant ved dette generationsskifte, idet at Bendt ikke 

vil kunne leve hele sin pensions tilværelse med den private formue han har forinden overdragelsen.  

 

Succession og delvist gavevederlag  

I stedet for at overdrage hele selskabet som gave, er der mulighed for fortsat at anvende 

successionsreglerne, men kun lade en del af vederlaget være som gave. På den måde vil 

salgssummen for aktierne i selskabet dels bestå af et kontant vederlag og dels bestå af en gave. 

Denne overdragelse kræver dog et større finansieringsbehov for Marie, men tilgodeser i højere grad 

Bendt. Ved anvendelsen af denne model kræver det at Marie er i stand til at betale et 

kontantvederlag ved overdragelsen.  

Størrelsen på gaven kan frit fastsættes mellem parterne. Det vil oftest være en opvejning mellem 

hvor stor et vederlag erhverver kan lægge og hvor stor et vederlag overdrageren har behov for. 

I nedenstående eksempel er der taget udgangspunkt i, at gavebeløbet skal svare til den udskudte 

skat der er på aktierne, og bliver beregnet således:  

Gaveafgift når giver betaler 

Handelsværdi 6.802.604        

Beregnet passivpost, 22 %  1.386.573 -       

Gaveværdi 5.416.031        

Bundfradrag 65.700 -            

Gaveafgift 302.849 -          

Grundlag for gaveafgift 5.047.482        

Gaveafgift 302.849           

Gaveafgift når modtager betaler 

Handelsværdi 6.802.604        

Beregnet passivpost, 22 %  1.386.573 -       

Gaveværdi 5.416.031        

Bundfradrag 65.700 -            

Grundlag for gaveafgift 5.350.331        

Gaveafgift 321.020           
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Såfremt der gives en gave på 2.631 t.kr. i forbindelse med overdragelsen, vil det betyde at der skal 

erlægges et kontant vederlag på 2.785 t.kr. i forbindelse med overdragelsen, som er fremkommet 

ved nedenstående beregning:  

 
 

Dette provenu kan dog blive lidt højere, såfremt Marie skal betale gaveafgiften. Her vil det ligeledes 

skulle besluttes om det er Bendt eller Marie der skal betale gaveafgiften, idet at gaveafgiften vil være 

forskellig og have forskellige påvirkning på deres samlede provenu, nedenfor ses hvad gaveafgiften 

vil være i begge tilfælde.  

    

 

Der er altså kun en forskel i gaveafgiften på 8.712 kr. Nedenfor ses deres samlede provenu.  

 

Som figuren viser vil Bendts vederlag i forbindelse med overdragelsen ligge på enten 2.640 t.kr eller 

2.785 t.kr. mens Maries udgift i forbindelse med denne overdragelse enten vil være 2.785 t.kr. eller 

Aktiernes værdi, beregnet 6.802.604    

Aktiernes anskaffelsessum 500.000       

Aktieindkomst ved salg 6.302.604    

Skat, 27 % 29.160          

Skat, 42 % 2.601.734    

Samlet udskudt skattebetaling 2.630.894    

Handelsværdi 6.802.604   

Beregnet passivpost, 22 %  1.386.573 -  

Nedslag som følge af gave 2.630.894 -  

Nettoprovenu 2.785.137   

Gaveafgift når giver betaler 

Gave 2.630.894    

Bundfradrag 65.700 -         

Gaveafgift 145.200 -      

Grundlag for gaveafgift 2.419.995    

Gaveafgift 145.200       

Gaveafgift når modtager betaler 

Gave 2.630.894    

Bundfradrag 65.700 -         

Grundlag for gaveafgift 2.565.194    

Gaveafgift 153.912       

Når Bendt betaler gaveafgiften

Bendt Marie 

Kontant vederlag 2.785.137   2.785.137 -  

Gaveafgift 145.200 -      

2.639.938   2.785.137 -  

Når Marie  betaler gaveafgiften

Kontant vederlag 2.785.137   2.785.137 -  

Gaveafgift -                153.912 -      

2.785.137   2.939.049 -  
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2.939 t.kr. Denne model stiller derfor væsentlig højere krav til Maries finansieringsbehov i forbindelse 

med overdragelsen, end hvis hele selskabet blev overdraget ved gave. Men samtidige vil Bendt få 

et kontant vederlag i forbindelse med denne overdragelse, til dækning af hans kapitalbehov i 

pensionstilværelsen.  

Parterne kan som nævnt frit aftale størrelsen af gaven, og derfor kan det også besluttes en højere 

gave, i så fald vil Maries kontante vederlag blive lavere, men derimod vil Bendt få et lavere kontante 

vederlag ud ved denne overdragelse. Det må konstateres at denne model i langt højere grad 

tilgodeser begge parter, idet at der frit kan aftales forholdet mellem gave og kontant vederlag.  

Det er ligeledes muligt at overdrage selskabet i flere dele og over flere år, således at bundfradraget 

for gaveafgift udnyttes bedre. Herudover vil det blive en mere glidende overgang af ejerskabet. I så 

fald vil der ved hver overdragelse skulle opgøres handelsværdien for selskabet, for derved at kunne 

opgøre salgsværdien af det overdragene. 

 

Aktieombytning  

En anden mulighed, hvis ikke parterne ønsker at overdrage selskabet med succession og gave, vil 

være almindeligt salg, hvor der forinden er etableret en koncernstruktur. Dette kan blandt andet 

gøres ved at der foretages en skattefri aktieombytning. Det vil give samme fordele, som at foretage 

en skattefri tilførsel af aktiver, dog vil det her betyde at de eksisterende forpligtelser mv. der ligger i 

selskabet, nu vil komme til at ligge i holdingselskabet. I Andersens Møbler A/S er der kun forpligtelser 

tilknyttet driften af butikkerne, hvorfor det giver mening at lade dette forblive sammen med aktiviteten. 

Derved vurderes det at give bedst mening at foretage en skattefri aktieombytning, således at 

driftsselskabet forbliver uændret. Fordelen ved at få etableret en koncernstruktur forinden denne 

overdragelse, er i relation til de skattemæssige konsekvenser. Når Bendt ejer selskabet gennem et 

holdingselskab, vil overdragelsen af driftsselskabet til Marie kunne ske skattefrit. Derved udskydes 

beskatningen til det tidspunkt hvor Bendt skal have pengene ud af selskabet.  

Derfor vil denne skattefrie aktieombytning som udgangspunkt foretages, for at udskyde 

skattebetalingen. Den skattefrie aktieombytning, skal derfor foretages uden at søge tilladelse fra 

Skattestyrelsen. Ved den skattefrie aktieombytning, vil der blive stiftet et holdingselskab Andersens 

Møbler Holding A/S med apportindskud af aktierne i Andersens Møbler A/S. Dette holdingselskab 

vil være 100 % ejet af Bendt. Bendts anskaffelsessum for disse aktier, vil være 500.000 kr., som er 

anskaffelsessummen for aktierne i Andersens Møbler A/S. Ved apportindskuddet, skal værdien af 

aktierne svare til handelsværdien i Andersens Møbler A/S, Handelsværdien er beregnet ved TSS-

cirkulærerne tidligere. Nedenfor fremgår åbningsbalancen for Andersens Møbler Holding A/S:  
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Ved den skattefrie aktieombytning uden tilladelse, er der som nævnt et Holding krav, hvilket betyder 

at Andersens Møbler Holding A/S ikke i en periode på 3 år, må afstå aktierne i Andersens Møbler 

A/S. Derfor vil Bendt skulle beholde ejerskabet af selskabet i 3 år efter aktieombytningen er foretaget. 

