
 

LØBENDE YDELSE VED 

AKTIEOVERDRAGELSER 

RECURRING PAYMENTS IN SHARE DEALS 

Peter Lund Christiansen 
PECH14AC 

Ligningsloven § 12 B 
The Danish Tax Assessment Act Section 12 B 



 

Side 1/60 

 

LØBENDE YDELSE VED AKTIEOVERDRAGELSER 

Summary 

This thesis concerns the tax treatment of recurring payments and earn-outs for tax purposes 

in connection with share deals. In share deals the purchase price is often adjusted for vari-

ous reasons. Depending on the specifications and structure of the adjustment a special set 

of rules in the Danish Tax Assessment Act Section 12 B regarding recurring payments may 

apply. 

If adjustments of the purchase price are treated as recurring payments the expected net 

present value of the payment must be capitalised and taxed as the underlying asset – in this 

case according to the Danish Capital Gains Tax Act. Normally, sale of shares is tax exempt 

provided that the ownership stake exceeds 10%. 

If the recurring payments subsequently exceeds the capitalised amount, such exceeding 

payments will be taxable for seller and tax deductible for the buyer. Accordingly, part of the 

gain may become taxable instead of exempt under the normal rules. This makes the quali-

fication of the adjustment very important and uncertainties relevant to investigate.  

In the first section of the thesis it is analysed to which extend adjustments of the purchase 

price are comprised by the rules regarding recurring payments, including adjustments based 

on the performance of the transferred enterprise, outcome of legal proceedings, rulings from 

authorities etc. Furthermore, it is analysed how warranty payments, reduction of the pur-

chase price etc. are treated. 

In the second and third sections it is analysed if one adjustment of the purchase price is 

considered a recurring payment and if purchase price adjustments – which may result in 

both an upwards and downwards adjustment – are comprised by the rules. 

Finally, due to the administrative practise regarding singular adjustments of the purchase 

price, it is analysed in the fourth section to which extend tax payers will always be comprised 

by the rules in case there are more than one purchase price adjustment. 
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Løbende ydelse – ligningsloven § 12 B 

1. Indledning 

Reglerne om løbende ydelser medfører, at beskatning af overdragelse af aktiver i visse til-

fælde ikke følger beskatningsreglerne for det underliggende aktiv som fx afskrivningsloven 

(AL), ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) eller aktieavancebeskatningsloven (ABL), 

men i stedet beskattes efter det særlige regelsæt i ligningsloven (LL) § 12 B. Regelsættet 

medfører, at sælger bliver løbende beskattet af modtagne ydelser, når ydelserne overstiger 

den kapitaliserede værdi. Køber opnår et tilsvarende fradrag. Reglerne gælder også selvom 

avancen på det underliggende aktiv som udgangspunkt er skattefri. 

Reglerne om løbende ydelse har været gældende siden 1. juli 1999, men på trods af dette 

findes der fortsat en række uafklarede spørgsmål som følge af reglernes brede anvendel-

sesområde og kompleksitet.   

Det kan være vanskeligt at værdiansætte virksomheder i forbindelse med virksomhedsover-

dragelser. Der kan derfor være mange gode kommercielle grunde til i virksomhedsoverdra-

gelser at have forskellige købesumsreguleringer, der regulerer købesummen som følge af 

fremtidige hændelser eller udvikling. Disse reguleringer vil i visse tilfælde være omfattet af 

reglerne om løbende ydelser.   

På grund af afvigelsen fra beskatningen af det underliggende aktiv har reglerne særlig rele-

vans i forhold til aktieoverdragelser1. Dette skyldes, at avancer ved salg af aktier som ud-

gangspunkt er skattefri for sælger og ej-fradragsberettiget / ej afskrivningsberettiget for kø-

ber2. Dette princip fraviges som nævnt, når overdragelsen er omfattet af reglerne om lø-

bende ydelse.  

Som køber kan man derfor have en interesse i at blive omfattet af reglerne. Sælger vil der-

imod have en interesse i ikke at blive omfattet. På grund af de modstridende interesser 

kunne man foranlediges til at tro, at der ikke kan spekuleres nævneværdigt i reglerne. Imid-

lertid gælder reglerne også ved overdragelser med udenlandske parter, der ikke er skatte-

                                                        

1 Reglerne har også relevans fx ved salg af ejendomme omfattet af parcelhusreglen i EBL § 8, og andre akti-
ver, hvor avancer ikke beskattes.    
2 Skattefriheden følger af ABL § 8, forudsat at aktierne anses for datterselskabsaktier eller koncernselskabs-
aktier. 
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pligtige til Danmark. Tilsvarende gælder reglerne i tilfælde, hvor den ene part ikke er skat-

tepligtig, eksempelvis visse kommunale virksomheder. Der vil derfor kunne opstå situatio-

ner, hvor reglerne ikke er provenuneutrale i Danmark. 

Selvom der er en administrativ praksis vedrørende visse problemstillinger, er der fortsat en 

række uafklarede spørgsmål. Det er fx ikke afklaret hvilke typer af reguleringer af købesum-

men, der vil udgøre en løbende ydelse. Det er naturligvis problematisk for virksomhederne, 

at retstilstanden er uklar.  

I denne afhandling vil det blive undersøgt, hvilke former for købesumsreguleringer der udgør 

løbende ydelser.   

1.1 Problemformulering 

Hvornår er der efter gældende ret tale om en løbende ydelse efter LL § 12 B i forbindelse 

med aktieoverdragelser?  

Problemstillingen i afhandlingen besvares med følgende underliggende delspørgsmål: 

1. Hvilke typer betalinger, der ofte forekommer i forbindelse med aktieoverdragelser, er 

omfattet af reglerne om løbende ydelse, jf. LL § 12 B?  

2. Er købesumsjusteringer, hvorefter der er én efterfølgende betaling, omfattet af reg-

lerne om løbende ydelse, jf. LL § 12 B? 

3. Er købesumsjusteringer, der kan gå begge veje, omfattet af reglerne om løbende 

ydelse, jf. LL § 12 B? 

4. Vil der altid være tale om en løbende ydelse efter LL § 12 B, hvis der er tale om flere 

efterfølgende betalinger? 

1.2 Metodevalg 

Den juridiske analyse foretages med udgangspunkt den retsdogmatiske metode, idet for-

målet med afhandlingen er at udlede retstilstanden for så vidt angår kvalifikationen af lø-

bende ydelser gennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af retskilderne.  

Retskilderne kan deles op i fire overordnede typer: Regulering, retspraksis, sædvane og 

forholdets natur. Der eksisterer i princippet ikke noget retskildehierarki3. Der forekommer 

                                                        

3 Peter Blume, ”Retssystemet og Juridisk Metode” 2. udgave, side 120. 
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dog ofte alligevel en vis rangorden, idet formaliserede kilder, såsom loven, ofte gives forrang 

frem for uformaliserede retskilder. Dette følger af legalitetsprincippet. I praksis synes der 

derfor at finde en vis prioritering sted af retskildematerialet, således at først og fremmest 

lovens ordlyd, og i anden omgang lovens forarbejder, tillægges betydning ved lovfortolknin-

gen4.  

I afhandlingen foretages den juridiske analyse på baggrund af loven (herunder lovforarbej-

derne), praksis fra domstole og administrative myndigheder, cirkulærer og andre admini-

strative forskrifter samt litteratur. Retskilderne gennemgås i den nævnte rækkefølge. Litte-

ratur vil dog i relevante tilfælde blive inddraget som en del af lovfortolkningen.   

Reglerne om løbende ydelser fremgår af LL § 12 B. I fortolkningslæren har lovens ordlyd 

som nævnt en særlig vægt, da denne er direkte udtryk for lovgivers hensigt med loven. 

Lovforarbejderne kan benyttes som fortolkningsbidrag til lovreglerne, herunder kan inddra-

ges formålsfortolkning af lovbestemmelserne5. Spørgsmål / svar indgår som en del af lov-

forarbejderne og kan anvendes som fortolkningsbidrag, hvis der er uklarheder i loven, men 

har ofte en begrænset retskildeværdi.  

Som fortolkningsbidrag benyttes herudover administrative fastsatte forskrifter som fx cirku-

lærer, styresignaler og SKATs juridiske vejledninger. Den 21. marts 2000 udsendte Skatte-

ministeriet cirkulære 2000-03-21, nr. 396, hvori reglerne om løbende ydelser er nærmere 

beskrevet. Selvom cirkulære 2000-03-21, nr. 39 alene er udtryk for Skatteministeriets opfat-

telse af gældende ret, skal det bemærkes, at cirkulæret er udsendt forholdsvis kort tid efter 

reglernes vedtagelse, og at cirkulæret er det første fortolkningsbidrag til loven ud over lov-

forarbejderne. I den juridiske analyse vil der blive taget højde for, at cirkulæret ikke nødven-

digvis er udtryk for gældende ret7. 

Ved fortolkningen af loven vil retspraksis blive inddraget. Det kan fx være domstolsafgørel-

ser fra Højesteret, landsretterne eller byretterne. Endvidere vil det være relevant at inddrage 

administrative afgørelser fra Landsskatteretten og Skatterådet. Højesteretsafgørelser har 

generelt højere præjudikatværdi i forhold til afgørelser fra lavere rangerende domstole, hvis 

dommenes resultat er modstridende. Tilsvarende gælder for domsstolsafgørelser i forhold 

                                                        

4 Aage Michelsen et al., ”Lærebog om Indkomstskat”, 16. udgave, side 138. 
5 Peter Blume, ”Retssystemet og Juridisk Metode” 2. udgave, side 112. 
6 Cirkulære 2000-03-21 nr. 39 om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, 
personskatteloven og boafgiftsloven (Lempelse af beskatningen af løbende ydelser og goodwill) 
7 Lone L Hansen og Erik Werlauff, ”Den Juridiske Metode – en introduktion”, side 120-121. 
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til administrative afgørelser. Præjudikatværdien er udtryk for i hvilket omfang en dom eller 

afgørelse bidrager til afklaring af retstilstanden. Hvis præmisserne udtaler noget om retstil-

standen på et område, kan afgørelsen få præjudikatværdi8.  

Retssædvaner og forholdets natur spiller normalt en mindre rolle inden for skatteområdet. 

Retssædvaner opstår typisk på ulovregulerede retsområder, hvilket ikke så ofte er tilfældet 

inden for skatteretten. Dette følger af Grundloven § 43, hvor det fremgår, at ingen skat kan 

pålægges uden lovhjemmel. En fast administrativ praksis kan dog betragtes som en rets-

sædvane9. Tilsvarende har forholdets natur begrænset relevans i forhold til LL § 12 B, da 

denne fortolkningsmetode typisk anvendes når hverken love, domspraksis mv. bidrager til 

et spørgsmåls besvarelse, og resultatet i stedet må udledes af generelle fornufts- eller rime-

lighedsbetragtninger. 

Litteratur vil blive inkluderet i analysen, men retskildeværdien af denne er begrænset.  

1.3 Tidligere regler / retspraksis vedrørende løbende ydelser 

LL § 12 B blev indført i 1999 efter et langstrakt forberedende udvalgsarbejde. Skattemini-

steriets Retssikkerhedsudvalg udgav en rapport den 31. juli 1995 om ”Beskatningsforhol-

dene vedrørende løbende ydelser”10. Rapporten beskrev dels den dagældende praksis efter 

LL § 12, kom dels med løsningsforslag i forhold de uhensigtsmæssigheder, der var ved den 

eksisterende praksis. 

Efter dagældende retspraksis skelnede man mellem ensidigt påtagne løbende ydelser og 

løbende ydelser som led i gensidig bebyrdende aftale11. Reglerne for ensidigt påtagne lø-

bende ydelser vil ikke blive nærmere beskrevet her, men modtageren skulle løbende be-

skattes efter statsskatteloven (SL) § 4, stk. 1, litra c. Yderen havde modsat fradrag efter LL 

§ 12, forudsat at visse krav var opfyldt.  

For løbende ydelser indgået som led i en gensidigt bebyrdende aftale, skulle modtageren af 

de løbende ydelser generelt beskattes af ydelserne efter SL § 4, stk. 1, litra c og yderen 

                                                        

8 Lone L Hansen og Erik Werlauff, ”Den Juridiske Metode – en introduktion”, side 116. 
9 Aage Michelsen et al., ”Lærebog om Indkomstskat”, 16. udgave, side 135 – 136. 
10 Rapporten blev udgivet af Skatteministeriet i februar 1996. 
11 Begge typer ydelser var omfattet af den dagældende LL § 12. Efter indførelsen af LL § 12 B, blev LL § 12 
begrænset til kun at gælde for ensidigt påtagne forpligtelser. Der blev indsat særskilt hjemmel for gensidigt 
bebyrdende aftaler i LL § 12 B.  
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havde fradrag efter LL § 12. Ud over den løbende beskatning / fradrag, skulle der ske kapi-

talisering af den løbende ydelse, der skulle indgå i sælgerens skattepligtige avance på trods 

af, at de løbende ydelser ligeledes blev beskattet12. Hos køberen skulle den kapitaliserede 

værdi indregnes i afskrivningsgrundlaget.  

Der var således en udbredt dobbeltbeskatning på løbende ydelser indgået i forbindelse med 

gensidigt bebyrdende aftaler, idet sælger blev beskattet af både de løbende ydelser og den 

kapitaliserede værdi. Køberen opnåede et tilsvarende dobbeltfradrag.  

Skatteministeriets Retssikkerhedsudvalg kom i rapporten fra 1995 med en række forslag til 

løsning af de forskellige problemer ved den dagældende praksis. Forslagene gik blandt an-

det på at indføre en skattefritagelsesbestemmelse, således at løbende ydelser først blev 

beskattet hos modtageren – og fradragsberettiget for yderen – når den akkumulerede sum 

ydelserne oversteg den kapitaliserede værdi. Rapporten indeholdt konkrete forslag til lov-

tekst. Selvom rapportens forslag til den egentlige lovtekst ikke direkte benyttes i LL § 12 B, 

anvendes de grundlæggende principper fra udvalgets rapport, hvilket også fremgår af be-

mærkningerne til LL § 12 B. 

I januar 1998 blev arbejdet fra Skatteministeriets Retssikkerhedsudvalg fulgt op ved ned-

sættelse af et generationsskifteudvalg, der udgav en betænkning i august 199913. Betænk-

ningen behandlede en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte af er-

hvervsvirksomheder, fx behandlingen af goodwill.  Udvalget, der bestod af repræsentanter 

fra ministerier, højere læreanstalter, erhvervslivet og rådgivningsbranchen, nåede dog aldrig 

frem til en fælles indstilling, og der var generelt stor uenighed blandt udvalgets medlemmer. 

Betænkningen indeholdt således en lang række mindretalsudtalelser til de forskellige for-

slag, der blev behandlet i udvalget. Lovforslaget vedrørende LL § 12 B blev fremsat inden 

udvalgets arbejde blev færdiggjort, men udvalget kommentere forslaget, hvilket er gengivet 

i lovforslagets afsnit 414.  

                                                        

12 Dette blev fastslået af Højesteret i UfR 1979.64H og UfR 1982.152H. 
13 Betænkning nr. 1374 af august 1999. Betænkning afgivet af det af Regeringen og CD nedsatte Generati-
onsskifteudvalg. 
14 Uenigheden i udvalget, der blandt andet gik på, om der fortsat skete dobbeltbeskatning efter indførelse af 
LL § 12 B, fremgår tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget.  
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1.4 Indførelsen af Ligningsloven § 12 B 

Reglerne om løbende ydelse blev fremsat den 25. marts 1999 ved L 21215,  og blev vedtaget 

ved Lov 1999-06-02, nr. 386 med virkning fra 1. juli 1999. Ifølge ordlyden er der en række 

krav der skal opfyldes, før der er tale om en løbende ydelse:  

1. Den løbende ydelse skal vedrøre vederlag efter en gensidig bebyrdende aftale. 

2. Overdragelsen skal vedrøre et eller flere aktiver. 

3. Aftalen skal være indgået 1. juli 1999 eller senere. 

4. Der skal være usikkerhed om ydelsens størrelse eller varighed. 

5. Ydelsen skal løbe ud over aftaleåret. 

6. Beskatningen af den løbende ydelse skal ikke være reguleret i anden lovgivning. 

Det fremgår af reglerne, at der skal aftales en kapitaliseret værdi af ydelsen, der typisk vil 

svare til nutidsværdien af de forventede betalinger. Begge parter skal føre en saldo over 

den kapitaliserede værdi, som reduceres ved hver betaling. Når saldoen bliver negativ, vil 

køber opnå fradrag for den negative saldo, og sælger vil have en korresponderende skatte-

pligt.  

Hvis den løbende ydelse ophører inden saldoen bliver negativ, vil parterner som udgangs-

punkt opnå skattepligtigt / have fradrag for restsaldiene. Der er dog visse undtagelser hertil. 

Eksempelvis kan yderen ikke fratrække beløb, der er fastsat som vederlag for et aktiv, hvis 

anskaffelsessum yderen hverken kan afskrive, fradrage eller lade indgå i opgørelsen af skat-

tepligtig avance ved en afståelse af aktivet. Der findes endvidere særlige regler for overdra-

gelse af retten til en løbende ydelse.    

Formålet med loven var at lette erhvervslivets generationsskifter, herunder at afskaffe den 

eksisterende dobbeltbeskatning på løbende ydelser.   

