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1. Executive summary 

This thesis is written as part of the Master Course in Business Economics and Auditing, 

Cand.merc.aud., at Copenhagen Business School. 

The main goal for this thesis is to study and analyze the challenges of a generational succession of a 

castle estate in corporate form, where the shareholder has majority of the shares. The thesis will 

analyze and try to find the cheapest way to successfully handover the castle estate to a son when 

alive and by death. 

Present legislation, rulings, educational books etc., will be the base of this thesis. The theory is, 

throughout the thesis, used on fictional case company called Kauffmann Slots Gods A/S, where the 

shareholder is starting to consider how to make a generational succession of the family’ castle estate 

to his son, in the cheapest way possible. 

The first chapter will focus on some of the early considerations the shareholder needs to do before 

the generational succession can be carried out. The following chapter analyzes the different 

valuation methods that can be used to find a reliable valuation when no stock market exists, or 

similar trades have taken place. The next chapter focus on the different type of reconstruction to 

optimize the group structure and preparing the company for a generational succession. The 

following chapter explains the different models of generational succession. The various models 

include the option of handing over the company as a gift, or a partial gift and remuneration. It can 

be handed over using the regulations of fiscal succession. A sale of the shares in the company can 

be made or A/B-shares can be used for generational succession. Afterwards we will compare the 

models of generational succession and list how the models work, when the perspective of time, 

need of capital, taxation and the prospect of the company, are taken into consideration. 

The next chapter will describe the case if the majority shareholder passes away prior to the 

completion of the generational succession. The general rules for the estate of the deceased person 

will be described as well as the options available to the surviving spouse to retain undivided 

possession of the estate. The chapter addresses the regulations that apply when a person inherits 

from a deceased person, and the opportunies of completing the generation succession that have 

already been planned. 

At last the thesis will conclude which method will be the cheapest way to hand over the family 

castle estate to the son. 
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2. Indledning 

Et generationsskifte, som er tilrettelagt og timet kan spare nuværende og fremtidige ejere for mange 

penge. Det kan ligeledes bidrage til det danske samfund, da alternativet er at lukke virksomhederne, 

hvorved produktionen i samfundet går tabt. For familieejet slotte og godser er et generationsskifte 

en stor faktor, da familiens ejendom skal gå i arv til næste generation eller hvis ikke likviditeten er 

hertil, sælges til udefrakommende.  

Det er en bekostelig affære at holde store bygninger i live og ikke mindst når slottet eller godset 

skal overdrages til næste generation. Slots- og godsarvinger skal betale afgift til staten, når 

arvegodset skifter hænder. Når der er tale om et slot eller gods, der koster over flere millioner 

kroner, kan det være svært at skaffe den fornødne likviditet til brug for et generationsskifte.1 Et 

generationsskifte bliver derfor nødt til at være tilrettelagt og planlagt, og sker som oftest mange år i 

forvejen.  

Et generationsskifte har ikke kun likviditetsmæssige overvejelser, men det har også en stor 

sentimental værdi for begge generationer, da de fleste gerne vil videreføre familiens kæreste eje, 

som måske har været i familiens hænder gennem flere generationer.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i et generationsskifte af et familieejet gods beliggende i 

selskabsform, hvor det søges afdækket, hvilke muligheder der er for at generationsskifte til den 

næste generation. Baggrunden for at vælge et gods beliggende i selskabsform er, som det fremgår af 

figur 1, bilag 1, at de ti største adelige godsejere driver deres gods i personlig regi og vi vil derfor 

prøve at afdække de udfordringer og problemstillinger ved et generationsskifte af et gods i 

selskabsform. Afhandlingen vil blive bygget op om et praktisk eksempel, Kauffmann Slots Gods 

A/S, hvor det gennemgås hvordan et generationsskifte kan gennemføres, i levende live eller ved 

død. Det praktiske eksempel udføres ved hjælp af de regulativer og den lovgivning, som er på 

området for generationsskifte.  