Dette vil dog som udgangspunkt passe godt, idet at Bendt som beskrevet gerne vil vente nogle år 

med at trække sig helt ud af selskabet.  

Efter den 3-årige periode er udløbet, kan aktierne i Andersens Møbler A/S overdrages til Marie. Dette 

kan ske ved flere forskellige måder, som beskrevet tidligere. Det er besluttet at der ikke skal gives 

en gave, og ligeledes at Marie ikke skal have en ejerandel i Holdingselskabet, men blot en ejerandel 

i datterselskabet. Dette kan hun få ved at købe sig ind i selskabet enten privat eller gennem et 

nystiftet holdingselskab. Overdragelsen kræver at Marie har mulighed for at skaffe den fornødne 

finansiering enten privat eller gennem sit holdingselskab. Det vil give Marie nogle skattemæssige 

fordele at Andersens Møbler A/S bliver købt gennem et holdingselskab, blandt andet i form af at 

Marie efter overdragelsen vil kunne modtage skattefrit udbytte fra datterselskabet. Herudover er det 

også en fordel ved et evt. salg af datterselskabet, at aktierne kan sælges skattefrit. En del af 

finansieringen kan fortsat ske ved at Bendt yder Marie en gave, såfremt dette ønskes.  

Nedenstående vil tage udgangspunkt i at Marie stifter et holdingselskab M.A Møbler Holding ApS 

og der skal ske et salg mellem de to selskaber. Ved beregningerne er det antaget at værdien af 

Andersens Møbler A/S forbliver den samme i den 3-årige periode efter aktieombytningen. I tilfælde 

af værdiændringer i Andersens Møbler A/S, vil det medføre at der skal foretages en ny beregning af 

handelsværdien i forbindelse med overdragelse fra Bendt til Marie. Det betyder endvidere at der i 

beregningen ikke vil opstå en avance for Bendts Holdingselskab, idet at det forudsættes at 

salgsprisen for aktierne, er lig handelsværdien på ombytningstidspunktet.  

Salget af aktierne i Andersens Møbler A/S, kan ske skattefrit for Andersens Møbler Holding A/S, idet 

at aktierne i Andersens Møbler A/S er datterselskabsaktier. Disse kan jf. ABL § 8 afstås skattefrit. 

Derved bliver en eventuel avance ikke beskattet. Hele salgsværdien vil tilhøre holdingselskabet, og 

Bendt skal udlodde udbytte fra holdingselskabet, hvis han skal have nogle penge ud privat. Først på 

Åbningsbalance pr. 1. januar 2019

Aktiver 

Aktier i Andersens Møbler A/S 6.802.604         

Aktiver i alt 6.802.604         

Passiver 

Selskabskapital 500.000            

Overkurs ved emission 6.302.604         

Passiver i alt 6.802.604         
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det tidspunkt hvor Bendt vælger at udlodde udbytte vil der ske beskatning af gevinsten. Ved at 

overdragelsen sker gennem et holdingselskab, kan Bendt selv vælge om han vil have pengene ud 

med det samme, eller om han vil trække dem ud løbende, dette betyder derved også at han kan 

påvirke hvornår udbytteskatten forfalder til betaling. Holdingselskabet kan altså bruges som en slags 

opsparing, hvor Bendt kan trække udbytte ud i det tempo der er behov herfor.  

M.A Møbler Holding ApS er et nystiftet selskab, uden væsentlig finansiering. Hvorfor der i forbindelse 

med overdragelsen skal skaffes noget likviditet for at kunne købe kapitalandelene. En mulighed er 

at M.A Møbler Holding ApS låner pengene til at kunne købe kapitalandele. Dette kan enten ske 

gennem et lån i banken, eller gennem et lån fra sælger, det såkaldte sælgergældsbrev.  

Ved et sælgergældbrev, kræver det at Bendt ikke har behov for at få pengene nu og her, men godt 

kan vente nogle år med at få alle pengene fra salget. Som følge af Bendts situation, vurderes dette 

godt at kunne lade sig gøre. Det bør dog i gældsbrevet skrives hvor mange år gælden skal afdrages 

over. Holdingselskabernes balancer fremgår af Bilag B. Heraf fremgår hvordan balancerne ser ud 

efter overdragelsen, der er finansieret med gældsbrev mellem selskaberne.  

Den eneste aktivitet i Maries holdingselskab er ejerskabet af Andersens Møbler A/S, derved vil det 

kræve at der i årene efter overdragelsen kommer indtægter fra kapitalandelene, i form af udbytte fra 

Andersens Møbler A/S. Dette udbytte vil dermed skulle bruges til at afdrage på gældsbrevet til 

Andersens Møbler Holding A/S. Da der skattefrit kan udloddes udbytte fra Andersens Møbler A/S til 

holdingselskabet, vil der skulle udloddes 6.803 t.kr. i udbytte, førend M.A. Møbler Holding ApS, 

endeligt kan afdrage gælden til Andersens Møbler Holding A/S.    

Ved denne sælgerfinansiering skal parterne dog være særligt opmærksomme på, om der er tale om 

ulovlig selvfinansiering jf. SE § 210. Denne siger at datterselskabet ikke må udlåne penge til dets 

nye ejer, således at holdingselskabet kan bruge dette lån fra datterselskabet til at købe aktierne i 

datterselskabet. I denne situation bliver der lavet et gældsbrev mellem køber og sælger, og derfor 

bliver der ikke udlånt penge fra datterselskabet. Hvorfor det vurderes at de ikke bliver ramt af 

reglerne om ulovlig selvfinansiering. Det vil dog fortsat være fornuftigt at det, der bliver udloddet i 

udbytte til Maries holdingselskab, er overskud der stammer fra den løbende drift, efter Marie har 

overtaget ejerskabet i Andersens Møbler A/S, således at der ikke er nogle tvivl omkring om 

datterselskabet indirekte har ydet lån.   

Konsekvenser for sælger  

Ved denne løsningsmodel vil Bendt, når overdragelsen er fuldt betalt, opnå fuldt vederlag ved 

overdragelsen gennem hans holdingselskab, på samme måde, som hvis han havde overdraget 

selskabet til en tredjemand.  
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Dog har han ikke i forbindelse med overdragelsen, fået nogle penge ud til ham selv. Hvis han skal 

have pengene ud til privatforbrug, skal det udloddes som udbytte fra holdingselskabet. Ved 

udlodningen vil han privat blive beskattet som aktieindkomst, med henholdsvis 27% eller 42 %. 

Fordelen ved at avancen nu ligger i et selskab og ikke blev beskattet som aktieindkomst hos Bendt 

ved overdragelsen, er at Bendt ved udbytte kan vælge at trække det ud over flere år, og derved hvert 

år udnytte bundfradraget for aktieindkomst til lav beskatning. Maksimalt skal der betales 2.841 t.kr. 

i udbytteskat ved denne overdragelse, såfremt hele provenuet bliver udloddet i det samme år, dog 

vil dette formentlig strække sig over nogle år, og derved bliver skatten lavere.  