Reglerne om løbende ydelser gælder også i tilfælde, hvor kun den ene part er omfattet af 

dansk skattepligt, ligesom reglerne gælder ved koncerninterne transaktioner omfattet af LL 

§ 216.  

                                                        

15 L 212: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven. 
(Lempelse af beskatningen af løbende ydelser og goodwill m.v.) 
16 Se fx SKM2014.154.SR, hvor Skatterådet fandt at en transaktion mellem to koncernforbundne selskaber, 
hvor kun det ene var skattepligtig til Danmark, var omfattet af reglerne om løbende ydelse i LL § 12 B. 
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2. Betalinger omfattet af reglerne om løbende ydelser 

Der kan i forbindelse med aktieoverdragelser forekomme en del forskellige typer af efterføl-

gende betalinger og købesumsreguleringer. Indledningsvis vil det blive analyseret hvilke ty-

per betalinger, der er omfattet af reglerne om løbende ydelse, herunder om alle former for 

efterfølgende betalinger vil være omfattet af reglerne17.  

Det er ikke nærmere defineret i lovens ordlyd, hvilke typer efterfølgende ydelser, der er 

omfattet af regelsættet.  

2.1 Afgrænsning over for låneforhold 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at løbende ydelser skattemæs-

sigt skal ligestilles med andre finansieringsformer. Dette må tolkes således, at den løbende 

ydelse skal være en del af berigtigelsen ved overdragelsen. Det fremgår endvidere af be-

mærkningerne til LL § 12 B, stk. 1, at almindelige gældsforhold, hvor ydelserne består af 

afdrag og renter, ikke er omfattet af definitionen af løbende ydelser.  

Det vil afhænge af de faktiske forhold, om der er tale om et låneforhold frem for en løbende 

ydelse. Som eksempel kan nævnes SKM2016.615.SR, hvor en skatteyder ønskede at over-

drage aktier i sit holdingselskab til sine børn med succession efter ABL § 34. I forbindelse 

med overdragelsen ville skatteyderen forbeholde sig en udbytteret på et nærmere angivet 

beløb vedrørende de overdragne kapitalandele, som børnene hæftede personligt for. Skat-

teyderen anmodede Skatterådet om at bekræfte, at udbytteretten ikke var skattepligtig, idet 

overdragelsen skete med skattemæssig succession.  

SKAT havde i første omgang indstillet til Skatterådet, at der var tale om en fordring efter 

kursgevinstloven. SKAT ændrede efterfølgende dette, angiveligt fordi spørgernes repræ-

sentant fremførte, at der knyttede sig en usikkerhed til udbytteretten. Det var ifølge repræ-

sentanten usikkert, om hele beløbet ville komme til udbetaling og i givet fald hvornår. Usik-

kerheden ville blive reflekteret i den rentefaktor, som markedsværdien af udbytteretten ville 

blive kapitaliseret til på overdragelsestidspunktet. SKAT tilføjede, at hvis udbytteretten blev 

                                                        

17 Analysen i dette kapitel 2 tager ikke højde for den særlige praksis omkring én efterfølgende købesumsre-
gulering, men behandler alene om betalingen principielt kan være omfattet af reglerne i LL § 12 B. Problem-
stillingen vedrørende enkeltstående købesumsreguleringer er særskilt behandlet i kapitel 3. 
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udbetalt på én gang, ville betalingen ikke blive anset for at være en løbende ydelse. Skatte-

rådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.  

Afgørelsen er bemærkelsesværdig, idet der var opgjort et fast beløb i gavebrevet til børnene. 

Udbytteretten havde derfor karakter af at være en fordring, der burde være undtaget fra LL 

§ 12 B. Det må antages, at udbytteretten alene blev anset for at være en løbende ydelse, 

fordi skatteyderens repræsentant såede tvivl omkring ydelsernes størrelse. Afgørelsen vi-

ser, at der kan være en hårfin grænse mellem, hvornår der er tale om en fordring / gæld og 

hvornår, der er tale om en løbende ydelse.   

Skatterådet kom frem til et andet resultat i SKM2002.388.LSR, hvor køber erhvervede en 

tysk ejendom fra sælger mod betaling af en livrente18. Livrenten skulle betales så længe 

køberen og dennes ægtefælle, der var ca. 30 år på overdragelsestidspunktet, var i live – 

dog maksimalt 20 år. Aftalen indeholdt endvidere en ret for sælger til at overdrage livrenten 

til 3. mand, ligesom livrenten ville tilfalde sælgers eventuelle arvinger ved sælgers død.  

Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten, at der var tale om et lån og ikke en lø-

bende ydelse, jf. LL § 12. Landsskatteretten anførte blandt andet, at aftalen ikke indeholdt 

en usikkerhed med hensyn til størrelsen af det beløb, som køberen ville komme til at udrede. 

Ydelsen blev derfor anset som betaling af rente og afdrag, og kunne derfor ikke fradrages 

efter reglerne i LL § 12.     

Afgørelserne viser, at aftalen skal indeholde den fornødne usikkerhed om ydelsernes stør-

relse eller varighed, før der er tale om en løbende ydelse. Et låneforhold med variabel rente 

vil principielt indeholde en usikkerhed om ydelsens størrelse. Det vil dog næppe i sig selv 

medføre, at der er tale om en løbende ydelse, hvis vilkårene har karakter af et låneforhold. 

Det vil dog bero på en konkret vurdering, om der er tale om en løbende ydelse eller et 

låneforhold. 

2.2 Aftægtsydelser 

Der kan forekomme overdragelser af virksomheder, hvor berigtigelsen sker som en livslang 

aftægtsydelse. Aftægtsydelser er omfattet af ordlyden i LL § 12 B, idet der typisk vil herske 

                                                        

18 Afgørelsen omhandlede indkomstårene 1993 og 1994, hvor de tidligere regler om løbende ydelser, jf. LL § 
12 var gældende. 
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usikkerhed om ydelsens varighed. Det fremgår endvidere af bemærkningerne de enkelte 

bestemmelser til LL § 12 B, stk.1, at en ret til livsvarig ydelse vil udgøre en løbende ydelse.  

Aftægtsydelser blev også efter de tidligere regler i LL § 12 anset for at være løbende ydel-

ser19.  

Der findes endvidere enkelte afgørelser vedrørende aftægtsydelser. Af SKM2003.419.LR / 

SKM2004.480.LSR fremgår det, at en livslang pensionslignende ydelse indgået i forbindelse 

med overdragelse af en tømmerhandel var omfattet af LL § 12 B. Tilsvarende kan nævnes 

SKM2001.135.LR, hvor en aftægtsydelse i form af livsvarig bopælsret ved overdragelse af 

en ejendom tilsvarende blev anset for omfattet af LL § 12 B. Tilsvarende praksis er beskrevet 

i cirkulære 2000-03-21, nr. 39. 

Aftægtsydelser, samt lignende pensionslignende ydelser, vil være omfattet af LL § 12 B 

forudsat, at der er usikkerhed om ydelsens varighed.  

2.3 Efterfølgende betalinger baseret på omsætning, overskud eller 

lignende 

Ifølge ordlyden af LL § 12 B skal der herske usikkerhed om ydelsens størrelse eller varighed. 

Ifølge bemærkningerne til § 12 B, stk. 1 kan usikkerheden omkring ydelsernes størrelse fx 

skyldes, at ydelserne er fastsat som en procentvis andel af en virksomheds overskud eller 

omsætning. Tilsvarende fremgår det af cirkulære 2000-03-21, nr. 39, at ydelser, fastsat som 

en fast procentdel af en virksomheds overskud eller omsætning, er omfattet af LL § 12 B.  

Ydelser baseret på overskudsandele blev ligeledes anset for løbende ydelser efter den tid-

ligere praksis for LL § 12. Dette fulgte administrativ praksis men fremgik hverken af lovgiv-

ning eller domstolsafgørelser20. 

Reguleringer af købesummer, hvor reguleringen baseres på størrelsen af virksomhedens 

fremtidige omsætning, overskud eller lignende, anses utvivlsomt for at være en løbende 

ydelse omfattet af LL § 12 B, idet denne type reguleringer er omfattet af ordlyden af LL § 12 

B samt forarbejderne hertil. Dette fremgår endvidere af eksemplet i cirkulære 2000-03-21, 

nr. 39.  

                                                        

19 Skatteministeriet Retssikkerhedsudvalg, ”Redegørelse fra Retssikkerhedsudvalget”, side 176. 
20 Skatteministeriet Retssikkerhedsudvalg, ”Redegørelse fra Retssikkerhedsudvalget”, side 177.  



 

Side 13/60 

 

LØBENDE YDELSE VED AKTIEOVERDRAGELSER 

Det samme må gælde i tilfælde, hvor ydelserne reguleres i forhold til andre poster i regn-

skabet, fx hvis købesummen reguleres i forhold til omkostningerne i virksomheden. Aftales 

det fx, at prisen skal forhøjes, hvis der er omkostninger der bortfalder eller reduceres, vil 

betalingerne være omfattet af LL § 12 B. Dette må også gælde, selvom omkostningsreduk-

tionen følger af fx ny lovgivning eller andre regulatoriske forhold. 

2.4 Refusionsopgørelser 

I forbindelse med en aktieoverdragelse vil der ofte blive udarbejdet refusionsopgørelse, hvor 

købesummen reguleres i forhold til selskabets gæld og tilgodehavender på overdragelses-

tidspunktet. Det er relevant at vurdere, om denne type regulering af købesummen vil være 

omfattet af reglerne i LL § 12 B. Refusionsopgørelsen kan først opgøres et stykke tid efter, 

at overdragelsen har fundet sted, når balancen på overdragelsestidspunktet er færdiggjort, 

og størrelsen af gæld og fordringer kan endeligt opgøres. Dette sker typisk 30 – 60 dage 

efter overdragelsestidspunktet. 

Som udgangspunkt vil størrelsen af den efterfølgende regulering af købesummen være usik-

ker, ligesom betalingen kan forekomme efter aftaleårets udløb. Der hersker derfor usikker-

hed om ydelsens størrelse. Endvidere løber ydelsen i visse tilfælde ud over aftaleåret, hvis 

aftalen fx indgås ved årets udløb. Ligeledes indgår betalingen som en del af et vederlag for 

et overdraget aktiv, hvis refusionsopgørelsen indgår i en aktieoverdragelse. Kravene i LL § 

12 B, stk. 1 er derfor som udgangspunkt opfyldt.  

Der kan omvendt argumenteres for, at en korrektion af købesummen som følge af selska-

bets gæld og tilgodehavender ikke skal anses for en løbende ydelse. Dette kan begrundes 

i, at reguleringen alene skyldes størrelsen af selskabets kapitalindestående på overdragel-

sestidspunktet og ikke skyldes usikkerhed om værdien af selskabets operationelle aktiver 

eller goodwill. Det følger af lovbemærkninger til L212, at løbende ydelser skal afgrænses 

over for gæld. En regulering af købesummen som følge af størrelsen af selskabets gæld og 

fordringer på overdragelsestidspunktet kan derfor betragtes som betaling for overtagelse af 

et gældsforhold og ikke en løbende ydelse.  

Det synspunkt understøttes af, at der ikke findes eksempler i retspraksis på, at reguleringer 

af købesummen som følge af refusionsopgørelser anses som løbende ydelser. Dette er på 

trods af, at reguleringer af købesummen, som følge af virksomhedens gæld og fordringer 
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på overtagelsestidspunktet, må antages at være ofte forekommende i forbindelse med virk-

somhedsoverdragelser.  

Endvidere vil den type korrektion af købesummen ofte kunne gå begge veje, således at 

købesummen både kan blive forhøjet og nedsat. Hvis det er tilfældet, vil korrektionen af 

købesummen formentlig ikke være omfattet af LL § 12 B. Dette er nærmere analyseret i 

kapitel 4. 

Endelig kan denne type regulering af købesummen blive omfattet af den særlige retspraksis 

for én efterfølgende regulering, forudsat at aktieoverdragelsesaftalen ikke indeholder andre 

reguleringer af købesummen. Den særlige praksis for én efterfølgende betaling er nærmere 

gennemgået i kapitel 3. 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at reguleringer af købesummen, som 

følge af refusionsopgørelser, ikke er omfattet af definitionen af løbende ydelser.  

2.5 Garantibetalinger  

I forbindelse med aktieoverdragelse kan der forekomme efterfølgende reguleringer af købe-

summen i forbindelse med, at køber og sælger stiller visse garantier.  

Det må antages, at det vil være begrænset, hvor mange garantier køber stiller i en aktie-

overdragelse. Det vil formentlig typisk være begrænset til, at køber garanterer at have man-

dat til at købe aktierne i ”target-selskabet”21, at køber ikke er nødlidende, og at køber har 

den fornødne kapacitet til at opfylde de krav og garantier, som køber overtager ved trans-

aktionen. Der er som oftest tale om en række formelle krav, der skal opfyldes af køber.  

Sælger stiller derimod langt flere garantier. Sælger vil naturligvis stille lignende formelle ga-

rantier som køber, fx at det sælgende selskab har mandat til at sælge target-selskabet. Men 

sælger vil almindeligvis også stille en række andre garantier vedrørende target-selskabet. 

Fx kan sælger garantere, at tidligere års regnskaber er retvisende, at alle selvangivelser er 

afleveret rettidig, at alle skyldige skatter er betalt, at skattereglerne har været overholdt i 

perioden før overdragelsen, at alle regler vedrørende miljøforhold, medarbejderforhold mv. 

er opfyldt samt, at der ikke er nogen igangværende retssager mod selskabet.  

                                                        

21 ”Target-selskabet” er her defineret som det overdragne selskab.  
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Kendetegnet for disse garantier er, at de vedrører perioden frem til overtagelsen af target-

selskabet. Køber vil ofte betinge sig erstatning fra sælger i tilfælde, hvor garantierne ikke 

overholdes, og der som følge heraf opstår en forpligtelse i target-selskabet.  

Det fremgår af LL § 12 B, at løbende ydelser skal udgøre et helt eller delvist vederlag i en 

gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et eller flere aktiver. Ud fra en sproglig for-

ståelse må det betyde, at der skal overdrages et aktiv mod vederlag. Der kan argumenteres 

for, at en garantibetaling ikke kan sidestilles med et egentlig vederlag, da garantibetalinger 

kun udløses, hvis der går noget galt. Dette understreges endvidere af, at den kapitaliserede 

værdi typisk vil udgøre 0 kr., da forpligtelsen ikke forventes udløst. En ordlydsfortolkning må 

derfor medføre, at en garantibetaling ikke skal anses for omfattet af LL § 12 B. 

Formålet med indførelsen af LL § 12 B var blandt andet at undgå dobbeltbeskatning i for-

bindelse med generationsskifter. Da garantibetalinger typisk ikke vil have en kapitaliseret 

værdi, forekommer der ingen dobbeltbeskatning som følge af garantibetalinger efter LL § 12 

B, heller ikke under den tidligere praksis efter LL § 12. Reglen synes derfor ikke relevant i 

forhold til formålet om at undgå dobbeltbeskatning. En formålsfortolkning ændrer derfor ikke 

konklusionen. 

2.6 Tilbagebetaling af købesum  

I relation til garantibetalinger er det relevant at vurdere, hvordan tilbagebetaling af købesum 

skal behandles i forhold til løbende ydelser, idet garantibetalinger typisk vil medføre en re-

duktion af købesummen. Det fremgår ikke direkte af LL § 12 B eller lovforarbejderne, hvor-

dan det skal behandles, men som nævnt ovenfor kan der argumenteres for, at en ordlyds-

fortolkning må medføre, at reduktion af købesummen ikke er omfattet af reglerne.  

I SKM2001.624.HR solgte et selskab en udlejningsejendom og påtog sig i forbindelse med 

salget en huslejegaranti i 2½ år over for køberen. Huslejegarantien blev udløst, og en del af 

købesummen blev tilbagebetalt til køber. Højesteret fandt, at huslejegarantien ikke var fra-

dragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a, idet skatteyderen ikke var næringsdrivende med 

køb og salg af fast ejendom. Tilbagebetalingen skulle i stedet anses som en tilbagebetaling 

af købesum, der påvirkede avanceopgørelsen efter EBL. Betalingerne var derfor heller ikke 

fradragsberettigede efter reglerne om løbende ydelser efter dagældende LL § 12, stk. 8.  

Den tidligere praksis efter LL § 12 er videreført i LL § 12 B. I SKM2015.254.SR havde en 

skatteyder opfundet et nyt produkt, som han ønskede at sætte i produktion. For at opnå en 
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rentabel produktion skulle skatteyderen sælge 200 produkter. Skatteyderen ønskede derfor 

at tilbyde de første 200 kunder en provision beregnet som 10% af det fremtidige salg af 

produktet i en nærmere defineret årrække. Skatteyderen spurgte Skatterådet, hvordan kun-

derne skulle beskattes af provisionen. Skatterådet fandt, at provisionen ikke var omfattet af 

reglerne i LL § 12 B, idet provisionen ikke kunne anses som et vederlag for et eller flere 

aktiver.  