Til slut i afhandlingen, vil vi også inddrage de aktuelle overvejelser, som især ejere af 

erhvervsejendomme står overfor i forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem i 2020-2021 

samt hvordan man som rådgiver bør rådgive herom. 

                                                           
1 http://livsstil.tv2.dk/bolig/2016-06-27-saa-meget-koster-det-at-arve-et-slot 
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Ydermere vil der blive perspektiveret i forhold til, hvad en eventuelt fremtidig lovændring på 

baggrund af den nye regerings lovforslag om tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften for 

virksomhedsarvinger, vil få af betydning for et generationsskifte. 

2.1 Beskrivelse af case virksomhed 

For at uddybe og give en bedre forståelse af den udvalgte teori, har vi valgt at inddrage en fiktiv 

case i vores afhandling. Casen er bygget op om familien Kauffmann, der igennem flere generationer 

har ejet Kauffmann Slot Gods. Ejeren Christian Kauffmann er ved at være oppe i årene og har ikke 

længere den fornødne energi til at drive godset videre. Han er derfor begyndt at overveje, hvordan 

han bedst muligt får godset overdraget til sin søn.  

Christian Kauffmann har derudover også de seneste år ville foretage et generationsskifte til sønnen 

Frederik i forbindelse med regeringens udspil omkring nedtrapning af bo- og gaveafgiften tilbage i 

2015. Christian mener at, nedsættelsen af bo- og gaveafgiften er en stor faktor for Kauffmann Slot 

Gods, da det kan spare familien for en del afgifter. Selskabet har en stram likviditet i forvejen, som 

nævnt nedenfor, og derudover har familien ikke den store formue herudover, hvorfor familien er 

meget opsat på at minimere bo- og gaveafgiften mest muligt. Ydermere har Christian hørt, at der 

indenfor den nærmeste fremtid kommer et nyt system for ejendomsvurderinger, som skulle gøre, at 

ejendommene vil blive værdiansat til det dobbelte og han har derfor en ide om, at det vil påvirke en 

eventuel værdi i generationsskiftet.  

Christian har derfor taget fat i os for at modtage rådgivning omkring et eventuelt generationsskifte. 

2.1.1 Case virksomhed 

Familien Kauffmann har ejet Kauffmann Slot Gods igennem flere generationer. Den nuværende 

ejer er godsejer Christian Kauffmann og hans hustru Elizabeth Kauffmann. Sammen har ægteparret 

den 25-årige søn Frederik Kauffmann, som udgør den næste generation og derfor er ene arving til 

Kauffmann Slot Gods.  

Kauffmann Slot Gods er bygget i perioden 1678-84 i en barokstil, som tidens mode foreskrev. Slot 

Godset omfatter over 21 værelser og mere end 5 ½ meter til loftet.  

Godset er beliggende på Sydfyn med over 300 hektar jord, som benyttes til landbrug. Produktionen 

af landbruget omfatter hovedsageligt planteavl, herunder korn, frø, roer og raps med hovedvægten 

på kornavl. 
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Godset ejes gennem et aktieselskab ved navn Kauffmann Slot Gods A/S med regnskabsafslutning 

pr. 30.04. Selskabets resultater har de seneste år været præget af underskud, som følge af større 

vedligeholdelsesposter samt nedgang i indtjeningen vedrørende godsets landbrug. Selskabet har de 

seneste år prøvet at tilpasse sig markedssituationen og har derfor et stort fokus på minimering af 

omkostningerne.  

Christian har tilbage i 2000 oprettet et datterselskab til Kauffmann Slot Gods A/S, hvis aktivitet 

består i udlejning og salg af jagtudstyr. Stiftelsen af datterselskabet Kauffmann Jagt ApS har været 

et godt tiltag fra Christians side og har de seneste par år haft tilfredsstillende resultater. Selskabets 

resultater bliver gennemgået nærmere i afsnit 4 omkring værdiansættelse.  