Konsekvenser for køber  

Konsekvenserne for Marie er at hun privat skal stifte holdingselskabet, dette kan gøres med et 

kontant indskud fra 40.000 kr., der er også mulighed for at hun kan stifte selskabet med et højere 

beløb, således det dette højere beløb kan anvendes som betaling for aktierne i Andersens Møbler 

A/S, således at gældsbrevet bliver det mindre. Maries Holdingselskab vil efter overtagelse af 

ejerskabet, modtage skattefrit udbytte fra Andersens Møbler A/S. Dette udbytte skal anvendes til at 

afdrage på gældsbrevet, derved betyder det at gældsbrevet bliver afdraget med lavt beskattet penge, 

idet eneste beskatning er selskabsskatten der er betalt i Andersens Møbler A/S.   

Konsekvenser for selskabet  

For Andersens Møbler A/S har denne løsningsmodel store konsekvenser, idet at overdragelsen er 

baseret på en forudsætning om at der bliver udloddet udbytte fra Andersens Møbler A/S. Dette vil 

være med til at dræne selskabet for likviditet og dermed påvirke selskabets kapitalberedskabet. Dog 

baseres denne model på udbytteudlodning af den fremtidige drift og derved også den likviditet der 

bliver skabt heraf.  

Udbytte udlodningen kan i værste fald medvirke til at der i Andersens Møbler A/S ikke er likviditet 

nok til nuværende og fremtidige forpligtelser og investeringer. På baggrund af selskabets realiserede 

regnskabstal de seneste fire år, kan det ses at selskabets egenkapital og likvide beholdninger er 

vokset. Det betyder at selskabet de seneste år har haft overskydende likviditet, og på nuværende 

tidspunkt forventes det ikke at denne skal bruges på investeringer i driften. Derfor vurderes det at 

denne løsningsmodel kan vælges, uden at det vil påvirke selskabets drift negativt.  
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Aktieombytning og slankning af balancen 

I stedet for at skulle overdrage selskabet ved et gældsbrev mellem køber og sælger, er der også 

den mulighed at Bendt i sin ejerperiode efter aktieombytningen og inden selve overdragelsen, 

fokuserer på at få slanket balancen, for alle aktiver og passiver der ikke direkte bruges aktivt i 

selskabets drift. Dette gøres for at nedbringe balancesummen og egenkapitalen, således at 

handelsværdien bliver mindre, og dermed et mindre finansieringsbehov for Marie. Dette kan 

passende gøres i de år efter aktieombytningen hvor der eksistere et Holding krav. I forbindelse med 

slankning af balancen vil al overskydende likviditet kunne udloddes til Andersens Møbler Holding 

A/S. således at der ikke købes likvider.  

Hvis alt overført resultat bliver udloddet, kan Maries købspris for aktierne være tæt på 

selskabskapitalen på 500.000 kr. Det forventes dog ikke at Andersens Møbler A/S vil have likvider 

til at kunne udbetale hele det overførte resultat, som udbytte. Idet selskabet fortsat skal have likviditet 

og øvrige aktiver til at kunne fortsætte selskabets drift. Den resterende del af udbyttet, som ikke kan 

udbetales med det samme eller i Bendts ejerperiode, kan optages som en gæld i balancen og 

udbetales over de næste kommende år. Således at udbyttet udloddes til Bendt, men ikke udbetales 

ved udlodningen, men først når der er likviditet hertil.  

På baggrund af selskabets realiserede regnskabstal i seneste fire år, bemærkes det at der hvert år 

har været overskydende likviditet, og at selskabets likvide beholdninger er blevet forøget alle årene. 

Denne passive kapitalanbringelse giver ingen værdi til driften i selskabet, og derved vurderes det at 

likviderne vil kunne udloddes som udbytte forinden overdragelsen finder sted, for at reducere 

handelsværdien.    

Det at balancen bliver slanket, vil i højere grad tilgodese Marie, idet at finansieringsbehovet vil blive 

lavere. Bendt vil i sidste ende få det samme ud af overdragelse, der er blot den forskel at ved dette 

løsningsforslag vil en del af det blive betegnet som udbytte og en del af det vil være salgssum – 

samme beskatning for sælger, men mindre finansieringsbehov for køber. 

Andersens Møbler A/S, vil ved denne løsningsmodel ligeledes blive drænet for likviditet. Der er dog 

tale om overskudslikviditet fra driften, og derfor vurderes det ikke at dette vil påvirke selskabets evne 

til at fortsætte driften.  
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Tilbagesalg til det udstedende selskab 

Tilbagesalg til det udstedende selskab er også en mulighed at bruge ved dette generationsskifte. 

Ved denne model skal Bendt sælge en andel af sine aktier tilbage til Andersens Møbler A/S. På den 

måde er det selskabet, der kommer til at betale for at købe Bendt ud af selskabet, salgssummen af 

aktierne vil derfor fragå selskabets frie reserver, det er derved selskabet der skal betale 

salgssummen. Det konstateres at der er frie reserver nok til at kunne erhverve Bendts aktier.  

Derfor er det en forudsætning at selskabet har likviditet til dette, uden at det vil påvirke den daglige 

drift i væsentlig grad. På baggrund af selskabets realiserede regnskabstal de seneste fire år, har 

selskabet overskydende likviditet, hvorfor der vil være mulighed for delvist at købe Bendt ud af 

selskabet ved et tilbagesalg af egne aktier.   

Idet at selskabskapitalen i Andersens Møbler A/S er på 500.000 og kravet til selskabskapitalen er 

på 400.000. kan Bendt sælge 100.000 af aktierne til selskabet. Nedenfor er handelsværdien af de 

100.000 solgte aktier beregnet. Der er taget udgangspunkt i den beregnede handelsværdi jf. 

Cirkulære 2000-9 i ovenstående afsnit.  

 

Selskabet skal betale 1.361 t.kr. for 100.000 egne aktier. Salgssummen skal betales til Bendt og vil 

i den forbindelse fragå selskabets egenkapital.  

Bendt vil blive beskattet af de 1.361 t.kr., som havde han modtaget dette beløb i udbytte. Af 

nedenstående beregning, ses det at der samlet skal afregnes 555 t.kr. i udbytte skat og Bendt vil 

ved dette salg få 805 t.kr. udbetalt efter skat.  

  

Ved tilbagesalg vil selskabets værdi blive mindre, som følge af at de 1.361 t.kr. som er købsprisen 

for de egne aktier, er fragår selskabets overførte resultat. Dette vil betyde at Marie nu vil kunne købe 

sig en smule billigere ind i selskabet, idet at selskabets indre værdi er blevet mindre. Der er foretaget 

en ny beregning af selskabets handelsværdi, heraf ses det at værdien af goodwill vil være uændret 

Handelsværdi 6.802.604         

Nominelle værdi 500.000            

Handelværdi pr. aktie 14                      

Solgte aktier 100.000            

Salgsværdi 1.360.521         

Sats Beløb til beskatning Udbytteskat Netto provenu

27% 108.000                 29.160      78.840              

42% 1.252.521             526.059    726.462           

1.360.521             555.219    805.302           
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ved dette tilbagesalg, men at handelsværdien af selskabet beregnet på baggrund af TSS- cirkulære 

2000-9 nu vil være 5.442 t.kr. Der henvises til bilag C for den fulde beregning af handelsværdien 

fremgår. Marie vil herefter kunne erhverve de egne aktier fra selskabet, hvor efter hun vil komme til 

at eje 20 % af selskabet. Hendes købspris vil være på 1.088 t.kr. som er beregnet nedenfor: 

 

Bendt vil derfor fortsat eje 80 % af aktierne i selskabet. Det betyder at denne model ikke kan 

anvendes til at købe Bendt helt ud af selskabet. Der skal derfor enten foretages et skattepligtigt salg 

af den resterende del af ejerskabet, alternativt skal en af de øvrige modeller anvendes.  