Ligeledes kan nævnes SKM2011.41.SR, hvor sælger ønskede at overdrage et dattersel-

skab til en uafhængig køber. Som berigtigelse skulle sælger modtage et kontantbeløb, ny-

udstedte aktier i det købende selskab samt en exitbonus. I tilfælde af at visse omsætnings- 

og dækningsbidragsmål ikke blev opfyldt i datterselskabet, skulle sælger tilbagesælge en 

del af de nyudstedte aktier til køber for 1 kr. Skatteministeriet udtalte – og Skatterådet til-

trådte – at tilbagesalget efter praksis ikke var omfattet af reglerne om løbende ydelse.  

Samme praksis fremgår af cirkulære 2000-03-21, nr. 39. Her er det anført, at en regulerings-

klausul om at sælgeren skal tilbagebetale et beløb til køberen, fx i forbindelse med omsæt-

ningsnedgang, ikke er omfattet af reglerne.  

Bemærkningen i cirkulære 2000-03-21, nr. 39 om tilbagebetaling af købesum fremgår ikke 

af lovbemærkningerne til LL § 12 B, men Skatterådets afgørelser synes i overensstemmelse 

med ordlyden af LL § 12 B, stk. 1, hvor det fremgår, at ydelsen skal udgøre et vederlag i en 

gensidigt bebyrdende aftale om overdragelses af et eller flere aktiver. Ud fra en sproglig 

forståelse af LL § 12 B må et vederlag for et aktiv falde fra køber til sælger.  

2.7 Negativ salgssum  

Der kan forekomme tilfælde, hvor et aktiv overdrages med en negativ salgssum. Det kan fx 

være tilfældet, hvor der overdrages et aktiv med en nedtagelses- eller nedrivningsforplig-

telse. Hvis nedtagelsesforpligtelsen overstiger aktivets indtjeningspotentiale, vil aktivet have 

en negativ værdi, og hvis aktivet overdrages, vil sælger derfor skulle betale et beløb til køber. 

Det er ikke klart, om LL § 12 B omfatter købesumsreguleringer i forbindelse med overdra-

gelse af et aktiv med negativ salgssum. Ifølge ordlyden gælder LL § 12 B ved gensidigt 

bebyrdende aftaler om overdragelse af et eller flere aktiver, når der hersker usikkerhed om 

ydelsens varighed eller årlige størrelse. Disse krav er i princippet opfyldt. En formålsfortolk-

ning af reglerne bidrager ikke med et svar på spørgsmålet, da formålet hverken taler for eller 

imod reglernes anvendelse i dette tilfælde. 
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Omvendt strider det mod de grundlæggende principper i LL § 12 B, at løbende ydelser skulle 

omfatte betalinger fra sælger til køber, jf. ovenstående analyse om garantibetalinger og til-

bagebetaling af købesum.  

Der findes ingen afgørelser eller litteratur, hvor spørgsmålet er behandlet. Det er derfor 

uklart, hvordan skattemyndighederne vil forholde sig til spørgsmålet.  

Ud fra en ordlydsfortolkning synes købesumsreguleringer i tilfælde af en negativ salgssum 

at være omfattet af LL § 12 B, når den negative salgssum reduceres (tilbagebetaling fra 

køber til sælger). Begrundelsen er, at der kan argumenteres for, at der er tale om vederlag 

ved overdragelse af et aktiv. Hvis købesumsreguleringen kan medføre yderligere betaling 

fra sælger til køber, vil sådan en betaling næppe kunne anses for omfattet af reglerne, jf. 

praksis om tilbagebetaling af købesum. 

2.8 Skævdeling af overskud, udbytte mv. 

Der kan forekomme situationer, hvor det ud fra en konkret vurdering af overdragelsesaftalen 

vurderes, at der er tale om en løbende ydelse, selvom der ikke direkte forekommer efterføl-

gende reguleringer af købesummen.  

Som eksempel kan nævnes SKM2004.437.LR, hvor advokat B drev selvstændig virksom-

hed som advokat. Advokaten indgik en interessentskabskontrakt med advokat A. Aftalen 

indeholdt ingen aftale omkring overdragelse af goodwill, men det var aftalt at skævdele in-

teressentskabets indkomst i de første fire år efter aftalens indgåelse.  

Skattemyndighederne fandt, at der var tale om overdragelse af goodwill og avancebeskat-

tede B, hvorimod A kunne afskrive på et tilsvarende beløb. Sagen blev påklaget til skatte-

ankenævnet, der fandt, at der ikke var overdraget goodwill. Ligningsrådet tog sagen op og 

konkluderede, at halvdelen af den aftalte skævdeling efter en konkret vurdering måtte anses 

som et vederlag for goodwill og skulle behandles som løbende ydelse efter LL § 12 B.  

Spørgsmålet er, om et tilsvarende resultat vil kunne forekomme, hvis der aftales en skæv-

deling af udbytte i forbindelse med en aktieoverdragelse. Skævdeling af udbytte kan fx fo-

rekomme i forbindelse med generationsskifter, hvor der etableres flere aktieklasser med 
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forskellige udbytterettigheder. Ofte opstår der ingen formueforskydning ved sådanne trans-

aktioner, hvorfor der ikke sker nogen beskatning22. 

Hvis der forekommer formueforskydning i forbindelse med etablering af skævdeling af ud-

bytte, vil dette formentlig blive anset for en løbende ydelse omfattet af LL § 12 B. Se fx 

SKM2016.615.SR, hvor en udbytteret skulle behandles efter reglerne om løbende ydelse23. 

Det dog en betingelse, at der hersker usikkerhed om ydelsens størrelse eller varighed. Hvis 

en forlods udlodning kan opgøres allerede på aftaletidspunktet, vil denne formentlig ikke 

være omfattet af reglerne om løbende ydelse, men i stedet blive anset for en fordring.  

2.9 Købesumsregulering baseret på udfaldet af en retssag 

Ud over de mere gængse reguleringer af købesummen, som er nævnt ovenfor, kan der 

forekomme en række andre købesumsreguleringer, hvor reguleringen sker som følge af 

specifikke forhold. Som eksempler kan nævnes regulering af købesummen som følge af 

udfaldet af en igangværende eller forventet retssag. 

Det er som nævnt en grundlæggende betingelse i LL § 12 B, at den løbende ydelse skal 

udgøre et helt eller delvist vederlag i en gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et 

eller flere aktiver. Denne betingelse er umiddelbart opfyldt, hvor det aftales, at købesummen 

skal forhøjes, hvis en retssag får et særligt udfald. Det overdragne aktiv vil i det tilfælde være 

aktierne i target-selskabet.  

Der kunne argumenteres for, at LL § 12 B ikke er gældende, hvis retssagen vedrører et 

underliggende aktiv i koncernen – fx en ejendom i et datterselskab – da reguleringen ikke 

vedrører de overdragne aktier men et underliggende aktiv. Det vil dog næppe være i over-

ensstemmelse med ordlyden i LL § 12 B.  

Ordlyden af LL § 12 B, stk. 1 er forholdsvis bred. Dette understøttes af lovforarbejderne, 

hvor det fremgår, at forslaget omfatter samtlige usikre ydelser, uanset hvor lang tid de løber 

over. Det er endvidere anført i forarbejderne, at det ud fra forenklingshensyn foreslås, at 

enhver form for usikkerhed med hensyn til ydelsens størrelse indebærer, at der er tale om 

en løbende ydelse24.  

                                                        

22 Se fx SKM2010.2.SR. 
23 Afgørelsen er gennemgået i afsnit 2.1. 
24 L212, ”Bemærkningerne til de enkelte bestemmelser” § 1, nr. 3. 
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Det vil umiddelbart kræve en indskrænkende fortolkning af LL § 12 B, stk. 1 at komme til det 

resultat, at en købesumsregulering som følge af en retssag i et datterselskab ikke skulle 

være omfattet af reglerne.  

Af ”Skatteretten 1” fremgår det, at meget taler for at underkaste LL § 12 B en indskrænkende 

fortolkning, således at bestemmelsen kun gælder de traditionelle løbende ydelser som af-

tægtsydelser, underholdsydelser, overskudsandele mv25. I stedet argumenteres der for, at 

reglerne om skatteforbehold i skatteforvaltningsloven (SFL) § 28 skal anvendes, eksempel-

vis hvis købesummen skal reguleres som følge af udfaldet af en verserende retssag. Som 

argumentationen for denne holdning henvises blandt andet til afgørelserne om enkeltstå-

ende reguleringer (fx SKM2003.78.LR)26 samt til Hanne Søgaard Hansens artikel i TfS 2003, 

47227.  

Almindeligvis forudsætter en indskrænkende fortolkning, at der er særlige hensyn, der be-

grunder at reglen ikke er anvendelig, eller at der er andre hensyn, der taler for, at reglen 

ikke skal gælde28. Det er vanskeligt at se, at der skulle være hensyn, der begrunder sådan 

en indskrænkende fortolkning.  

Den tidligere administrative praksis efter LL § 12 gjaldt primært for aftægtsydelser og udbyt-

teretter. Købesumsreguleringer som følge af retssager og lignende enkeltstående forhold 

blev ikke anset for at være omfattet af denne praksis. Definitionen af løbende ydelser, jf. LL 

§ 12 B, er derfor væsentligt udvidet ved indførelsen af LL § 12 B29.  

Formålet med indførelsen af LL § 12 B var at afskaffe den tidligere dobbeltbeskatning og 

lette erhvervslivets generationsskifter. Det skal medgives, at LL § 12 B måske har fået en 

væsentlig bredere ordlyd end formålet med bestemmelsen tilsiger. Omvendt synes der ikke 

at være noget, der indikerer, at dette skulle være en fejl fra lovgivers side. Se fx henvendelse 

fra Foreningen af Statsautoriserede Revisor (FSR) af 27. april 1999 (bilag 3 til L212), hvor 

den brede ordlyd kritiseres samt skatteministerens svar i bilag 730.  

                                                        

25 Jan Pedersen et al., ”Skatteretten 1”, 7. udgave, side 514-515.   
26 Denne praksis er analyseret i kapitel 3.  
27 Hanne Søgaard Hansen fandt i TfS 2003, 472, at afgørelsen forekom korrekt ud fra en formålsfortolkning, 
men at begrundelserne var uheldigt udformet. 
28 Peter Blume, ”Retssystemet og Juridisk Metode” 2. udgave, side 234. 
29 Ole Bjørn har samme opfattelse i sin kommentar til ”Udvalgte afgørelser fra domstolene, Landsskattretten, 
Skatteministeriet og Told- og Skattestyrelsen” i Revision & Regnskabsvæsen 1999 (RR.SM.1999.0359). 
30 FSR’s spørgsmål og skatteministerens svar er nærmere gennemgået i afsnit 3.1. 
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Argumentet om at reglerne om skatteforbehold i SFL § 28 bør anvendes i stedet for LL § 12 

B synes ligeledes tvivlsomt. Et skatteforbehold er en betingelse for en privatretlig disposition, 

der medfører, at dispositionen bortfalder eller får et andet indhold, hvis myndighederne til-

lægger dispositionen en anden skatteretlig virkning end forudsat31. Et skatteforbehold vil 

derfor typisk medføre, at den privatretlige disposition ændres, hvis den skattemæssige for-

udsætning for dispositionen brister. Det er vanskeligt at se, hvordan det skal fungere ved en 

virksomhedsoverdragelse, hvor parternes eneste ønske er at justere købesummen, som 

følge af udfaldet af en given situation. Parterne har typisk ikke noget ønske om at ændre 

den privatretlige disposition, men blot at regulere købesummen.  

Analysen i ”Skatteretten 1” må anses for tvivlsom. Reguleringer af købesummen som følge 

af udfaldet af en retssag er efter ordlyden og formålet med bestemmelsen omfattet af LL § 

12 B, stk. 1.  

Administrativ praksis ser ligeledes ud til at understøtte, at købesumsreguleringer som følge 

af udfaldet af en retssag er omfattet af reglerne om løbende ydelser. I SKM2003.78.LR øn-

skede en aktionær at udtræde af et selskab. Der var indgået en overdragelsesaftale, hvor 

det fremgik, at købesummen skulle reguleres, hvis selskabet vandt en verserende retssag 

vedrørende et toldkrav. Da der kun skete én efterfølgende regulering af overdragelsessum-

men, fandt Ligningsrådet, at reguleringen skulle beskattes som yderligere vederlag for af-

ståelse af aktierne.  

Ligningsrådets begrundelse synes alene at bygge på, at der var tale om én regulering af 

købesummen og ikke at købesumsreguleringen vedrørte en retssag32. Afgørelsen kan der-

for tolkes sådan, at reguleringer af købesummen som følge af udfaldet af en retssag princi-

pielt er omfattet af reglerne i LL § 12 B, men i det konkrete eksempel var undtaget, fordi der 

kun var én regulering af købesummen. Afgørelsen og begrundelsen er dog yderst kortfattet 

og af overordnet karakter, hvorfor man bør være forsigtig med at udlede for meget af Lig-

ningsrådets præmisser33.  

                                                        

31 Den juridiske vejledning 2018-1, A.A.14.3. 
32 Christen Amby udleder samme konklusion af Ligningsrådets afgørelse i artiklen ”Ligningsloven § 12 B – 
løbende ydelser” i ”Festskrift til Ole Bjørn fra 2004. Christen Amby er i artiklen kritisk overfor, at købesumsre-
guleringer, der indtræffer som følge af en bestemt begivenhed, er omfattet af reglerne, idet det nærmest er 
umuligt at kapitalisere dette. Christen Amby stiller blandt andet det spørgsmål, hvordan man opgør kapitali-
serede værdi i forhold til et retssag, der jo nødvendigvis må bero på en høj grad af skøn. 
33 Afgørelsens resultat er nærmere analyseret i afsnit 3.2.2. 
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Det kan være vanskeligt at afgrænse reguleringen af købesummen, som følge af en retssag, 

over for garantierne. Der kan fx opstå retssager som følge af brud på garantierne. Udfaldet 

af sådan en retssag må nødvendigvis være omfattet af garantierne og skal således ikke 

anses for at være en løbende ydelse efter LL § 12 B.  

Hvis retssagen derimod er kendt eller forventet på overdragelsestidspunktet, og man der-

med kan tage højde for den ved opgørelsen af købesummen, må købesumsreguleringen 

være omfattet af LL § 12 B. Begrundelsen herfor er, at der hersker usikkerhed om ydelsens 

størrelse, som anført i LL § 12 B, stk. 1.  

2.9.1 Retssager og udefrakommende begivenheder 

Det fremgår af cirkulære 2000-03-21, nr. 39, at hvis der i aftalen tages forbehold for udefra-

kommende begivenheder såsom miljø- og skattekrav, vil der ikke være tale om en løbende 

ydelse, idet den aftalte reguleringsbestemmelse i tilfælde af sådan et krav ikke er en berig-

tigelsesform. Bemærkningen omkring udefrakommende begivenheder synes at have sin op-

rindelse i cirkulæret, idet tilsvarende bemærkninger hverken findes i lovforarbejderne til LL 

§ 12 B, i retssikkerhedsudvalgets rapport fra 1995 eller i generationsskifteudvalgets betænk-

ning fra 1999. 

Det er ikke nærmere beskrevet i cirkulæret, hvordan udefrakommende begivenheder skal 

fortolkes. Man kunne anse udfaldet af en retssag som en udefrakommende begivenhed med 

det resultat, at reguleringen af købesummen ikke skal anses for omfattet af LL § 12 B. 

Skatteministeriet nævner to konkrete eksempler i cirkulæret, nemlig miljø- og skattekrav. 

Både miljø- og skattekrav vil typisk være omfattet af sælgers garantier, jf. afsnit 2.5. Skatte-

ministeriets bemærkning om udefrakommende begivenheder synes derfor at referere til ga-

rantierne, som ikke er omfattet af reglerne om løbende ydelser, jf. konklusionen i afsnit 2.5. 

Bemærkningen har næppe til formål generelt at undtage købesumsreguleringer, hvor regu-

leringen afhænger af udefrakommende begivenheder. Det er jo netop relevant for virksom-

heder at benytte løbende ydelser, når der hersker usikkerhed om værdien af et aktiv. Sådan 

en usikkerhed vil næsten altid afhænge af udefrakommende begivenheder, også når købe-

summen reguleres på baggrund af udviklingen i omsætningen. Omsætningen påvirkes ofte 

af forhold, som parterne ikke kan påvirke, fx konjunkturer i samfundet. Skatteministeriets 

bemærkninger om udefrakommende begivenheder har derfor næppe til formål at undtage 

købesumsreguleringer, der følger udfaldet af en retssag.  
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2.10 Øvrige købesumsreguleringer 

Der kan forekomme en lang række andre købesumsreguleringer, der er baseret på forhold, 

som ikke er omtalt ovenfor. Et eksempel kunne være overdragelse af et selskab, der er ved 

at udvikle et solcelleanlæg, som endnu er på et tidligt udviklingsstadie. Parterne kan aftale, 

at købesummen skal forhøjes, (i) når projektselskabet opnår miljøgodkendelse, (ii) når der 

indgås aftale om subsidier med myndighederne og (iii) når selskabet træffer endelig inve-

steringsbeslutning.   

Købesumsreguleringer som følge af godkendelser eller tilladelser fra offentlige myndighe-

der, fx byggetilladelser, miljøgodkendelser og lignende, må ligesom købesumsreguleringer, 

der følger udfaldet af retssager, som udgangspunkt være omfattet af reglerne for løbende 

ydelser med samme begrundelser som anført ovenfor om retssager i afsnit 2.9. Der synes 

ikke at være særlige forhold, der taler for at skulle undtage denne type efterfølgende beta-

linger. Kvalifikationen af den enkelte regulering må dog bero på en konkret vurdering af den 

enkelte købesumsregulering.  