Af bilag 2 fremgår Kauffmann Slot Gods A/S’ finansielle resultater for de seneste 5 år. Her ses det 

at selskabet har været underskudsgivende i perioden 2013 – 2017 og derfor er meget afhængige af 

fremmed likviditet. 

For regnskabsåret 2017/18 har man gjort en række tiltag for at få rettet op på driften fremadrettet. 

Dette har medført et overskud, hvilket primært stammer fra, at selskabets kreditorer har givet en 

gældseftergivelse på ca. 10. mio.kr. i forbindelse med genforhandling af de fremtidige gældsvilkår. 

Det medfører ligeledes et fald i de finansielle omkostninger. Derudover har man i 2017/18 oplevet 

en positiv fremgang i selskabet bruttofortjeneste, som følger af at de har sænket deres 

vedligeholdelsesomkostninger betragteligt. 

Christian har indtil videre for den første halvdel af 2018/19 oplevet en positiv fremgang i driften af 

godset.   

2.1.2 Overdrager  

Christian Kauffmann er 65 år og gift med Elizabeth Kauffmann, som oprindeligt er fra Schweiz.  

Christian Kauffmann overtog som 25-årig Kauffmann Slots Gods fra sin far i 1979. Det var ikke 

normalt procedure for et gods at ligge i selskabsform på daværende tidspunkt, hvorfor Christian 

først stiftede sit selskab tilbage i 1990, hvorefter han indskød Kauffmann Slots Gods A/S. Christian 

stiftede selskabet med en aktiekapital på 500.000 kr.  

Christian Kauffmann har ved udgangen af 2018 en formue på 1.000.000 kr., foruden aktierne i 

Kauffmann Slot Gods A/S og en aktiebeholdning i Danske Bank på 500.000 kr.  
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Christian har en mindre pensionsopsparing, som han løbende har indbetalt på, når der har været 

rådighed til dette i godsets regnskab. Derudover har tanken været, at pensionen primært vil komme 

fra afkastet af Kauffmann Slot Gods A/S.  

2.1.3 Erhverver – søn 

Frederik Kauffmann er 25 år. Frederik er i gang med sit sidste år på Copenhagen Business School i 

København, hvor han læser økonomi. Frederik er pt. bosat i en lejet lejlighed i indre København.  

Frederik har ingen særlig formue, da han ikke har følt det nødvendigt at indbetale på en 

pensionsopsparing grundet hans alder samt hans position, som enearving til Kauffmann Slots Gods 

A/S.  

Frederik har løbende med sine studier hjulpet sin far med driften af godset.  

2.1.4 Indledende møde med Christian 

Som nævnt i afsnit 2.1. har Christian Kauffmann kontaktet os, som revisorer, da han gerne vil lave 

et generationsskifte. Det er hans ønske at det gøres på den mest optimale måde – både for ham selv 

og hans søn. Det vigtigste for Christian er, at godset bliver overdraget til næste generation og 

dermed ikke at han opnår et stort provenu.  

Overfor Christian nævnes det, at overdragelsen af godset til næste generation kan ske via 

overdragelse med eller uden succession, hvorved selskabet kan overdrages uden vederlag mod at 

der blive betalt en gaveafgift og hvor der nødvendigvis ikke tages likviditet ud af selskabet.   

Da Christians pensionsopsparing og generelle formue er af mindre karakter, som nævnt i afsnit 

2.1.2, rådes det ligeledes også at inkludere beregninger vedrørende generationsskiftemodeller eller 

omstruktureringer, som kan sikre et potentielt provenu til Christian, således han på den måde sikre 

sig midler til at leve videre for, når han går på pension.  