Hvis der sker et almindeligt salg af aktierne, vil Bendts salgspris være på 4.354 t.kr. (handelsværdien 

af selskabet fratrukket andelen af egne aktier). Købsprisen for de 80 % af aktierne er på 400.000 

hvorfor hans avance vil være på 3.954 t.kr. Og hans beskatning vil være 1.661 t.kr. hvorfor han vil 

få et nettoprovenu på 2.293 t.kr. I beregningen er antaget at Bendt har modtaget aktieindkomst til 

den lave beskatning i 2019 ved tilbage salget, hvorfor denne bundgrænse ikke medtages. 

 

Samlet provenu/omkostning ved denne model:  

 

Selskabet vil ved denne model have et tab på dette tilbagesalg, dette tab kan ikke fradrage i den 

skattepligtige indkomst eller i resultatet, men vil blot påvirke selskabets egenkapital. Derved skal 

hverken selskabet eller Marie betale skat i forbindelse med denne overdragelse. Skattebetalingen 

påhviler derfor alene Bendt.  

Som det ses ovenfor, skal Bendt afregne en stor del af hans provenu i skat, men på trods af dette 

har han et fornuftigt nettoprovenu. Maries omkostning ved anvendelse af denne model er dog 

Handelsværdi 5.442.083         

Nominelle værdi 500.000            

Handelværdi pr. aktie 11                      

Købte aktier 100.000            

Købspris 1.088.417         

Sats Avance skat Netto provenu

42% 3.953.666            1.660.540    2.293.127   

Bendts avance 

efter skat Marie omkostning Andersens Møbler A/S

Tilbagesalg, 20 % 805.302      1.088.417           1.360.521 -                  

Efterfølgende salg, 80 %  2.293.127   4.353.666           1.088.417                   

3.098.429   5.442.083           272.104 -                     

Skattebetaling 2.215.759   -                        -                                



67 
 

væsentlig, hvorfor det vil stille store krav til hendes finansiering. Derved vurderes denne model ikke 

at være den mest anvendelige, da Marie ikke bliver tilgodeset i væsentlig grad i forhold til finansiering 

af generationsskiftet.  

Ved anvendelse af denne model vil Maries købspris blive væsentligt nedsat i forhold til hvis selskabet 

var overdraget ved et almindeligt skattepligtig salg, uden at anvende nogle af modellerne. Men dog 

kan hele selskabet ikke overdrages ved anvendelse af denne model, derfor kan den være god at 

bruge, hvis der skal foretages et løbende generationsskifte, således at Bendt kan overdrage 20 % 

af selskabet nu, og selv beholde 80 %, som skal overdrages senere.  

 

A/B modellen  

En anden løsning kan være at anvende A/B modellen i forbindelse med overdragelse af aktierne i 

Andersens Møbler A/S. Modellen betyder at selskabskapitalen deles op i A-aktier og B-aktier. 

Fordelen ved at anvende denne model er at der i høj grad kan ske et glidende generationsskifte, 

idet at Marie allerede fra starten får en ejerandel i selskabet. Endvidere er det en stor fordel ved A/B 

modellen at Marie kan komme billigt ind i selskabets ejerkreds og herved få del i fremtidige 

værditilvækst i selskabet. Samtidige er der en mulighed for at Bendt fortsat kan bevare den 

bestemmende indflydelse i Andersens Møbler A/S de kommende år hvor der er fælles ejerskab.  

Opdelingen af selskabskapitalen i A-aktier og B-aktier kan ske på en ekstraordinær 

generalforsamling. Således at selskabskapitalen deles til 10 % A-aktier og 90 % B-aktier. Der er 

således 50.000 stk. A-aktier og 450.000 stk. B-aktier. I forbindelse med denne opdeling vil A-aktierne 

tildeles 15 stemmer pr. aktie og B-aktierne vil tildeles 1 stemme pr. aktie, dette betyder at A-aktierne 

vil have 750.000 stemmer, mens B-aktierne vil have 450.000 stemmer. Dette giver A-aktierne 

bestemmende indflydelse med 63 % af stemmerne. Ud over den ændrede stemmeret, vil A-aktierne 

også have ret til forlods udbytte.  Det forlods udbytte skal svare til den del af egenkapitalen der ikke 

er selskabskapital. Ved denne vedtægtsændring er det kun Bendt der er aktionær i selskabet, derved 

vurderes det ikke at der sker en formueforskydning ved vedtægtsændringen. Derfor er der ingen 

skattemæssige konsekvenser ved at foretage denne opdeling.  

Den forlods udbytteret vil svare til den beregnede handelsværdi for aktierne minus 

selskabskapitalen. Det vil altså svare til et forlods udbytte på 6.303 t.kr. Denne værdi skal forrentes 

på markedsvilkår, dette kan eksempelvis være samme rente som en lang obligationsrente, renten 
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fastsættes i dette tilfælde til 1,5 % på baggrund af de gældende rentesatser17. Endvidere skal det 

overvejes om der skal tillægges et risikotillæg, det vurderes på baggrund af selskabets drift ikke 

nødvendigt at tillægge et risikotillæg.  Maksimal betalingstid vil være 6 år, på baggrund af 

forventningen til selskabets fremtidige drift. Forventning til udlodningen ses af Bilag D.  

B-aktierne vil herefter kunne sælges/overdrages til Marie til kurs 100, idet at A-aktierne har en forlods 

udbytteret, og derved værdien af B-aktierne svarer til andelen af selskabskapitalen. Overdragelsen 

kan ske ved kontant vederlag, gældsbrev eller ved gaveoverdragelse. Overdragelsessummen kan 

også være en blanding heraf.  

Det besluttes at overdragelsen skal ske uden skattemæssig succession og ved fuld 

gaveoverdragelse. Når der overdrages med gave, skal Skattestyrelsen godkende værdiansættelsen, 

og de har 6 måneder til at gøre indsigelser mod værdiansættelsen.   

Der skal betales gaveafgift, da beløbet er over bundgrænsen på 65.700. Der skal derfor betales 

gaveafgift af 384 t.kr. Da denne gave gives i forbindelse med overdragelse af aktier i et selskab, vil 

reglerne og den nedsatte gaveafgiftssats på 6 % jf. BAL  23 A stk. 4 kunne anvendes.  Nedenfor ses 

hvad der skal afregnes i gaveafgift.  

   

Det besluttes at Marie selv afregner gaveafgiften over for Skattestyrelsen. Marie skal derfor i 

forbindelse med denne overdragelse betale 23.058 kr. i gaveafgift. Dette bliver dermed hendes 

samlede vederlag i forbindelse med overdragelsen af alle B-aktierne (90 % af de samlede aktier i 

selskabet).  