Gennemgangen af lovbestemmelsen og lovforarbejderne viser, at definitionen af løbende 

ydelser er bred. Der synes ikke at være særlige krav til den efterfølgende regulering af kø-

besummen, så længe reguleringen er aftalt i forbindelse med overdragelse af et aktiv, der 

hersker usikkerhed om ydelsens størrelse eller varighed og ydelsen løber ud over aftaleåret. 

Der findes et enkelt bindende svar, som i begrænset omfang bidrager til afgrænsningen af 

LL § 12 B. I SKM2007.871.SR indgik selskab C og selskab A, som led i et generationsskifte, 

en aftale om tilbagesalg af C A/S’ aktier i A A/S til udstedende selskab. Herefter ville E være 

eneaktionær. Som led i forhandlingerne blev det aftalt, at købesummen skulle forhøjes, hvis 

E – eller et evt. holdingselskab ejet af E – inden for en 10-årig periode overdrog aktierne i A 

A/S til eksterne parter til en handelsværdi, der oversteg værdien på transaktionstidspunktet. 

Transaktionen kan illustreres som følgende: 
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Ligningsrådet fandt, at der ikke var fornødent grundlag for at foretage en skattemæssig om-

kvalificering af reguleringsforpligtelsen og anså ikke reguleringen for omfattet af LL § 12 B. 

Ved vurderingen blev der lagt vægt på, at reguleringsforpligtelsen blev aftalt som led i en 

vanskelig værdiansættelse af de pågældende aktier.  

Præmisserne for det bindende svar er noget uklare. Købesumsreguleringen ville kun blive 

udløst, hvis køber inden for en 10-årig periode mod forventning solgte selskabet videre til 

eksterne parter. Købesumsreguleringen havde derfor nogle af de samme karakteristika som 

en garantiforpligtelse. Der var som sådan ikke tale om vederlag ved overdragelse af et eller 

flere aktiver, idet der som udgangspunkt ikke var en forventning om, at betalingen vil blive 

udløst. Det kan være begrundelsen for Ligningsrådets afgørelse. 

Man kan sammenligne ovenstående resultat med praksis for suspensive aftaler. En suspen-

siv aftale er karakteriseret ved, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver 

gennemført. De suspensive betingelser medfører, at beskatningen først indtræder, når be-

tingelsen er opfyldt34. På tilsvarende vis indgår købesumsreguleringen ikke som en del af 

berigtigelsen i overdragelsen, idet der hersker stor usikkerhed om, hvorvidt kriterierne for 

købesumsreguleringen vil blive udløst. Resultatet synes derfor også at være i overensstem-

melse med de almindelige principper i skatteretten. 

Der findes ikke andre afgørelser eller litteratur, hvor spørgsmålet om denne type købesums-

reguleringer er behandlet. 

                                                        

34 Den juridiske vejledning 2018-1, C.C.2.5.3.4. 
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2.11 Sammenfatning  

Ved vurderingen af om en efterfølgende regulering af købesummen kan kvalificeres som en 

løbende ydelse, er det et krav, at betalingen kan anses som en del af berigtigelsen for akti-

ver. I modsætning hertil er ydelser, der består af afdrag og renter, ikke omfattet af reglerne. 

Reguleringer af købesummen i forbindelse med refusionsopgørelser er ikke omfattet af reg-

lerne, da dette er at sidestille med afregning for overtagelse af gæld eller indestående. 

Den brede ordlyd i LL § 12 B, samt bemærkningerne i lovforarbejderne medfører, at købe-

sumsreguleringer, hvor købesummen reguleres i forhold til fremtidig omsætning, omkost-

ningsniveau eller overskud er omfattet af reglerne. Dette synes støttet af formålet med reg-

lerne samt den begrænsede praksis. Tilsvarende gælder reguleringer, der afhænger af ud-

faldet af retssager, myndighedsgodkendelse eller lignende begivenheder. En overdragelse 

af aktier, hvor der aftales efterfølgende skævdeling af udbytte, kan afhængig af omstændig-

hederne ligeledes blive anset for omfattet af LL § 12 B. I tilfælde af en negativ salgssum, vil 

købesumsreguleringer være omfattet af LL § 12 B, når den negative salgssum reduceres 

(tilbagebetaling fra køber til sælger). 

Der er derimod ikke tale om en løbende ydelse, hvis reguleringen ikke kan anses som et 

vederlag for et aktiv. Tilbagebetaling af købesum og garantibetalinger er derfor ikke omfattet 

af LL § 12 B. Ved negativ salgssum vil yderligere betaling fra sælger til køber tilsvarende 

ikke være omfattet af reglerne.  
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3. Enkeltstående betalinger 

Der vil forekomme tilfælde, hvor købesummen i aktieoverdragelser kun reguleres med en-

keltstående betalinger. Spørgsmålet er, om sådanne enkeltstående reguleringer af købe-

summen anses for at være omfattet af reglerne om løbende ydelse. Denne problemstilling 

har været genstand for stor opmærksomhed, hvilket kan ses af både praksis og litteratur.  

Som nævnt, er der på baggrund af ordlyden i bestemmelsen en række grundlæggende be-

tingelser, der skal opfyldes, for at der er tale om en løbende ydelse. Der er særligt tre betin-

gelser, der lægges vægt på: 

• Der skal være tale om helt eller delvist vederlag ved overdragelse af et eller flere 

aktiver. 

• Der skal herske usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige stør-

relse. 

• Den løbende ydelse skal løbe ud over aftaleåret. 

Vedrørende usikkerheden om ydelsens varighed eller årlige størrelse er det efter ordlyden 

tilstrækkeligt, at blot én af betingelserne er opfyldt, ligesom betingelsen vil være opfyldt, hvis 

der både hersker usikkerhed om ydelsens varighed og størrelse.  

Der kan ud fra en stringent ordlydsfortolkning argumenteres for, at definitionen kun omfatter 

tilfælde, hvor der er mere end én ydelse, idet der henvises til ydelsens ”årlige størrelse”. 

Ligeledes kunne der argumenteres for, at en naturlig sproglig fortolkning af ordet ”løbende” 

vil føre til, at der skal være tale om mere end blot én ydelse35.  

Det er vanskeligt at vurdere, om sådan en stringent ordlydsfortolkning er holdbar. For at nå 

til det resultat, at enkeltstående reguleringer af købesummen ikke er omfattet af reglen, vil 

det kræve, at der foretages en indskrænkende fortolkning af LL § 12 B. Her henses til, at 

ordlyden af LL § 12 B er forholdsvis kategorisk i fastsættelsen af kriterierne, og at den ikke 

levner meget rum for en indskrænkende fortolkning.  

Det er derfor relevant at kigge nærmere på baggrunden for indførelsen af reglen og formålet 

hermed. 

                                                        

35 Det argument fremførte skatteankenævnet i SKM2017.64.LSR, men tilsvarende argumentation fremgik 
ikke af Landsskatterettens præmisser.   
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3.1 Formålet med indførelsen af LL § 12 B 

Da man i 1999 indførte reglerne om løbende ydelser i LL § 12 B, skete det på baggrund af 

et politisk pres på den siddende SR-regering, om at få lettet beskatningen på generations-

skifter36. Retssikkerhedsudvalget havde, som redegjort ovenfor i afsnit 1.3, allerede i 1995 

udarbejdet en redegørelse omkring ændring af reglerne for løbende ydelser, og det var an-

befalingerne heri, der lå til grund for lovforslaget. Som redegjort, havde en kombination af 

en generel beskatning af kapitalgevinster samt afgørelser i administrativ praksis medført 

uhensigtsmæssigheder i form af dobbeltbeskatning.  

Det overordnede formål med loven var at sikre en generel lettelse af erhvervslivets genera-

tionsskifter. Formålet synes hverken at tale for eller imod en indskrænkende fortolkning af 

LL § 12 B. Derudover var der et ønske om, at man skattemæssigt ville sidestille løbende 

ydelser med andre finansieringsformer samtidig med, at man ønskede at afskaffe dobbelt-

beskatningen. Det blev anført i bemærkningerne til L212, at så længe der var tale om en 

gensidigt bebyrdende aftale, kunne aftalen angå alle former for aktiver, herunder goodwill, 

fast ejendom, aktier og andre værdipapirer.   

Der blev i udvalgsbehandlingen stillet spørgsmålstegn ved definitionen af en løbende 

ydelse. FSR mente, at definitionen af den løbende ydelse ikke var i overensstemmelse med 

den tidligere definition af løbende ydelse i LL § 1237. FSR henviste til den føromtalte rede-

gørelse fra Retssikkerhedsudvalget, hvor man anførte, at ydelserne efter praksis typisk 

skulle betales over mindst 10 år for at være en løbende ydelse. Dog var der i praksis aner-

kendt perioder ned til 5 år. For aktieoverdragelser var der en særlig ligningsrådspraksis fra 

1998, hvorefter efterreguleringer af købesummen ud over en periode på 2 år fra salgstids-

punktet blev anset for løbende ydelser38. Denne praksis synes dog bragt til ophør i 2000 af 

Landsskatteretten i en sag, hvor en skatteyder påklagede en afgørelse fra Ligningsrådet39. 

Skatteministeren henviste i sit svar til FSR til, at der i lovforslaget var en klar definition af 

løbende ydelser, hvorefter der var tale om en løbende ydelse, når der herskede usikkerhed 

                                                        

36 Christen Amby, ”Ligningsloven § 12 B – løbende ydelser” i ”Festskrift til Ole Bjørn”, side 15. 
37 L212 – bilag 3: Henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om bemærkninger. 
38 TfS 1998, 404, TfS 1998, 405 og TfS 1998, 407. 
39 I TfS 2000, 705 modtog en skatteyder en yderligere salgssum baseret på omsætningen med en kunde i 
tre år efter overdragelsen af aktierne i et selskab. Ligningsrådet anså betalingerne for at udgøre en løbende 
ydelse. Landsskatteretten ændrede Ligningsrådets svar, således at reguleringerne alene blev beskattet efter 
reglerne i ABL.  
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om ydelsernes beløb eller varighed, og ydelserne gik ud over aftaleåret40. Det synes tydeligt, 

at skatteministeren ønskede en bredere definition af løbende ydelser, selvom bemærknin-

gen primært relaterer sig til varigheden af den løbende ydelse41. Dette understreges ligele-

des i bemærkningerne til lovforslaget, hvor det fremgår, at efter forslaget omfattes samtlige 

usikre ydelser, uanset hvor lang tid de løber over.  

Derudover forekommer der ikke yderligere fortolkningsbidrag i bemærkningerne til LL § 12 

B for så vidt angår enkeltstående reguleringer af købesummen. Dog indgår der i bemærk-

ningerne et taleksempel vedrørende anvendelsen af reglerne. Taleksemplet er baseret på 

en 7-årig earn-out. 

LL § 12 B er siden 1999 ændret adskillige gange. Der har typisk været tale om konsekvens-

ændringer som følge af ny lovgivning inden for andre områder i skatteretten. Disse ændrin-

ger, samt bemærkningerne hertil, bidrager ikke yderligere til spørgsmålets besvarelse. Til 

gengæld var der en bemærkning til LL § 16 A, stk. 2, nr. 1, der blev ændret i 200542. Ved 

ændringen blev det præciseret, at kun beløb, der blev udloddet til aktuelle aktionærer, kunne 

betragtes som skattepligtigt udbytte. Følgende fremgik af forarbejderne: 

”Hvis der er tale om, at en aktiesælger har forbeholdt sig retten til udbyttet i forbindelse med 

overdragelse af aktierne, skal der ske en kapitalisering af den forbeholdte udbytteret, som 

får betydning for sælgers aktieavance. I dette tilfælde gælder ligningslovens § 12 B. Hvis 

det udbytte, der er forbeholdt, er en engangsforeteelse, der ikke har karakter af en løbende 

ydelse, lægges udbyttet til afståelsessummen ved opgørelsen af sælgers aktieavance.” 

Som det fremgår af bemærkningerne til LL § 16 A, stk. 2, nr. 1, anses en enkeltstående 

regulering ikke for omfattet af reglerne om løbende ydelse. Der er forskellige opfattelser af, 

hvor stor retskildeværdi forarbejder skal tillægges, men under alle omstændigheder bidrager 

de som fortolkningsbidrag43, også selvom bemærkningen fremkommer i forbindelse med en 

anden retsforskrift. Skatteministeren og Skatteministeriet synes således i 2005 at have taget 

                                                        

40 L212, bilag 7: Kommentar fra Skatteministeren til henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revi-
sorer om bemærkninger.  
41 Tommy V. Christiansen kommer frem til samme resultat i artiklen ”Ligningsloven § 12 B” i JUS 2003, 16. 
42 LFF 2005-11-16 nr. 79: Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Ændringer som følge af aktieavance-

beskatningsloven). 
43 Peter Blume, ”Retssystemet og Juridisk Metode” 2. udgave, side 112. 
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Skatterådets praksis om enkeltstående købesumsreguleringer til sig. Skatterådets praksis 

er nærmere beskrevet nedenfor.  

3.1.1 Sammenfatning – lovens ordlyd og formål 

Det er vanskeligt, baseret på en ordlydsfortolkning af LL § 12 B, at konkludere, om enkelt-

stående reguleringer af købesummen er omfattet af bestemmelsen. En stringent ordlydsfor-

tolkning kunne medføre, at reglerne ikke omfatter enkeltstående reguleringer af købesum-

men, baseret på en sproglig fortolkning af ordet ”løbende”. Bemærkningen til LL § 16 A, stk. 

2, nr. 1, i 2005 taler ligeledes for, at enkeltstående reguleringer til købesummen ikke er 

omfattet af LL § 12 B. 

Bemærkningerne i L212 synes til gengæld ikke at understøtte en indskrænkende fortolkning 

af LL § 12 B, stk. 1. Det synes endvidere at have været skatteministerens hensigt med loven 

at udvide definitionen. Dette taler for, at enkeltstående reguleringer af købesummen også 

er omfattet af LL § 12 B, stk. 1.  

Formålet med loven var at undgå dobbeltbeskatning ved virksomhedsoverdragelser, særligt 

ved generationsskifter. Om end formålet hverken synes at tale for eller imod, at enkeltstå-

ende købesumsreguleringer skulle være omfattet af LL § 12 B, tilskynder formålet som så-

dan ikke en indskrænkende fortolkning af LL § 12 B.  

Der er både forhold, der taler for og imod at enkeltstående reguleringer af købesummen er 

omfattet af LL § 12 B. Samlet set synes der at være mest der taler for, at én regulering af 

købesummen ikke skal anses for en løbende ydelse. 

3.2 Domme vedrørende én enkeltstående betaling 

Der eksisterer ingen offentliggjorte domme fra domstolene vedrørende LL § 12 B44. I Den 

juridiske vejledning 2018-1 henvises til en enkelt højesteretsdom fra 2001, men sagens om-

stændigheder omhandler de tidligere regler i dagældende LL § 12, stk. 8, og afgørelsen er 

ikke relevant for problemstillingen45.  

                                                        

44 Den juridiske vejledning 2018-1, C.C.6.8. 
45 SKM2001.624.HR. 
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3.2.1 Landsskatterettens kendelser vedrørende enkeltstående regu-

leringer 

Landsskatteretten har kun i enkelte tilfælde taget stilling til definitionen af løbende ydelser. 

I SKM2017.64.LSR modtog en skatteyder i 2006 aktieoptioner fra den virksomhed, hvor han 

var ansat. Optionerne blev senere i 2006 købt af et selskab, der overtog hele virksomheden. 

Betalingen for optionerne blev blandt andet berigtiget med et vederlag i 2006 og en earn-

out, der ville komme til udbetaling i 2009.  

Skatteyderen havde ikke medregnet vederlaget i 2006 og earn-out beløbet i 2009 i den 

skattepligtige indkomst og SKAT forhøjede indkomsten for indkomståret 2006. Efter be-

handling af sagen i skatteankenævnet påklagede skatteyderen afgørelsen til Landsskatte-

retten46. Skatteyderen fremførte, at der var tale om en løbende ydelse, uanset at der kun 

var én efterfølgende regulering af købesummen. Skatteyderen henviste blandt andet til, at 

Ligningsrådets praksis ikke var i overensstemmelse med ordlyden af LL § 12 B.  

Landsskatteretten fandt, at earn-out beløbet ikke skulle anses som betaling af en løbende 

ydelse omfattet af LL § 12 B. Landsskatteretten henså til, at der alene var en enkelt regule-

ring af købesummen 3 år efter overdragelsen.  

Landsskatterettens kendelse er sparsomt begrundet, men følger den administrative praksis 

fra Skatterådet og Ligningsrådet47. Det er uklart, om Landsskatterettens kendelse er begrun-

det i en stringent ordlydsfortolkning af LL § 12 B eller om Landsskatteretten begrunder ken-

delsen med, at der er en fast administrativ praksis. Det kan i hvert fald konstateres, at Lands-

skatteretten ikke var enig i skatteyderens påstand om, at Ligningsrådets praksis ikke var i 

overensstemmelse med ordlyden af LL § 12 B.  