En løsning med en A/B-model er en mulighed, hvor Frederik kan overtage selskabet billigt og hvor 

Christian kan modtage et vederlag for sine aktier. Dog nævnes det, at det eventuelt kan 

besværliggøre en videre drift af selskabet afhængig af, hvor stor andel man bliver enige om, at 

forlods udbytteretten skal være. En delvis A/B-model vil være at foretrække, da selskabet derved 

ikke tømmes helt for likviditet og samtidig får Christian en tilstrækkelig formue til sin pension. Får 

han derimod et for stort provenu risikerer Frederik alligevel at skulle betale en høj boafgift, den dag 

Christian dør.  
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En anden model i relation til et muligt vederlag er muligheden for salg af aktier. Her vil Christian 

ligeledes modtage et vederlag for sine aktier dog med mere omgående virkning i forhold til A/B-

modellen. Dog nævnes det, at det potentielt vil skabe en høj finansieringsbyrde for Frederik, 

hvorfor det anbefales at et salg bør kombineres med en gaveoverdragelse, hvorved 

finanseringsbyrden for Christian kan lempeliggøres. Hertil nævnes det også at muligheden for at 

skabe en holdingstruktur bør undersøges ved hjælp af en mulig omstrukturering, hvorved at en 

eventuel aktieavancebeskatning kan udskydes.   

Christian udtrykker ligeledes et ønske omkring rådgivning i forhold til, hvad et eventuelt dødsfald 

vil få af konsekvenser for hans arvinger, når det kommer til overtagelse af Kauffmann Slot Gods 

A/S. Han ønsker at opnå en afklaring på, hvorvidt det bedre kan betale sig at foretage 

generationsskiftet, når Christian afgår ved døden.  

Til slut drøftes også nye tiltag, som kan have indvirkning på et potentielt generationsskifte. 

Christian har selv hørt, at der indenfor den nærmeste fremtid kommer et nyt system for 

ejendomsvurderinger, som skulle gøre, at ejendommene potentielt kan blive værdiansat til det 

dobbelte.  

Derudover nævner vi for ham at der er en mulig fremtidig lovændring på bo- og gaveafgifter. Dette 

er på baggrund af den nye regerings kommende lovforslag om tilbagerulning af lempelsen af bo- og 

gaveafgiften for virksomhedsarvinger. Foruden vores beregninger af det mest optimale 

generationsskifte af Kauffmann Slot Gods A/S, vil vi også komme med vores bud på, hvilken 

indflydelse det kan få på generationsskiftet af Kauffmann Slot Gods A/S og hvad vores anbefaling 

hertil er.  

2.2 Problemformulering 

På baggrund af vores møde med Christian har vi opstillet nedenstående problemformulering, som 

vil hjælpe med at belyse, konkretisere og løse Christians problemstilling bedst muligt: 

”Hvordan foretages et generationsskifte af et familieejet gods eller herregård drevet i selskabsform 

på den mest optimale vis i forhold til kundens egne ønsker om et scenarie, hvor det kræver mindst 

muligt likviditet fra ejerens og næste generations side.” 
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For at besvare ovenstående problemformulering, har vi udarbejdet følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvilke overvejelser bør ejeren gøre sig inden et generationsskifte? 

 Hvilke værdiansættelsesmetoder kan et selskab anvende ved et generationsskifte? 

 Hvilke omstruktureringsmuligheder kan et selskab anvende ved et generationsskifte for at 

skabe en hensigtsmæssig ejerstruktur? 

 Hvilke muligheder har selskabet for at gennemføre et generationsskifte? 

 Kan det bedre betale sig for selskabet at foretage generationsskiftet når den ældre 

generation afgår ved døden?  

 Hvilke konsekvenser kan det nye system for ejendomsvurderinger samt ændringen af 

boafgiften få for et generationsskifte i den nærmeste fremtid?  

2.3 Afgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en fiktiv case, hvor et gods beliggende i selskabsform skal 

generationsskiftes til den næste generation. Salg til tredjemand vil blive beskrevet meget begrænset, 

da dette ikke er en del af afhandlingen. Salg til tredjemand vil dog blive omtalt, hvor det findes 

naturligt at inddrage i afhandlingen af hensyn til besvarelsen.  