Overdragelsen sker uden skattemæssige succession, det betyder derfor at Bendt er skattepligtig af 

den avance der vil opstå ved denne overdragelse. Men idet at aktierne bliver overdraget til kurs 100. 

vil Bendts avance være 0, som det er beregnet nedenfor. Det betyder derfor denne overdragelse 

ikke udløser beskatning.    

                                                
17https://borsen.dk/kurser/andre_vaerdipapirer/statsobligationer.html?tab=kurs&page=1&sortColumn=OFFIC
IAL_NAME_SECURITY&direction=desc 
 

Gaveafgift når giver betaler 

Gave 450.000         

Bundfradrag 65.700 -          

Gaveafgift 21.753 -          

Grundlag for gaveafgift 362.548         

Gaveafgift 21.753           

Gaveafgift når modtager betaler 

Gave 450.000         

Bundfradrag 65.700 -          

Grundlag for gaveafgift 384.300         

Gaveafgift 23.058           

https://borsen.dk/kurser/andre_vaerdipapirer/statsobligationer.html?tab=kurs&page=1&sortColumn=OFFICIAL_NAME_SECURITY&direction=desc
https://borsen.dk/kurser/andre_vaerdipapirer/statsobligationer.html?tab=kurs&page=1&sortColumn=OFFICIAL_NAME_SECURITY&direction=desc
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Efter at B-aktierne er blevet overdraget til Marie, kan Bendt vælge at foretage en skattefri 

aktieombytning, således at han i stedet for at eje A-aktierne privat, i stedet eje dem gennem et 

selskab. Dette er en klar fordel for Bendt, idet at han de kommende år, vil modtage et større udbytte 

fra Andersens Møbler A/S (forlods udbytte, beregnet tidligere i afsnittet). Når Bendt ejer aktierne 

gennem et holdingselskab, vil udbyttet blive skattefri. Hvis han fortsætter med at eje aktierne privat, 

vil han blive beskattet med henholdsvis 27 % og 42 % af det modtagne udbytte, når det bliver 

udloddet fra selskabet. Dette gør ikke at Bendt kan undgå beskatningen, men blot at Bendt kan 

udskyde beskatningen, og derved i højere grad påvirke hvornår beskatningen sker, samt få udnyttet 

bundfradraget for den lave beskatning bedre.  

Der er i bilag D foretaget en udregning af hvordan Bendt vil kunne få pengene ud til sig selv hen 

over årene. Beregningen er lavet på overordnet basis, hvor det er antaget af holdingselskabet ikke 

afholder nogle omkostninger samt at bundfradraget vil være konstant i perioden, idet at grænsen 

efter 2019 ikke er kendt, denne grænse vil dog ændre sig lidt hvert år. I beregningen er det antaget 

at Bendt vil forblive en del af ledelsen i de 6 år, hvor han har forlods udbytteret, og derfor får løn fra 

selskabet, således at han kun får en lille del ud i udbytte. Efter det forlods udbytte er udbetalt, 

forventes det ikke længere at Bendt er en del af selskabets daglige drift.  Derfor skal han have mere 

i udbytte, således at han kan klare sig for nettoudbyttet. Bendt vil efter denne beregning derfor skulle 

betale en samlet skat på 2.442 t.kr. hen over 20 år. Og vil samlet få 4.143 t.kr. i nettoudbytte.  

Efter det forlods udbytte er blevet udbetalt, kan der laves vedtægtsændring, således at alle aktier 

har samme rettigheder. Marie skal nu overtage Bendts andel af selskabet, som udgør 10 %. Hvorfor 

der skal laves en ny beregning af selskabets handelsværdi. Marie vil skulle betale for at købe 

Andersens Møbler Holding A/S ud af selskabet. Dette vil dog være væsentlig billigere idet at der kun 

er tale om 10 % af aktiekapitalen og ikke hele aktiekapitalen.  

Ved denne model foretages generationsskifte over 6 år, hvilket kan være svært i praksis, da de nok 

ikke vil være enige om de ledelsesmæssige beslutninger hele vejen. Men der kan løbende laves et 

skifte, således at der gives flere og flere af de ledelsesmæssige beslutninger til Marie.   

Det bør dog ved anvendelse af denne model indhentes et bindende svar fra Skattestyrelsen, hvori 

værdien af det forlods udbytte bliver bekræftet, endvidere vil det også blive bekræftet om der sker 

en formueforskydning.  

Samlet anskaffelsessum 500.000         

Anskaffelsessum 90 % 450.000         

Salgssum for 90 % B-aktier 450.000         

Avance -                  
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Delkonklusion – Andersens Møbler A/S 

Som beskrevet har de forskellige løsningsmodeller forskellige konsekvenser for Bendt 

(overdrageren), Marie (erhververen) og for selskabet (Andersens Møbler A/S).  

Særligt følgende punkter vil have indflydelse for familien i forbindelse med valg af 

overdragelsesmodel:  

• opfyldes Bendts kapitalbehov 

• tidsmæssigt perspektiv 

• skat ved overdragelsen for begge parter 

• konsekvenser for selskabets likviditet 

• Maries likviditetsbehov (finansieringsbehov) 

Opfylder Bendts kapitalbehov 

Nedenfor er en oversigt over hvilke modeller der kan opfylde det ønskede kapitalbehov for Bendt i 

forbindelse med overdragelsen.  

Overdragelse der opfylder kapitalbehovet Overdragelse der ikke opfylder kapital-behovet 

• Aktieombytning (begge former) 

• A/B modellen  

• Tilbagesalg til det udstedende selskab 

• (Succession med delvist 

gavevederlag) 

• Succession med fuldt gavevederlag 

• (Succession med delvis gavevederlag) 

  

Ved denne overdragelse vil det altså ikke være en fordel at anvende succession ved gavevederlag, 

idet at det formentlig ikke vil give Bendt det ønskede vederlag. Derimod vil de andre modeller opfylde 

hans ønskede vederlag.   

Tidsmæssigt perspektiv  

Overdragelsen sker inden for kort tid (et år) Overdragelsen sker over nogle år 

• Succession (begge former) 

• Tilbagesalg til det udstedende selskab 

• Aktieombytning (begge former) 

• A/B modellen 

 

Som udgangspunkt kan overdragelsen ved alle modellerne sker over flere år, idet der ved 

succession og tilbagesalg kan ske overdragelse af flere omgange, således at Marie løbende får en 

større og større ejerandel. Ved aktieombytning og A/B modellen er der dog nogle fastsatte rammer 

der gør at en endelige overdragelse ikke kan ske nu og her, der skal blandt andet nævne Holding 
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kravet ved aktieombytningen. Det er et ønske fra Bendts side at der skal gå nogle år før han endeligt 

trækker sig ud af selskabet, idet at han ikke er nået en alder hvor han endnu skal gå på pension. 

Idet at Marie allerede er en aktiv del af virksomheden, vil hun kunne overdrage den nu og her, men 

hun har endnu ikke haft erfaring med ledelsen af selskabet. Det er et ønske fra familiens side at hun 

løbende skal blive en større og større del af ledelsen.  

Derfor vil det set med dette perspektiv være bedst for familien at vælge at overdrage enten ved 

aktieombytning eller ved A/B modellen.  