Skatteankenævnet var modsat meget klare i deres begrundelse i sagen. Det var skattean-

kenævnets opfattelse, at en ordlydsfortolkning af LL § 12 B, stk. 1 måtte føre til, at definitio-

nen kun omfattede mere end én ydelse, når der var usikkerhed om ydelsens årlige størrelse. 

                                                        

46 Skatteyderen anførte blandt andet, at indkomståret 2006 var forældet, og at der ikke var grundlag for eks-
traordinær genoptagelse. Landsskatteretten fandt, at skatteyderen havde udvist grov uagtsomhed ved ikke 
at have selvangivet sin gevinst på aktierne, hvorfor SKAT kunne foretage ekstraordinær genoptagelse efter 
SFL § 27, stk. 1, nr. 5. Endvidere fandt Landsskatteretten at SKAT havde overholdt fristerne i SFL § 27, stk. 
2.  
47 Den administrative praksis fra Skatterådet og Ligningsrådet er gennemgået i afsnit 3.2.2. 



 

Side 30/60 

 

LØBENDE YDELSE VED AKTIEOVERDRAGELSER 

Endvidere mente nævnet, at en naturlig sproglig fortolkning af ordet ”løbende” ligeledes 

måtte føre til, at der skulle være tale om mere end blot én ydelse.  

Landsskatteretten har tidligere afgjort en lignende sag, men med en væsentlig anderledes 

begrundelse. I SKM2007.470.LSR købte et selskab aktierne i et andet selskab (dattersel-

skabet) i 2003. Købesummen udgjorde dels en fast betaling, dels en yderligere betaling 

baseret på omsætningen i datterselskabet frem til 30. juni 2004. Selskabet havde anset den 

yderligere betaling for at være omfattet af reglerne i LL § 12 B, men havde vurderet, at der 

ikke ville blive udløst nogen yderligere erlæggelse, hvorfor den kapitaliserede værdi ud-

gjorde 0 kr. Da selskabet efterfølgende betalte yderligere 300.000 kr., havde selskabet selv-

angivet et skattemæssigt fradrag på 300.000 kr. Landsskatteretten nægtede fradraget med 

den begrundelse, at der ikke var tale om en løbende ydelse. Landsskatteretten lagde vægt 

på den nære tidsmæssige forbindelse mellem aftalen om overdragelse af aktier og den 

yderligere betaling, som derfor ansås for at være et tillæg til købesummen for aktierne.  

Det er bemærkelsesværdigt, at Landsskatteretten lagde vægt på den nære tidsmæssige 

forbindelse mellem aktieoverdragelsesaftalen og den yderligere betaling, da det klart frem-

går af ordlyden, at det blot er en betingelse at ydelsen løber ud over aftaleåret. Det kan ikke 

udelukkes, at Landsskatteretten har skelet til den tidligere praksis for løbende ydelser efter 

LL § 12, hvorefter ydelser normalt skulle løbe minimum fem til ti år48. Denne praksis blev 

forladt ved indførelsen af LL § 12 B, hvorfor Landsskatterettens begrundelse synes misvi-

sende.  

Det fremgår af både ordlyden i LL § 12 B, stk. 1 og lovforarbejderne hertil, at blot betalin-

gerne sker i året efter aftaleåret, er der tale om en løbende ydelse. Tilsvarende fremgår det 

af skatteministerens svar på FSR’s spørgsmål i bilag 3 til L212, at den tidligere praksis ville 

bortfalde49.  

Landsskatteretten kunne være kommet frem til samme resultat ved henvisning til de to tidli-

gere afgørelser fra Ligningsrådet, der ligeledes var refereret i den dagældende Ligningsvej-

ledning. Hvorvidt det er udtryk for, at Landsskatteretten ikke var enig i Ligningsrådets be-

grundelse er uklart. Landsskatteretten var dog hverken bundet af Ligningsrådets tidligere 

                                                        

48 Skatteministeriet Retssikkerhedsudvalg, ”Redegørelse fra Retssikkerhedsudvalget”, side 169 – 172. 
49 L212 – bilag 7: Kommentar fra skatteministeren til henvendelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revi-
sorer om bemærkninger.  
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afgørelser eller Ligningsvejledningen, og Landsskatteretten havde derfor bemyndigelse til 

at tage et særskilt standpunkt til problemstillingen.  

Alternativt kunne Landsskatteren have udfordret opgørelsen af den kapitaliserede værdi på 

0 kr., der selvsagt lyder forkert henset til fakta i sagen50. En kapitalisering på 0 kr. ville nor-

malt indikere, at der ikke var nogen forventning om at modtage nogen efterfølgende ydelser, 

hvilket synes forkert, når betalingen var baseret på omsætningen i datterselskabet. Lands-

skatteretten havde som forvaltningsmyndighed bemyndigelse til at foretage sådan en æn-

dring af skatteansættelsen eller alternativt have hjemvist sagen til fornyet behandling hos 

skattemyndighederne.      

Landsskatterettens begrundelse i SKM2007.470.LSR er tvivlsom og er da heller ikke gen-

taget i SKM2017.64.LSR.  

3.2.2 Ligningsrådets / Skatterådets afgørelser vedrørende enkeltstå-

ende reguleringer 

Den første offentliggjorte afgørelse, hvor Ligningsrådet udtalte, at én efterfølgende betaling 

ikke udgjorde en løbende ydelse, var SKM2003.78.LR. En aktionær, der ejede 43,75% af et 

selskab, ønskede at udtræde heraf. Aktionæren havde aftalt med den tilbageværende akti-

onær, at udtræden skulle ske ved et tilbagesalg til udstedende selskab efterfulgt af en kapi-

talnedsættelse. Aktionærerne havde opnået enighed om en grundpris på 40 mio. kr. Par-

terne havde endvidere aftalt, at prisen skulle forhøjes med op til 2 mio. kr. i tilfælde af, at 

selskabet vandt en verserende retssag. Det var usikkert, om retssagen ville blive afsluttet i 

salgsåret eller i det efterfølgende indkomstår. 

Forespørgerens repræsentant ønskede afklaret, hvordan en eventuel efterfølgende betaling 

skulle behandles skattemæssigt. Repræsentanten fremførte blandt andet, at der ikke var 

tale om en løbende ydelse i traditionel forstand, idet usikkerheden knyttede sig til, om der 

overhovedet ville komme en betaling eller ej. Repræsentanten sammenlignede endvidere 

reguleringen af købesummen med en refusionsopgørelse udarbejdet i forbindelse med en 

virksomhedsoverdragelse, hvor man ikke kender værdien af alle aktiverne på overdragel-

sesdagen. 

                                                        

50 Parterne skal indbyrdes aftale den kapitaliserede værdi, der er underlagt skattemyndighedernes prøvelse, 
jf. LL § 12 B, stk. 2. 
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Ligningsrådet henviste indledningsvis til SKM2001.486.VLR og konkluderede, at nærvæ-

rende sag ikke var sammenlignelig51. Ligningsrådet citerede herefter LL § 12 B, stk. 1 og 

fandt, at en enkelt efterregulering af overdragelsessummen ikke konstituerede en løbende 

ydelse efter LL § 12 B, uanset om efterreguleringen af købesummen fandt sted i aftaleåret 

eller i det efterfølgende indkomstår. Ligningsrådet henså i den forbindelse til bestemmelsens 

ordlyd samt til, at man ved indførelsen af bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervslivets 

generationsskifter.  

Afgørelsen må anses for at være “skatteydervenlig”, idet skatteyderen fik det svar han øn-

skede og opnåede en lempelig skattemæssig behandling.  

Ligningsrådets begrundelse er forholdsvis kort og ikke særlig uddybende, idet Ligningsrådet 

alene begrunder afgørelsen med bestemmelsens ordlyd og formålet med bestemmelsen. 

Det er derfor ikke klart, om det er en stringent ordlydsfortolkning, der har ført til resultatet, 

ligesom henvisningen til, at bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervslivets generationsskif-

ter, er vanskelig at forene med faktum i sagen, da dette refererer til den tidligere dobbeltbe-

skatning.  

Det kan være vanskeligt at afgøre, om afgørelsen i SKM2003.78.LR er i overensstemmelse 

med ordlyden i LL § 12 B, samt forarbejderne til reglen, særligt henset til at bemærkningerne 

i LL § 16 A, stk. 2, nr. 1 først fremkom i 2005. Afgørelsen er da også kritiseret i litteraturen. 

Hanne Søgaard Hansen fandt i TfS 2003, 472, at afgørelsen forekom korrekt ud fra en for-

målsfortolkning, men at begrundelserne ikke var heldigt udformet52. En tilsvarende bemærk-

ning fremgår af ”Lærebog om Indkomstskat”, hvor det anføres, at de anførte begrundelser 

for afgørelsen ikke kan bære afgørelsens resultat53. Professor Jan Pedersen anførte i Revi-

sion & Regnskabsvæsen 2003, nr. 10, at man kan stille spørgsmålstegn ved Ligningsrådets 

bindende forhåndsbesked, men at afgørelsen er rimelig og fornuftig54. Christen Amby synes 

                                                        

51 I SKM 2001.486.VLR havde parterne reguleret købesummen op et stykke tid efter, at en 
overdragelse af aktier havde fundet sted. Da det ikke var aftalt i den oprindelige overdragelsesaftale, 
at købesummen skulle reguleres, fandt Landsretten, at der var tale om en ny aftale, hvorfor betalingen 
ikke kunne henføres til overdragelsen af aktierne. 
52 TfS 2003, 472: ”Earn-out – løbende ydelser”, Hanne Søgaard Hansen, 
53 Aage Michelsen et al., ”Lærebog om Indkomstskat, 16. udgave, side 709. 
54 Jan Pedersen, Revision & Regnskabsvæsen 2003, nr. 10 (RR.SM.2003.0312), ”Kommentarer til udvalgte afgø-

relser – Efterfølgende afståelsesvederlag eller særskilt indkomst”. 
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at have samme holdning i Festskrift til Ole Bjørn, hvor han anførte, at Ligningsrådets afgø-

relse i SKM2003.78.LR var tvivlsom55. 

Afgørelser truffet af Ligningsrådet vil have præjudikatværdi forudsat, at der ikke er modstrid-

ende afgørelser fra højere instanser. For at en afgørelse får præjudikatværdig vil det normalt 

kræve, at præmisserne udtaler noget om retstilstanden på et område56, hvilket dog i be-

grænset omfang er tilfældet i SKM2003.78.LR. Uanset dette findes der en forholdsvis lang 

række afgørelser, hvor der er refereret til Ligningsrådets afgørelse i SKM2003.78.LR, hvor-

for afgørelsen i praksis har opnået stor præjudikatværdi.   

Samme dag som Ligningsrådet traf afgørelse i SKM2003.78.LR, traf rådet også afgørelse i 

SKM2003.457.LR. Afgørelsen blev først offentliggjort i oktober 2003, men er dateret 17. 

september 2002.  

I SKM2003.457.LR ejede to personer 50% hver af aktierne i et ejendomsselskab. Den ene 

person ønskede at udtræde som aktionær i selskabet. Der var indgået en aktionæroverens-

komst, hvorefter salgssummen skulle opgøres efter en nærmere fastsat formel, hvori resul-

tatet i salgsåret skulle indgå. Da man ikke kendte det endelige resultat på salgstidspunktet, 

ville den endelige afregning først ske i året efter salgsåret. Aktionærerne ønskede at gen-

nemføre overdragelsen ved et tilbagesalg til udstedende selskab efterfulgt af en kapitalned-

sættelse, men da det krævede proklama, hvori det faktisk udbetalte beløb skulle fremgå, var 

dette ikke muligt. Aktionærerne besluttede i stedet at gennemføre salget i to tempi, således 

at 5/6 af aktierne blev overdraget i år 1 og 1/6 i år 2, når det endelige resultat for år 1 var 

kendt.  

Ligningsrådet valgte at se bort fra, at aktierne blev overdraget til selskabet i to tempi, men 

anså i stedet alle aktierne for overdraget i år 1 i overensstemmelse aktionæroverenskom-

sten. Dette er bemærkelsesværdigt, idet der var tale om en civilretlig disposition, hvor akti-

onærerne havde aftalt at fravige vilkårene i aktionæroverenskomsten grundet selskabsret-

lige forhold. Almindeligvis er civilretten styrende for skatteretten57, med mindre der er helt 

særlige forhold, fx skatteomgåelse, der taler imod dette grundprincip58.  

                                                        

55 Christen Amby, ”Ligningsloven § 12 B – løbende ydelser” i ”Festskrift til Ole Bjørn”, side 20. 
56 Lone L Hansen og Erik Werlauff, ”Den Juridiske Metode – en introduktion”, side 116. 
57 Se fx SKM2004.297.HR (Johnson Holding). 
58 Se fx TfS 1999, 214H. 
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Ligningsrådet konkluderede herefter, at overdragelsen opfyldte betingelserne for at være 

omfattet af reglerne om løbende ydelser efter LL § 12 B. Da der imidlertid kun var tale om 

en enkelt efterregulering af overdragelsessummen, var det Ligningsrådets opfattelse, at der 

ikke var tale om en løbende ydelse. Ligningsrådet henviste i den forbindelse til bestemmel-

sens ordlyd, og at man ved indførelsen af bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervslivets 

generationsskifter.  

I sagen gentog Ligningsrådet begrundelserne fra SKM2003.78.LR omkring bestemmelsens 

ordlyd og formål. Selvom begrundelsen er den samme, er faktum i de to sager langtfra ens 

og SKM2003.457.LR åbner op for en række spørgsmål.  

For det første kan man stille det spørgsmål, om aftalen reelt løber over to år. Det regnskabs-

mæssige resultat kunne opgøres den 31. december i aftaleåret, om end betalingen først 

ville ske i året efter aftaleåret. Det er således afgørende at definere, om det er betalingstids-

punktet (som i dette tilfælde er året efter aftaleåret), der er afgørende, eller om det er tids-

punktet, hvor beløbet kan gøres op, der er afgørende (i dette tilfælde ved udgangen af afta-

leåret). Dette spørgsmål er særskilt analyseret i afsnit 5.1.  

Et andet spørgsmål, der dukker op er, om der reelt er tale om en refusionsopgørelse (som 

ikke klassificeres som en løbende ydelser, jf. afsnit 2.4), idet man blot opgør den endelige 

købesum når resultatet kendes. Christen Amby argumenterer for dette i “Festskrift til Ole 

Bjørn”59. Som det fremgår ovenfor i kapitel 2, skal der skelnes mellem, hvad der udgør lø-

bende ydelser (berigtigelser), og hvad der udgør refusionsopgørelser, garantier mv. Det er 

vanskeligt at se, at der er tale om en egentlig refusionsopgørelse i SKM2003.457.LR. Refu-

sionsopgørelser vil typisk regulere købesummen i forhold til gæld og fordringer i selskabet 

på overdragelsestidspunktet og ikke i forhold til resultatet i salgsåret.   

Ligningsrådet kunne alternativt have valgt at se på den civilretlige disposition. I så fald ville 

der være tale om to overdragelser, hvorfor transaktionerne ikke ville være omfattet af reg-

lerne om løbende ydelse, idet der ikke ville være nogen efterfølgende regulering af købe-

summen. Ovenstående problemstillinger kan muligvis være årsagen til, at SKM2003.457.LR 

ikke blev offentliggjort samtidig med SKM2003.78.LR.  

                                                        

59 Christen Amby, ”Ligningsloven § 12 B – løbende ydelser” i ”Festskrift til Ole Bjørn”, side 21. 
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I SKM2011.41.SR ønskede et selskab at sælge et datterselskab til en uafhængig køber. 

Som en del af berigtigelsen for købet blev det aftalt, at sælger skulle modtage en exitbonus. 

Bonussen skulle opgøres ca. 3½ år senere og betales som en éngangsregulering af købe-

summen. Skatteministeriet indstillede - og Skatterådet tiltrådte - at der alene var tale om en 

efterfølgende regulering af afståelsessummen, og at denne, efter praksis, ikke ansås for en 

løbende ydelse, jf. SKM 2003.78.LR.  

Skatterådet har truffet lignende afgørelse i SKM2007.871.SR, der ligeledes vedrører aktie-

afståelse. Derudover har Skatterådet nævnt praksis for enkeltstående betalinger i 

SKM2016.615.SR og SKM2014.154.SR, dog uden nærmere at vurdere eller kommentere 

problemstilingen.  

Det skal bemærkes, at ovennævnte afgørelser står i kontrast til Ligningsrådets afgørelser 

efter den tidligere LL § 12. I TfS 1998, 405 (LR1998.99/98-4332-259) ønskede to aktionærer 

at sælge aktierne i deres selskab mod dels et kontant vederlag på salgstidspunktet, dels et 

årligt vederlag på 25% af selskabets driftsresultat i en periode på 5 år. Aktionærerne 

spurgte, om overdragelsen ville være omfattet af reglerne om løbende ydelse efter dagæl-

dende LL § 12, hvilket Ligningsrådet bekræftede, idet betalingerne skete senere end to år 

efter aftalens indgåelse.  

Aktionærerne spurgte endvidere til, om reguleringen af købesummen også skulle beskattes 

efter LL § 12, hvis reguleringen af købesummen skulle betales som et engangsbeløb efter 

5-års periodens udløb. Skatterådet udtalte, at beløbet, også i dette tilfælde, skulle beskattes 

som en løbende ydelse efter LL § 12. Afgørelsen blev efterfølgende kommenteret af Told- 

og Skattestyrelsen ved Susanne Kjær, hvor afgørelsens resultat fremstår som gældende 

praksis60. 

Afgørelsen blev efterfølgende kritiseret af blandt andre Jan Guldmand Hansen, der i 

SR.1999.0250 anførte, at den praksis, som Ligningsrådet med de to afgørelser lagde op til, 

næppe kunne holde til en prøvelse ved højere instanser, og retsstillingen fortsat måtte anses 

som uafklaret”61 62. Landsskatteretten bragte i 2000 Ligningsrådets praksis til ophør, således 

at købesumsreguleringer ikke automatisk blev anset for løbende ydelser, hvis købesummen 

                                                        

60 TfS 1998, 407.  
61 Jan Guldmand Hansen, Revision & Regnskabsvæsen 1999 (RR.1999.0250), ”Skattemæssige muligheder 
og begrænsninger ved generationsskifte af virksomheder – En status efter de seneste regelændringer mv.”.  
62 Tilsvarende kritik fremgår af John Bygholms artikel i RR.1999.0381. 
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blev forhøjet mere end 2 år fra overdragelsestidspunktet63. Landsskatteretten tog ikke stilling 

til spørgsmålet om enkeltstående reguleringer.  

3.2.3 Sammenfatning - praksis vedrørende én enkeltstående betaling 

Problemstillingen vedrørende én enkeltstående regulering af købesummen har primært væ-

ret behandlet af Skatterådet og Ligningsrådet og har kun i et par enkelte tilfælde været fo-

relagt Landsskatteretten. Argumentationen er nogenlunde stringent hos Ligningsrådet og i 

Landsskatteretten, og resultatet har altid været, at én efterfølgende betaling ikke anses for 

at være en løbende ydelse efter LL § 12 B. Problemstillingen har aldrig været prøvet ved 

domstolene. Dette kan skyldes, dels at afgørelserne typisk har været i skatteydernes inte-

resse, hvorfor skatteyderne naturligt ikke har påklaget afgørelserne, dels at Skatteministe-

riet har været enig i fortolkningen af loven. 

Præmisserne har generelt været uklare, og det forekommer svævende, om den administra-

tive praksis er baseret på en stringent ordlydsfortolkning eller om, der er andre forhold, der 

har haft afgørende betydning. Det kan ikke udelukkes, at særligt afgørelserne fra Skatterå-

det og tidligere Ligningsrådet reelt er begrundet i andre forhold som fx “rimelighed og for-

nuft”64.  

Præjudikatværdien af afgørelserne må anses som betydelig, idet der indtil videre ikke er 

modstridende domstolsafgørelser.  

Baseret på de mange afgørelser, som også er refereret i Den juridiske vejledning 2018-1, 

må det antages, at der er opstået en fast administrativ praksis, der ikke kan afviges til 

ulempe for skatteyder. Dette følger af lighedsgrundsætningen, der er et grundlæggende 

ulovbestemt forvaltningsretligt princip, der skal sikre, at der som udgangspunkt træffes iden-

tiske afgørelser i forhold til skatteydere med identiske omstændigheder65. Det følger af lig-

hedsgrundsætningen, at skatteydere under nærmere betingelser kan støtte ret på skatte-

myndighedernes administrative afgørelsespraksis, herunder beskrivelsen af praksis i 

SKAT’s juridiske vejledninger, styresignaler mv.  

                                                        

63 TfS 2000, 705 – se afsnit 3.1. 
64 Eksempelvis fandt Jan Pedersen i Revision & Regnskabsvæsen 2003, nr. 10 (RR.SM.2003.0312), afgørel-
sen i SKM2003.78.LR fornuftig og rimelige, selvom den ikke var i overensstemmelse med ordlyden. Et 
lignende synspunkt tog Hanne Søgaard Hansen i TfS 2003, 472. 
65 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit A.A.7.1.1: Baggrund for lighedsgrundsætning og praksisændring. 
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3.3 Administrative fastsatte forskrifter  

Der findes enkelte administrative forskrifter på området, hvor de mest relevante er Cirkulære 

2000-03-21, nr. 39 og Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.C.6.8. 

Både cirkulæret og Den juridiske vejledning 2018-1 er retskilder, der betegnes som gene-

relle tjenestebefalinger og udstedes af administrative myndigheder66. Til forskel for love og 

bekendtgørelser gælder disse tjenestebefalinger kun administrativt og er ikke bindende for 

den enkelte borger.   

Knap et år efter vedtagelsen af LL § 12 B i 1999 udgav Skatteministeriet cirkulære 2000-03-

21, nr. 39 med det formål nærmere at angive, hvordan de administrative myndigheder skulle 

forholde sig til LL § 12 B og fortolke betingelserne i loven. Cirkulæret definerer og giver 

eksempler på løbende ydelser. Enkelte afsnit i cirkulæret stammer fra generationsskifteud-

valgets betænkning fra august 1999, men dele af cirkulæret har ingen tidligere kilder.  

Ifølge ordlyden af LL § 12 B, stk. 1 gælder reglerne, når der hersker usikkerhed om ydelsens 

størrelse eller varighed. Derudover er det en forudsætning, at den løbende ydelse løber ud 

over aftaleåret. Det fortolkes i cirkulæret som værende “... at én eller flere ydelser opgøres 

og forfalder efter aftaleårets udløb”.  

Baseret på cirkulæret synes én efterfølgende regulering af købesummen at udgøre en lø-

bende ydelse. 

I Den juridiske vejledning 2008-1 afsnit C.C.6.8 er bemærkningerne fra cirkulære 2000-03-

21, nr. 39 gentaget, herunder bemærkningerne om én eller flere betalinger. Derudover er 

der et særskilt afsnit omkring “En enkelt efterfølgende regulering af afståelsessummen”, 

hvor der blandt andet henvises til SKM2003.78.LR samt tre andre afgørelser (alle omtalt 

ovenfor). Det er bemærkelsesværdigt, at det fremgår af Den juridiske vejledning 2018-1, at 

reglerne gælder for én eller flere betalinger samtidig med, at der henvises til Skatterådets 

og Ligningsrådets praksis om enkeltstående reguleringer. Det er selvsagt selvmodsigende.  

Den juridiske vejledning 2018-1 bidrager ikke med yderligere fortolkningsbidrag. 

                                                        

66 Lone L Hansen og Erik Werlauff, ”Den Juridiske Metode – en introduktion”, side 120 - 121. 
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3.3.1 Sammenfatning – administrative fastsatte forskrifter 

Det fremgår af cirkulære 2000-03-21, nr. 39, at reglerne om løbende ydelser gælder, når en 

eller flere ydelser betales efter aftaleåret udløb. Enkeltstående købesumsreguleringer synes 

derfor i cirkulæret at være omfattet af reglerne om løbende ydelse. Tilsvarende bemærkning 

fremgår af Den juridiske vejledning 2018-1. Skatterådets praksis vedrørende enkeltstående 

reguleringer fremgår ligeledes af Den juridiske vejledning 2018-1, hvorfor bemærkningerne 

i vejledningen synes modstridende. 

Skatterådets og Ligningsrådets praksis vedrørende enkeltstående reguleringer af købesum-

men synes i strid med cirkulære 2000-03-21, nr. 39. Skatteydere er ikke bundet af cirkulæret 

eller Den juridiske vejledning, idet der alene er tale om administrative forskrifter, som kun er 

bindende for skattemyndighederne. Skatterådet er som udgangspunkt bundet af forskrif-

terne, idet Skatterådet må anses for en underordnet forvaltningsmyndighed, jf. SFL § 2, stk. 

1. Skatterådet kan derfor i princippet ikke træffe afgørelser, der er i strid med cirkulæret. 

3.4 Øvrige fortolkningsbidrag 

Der er udgivet en række artikler, hvor spørgsmålet om enkeltstående reguleringer af købe-

summen er behandlet, særligt i forbindelse med SKM2003.78.LR67.  

I SR.1999.0381, ”Løbende ydelser – nye regler” anfører John Bygholm, at ifølge definitionen 

kan der blive tale om løbende ydelser, selvom den samlede løbetid er under et år, når blot 

ydelsen/ydelserne løber ud over aftaleåret, og der er usikkerhed om enten varigheden eller 

om størrelsen af ydelsen/ydelserne. John Bygholm synes at have den opfattelse, at enkelt-

stående reguleringer af købesummen også kan være omfattet af reglerne. Artiklen udkom 

før Ligningsrådets afgørelser om enkeltstående købesumsreguleringer.  

3.5 Sammenfatning – enkeltstående betalinger 

Ved indførelsen af LL § 12 B var det skatteministerens hensigt at udvide definitionen af 

løbende ydelser. Som udgangspunkt synes ordlyden af LL § 12 B at være forholdsvis bred, 

hvilket understøttes af bemærkningerne til lovforslaget, der ikke taler for en indskrænkende 

fortolkning af LL § 12 B, stk. 1. Endelig synes det at fremgå af cirkulære 2000-03-21, nr. 39, 

at én ydelse kan udgøre en løbende ydelse, når betaling sker efter aftaleåret. Disse forhold 

                                                        

67 Se ovenfor i afsnit 3.1.1. 
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taler for, at én enkeltstående regulering af købesummen kan anses for at være en løbende 

ydelse.  

Omvendt kan en stringent ordlydsfortolkning af LL § 12 B, stk. 1 tale for, at reglerne ikke 

omfatter enkeltstående reguleringer af købesummen baseret på en sproglig fortolkning af 

ordet ”løbende”, hvilket kunne synes at være Ligningsrådets opfattelse i SKM2003.78.LR. 

Bemærkningen til LL § 16 A, stk. 2, nr. 1, i 2005 taler ligeledes for, at enkeltstående regule-

ringer til købesummen ikke er omfattet af LL § 12 B. 

Lovens formål var at undgå dobbeltbeskatning ved virksomhedsoverdragelser og derved 

lette erhvervslivets generationsskifter. Formålet synes hverken at tale for eller imod, at en-

keltstående købesumsreguleringer skulle være omfattet af LL § 12 B.  

På baggrund af ovenstående synes den administrative praksis – hvorefter enkeltstående 

købesumsreguleringer ikke anses for løbende ydelser – at være korrekt. Her lægges der 

særligt vægt på lovens ordlyd, samt at denne fortolkning ikke strider mod lovens formål. 

Endvidere lægges der vægt på lovbemærkningerne til LL § 16 A, stk. 2, nr. 1. 

Afgørelserne fra Landsskatteretten, Skatterådet og Ligningsrådet har betydelig præjudikat-

værdi, da der ikke er modstridende domstolsafgørelser. Endvidere synes der at være op-

stået en fast administrativ praksis, som skatteydere vil kunne støtte ret på baseret på lig-

hedsgrundsætningen. 
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4. Betalinger der går begge veje 

Det næste spørgsmål der ønskes besvaret er, om købesumsreguleringer, der kan gå begge 

veje, er omfattet af reglerne om løbende ydelse. Ved købesumsreguleringer, der kan gå 

begge veje, forstås, at overdragelsessummen både kan blive sat op (yderligere betaling fra 

køber til sælger) og ned (tilbagebetaling fra sælger til køber). Det fremgår hverken af ordly-

den i LL § 12 B eller af forarbejderne til bestemmelsen, om købesumsreguleringer, der kan 

gå begge veje, er omfattet af reglerne. Der eksisterer heller ingen afgørelser, hvor spørgs-

målet er behandlet.   

Som anført ovenfor i afsnit 2.6 fremgår det af cirkulære 2000-03-21, nr. 39, at en regulering 

af købesummen, hvor der sker en tilbagebetaling fra sælger til køber af en tidligere modtaget 

købesum, ikke er omfattet af reglerne. Dette må være baseret på en ordlydsfortolkning, idet 

et vederlag for et aktiv, ud fra en sproglig forståelse, må falde fra køber til sælger.  

Det er vanskeligt at vurdere, om den administrative praksis vedrørende tilbagebetaling af en 

købesum ligeledes gælder, når købesummen både kan blive forhøjet og nedsat. Det vil virke 

formålsløst, hvis betalingen skal indgå som en løbende ydelse, når købesummen forhøjes, 

men ikke når den nedsættes. Der vil fx kunne forekomme tilfælde, hvor den samme regule-

ringsklausul i overdragelsesaftalen vil medføre en forhøjelse af købesummen det ene år, 

men en nedsættelse det næste år. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at betalingerne be-

handles forskelligt i dette tilfælde, idet køber reelt vil kunne opnå større fradrag, end hvad 

der netto er betalt til sælger. Sælger vil på tilsvarende vis blive beskattet af et større beløb. 

Der kan endvidere argumenteres for, at der – i det tilfælde hvor købesummen både kan blive 

forhøjet og nedsat – ikke er tale om vederlag i en gensidigt bebyrdende aftale, da dette 

fordrer, at betaling udelukkende sker fra køber til sælger. Dette følger af en ordlydsfortolk-

ning af LL § 12 B, stk. 1.  

Hvis ovenstående synspunkt er korrekt, giver dette imidlertid aftaleparterne mulighed for i 

vid udstrækning selv at påvirke, om reglerne i LL § 12 B skal være gældende. Dette kan 

illustreres ved et eksempel:  

Køber og sælger ønsker at overdrage et selskab, hvor der er usikkerhed om den fremtidige 

indtjening. Parterne er enige om, at selskabet med sin nuværende indtjening har en værdi 

på 100 mio. kr. Sælger har store forventninger til fremgang i den fremtidige omsætning, og 

parterne bliver derfor enige om en købesumsregulering, hvor prisen forhøjes med 10 mio. 
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kr. pr. år i to efterfølgende år, hvis omsætningen stiger med 10% pr. år. Den maksimale 

købesum udgør derfor 120 mio. kr. Købesumsreguleringen vil uden tvivl være omfattet af 

reglerne om løbende ydelse.  

Parterne kunne alternativt aftale en købesum på 110 mio. kr. baseret på en forventet om-

sætningsfremgang på 5% pr. år. Det aftales videre, at købesummen bliver sat ned med 5 

mio. kr. pr. år, hvis fremgangen ikke når 5%. Ligeledes forhøjes købesummen med 5 mio. 

kr. pr. år, hvis omsætningsfremgangen udgør 10% eller mere. Resultatet i dette alternativ 

er det samme som i eksemplet ovenfor, dog med den forskel, at LL § 12 B potentielt ikke vil 

gælde, da reguleringen af købesummen kan gå begge veje. 

Man kan anse det for uhensigtsmæssigt, at man på den måde kan aftale sig ud af reglerne 

og argumentere for, at købesumsreguleringer, der går begge veje, bør være omfattet af 

reglerne om løbende ydelse. Spørgsmålet er ikke behandlet i cirkulære 2000-03-21, nr. 39. 

Sådan en uhensigtsmæssighed findes også i tilfælde, hvor sælger tilbagebetaler en del af 

købesummen til køber. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: 

Køber og sælger aftaler at overdrage et selskab for 10 mio. kr. Der er en retssag i selskabet, 

som først forventes afklaret efter aftaleårets udløb. Hvis selskabet vinder retssagen, vil sel-

skabet modtage erstatning på 1 mio. kr. Det aftales i aktieoverdragelsesaftalen, at køber 

skal betale 1 mio. kr. yderligere til sælger som en regulering til købesummen, hvis selskabet 

vinder retssagen. Købesumsreguleringen vil være omfattet af reglerne i LL § 12 B, idet de 

formelle krav er opfyldt68. Hvis parterne i stedet aftaler, at købesummen udgør 11 mio. kr. 

samt aftaler, at sælger skal tilbagebetale 1 mio. kr. hvis retssagen tabes, så vil købesums-

reguleringen ikke være omfattet af reglerne om løbende ydelse. 

Eksemplerne illustrerer, at parterne i vidt omfang har mulighed for at aftale sig ud af reglerne 

i LL § 12 B. Det kan dog være forbundet med kommercielle og finansieringsmæssige van-

skeligheder, idet køber vil være forpligtet til at betale en større købesum på overdragelses-

tidspunktet, mod potentielt at modtage en del af købesummen tilbage efterfølgende. Dette 

vil dels medføre et større finansieringsbehov for køber, dels medføre en kreditrisiko for kø-

ber. 

                                                        

68 Ved vurderingen af eksemplet bortses der fra den særlige praksis der eksisterer for én efterfølgende beta-
ling, som er nærmere beskrevet i kapitel 3. 
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Det faktum, at reglerne giver rum for at planlægge sig ud af dem, medfører ikke i sig selv, 

at der nødvendigvis skal foretages en udvidende fortolkning af reglerne. En udvidende for-

tolkning kan være hensigtsmæssig, når der foreligger et retstomt rum, det vil sige et uregu-

leret område69. Det vil dog normalt kræve, at der foreligger hensyn, der taler for at anvende 

reglen, og at der ikke er modhensyn, som taler imod dette resultat. Det er vanskeligt at se, 

at der skulle være sådan et hensyn her. 

Der findes ingen afgørelser eller litteratur, hvor spørgsmålet er behandlet. 