Skat ved overdragelsen  

Det er et stort ønske for familie at kunne spare mest muligt i skat, for på den måde at kunne gøre 

overdragelsen billigere.  

I alle modellerne vil der være en form for skattebetaling, enten som gaveafgift, udbytteskat, eller skat 

af avancen ved salget. Derved er der forskel på om denne skat kommer til at påvirke Bendt eller 

Marie. Selskabet vil ikke blive beskattet i forbindelse med overdragelsen.   

Samlet skattebetaling ved de forskellige overdragelser: 

Succession med fuldt gavevederlag: 321 t.kr. i gaveafgift, som Marie skal afregne.  

Succession med delvist gavevederlag: 154 t.kr. i gaveafgift, som Marie skal afregne. 

Aktieombytning: ingen skat i forbindelse med aktieombytningen, samt ingen skat ved et salg af 

datterselskabet. Skatten vil først blive pålagt når Bendt skal have pengene ud fra Holdingselskabet 

til ham selv.  

Aktieombytning med slankning af balancen: Ingen skat ved aktieombytningen ved slankning af 

balancen vil der blive udloddet udbytte til Bendts Holdingselskab på de frie reserver svarende til 

6.303 t.kr. denne udlodning vil ikke udløse skat. Hvis Bendt ønsker at få udbyttet udbetalt privat, skal 

der betales udbytte skat, op mod 42 % svarende til 2.631 t.kr.  

Tilbagesalg til det udstedende selskab: Her vil Bendt skulle betale udbytteskat af salgsværdien, 

udbytteskatten vil være på 555 t.kr.  

A/B modellen: Ved selve overdragelsen vil Marie skulle betale gaveafgift på 23 t.kr. Bendt vil skulle 

betale udbytteskat at hans forlods udbytte. Forlods udbytte er på 6.303 t.kr., hvorfor der maksimalt 

skal betales 2.631 t.kr. i udbytteskat. Dette vil dog blive lavere i det at det udloddes over flere år, og 

derved vil en større del af udbyttet kunne udloddes til en lavere beskatning.  
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Konsekvenser for selskabets likviditet  

Modeller der påvirker selskabet 

likviditetsmæssigt  

Modeller der ikke påvirker selskabet 

likviditetsmæssigt 

• A/B modellen  

• (Aktieombytning) 

• Aktieombytning med slankning af 

balancen  

• Tilbagesalg til det udstedende selskab 

• Succession  

• (Aktieombytning) 

 

Flere af modellerne ligger op til at salgssummen bliver finansieret gennem selskabet selv, enten ved 

at aktierne købes tilbage til selskabet, eller ved at der forinden selve overdragelsen bliver udloddet 

udbytte til Bendt, derfor vil mange af modellerne have en negativ påvirkning på selskabets likviditet. 

Familien skal derfor gøre sig op, om dette kan lade sig gøre, uden at selskabets drift bliver påvirket 

negativt heraf.  

Maries behov for likviditet  

Modeller der kræver væsentlig likviditet (over 

500 t.kr.)  

Modeller der ikke kræver væsentlig likviditet 

under 500 t.kr.   

• Succession med delvist gavevederlag 

• (Aktieombytning)  

• Tilbagesalg til det udstedende selskab 

• Succession med fuldt gavevederlag  

• A/B modellen  

• Aktieombytning med slankning af 

balancen 

 

De forskellige modeller har forskellige konsekvenser for hvor meget likviditet Marie skal skatte i 

forbindelse med overdragelsen. Succession med fuldt gavevederlag og A/B modellen er klart de 

modeller der kræver det laveste behov for likviditet, idet at det blot er gaveafgiften der skal betales i 

forbindelse med overdragelsen. Dog vil der ved succession med fuldt gavevederlag skulle betales 

321 t.kr. Hvorimod der ved A/B modellen kun skal afregnes 23 t.kr. i gaveafgift.  

Derimod vil der ved succession med delvist gavevederlag skal der betales væsentlig mere (2.785 

t.kr. kontant vederlag og 154 t.kr. gaveafgift) end ved succession med fuldt gavevederlag. Ved 

aktieombytning skal der som udgangspunkt betales handelsværdien for selskabet, derfor vil det 

være handelsværdien, som Marie skal afregne i forbindelse med overdragelsen. Der er dog en 

mulighed for at salgssummen kan betales af Holdingselskabet, hvis Marie vælger i forbindelse med 

overdragelsen at stifte et Holdingselskab. På den måde kan salgssummen betales med lavere 

beskattet midler, det kan eks. være ved at optage et banklån eller gældsbrev mellem sælger og 

køber. På den måde vil Marie ikke være nødsaget til at indskyde så meget likviditet i forbindelse med 
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etableringen af Holdingselskabet og købet af Andersens Møbler A/S. Lånene kan afdrages ved at 

der i årene efter overdragelsen bliver udloddet skattefrit udbytte fra Andersens Møbler A/S til Maries 

holdingselskab.  

Ved tilbagesalg til det udstedende selskab, kan Marie overtage 20 % af aktiekapitalen, denne skal 

hun betales handelsværdien for, der skal beregnes en ny handelsværdi efter tilbage salget, idet at 

salgsprisen er fragået selskabets egenkapital. Hvis Marie efter følgende skal overtage de resterende 

80 % af aktiekapitalen ved et almindeligt salg, vil hendes samlede købspris være på 5.442 t.kr. Derfor 

vil en overdragelse ved denne metode, kræve at Marie er i stand til at kunne skaffe denne væsentlige 

likviditet.  
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8: Konklusion 

Afhandlingen har taget udgangspunkt i de gældende regler, der er på området for generationsskifte 

og vist hvordan de forskellige modeller kan anvendes i praksis. Ingen generationsskifter er ens, idet 

der kan være forskellige problemstillinger i forhold til personlige, økonomiske, forretningsmæssige 

forhold. Derfor vil den valgte løsningsmodel ikke være den bedste løsningsmodel for alle 

generationsskifter. Det er derfor vigtigt at det vurderes fra generationsskifte til generationsskifte, 

hvilken model der er den mest fordelagtige.    

 

Ud fra den fiktive case Andersens Møbler A/S er der svaret på, hvordan et generationsskifte kan 

ske, således at alle parter bliver tilgodeset, herunder at skatten minimeres. Der vil, uanset valg af 

model, pålægges en skat, der skal betales enten nu eller på et senere tidspunkt. Hvorfor 

skattebetalingen skal sammenholdes med parternes provenu ved salget.  

Allerede på planlægningstidspunktet er det vigtig at alle forhold ved overdragelsen gennemgås, det 

er vigtigt at planlægningen sker i god tid, idet at der så vil være mulighed for at foretage fordelagtige 

omstruktureringer i selskabet inden planlægningen. Flere af omstruktureringsmodellerne vil tage 

nogle år at gennemføre, og derved er det vigtig at dette påbegyndes inden det er for sent. Ud over 

planlægningen i forhold til hvordan et generationsskifte skal foretages, er det særdeles vigtigt at 

fokusere på værdiansættelsen af selskabet ved generationsskifte mellem interesseforbundne parter.  

En for lav værdiansættelse kan være lig skatteundgåelse, hvilket Skattestyrelsen er særligt 

opmærksomme på. Værdiansættelsen af casen er baseret på TSS-cirkulærerne 2000-9 og 2000-

10, og viser en værdiansættelse på 6.803 t.kr.  