Det er ikke afklaret, om købesumsreguleringer, der både kan medføre en forhøjelse og en 

nedsættelse af købesummen, er omfattet af reglerne om løbende ydelse. Baseret på ordly-

den af LL § 12 B, stk. 1, kan der argumenteres for, at denne type købesumsreguleringer 

ikke skal anses for vederlag i en gensidigt bebyrdende aftale, da det fordrer, at betaling 

foretages fra køber til sælger. Ud fra den betragtning synes denne type købesumsregulerin-

ger ikke at være omfattet af reglerne om løbende ydelser. 

Alternativet er, at alle betalinger behandles efter LL § 12 B, også de betalinger der evt. måtte 

forekomme fra sælger til køber. Dette synes ikke at være i overensstemmelse med ordlyden 

af LL § 12 B og er heller ikke i overensstemmelse med Skatterådets praksis og cirkulære 

2000-03-21, nr. 39. 

 

  

                                                        

69 Peter Blume, ”Retssystemet og Juridisk Metode” 2. udgave, side 236. 
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5. Er der altid tale om en løbende ydelser, når der er flere efterføl-

gende betalinger? 

Ved vurderingen af om der er tale om en løbende ydelse, er det relevant at vurdere, om der 

altid er tale om løbende ydelser efter LL § 12 B, når der er flere reguleringer af købesummen.   

Er det eksempelvis efter LL § 12 B et krav, at efterfølgende betalinger vedrører samme 

underliggende aktiv, eller gælder reglerne også, hvor efterfølgende betalinger vedrører for-

skellige underliggende aktiver?  

For at kunne besvare spørgsmålet bør det indledningsvis vurderes, om det er betalingstids-

punktet eller tidspunktet, hvor beløbet kan opgøres, der er afgørende ved den skattemæs-

sige kvalifikation af den løbende ydelse. 

5.1 Betalingstidspunktet eller opgørelsestidspunktet?  

Problemstillingen vedrørende betalingstidspunktet versus opgørelsestidspunktet er fint illu-

streret ved faktum i SKM2003.457.LR. To personer ejede hver 50% af aktierne i et ejen-

domsselskab. Den ene person ønskede at udtræde som aktionær i selskabet. Der var ind-

gået en aktionæroverenskomst, hvorefter salgssummen skulle opgøres efter en nærmere 

fastsat formel, hvori resultatet i salgsåret skulle indgå. Da man ikke kendte det endelige 

resultat på salgstidspunktet, ville den endelige afregning først ske i året efter salgsåret (af-

gørelsen er refereret og analyseret mere uddybende i afsnit 3.2.2). 

Det kan diskuteres, om aftalen reelt løb over to år. Det regnskabsmæssige resultat kunne 

opgøres den 31. december i aftaleåret, selvom betaling først skete i det efterfølgende ind-

komstår. Det er derfor relevant at definere, om det er betalingstidspunktet – som i dette 

tilfælde var i året efter aftaleåret – der er afgørende, eller om det er tidspunktet, hvor beløbet 

kan gøres op, der er afgørende – i dette tilfælde ved udgangen af aftaleåret. 

Ifølge ordlyden af LL § 12 B, stk. 1 er det en betingelse, at ydelsen løber ud over aftaleåret. 

Selvom det er vanskeligt at udlede nogen helt entydig konklusion heraf, fremgår det af ord-

lyden, at der skal være en betaling efter aftaleåret. Det indikerer, at det er betalingstidspunk-

tet, der er afgørende. Tilsvarende fremgår det af LL § 12 B, stk. 3, at saldoen reduceres 

med ”… de i det pågældende indkomstår betalte ydelsers nominelle værdi”, hvilket ligeledes 

indikerer, at betalingstidspunktet har afgørende betydning. 
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I bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i L212, fremgår det til LL § 12 B, stk. 3-5, at 

den faktiske betaling af ydelserne bruges som kriterium for skattepligt og fradragsret. Det 

anføres videre, at hermed fraviges det almindelige udgangspunkt, hvorefter retserhvervel-

sestidspunktet er afgørende. Baggrunden for fravigelsen var, at dette ansås bedst i over-

ensstemmelse med forslagets formål om at lette beskatningen ved generationsskifter. 

Selvom bemærkningerne er relateret til saldoen for den kapitaliserede værdi, og således 

ikke direkte vedrører spørgsmålet omkring definitionen af en løbende ydelse, synes beta-

lingstidspunktet at blive tillagt stor vægt i bemærkningerne. 

Der findes enkelte administrative afgørelser, hvor spørgsmålet er behandlet. Som nævnt 

har Ligningsrådet taget stilling til spørgsmålet i SKM2003.457.LR. Ligningsrådet konklude-

rede i sagen, at overdragelsen opfyldte betingelserne for at være omfattet af reglerne om 

løbende ydelser efter LL § 12 B. Da der imidlertid kun var tale om en enkelt efterregulering 

af overdragelsessummen, var det Ligningsrådets opfattelse, at der ikke var tale om en lø-

bende ydelse. Ligningsrådet henviste i den forbindelse til bestemmelsens ordlyd, og at man 

ved indførelsen af bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervslivets generationsskifter.  

I afgørelsen tog Ligningsrådet stilling til, at der principielt kan være tale om en løbende 

ydelse, selvom reguleringen af købesummen kan opgøres umiddelbart ved udgangen af 

aftaleåret. Det kan derfor udledes, at betalingstidspunktet ifølge Ligningsrådet er afgørende. 

Hvis Ligningsrådet havde den modsatte opfattelse, at opgørelsestidspunktet var afgørende, 

ville begrundelsen for afgørelsen have været, at ydelsen ikke løb ud over aftaleåret. Afgø-

relsen er på dette punkt i overensstemmelse med ordlyden og principperne i LL § 12 B. 

Skatteministeriets cirkulære 2000-03-21, nr. 39 bidrager ikke med yderligere afklaring i for-

hold til spørgsmålet. Det fremgår dog, at en eller flere ydelser skal opgøres og forfalde efter 

aftaleårets udløb. Dette indikerer ligeledes, at det er betalingstidspunktet – eller i hvert fald 

forfaldstidspunktet – der er afgørende ved vurderingen af den løbende ydelse.    

Det kan konkluderes på baggrund af lovens ordlyd og forarbejder samt afgørelse fra Lig-

ningsrådet, at betalingstidspunktet har afgørende betydning i forhold til vurderingen af, hvor-

når der er tale om en løbende ydelse. Selvom ydelsen opgøres på grundlag af forhold i 

aftaleåret, fx størrelsen af omsætningen eller indtjeningen, er det afgørende, hvornår beta-

lingen finder sted.  
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5.2 Betydning af forfaldstidspunktet 

Uanset at ovenstående analyse viser, at betalingstidspunktet er afgørende ved vurderingen 

af, om der er tale om en købesumsregulering omfattet af LL § 12 B, kan der være særlige 

forhold, der har indflydelse beskatningstidspunktet, dvs. hvornår betalinger under en lø-

bende ydelse udløser beskatning. Som eksempel kan nævnes tilfældet, hvor størrelsen af 

den løbende ydelse kan endeligt opgøres med sikkerhed i året efter aftaleåret (år 2), men 

betalingen først foretages i et senere indkomstår (år 3). I dette tilfælde kan der argumenteres 

for, at beløbet er forfaldent i året efter aftaleåret (år 2), og at der dermed er opstået en 

fordring. Det synes endvidere at være i overensstemmelse med cirkulære 2000-03-21, nr. 

39, hvori der som nævnt er anført, at en eller flere ydelser skal opgøres og forfalde efter 

aftaleårets udløb.  

At forfaldstidspunktet har betydning i forhold til vurderingen af, om der er tale om en løbende 

ydelse, er i overensstemmelse med retserhvervelsesprincippet. Retserhvervelsesprincippet 

er den almindelige hovedregel om, at en indtægt eller udgift først skal medregnes i ind-

komstopgørelsen på det tidspunkt, hvor der er vundet endelig ret til den. Retserhvervelses-

princippet bygger på en fortolkning af SL § 4, stk. 1 og er baseret på flere ledende højeste-

retsdomme70. Det fremgår omvendt af bemærkninger til LL § 12 B, stk. 3-5, at det alminde-

lige retserhvervelsesprincip fraviges, idet den faktiske betaling af ydelserne benyttes som 

kriterium for skattepligt.  

I langt de fleste tilfælde må det antages, at forfalds- og betalingstidspunkt vil være sammen-

faldende. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil kunne opstå situationer, hvor det kan være 

vanskeligt at afgøre, om et beløb er forfaldent til betaling, før betaling faktisk foretages, og 

at der dermed opstår en fordring. Det må bero på en konkret vurdering af aktieoverdragel-

sesaftalen, om dette er tilfældet. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen retspraksis 

eller litteratur, der behandler problemstilingen.  

Baseret på ordlyden af og forarbejderne til LL § 12 B synes betalingstidspunktet at have 

afgørende betydning for beskatningstidspunktet under LL § 12 B, altså tidspunktet hvor sal-

doen efter LL § 12 B, stk. 3 skal reguleres. Dette resultat følger af lex specialis-princippet, 

                                                        

70 UfR 1981.968 H og SKM2003.389.HR. 



 

Side 46/60 

 

LØBENDE YDELSE VED AKTIEOVERDRAGELSER 

der er baseret på en formodning om, at den særlige regel skal foretrækkes frem for den 

almindelige regel71.  

5.3 Skal købesumsreguleringer vedrøre samme underliggende ak-

tiv? 

Problemstillingen vedrørende forskellige underliggende aktiver kan illustreres ved følgende 

eksempel: 

En koncern – bestående af et moderselskab, der ejer en række datterselskaber – skal over-

drages fra sælger til køber for en fast købesum. Der er en igangværende retssag i datter-

selskab 1, der først forventes afgjort om 3 år. Parterne aftaler, at købesummen skal forhøjes 

med 10 mio. kr., hvis datterselskabet vinder retssagen. Datterselskab 2 afventer en tilladelse 

fra en offentlig myndighed, der først forventes modtaget om 2 år. Parterne er enige om, at 

tilladelsen vil have stor værdi for selskabet og aftaler, at købesummen skal forhøjes med 50 

mio. kr., hvis datterselskabet modtager tilladelsen. Det er usikkert om datterselskab 1 vil 

vinde retssagen, og om datterselskab 2 vil modtage tilladelsen. Sandsynligheden vurderes 

i begge tilfælde til 50%. 

Spørgsmålet er, om der i ovennævnte tilfælde vil være tale om en løbende ydelse omfattet 

af LL § 12 B? Der vil potentielt forekomme to reguleringer af købesummen efter aftaleårets 

udløb, men reguleringerne vedrører forskellige underliggende forhold og aktiver. Spørgs-

målet er alene relevant på grund af den administrative praksis omkring enkeltstående regu-

leringer af købesummen. Hvis enkeltstående købesumsreguleringer blev anset for løbende 

ydelser, ville reguleringerne af købesummen i ovennævnte eksempel under alle omstæn-

digheder være omfattet af LL § 12 B.    

Spørgsmålet er derfor, om den administrative praksis – hvorefter én efterfølgende korrektion 

af købesummen ikke udgør en løbende ydelse – er gældende, når der er tale om flere en-

keltstående reguleringer af købesummen, der vedrører hver sit underliggende aktiv eller 

forhold. I ovennævnte eksempel er der ikke sammenhæng mellem de enkelte reguleringer 

af købesummen, og der kunne argumenteres for, at der skal være tale om gentagende ydel-

ser vedrørende samme aktiv eller underliggende forhold.  

                                                        

71 Peter Blume, ”Retssystemet og Juridisk Metode” 2. udgave, side 231.  



 

Side 47/60 

 

LØBENDE YDELSE VED AKTIEOVERDRAGELSER 

Ordlyden af LL § 12 B samt lovbemærkningerne hertil er forholdsvis bred i fastsættelsen af 

kriterierne for løbende ydelser. Der er ifølge ordlyden tale om en løbende ydelse, når der 

hersker usikkerhed om ydelsens varighed eller størrelse. Der er i henhold til ordlyden ikke 

særlige krav til de underliggende aktiver eller, at reguleringerne skal vedrøre samme forhold. 

Det fremgår derimod af ordlyden, at det er en betingelse for reglernes anvendelse, at over-

dragelsen vedrører et eller flere aktiver. I ovennævnte eksempel overdrages alene et aktiv, 

nemlig aktierne i moderselskabet. I eksemplet kan der potentielt forekomme to reguleringer 

af købesummen for aktivet – aktierne i moderselskabet – og reguleringerne af købesummen 

synes derfor at være omfattet af ordlyden i LL § 12 B. Hvis der derimod var tale om en 

aktivoverdragelse, hvor aktiverne overdragedes fra henholdsvis datterselskab 1 og datter-

selskab 2, ville der modsat kunne argumenteres for, at der var tale om enkeltstående regu-

leringer af købesummen, der skulle vurderes særskilt selskab for selskab i forhold til LL § 

12 B. 

Det fremgår af LL § 12 B, stk. 2, 4. pkt., at det skal fremgå af parternes aftale, hvilke aktiver 

der vederlægges med en løbende ydelse. Af bemærkningerne til loven fremgår det, at par-

ternes aftale er afgørende for, hvilke aktiver i overdragelsen der vederlægges med løbende 

ydelser, og hvilke aktiver der vederlægges på anden vis. Det er uklart, hvad der menes med 

dette, men det kunne muligvis tolkes sådan, at man skal kigge på hver enkelt købesumsre-

gulering for sig.  

I ovenstående eksempel ville det medføre, at der alene var tale om to enkeltstående regu-

leringer, der vedrørte henholdsvis datterselskab 1 og datterselskab 2, og derfor ikke var 

omfattet af LL § 12 B. Imidlertid vedrører overdragelsessummen alene aktierne i modersel-

skabet og ifølge ordlyden af LL § 12 B, stk. 1 gælder reglerne, hvor der er indgået aftale om 

overdragelse af et eller flere aktiver. Der synes derfor ikke at være grundlag for at skulle 

skelne mellem, hvilke underliggende aktiver reguleringerne vedrører ved vurderingen af, om 

der er tale om en løbende ydelse. 

Det bemærkes, at ovennævnte eksempel på en regulering af købesummen ikke ville have 

være omfattet af de tidligere regler om løbende ydelser i den før 1. juli 1999 gældende LL § 

1272. Det synes imidlertid tydeligt, at Skatteministeren ved indførelsen af LL § 12 B ønskede 

                                                        

72 Skatteministeriets Retssikkerhedsudvalg gennemgik praksis efter dagældende LL § 12 i deres rapport fra 
31. juli 1995, der omhandlede ”Beskatningsforholdene vedrørende løbende ydelser”. Praksis vedrørte ude-
lukkende løbende ydelser der fx opstod i forbindelse med salg af goodwill eller virksomhed, hvor sælger 
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at udvide definitionen af løbende ydelse, selvom det ikke kan udelukkes, at ordlyden vedrø-

rende reglens anvendelsesområdet blev mere bombastisk end ønsket73 74.  

Formålet med indførelsen af LL § 12 B var at lette erhvervslivets generationsskifter. Formå-

let kan tale for en blød fortolkning af reglen, idet formålet var at lette beskatningen.  

Det er uklart, om lovgiver i forbindelse med indførelsen af LL § 12 B har været klar over, at 

ordlyden var så kategorisk bred, at reguleringer af købesummen på baggrund af forskellige 

underliggende forhold eller aktiver ville blive omfattet af reglerne. Ifølge ordlyden synes der 

ikke at være krav om, at købesumsreguleringer skal vedrøre samme aktiv eller forhold. For-

målet med reglen kunne omvendt tale for en lempelig fortolkning af reglen.    

5.3.1 Ikke-offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten 

Der findes imidlertid to ikke-offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten, hvor spørgsmå-

let omkring flere reguleringer er behandlet for henholdsvis køber og sælger. 

I LSR2013.12-0263435 købte Selskab A aktier i Selskab C (target-selskabet) fra Selskab B 

i 200775. Prisen blev aftalt til 6 mio. kr., der skulle berigtiges med 1 mio. kontant. De reste-

rende 5 mio. kr. skulle udbetales som et earn-out vederlag, baseret på Selskab C’s drifts-

mæssige overskud efter skat i aftaleåret og de fire efterfølgende indkomstår. Sælger skulle 

ifølge aftalen modtage et minimumsbeløb (earn-out vederlag) på 2,5 mio. kr. ved earn-ou-

tens udløb.  

 

                                                        

modtog overskudsandele, pensionslignende ydelser, livrenter, aftægtsydelser eller lignende. Der er i rappor-
ten ikke refereret afgørelser, hvor købesummen skulle reguleres i forhold til myndighedsgodkendelser, udfal-
det af retssager eller lignende. 
73 Det anfører Jan Pedersen i artiklen ”Kommentarer til udvalgte afgørelser” RR.SM.2003.0312. 
74 Se endvidere spørgsmål fra FSR i bilag 3 til L212, samt skatteministerens svar i bilag 7. Begge er refereret 
i afsnit 3.1. 
75 LSR af 03.09.2013, Journalnr. 12-0263435. 

Selskab C
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Selskab A
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Overdragelse
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Det fremgik af aftalen, at Selskab A til enhver tid kunne vælge at indbetale det resterende 

earn-out vederlag på 5 mio. kr. I dette tilfælde skulle købesummen dog reguleres i forhold 

til et særligt projekt, som target-selskabet skulle udføre for en kunde. Reguleringen skulle 

foretages på baggrund af dækningsbidraget på projektet (herefter ”dækningsbidragsregule-

ringen”). Selskab A valgte at indbetale det resterende earn-out vederlag i 2008, og i 2009 

blev dækningsbidragsreguleringen for projektet opgjort. Parterne var dog uenige om belø-

bets størrelse, og sagen blev endelig afgjort ved forlig i 2012, hvor dækningsbidragsregule-

ringen blev forhøjet med ca. 2 mio. kr.  

Selskab A havde behandlet earn-out vederlaget som en løbende ydelse i selvangivelsen og 

anmodede i 2012 om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009, idet betalingen i 2009 

skulle have været forhøjet med ca. 2 mio. kr. SKAT afviste genoptagelsesanmodningen, idet 

pligtpådragelsestidspunktet først var i 2012. Sagen blev påklaget til Landsskatteretten, hvor 

spørgsmålet omkring løbende ydelse blev behandlet.  

Landsskatteretten anførte, at dækningsbidragsreguleringen ikke udgjorde en løbende 

ydelse efter LL § 12 B, idet der var tale om betaling af et enkelt beløb, som blev anset for at 

relatere sig til købesummen for de omhandlede aktier og ikke en løbende earn-out efter 

aktieoverdragelsesaftalen. Landsskatteretten synes i den forbindelse at lægge vægt på, at 

earn-out vederlaget og reguleringen vedrørende projektet fremstod i to forskellige klausuler 

i overdragelsesaftalen, og at dækningsbidragsreguleringen alene ville forekomme, hvis 

earn-out vederlaget blev indfriet før tid, hvilket skete i 2009.  

LSR2015.13-0208203 vedrører samme sag, men omhandler den skattemæssige behand-

ling for sælger. SKAT havde anset aftalen, herunder dækningsbidragsreguleringen, for at 

være omfattet af LL § 12 B. Sælger påklagede afgørelsen til Landsskatteretten med begrun-

delse om, at dækningsbidragsreguleringen ikke var en del af earn-out vederlaget, og derfor 

var en særskilt betaling, der ikke var omfattet af reglerne om løbende ydelse. Landsskatte-

retten gav sælger medhold og henviste til den tidligere kendelse vedrørende køber.   

Landsskatterettens kendelser er bemærkelsesværdige. Købesumsreguleringerne – både 

earn-out vederlaget og dækningsbidragsreguleringen – vedrørte overdragelsessummen for 

aktierne i target-selskabet. Dækningsbidragsreguleringen ville kun komme til udbetaling, 

hvis earn-out vederlaget blev førtidigt afregnet, og dækningsbidragsreguleringen syntes så-

ledes at træde i stedet for – eller udgøre en del af – earn-out vederlaget. Der var derfor en 

direkte sammenhæng mellem earn-out vederlaget og dækningsbidragsreguleringen.  
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Købesumsreguleringerne i aktieoverdragelsesaftalen medførte, at der herskede usikkerhed 

om både ydelsens varighed og ydelsens årlige størrelse. Endvidere løb ydelserne ud over 

aftaleåret. Landsskatteretten synes i derfor kendelserne at have fortolket LL § 12 B ind-

skrænkende.  

Det er vanskeligt at se, at der i sagerne er sådanne hensyn, der tilsiger en indskrænkende 

fortolkning. Det var som tidligere nævnt skatteministerens hensigt at udvide den tidligere 

definition af løbende ydelse ved ordlyden af LL § 12 B76. Dette taler ikke for en indskræn-

kende fortolkning af reglen.  

Omvendt kan det være vanskeligt at forstå, hvorfor denne type købesumsreguleringer i for-

bindelse med aktieoverdragelser skulle omfattes af reglerne, når formålet med indførelsen 

af LL § 12 B var at ophæve den tidligere eksisterende dobbeltbeskatning og derved sikre 

lettelse af erhvervslivets generationsskifter. Man kan argumentere for, at det forhold, at en 

aktieoverdragelse bliver omfattet af LL § 12 B, og avancen dermed potentielt bliver skatte-

pligtig for sælger frem for skattefri jf. ABL § 8, resulterer i en ulempe, der også er relevant i 

generationsskifter. Dette kunne potentielt tale for at foretage en indskrænkende fortolkning. 

Hertil kan man dog sige, at formålet med loven blandt andet var at ophæve dobbeltbeskat-

ningen, der var gældende efter de tidligere regler. I de to sager var der ikke tale om dobbelt-

beskatning, hvorfor det er vanskelig at forsvare dette argument. Det er uklart hvilke overve-

jelser, der ligger til grund for Landsskatterettens kendelser.  

Afgørelserne viser tydeligt, at retstilstanden er uklar, idet skattemyndighederne for hen-

holdsvis køber og sælger kom frem til forskellige resultater. Det kan derfor også undre, at 

kendelserne ikke efterfølgende er offentliggjort, da de ville kunne bidrage til afklaringen af 

retstilstanden. Om dette skal tages til udtryk for, at Skatteministeriet ikke anser resultatet for 

at være gældende ret, er uklart. Kendelserne har principielt betydelig præjudikatværdi, da 

der ikke eksisterer modstridende domstolsafgørelser. I praksis er det dog usikkert, om ken-

delserne vil få væsentlig betydning, da de ikke er offentliggjorte.   

                                                        

76 Se FSR’s indsendte høringssvar i forbindelse med fremsættelsen af L212 samt skatteministerens svar hertil. 
Spørgsmål og svar er refereret ovenfor i afsnit 3.1. 
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Baseret på skatteministerens bemærkninger ved indførelsen af LL § 12 B, synes der ikke at 

være grundlag for at foretage en indskrænkende fortolkning af reglerne. Den indgåede kø-

besumsregulering i LSR2013.12-0263435 / LSR2015.13-0208203 synes at være omfattet 

af ordlyden i LL § 12 B, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved afgørelsernes resultat.  

5.3.2 Ligningsrådets afgørelser bidrager i begrænset omfang til 

spørgsmålet 

Der findes enkelte offentliggjorte afgørelser, der har berøringsflader med problemstillingen. 

I SKM2003.78.LR skulle købesummen reguleres, hvis det overdragne selskab vandt en 

versende retssag77. Som redegjort ovenfor fandt Ligningsrådet, at en enkelt efterregulering 

af overdragelsessummen ikke udgjorde en løbende ydelse efter LL § 12 B, uanset om ef-

terreguleringen af købesummen fandt sted i aftaleåret eller i det efterfølgende indkomstår. 

Ligningsrådet henså i den forbindelse til bestemmelsens ordlyd samt til, at man ved indfø-

relsen af bestemmelsen tilsigtede at lette erhvervslivets generationsskifter. 

Man kunne argumentere for, at Ligningsrådet med afgørelsen ikke kun siger, at én efterføl-

gende regulering af købesummen ikke udgør en løbende ydelse, men også at der skal være 

flere reguleringer vedrørende aktivet eller forholdet. Det synes dog vanskeligt at fortolke 

Ligningsrådets afgørelse så vidtgående, særligt når der henses til ordlyden i LL § 12 B samt 

lovbemærkningerne hertil. Ligningsrådets begrundelse er endvidere særdeles kort og ikke 

særlig uddybende, idet Ligningsrådet alene begrunder afgørelsen med bestemmelsens ord-

lyd og formålet med bestemmelsen. Det er derfor vanskeligt at udlede noget klart af præ-

misserne.  

Ligningsrådet kom frem til et lignende resultat i SKM2003.457.LR78. 

Der kan ikke udledes nogen klar konklusion på spørgsmålet baseret på Ligningsrådets af-

gørelser.  

5.3.3 Cirkulære 2000-03-21, nr. 39 samt øvrige fortolkningsbidrag 

Ifølge cirkulære 2000-03-21, nr. 39 skal én eller flere ydelser opgøres og forfalde efter afta-

leårets udløb, før at der er tale om en løbende ydelse efter LL § 12 B. Det er ikke nærmere 

beskrevet, om ydelserne skal vedrøre samme aktiv eller forhold. Det fremgår af cirkulæret, 

                                                        

77 Sagen er beskrevet nærmere i afsnit 3.2.2. 
78 Sagen er beskrevet nærmere i afsnit 3.2.2. 
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at den løbende ydelse skal udgøre et vederlag i en aftale om overdragelse af ét eller flere 

aktiver, svarende til ordlyden i LL § 12 B. Endelig fremgår det, at reglerne gælder alle former 

for aktiver, herunder fast ejendom, goodwill, aktier mv. Cirkulæret bidrager ikke med yderli-

gere fortolkningsbidrag til spørgsmålet om, hvorvidt købesumsreguleringer skal vedrøre 

samme aktiv eller forhold. 

Spørgsmålet er til dels behandlet af Christen Amby i sin artikel om løbende ydelser i “Fest-

skrift til Ole Bjørn”, side 27. Christen Amby refererer i artiklen til DONG A/S’ officielle købs-

tilbud til aktionærerne i NESA A/S i 2003. DONG A/S tilbød et fast vederlag samt en variabel 

betaling. Den variable betaling var afhængig af, om nogle sager mod Energitilsynet, som 

NESA A/S og en række andre elselskaber havde indbragt for Energiklagenævnet, blev vun-

det. Sagerne vedrørte opgørelsen af den fri egenkapital (egenkapitalforrentning) for elsel-

skaber, men kunne ligeledes skabe præcedens i forhold til egenkapitalforrentningen inden 

for andre forsyningsområder, hvor NESA-koncernen var aktiv, eksempelvis varmeforsy-

ningsområdet. Købesummen for aktierne i NESA A/S ville således blive forhøjet, hvis de 

enkelte datterselskaber og forsyningsområder fik tilladelse til at opkræve en egenkapitalfor-

rentning. DONG A/S’ tilbud synes i al væsentlighed at svare til ovenstående eksempel om 

købesumsreguleringer i underliggende datterselskaber. DONG A/S havde i et bilag til købs-

tilbuddet anført, at det var deres opfattelse, at der var tale om en løbende ydelse, jf. LL § 12 

B. Christen Amby erklærer sig i artiklen enig i DONG A/S’ vurdering.  

5.4 Sammenfatning  

Ifølge ordlyden i LL § 12 B gælder reglerne enhver betaling, når der hersker usikkerhed om 

ydelsens varighed eller størrelse, og ydelsen vedrører overdragelse af et eller flere aktiver. 

Dette synes ligeledes støttet af bemærkningerne til loven. Baseret på en ordlydsfortolkning 

synes der ikke at være krav om, at flere købesumsreguleringer skal vedrøre samme aktiver 

eller forhold.  

Formålet med bestemmelsen var at lempe erhvervslivets generationsskifter. Dette kan tale 

for en lempelig fortolkning af bestemmelsen. 

Landsskatterettens ikke-offentliggjorte afgørelser indikerer, at købesumsreguleringer skal 

vedrøre samme aktiv eller forhold. Afgørelserne er dog vanskelige at forene med ordlyden 

af LL § 12 B og er da heller ikke blevet offentliggjort. Det er derfor usikkert, om afgørelserne 

kan betragtes som gældende praksis. 
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Ligningsrådets afgørelser vedrørende enkeltstående reguleringer af købesummen synes 

ikke at kunne tolkes sådan, at der skal være flere reguleringer af købesummen vedrørende 

samme aktiv eller forhold for at blive omfattet af reglerne. 

Baseret på analysen er det uklart, om der er særlige krav til, at købesumsreguleringer i 

forbindelse med aktieoverdragelser skal vedrøre samme underliggende aktiv eller forhold. 

Samlet set synes der at være mest, der taler for, at LL § 12 B også gælder for enkeltstående 

købesumsreguleringer, der vedrører forskellige aktiver eller forhold. 
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6. Sammenfatning og konklusion 

Der er tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om ydelsen størrelse eller 

varighed og ydelsen løber ud over aftaleåret. Ydelser, der består af afdrag og renter på et 

lån, er derfor ikke omfattet af reglerne.   

Den brede ordlyd i LL § 12 B samt bemærkningerne i lovforarbejderne medfører, at købe-

sumsreguleringer, hvor købesummen reguleres i forhold til fremtidige forhold, vil være om-

fattet af reglerne. Det gælder fx, hvor prisen reguleres som følge af fremtidig omsætning, 

omkostningsniveau eller overskud. Tilsvarende gælder reglerne for reguleringer, der afhæn-

ger af udfaldet af retssager, myndighedsgodkendelse eller lignende enkeltstående begiven-

heder, så længe betalingen kan anses som en del af berigtigelsen.  

Der er derimod ikke tale om en løbende ydelse, hvis reguleringen ikke kan anses som et 

vederlag for et aktiv. Garantibetalinger, samt betalinger i henhold til refusionsopgørelser, er 

derfor ikke omfattet af reglerne. Tilsvarende gælder for tilbagebetaling af købesum. Købe-

sumsreguleringer, der både kan medføre en forhøjelse og en nedsættelse af købesummen, 

er næppe omfattet af reglerne om løbende ydelse.  

I tilfælde af en negativ salgssum vil købesumsreguleringer formentlig være omfattet af LL § 

12 B, når den negative salgssum reduceres, hvorimod reguleringer, der medfører yderligere 

betaling fra sælger til køber, næppe er omfattet af reglerne. 

Enkeltstående købesumsreguleringer synes ikke at være omfattet af definitionen i LL § 12 

B, hvilket er i overensstemmelse med administrativ praksis. Der er endvidere tale om en fast 

administrativ praksis, og som følge af lighedsgrundsætningen vil skatteydere kunne støtte 

ret på denne.  

Baseret på ordlyden af LL § 12 B synes der ikke at være særlige krav til, at købesumsregu-

leringer i forbindelse med aktieoverdragelser skal vedrøre samme underliggende aktiv eller 

forhold for at blive omfattet af reglerne.  

Definitionen af løbende ydelser synes i et vist omfang at blive fortolket indskrænkende i 

praksis. Baseret på ordlyden og bemærkningerne til bestemmelsen synes der ikke generelt 

at være grundlag for at foretage sådan en indskrænkende fortolkning.  
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7. Perspektivering 

Reglerne og praksis vedrørende løbende ydelse er af en række årsager ikke hensigtsmæs-

sige i sin nuværende form.  

Som det fremgår af denne afhandling, hersker der fortsat usikkerhed om, hvornår reglerne 

gælder. Det er delvist uafklaret hvilke købesumsreguleringer og betalinger, der er omfattet 

af LL § 12 B, herunder hvilke krav der er til disse betalinger. Det er naturligvis ikke hensigts-

mæssigt at have sådan et retstomrum, da det skaber usikkerhed og risici i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelser. 

Reglerne åbner for spekulation, idet reglerne også gælder for aktiver, der normalt kan over-

drages uden beskatning, fx aktier. I tilfælde, hvor danske skatteydere køber udenlandske 

selskaber, er der mulighed for at skabe et delvist fradrag for købesummen, når der aftales 

efterfølgende reguleringer af købesummen. 

Samme uhensigtsmæssighed eksisterer også, når danske selskaber sælger aktier til uden-

landske købere. I dette tilfælde kan man dog aftale sig ud af reglerne ved at aftale, at der 

kun skal være én efterfølgende betaling. Dette kan dog ofte have væsentlige kommercielle 

konsekvenser, hvorfor den løsning ikke nødvendigvis er kommerciel mulig.  

Det er naturligvis uhensigtsmæssigt at have regler, hvor man dels kan planlægge sig til 

fradrag for udgifter, der normalt ikke er fradragsberettigede, dels kan blive skattepligtig af 

indtægter, der normalt er skattefri. Det bør som udgangspunkt ikke være struktureringen, 

der afgør, om der er skattepligt eller fradrag. 

Reglerne om løbende ydelse er heller ikke et internationalt kendt koncept i aktieoverdragel-

ser. Det vil derfor være vanskeligt at aftale en kapitaliseret værdi af købesumsreguleringerne 

i en overdragelse med en udenlandsk modpart, der næppe vil kunne forstå, hvad en kapita-

lisering af en købesumsregulering skal benyttes til.  

Ovenstående problemstillinger viser, at der er et behov for som minimum at afklare retstil-

standen. Dette bør ske ved lovgivning, hvor det præciseres, hvornår reglerne gælder. 

Reglerne bør endvidere ændres, så der ikke længere kan spekuleres i at opnå fradrag for 

udgifter, der normalt ikke er fradragsberettigede.  
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Man kan opnå dette ved, at ændre LL § 12 B, så bestemmelsen ikke gælder ved overdra-

gelse af aktiver, der enten er skattefri for sælger eller ej fradragsberettiget for køber. I disse 

tilfælde ville man i stedet skulle beskattes efter de almindelige principper for det underlig-

gende aktiv. Dette vil medføre, at man også vil fange de tilfælde, hvor der overdrages akti-

ver, som er skattefri for den ene part, men skattepligtig for den anden part. Det kunne fx 

være salg af en mindre aktiepost, der er skattefri for sælger efter ABL § 8, men hvor en 

efterfølgende avance vil være skattepligtig for køber, fordi aktierne ikke kan kvalificeres som 

datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier for køber.  

Man kan dog risikere, at man ved sådan en ændring af reglerne i særlige tilfælde vil skulle 

genåbne selvangivelsen potentielt mange år tilbage i tiden. Det vil dog være et mindre – og 

formentlig sjældent forekommende problem – i forhold til de grundlæggende problemer, der 

i dag er ved anvendelsen af LL § 12 B.   
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