 

De forskellige løsningsmodeller for casen viser store forskelle i såvel skattebetalingen som 

likviditeten for overdrageren, erhververen og Andersens Møbler A/S.  Endvidere er det tidsmæssige 

perspektiv inddraget, idet at nogle modeller kræver tid for at kunne udføres. Det er derfor disse 

parametre der er lagt til grund for valget af den optimale model for Andersens Møbler A/S.   

Den optimale model for Andersens Møbler A/S, vurderes at være A/B-modellen. Dette skyldes at 

erhververens likviditetsbehov er minimeret, på trods af en stor ejerandel på 90% i selskabet, er det 

eneste der fra erhververen skal betales ved overdragelse, en gaveafgift på 23 t.kr. Overdrageren vil 

opnå det ønskede kapitalbehov. Dette vil blive udbetalt over tid, hvilket ikke har betydning, idet at 

kapitalen ikke skal bruges nu og her. Der er endvidere mulighed for, først at betale skatten når 

likviditeten skal bruges, ved at holde kapitalen som en opsparing i holdingselskabet og udlodde når 
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likviditetsbehov opstår. Selskabet vil dog skulle finansiere en stor del af denne overdragelse ved 

udbytte. Dette skal ikke ske nu men inden for en lang årrække (6 år), hvorfor det vurderes at være 

muligt, uden det kommer til at påvirke den løbende drift af selskabet i væsentlig grad.  

Generationsskiftet sker over en længere periode, hvilket er i lighed med hvad overdrager og 

erhverver ønsker. Endvidere vil alt likviditeten ikke blive taget ud af selskabet på en gang, men 

derimod over nogle år hvilket tilgodeser selskabet og dens drift.  

Ved denne model vil det ligeledes være minimal skat der skal betales, idet at der kun skal betales 

23 t.kr. ved selve overdragelse i gaveafgift. Hen over den periode hvor overdrageren skal have 

penge ud til sig selv, vil der blive betalt 2.442 t.kr. i udbytteskat ved anvendelse af den forslået model.  

 

Det vurderes at A/B-modellen ved denne overdragelse er væsentlig bedre end for eksempel ved 

anvendelse af succession til overdragelsen med helt eller delvist gavevederlag. Dette skyldes at 

overdrageren i denne case har behov for likviditet ved overdragelsen, derved bliver 

successionsmodellen alt for dyr for erhververen. Successionsmodellen er fordelagtig at anvende, 

såfremt handelsværdien af selskabet er lav, eller såfremt overdrageren ikke har behov for likviditet i 

forbindelse med overdragelsen af selskabet. Successionsmodellen er ligeledes god at anvende 

såfremt det ikke er muligt på baggrund af selskabets realiseret tal, eller forventninger til fremtiden at 

basere overdragelsen med udbytte fra det overdragende selskab. Endvidere kan modellen være god 

at bruge såfremt det ønskes at generationsskiftet skal foretages nu og her. Og det ikke er optimalt 

at vente nogle år med endeligt at overdrage selskabet.   

 

Perspektivering 

Afhandlingen tager udgangspunkt i generationsskifte af et familieejet selskab, der skal overdrages 

til datteren. Emnet er meget bredt, og der er mange muligheder for hvem selskabet skal overdrages 

til, herunder nære medarbejder eller eksternt. Det kunne i forbindelse med denne case have været 

interessant at se på hvordan overdragelsen kunne ske, hvis selskabet skulle overdrages til en nær 

medarbejder i stedet for inden for familien. Analysen kunne afdække forskellene der er ved at 

overdrage til medarbejder og familie.  

Afhandlingen fokuserer i høj grad på de skattemæssige og likviditetsmæssige forhold, dette er nogle 

af de økonomiske byggesten ved et generationsskifte. Der er mange andre forhold som ejeren skal 

være opmærksom på, f.eks. de personlige forhold, som i ligeså høj grad er vigtige. Fordi der er tale 
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om ejerens livsværk, kan det være en svær proces at give slip på selskabet herunder ledelsen af 

selskabet. 

Hvis ikke generationsskiftet kan gennemføres på en sådan måde, at det er til at betale eller overleve 

for selskabet, kan ejeren være nødsaget til at frasælge hele eller dele af selskabet til eksterne parter. 

Købere kunne være eksempelvis større koncerner, eventuelt udenlandske – i så fald kan det ende 

med at selskabet flytter til udlandet eller lukke helt. Derved kan danske arbejdspladser går tabt. 

Et generationsskifte kan også, grundet de høje skatter og likviditetsdræn af selskabet, medvirke til 

at selskabet må sænke deres vækstplaner og investeringer i driften, for at kunne skaffe den fornødne 

likviditet til generationsskiftet.  

Der har tidligere været igangsat politiske tiltag, som har gjort det sværere at planlægge og 

gennemføre et generationsskifte. Her kan blandt andet nævnes afskaffelsen af formueskattekursen 

i 2015. Der har efterfølgende været politisk snak om at skulle genindføre formueskattekursen, hvilket 

dog ikke er sket. 

De senere år er der ikke kun sket stramninger på området for generationsskifte, senest er reglerne 

for gaveafgift i forbindelse med generationsskifte blevet ændret ved lov nr. 683 af 8. juni 2017. Nu 

skal der betales en lavere gaveafgift, såfremt gave gives i forbindelse med overdragelse af en 

erhvervsmæssige virksomhed eller selskab. Dette bevirker at det bliver billigere at overdrage 

selskabet eller dele heraf som gave. Dengang lovforslaget blev fremsat af V- regeringen, var det 

deres ambition at gaveafgiften helt skulle fjerne på sådanne overdragelser i 2025. Ambitionen var at 

give de danske familiejet selskaber bedre vilkår for generationsskifte. Lovforslaget bygger endvidere 

på sammenligning med Nordiske lande, eksempelvis Sverige, hvor der ikke betales gaveafgift ved 

sådanne overdragelser18.  

Dette viser at der politisk de seneste år er lavet tiltag både for at stramme og lette på skattebetalinger 

og likviditet i forbindelse med et generationsskifte. Hvilket kan ske hver gang der skiftes regering, 

hvorfor det kan være svært at planlægge langsigtet. Konsekvenserne for planlægningen af 

generationsskifte er store, fordi det er de skattemæssige parametre som påvirker overdragelsen 

mest. 

Andre forhold, som kan påvirke gennemførelsen af generationsskiftet, er risikoen ved den fremtidige 

drift af selskabet. Såfremt der er valgt en model, hvor selskabets fremtidige drift skal finansiere 

overdragelsen, og der så opstår problemer og underskud, enten på grund af konjunkturerne, 

markedet eller den nye ledelse, så får overdrageren ikke opfyldt sit kapitalbehov. 

                                                
18 https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.htm 

https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.htm
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Bilag  

Bilag A. Regnskabstal for Andersen Møbler A/S (2015 – 2018) 

  

Resultatopgørelse 2018 2017 2016 2015

Omsætning 6.810.250      5.640.225      4.975.456      4.005.225      

Vareforbrug 2.445.240 -     2.040.250 -     1.796.000 -     1.552.620 -     

Dækningsbidrag 4.365.010      3.599.975      3.179.456      2.452.605      

Dækningsgrad 64,1% 63,8% 63,9% 61,2%

-                   -                   -                   -                   

Andre eksterne omkostninger 601.424 -        500.875 -        415.000 -        370.000 -        

Personale omkostninger 2.465.500 -     1.975.000 -     1.685.200 -     1.325.300 -     

Resultat før afskrivninger og renter 1.298.086      1.124.100      1.079.256      757.305         

19% 20% -                   -                   

Af- og nedskrivninger 65.796 -           74.070 -           66.231 -           32.891 -           

Resultat før finansielle poster 1.232.291      1.050.030      1.013.025      724.414         

Finansielle indtægter -                   9.351              12.263            9.021              

Finansielle omkostninger 8.054 -             9.560 -             5.490 -             10.254 -           

Resultat før SKAT 1.224.237      1.049.821      1.019.799      723.180         

Skat af årets resultat 270.600 -        232.168 -        225.689 -        172.260 -        

Årets resultat 953.636         817.653         794.110         550.921         

Aktiver 

Anlægsaktiver 355.353         210.894         186.514         227.745         

Deposita 100.399         98.430            96.500            75.000            

Varebeholdninger 2.284.331      2.035.178      1.990.642      2.106.872      

-                   -                   -                   -                   

Tilgodehavender fra salg 96.250            79.904            55.256            40.256            

Udskudt skat 

Andre tilgodehavender 70.264            50.010            25.447            20.254            

Periodeafgrænsningsposter 72.602            55.250            35.026            20.025            

Likvide beholdninger 2.635.254      2.189.653      1.550.580      902.076         

-                   -                   -                   -                   

Aktiver i alt 5.614.452      4.719.319      3.939.965      3.392.228      

Passiver 

Selskabskapital 500.000         500.000         500.000         500.000         

Overført resultat 3.752.784      2.799.148      2.084.895      1.391.986      

Forslået udbytte -                   103.400         101.200         -                   

Egenkapital i alt 4.252.784      3.402.548      2.686.095      1.891.986      

Modtagne forudbetalinger 515.584         534.065         517.250         705.254         

leverandører 325.254         320.250         305.520         445.456         

Udskudt skat 13.189            6.002              8.832              13.533            

Selskabsskat 263.413         234.999         230.390         157.011         

Anden gæld 244.228         221.456         191.878         178.988         

Passiver i alt 5.614.452      4.719.319      3.939.965      3.392.227      
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Bilag B. Balancer ved aktieombytning  

 

 

 

Bilag C. Handelsværdi efter tilbagesalg 

Effekten på selskabets balancen vil blive som følgende:  

Likvider 

Før tilbagesalg: 2.635.254      

Efter tilbagesalg: 1.274.733 

Egenkapital 

Før tilbagesalg:   Efter tilbagesalg: 

     

Balance Andersens Møbler Holding A/S

Aktiver 

Aktier i Andersens Møbler A/S -                     

Tilgodehavende M.A Møbler Holding ApS 6.802.604        

Aktiver i alt 6.802.604        

Passiver 

Selskabskapital 500.000            

Overført resultat 6.302.604        

Passiver i alt 6.802.604        

Balance M.A Møbler Holding ApS

Aktiver 

Aktier i Andersens Møbler A/S 6.802.604        

Likvider 40.000              

Aktiver i alt 6.842.604        

Passiver 

Selskabskapital 40.000              

Overført resultat -                     

Gæld til Andersens Møbler Holding A/S 6.802.604        

Passiver i alt 6.842.604        

Selskabskapital 500.000         

Overført resultat 3.752.784      

Forslået udbytte -                   

Egenkapital i alt 4.252.784      

Selskabskapital 500.000        

Overført resultat 2.392.263     

Forslået udbytte -                 

Egenkapital i alt 2.892.263     
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TSS- Cirkulære  2000-10

2016 2017 2018

Regnskabsmæssige resultat før skat 1.019.799 1.049.821 1.224.237 

Renteindtægter -12.263 -9.351 

Renteudgifter 5.490 9.560 8.054 

Reguleret indkomst 1.013.026 1.050.030 1.232.291 

Vægtning 1 2 3 

Vægtet indkomst 1.013.026 2.100.060 3.696.873 

6.809.959 

Gennemsnitlig indtjening 1.134.993 

Udviiklingstendens 109.633 

1.244.626 

Heraf driftsherreløn 50% (mellem 250tkr - 1.000tkr) 0 

1.244.626 

Forrentning af virksomhedens aktiver (ekskl. goodwill & likvider)

Aktivernes værdi 4.253.931 

Likvide beholdning -1.274.733 

Kapitalafkastsats (VSL§9) + 3% 3% -89.376 

Rest til forrentning af godwill 1.155.250 

Kapitalisering Faktor År

Kapitalafkastsats (VSL§9) + 8% 8% 7 3.269.358 

Beregnet goodwill - afrundet (skønsmæssigt) 3.269.000 

TSS- Cirkulære  2000-9

Egenkapital 2.892.263 

 + Beregnet Goodwill 3.269.000 

Udskudt skat 22 % -719.180 2.549.820 

Beregnet handelsværdi af aktierne 5.442.083 
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Bilag D. A/B Model – udbytte cashflow  

Forrentning og forventet udlodning af forlods udbytte.   

 

Nedenfor en figur over det modtaget udbytte i Andersens Møbler Holding A/S, samt det som bliver 

videreudloddet til Bendt.   

 

Forlods udbytte 6.302.604    

Forrentning år 1 94.539         

Udlodning 2.000.000 -   

Forrentning år 2 65.957         

Udlodning 1.000.000 -   

Forrentning år 3 51.947         

Udlodning 1.000.000 -   

Forrentning år 4 37.726         

Udlodning 1.000.000 -   

Forrentning år 5 23.292         

Udlodning 1.000.000 -   

Forrentning år 6 8.641           

Udlodning 584.705 -      

Saldo efter år 6 0 -                  

Modtaget udbytte Udlodning af udbytte Beskatning Nettoudbytte 

2019 2.000.000        108.000                   29.160         78.840         

2020 1.000.000        108.000                   29.160         78.840         

2021 1.000.000        108.000                   29.160         78.840         

2022 1.000.000        108.000                   29.160         78.840         

2023 1.000.000        108.000                   29.160         78.840         

2024 584.705            108.000                   29.160         78.840         

2025 -                     450.000                   172.800       277.200       

2026 -                     450.000                   172.800       277.200       

2027 -                     450.000                   172.800       277.200       

2028 -                     450.000                   172.800       277.200       

2029 -                     450.000                   172.800       277.200       

2030 -                     450.000                   172.800       277.200       

2031 -                     450.000                   172.800       277.200       

2032 -                     450.000                   172.800       277.200       

2033 -                     450.000                   172.800       277.200       

2034 -                     450.000                   172.800       277.200       

2035 -                     450.000                   172.800       277.200       

2036 -                     450.000                   172.800       277.200       

2037 -                     450.000                   172.800       277.200       

2038 -                     86.705                     20.216         66.489         

6.584.705        6.584.705               2.441.576    4.143.129    
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Bilag E. Overblik over DCF-modellen 

Nedenstående figur illustrerer fremgangsmåden i DCF-modellen: 

 

Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207&chk=216301  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207&chk=216301