Opgaven omhandler ikke personligt ejede virksomheder, som enten overdrages direkte, eller hvor 

der foretages en virksomhedsomdannelse, hvorfor der ikke indgår nogen lovgivning der vedrører 

personligt ejede virksomheder i afhandlingen. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i selskabsform, hvorfor de skattemæssige regler indenfor 

personskatteloven ikke vil blive berørt, på nær i forbindelse med salg af aktier. Udgangspunktet er 

udelukkende fuldt skattepligtige personer og selskaber til Danmark, hvorfor begrænset 

skattepligtige ikke bliver berørt.  

Vi afgrænser os ligeledes fra større selskaber, som aflægger regnskaber efter anden 

regnskabspraksis end den danske årsregnskabslov, da værdiansættelsesmetoderne af selskabets 

aktiviteter og ejendele kan være værdiansat efter andre principper.  

Børsnotering eller fondsdannelse, som kunne være relevant i forbindelse med generationsskifte af 

mindre selskaber, vil ikke blive berørt, da det ikke har relevans for vores case og problemstilling.  
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Vi afgrænser os fra øvrige omstruktureringsmodeller udover aktieombytning, tilførsel af aktiver 

samt spaltning, da de ikke har relevans for vores case-virksomhed og deres ønsker til et 

generationsskifte.  

Vi behandler ikke andre generationsskiftemodeller udover succession, salg af aktier og A/B-

modellen, da vi vurderer, at disse modeller er mest hensigtsmæssigt for case-virksomheden.  

Overdragelse til medarbejder eller tredjemand behandles ikke, da gods- og herregårde som oftest 

overdrages til nærmeste familie, hvilket også er tilfældet med vores case-virksomhed og dennes 

ønsker.  

2.4 Model- og metodevalg 

Dette afsnit er lavet for at give læseren et overblik over strukturen og opbygningen af afhandlingen, 

herunder hvilken model afhandlingen benytter sig af, og hvilken metode vi har anvendt for at kunne 

besvare vores problemformulering. 

Afhandlingen er opdelt i 5 delområder, som vil blive nærmere beskrevet. 

Problemformuleringens beskrevne problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med et 

generationsskifte, danner grundlag for vores afhandling. 

Vi kommer til at gennemgå hele processen ved et generationsskifte. Fra de strategiske overvejelser 

frem til udførslen og afslutningen af generationsskiftet, samt hvilken effekt Socialdemokratiets nye 

udspil om tilbagerulning af skattelettelser vil få for processen nu og her. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en fiktiv case virksomhed, som omhandler et større gods, som 

er gået i arv gennem flere generationer. 

Indsamlingen af materiale er gjort ved brug af sekundære data. En kombination af kvantitative og 

kvalitative data benyttes ligeledes. Informationssøgningen har derfor taget udgangspunkt i 

faglitteratur. Ud fra eksisterende teorier og retskilder vil afhandlingen danne sin egen empiri. 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af gældende praksis og lovgivning samt, de 

regulativer og cirkulærer, som er udarbejdet af de danske myndigheder. Lovgivning, regulativer og 

cirkulærer vil løbende blive forklaret med modellernes praktiske anvendelighed på case-

virksomheden gennem afhandlingen.  
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Vi vil i løbet af afhandlingen komme med vores forslag til en løsning på, hvordan generationsskiftet 

løses mest optimalt således at mest mulig likviditet bevares i selskabet og ejerens ønsker opfyldes.  

Afhandlingen rundes af med en konklusion samt perspektivering til den fremtidige behandling 

vedrørende et generationsskifte indenfor familieejet selskaber. Vi ser derfor på hvilken effekt et nyt 

system for ejendomsvurderinger i 2020-2021 og Socialdemokratiets nye udspil om tilbagerulning af 

skattelettelser vil få på generationsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledende afsnit: 

For at kunne foretage et generationsskifte på en succesfuld måde kræver det stor planlægning. Der 

er en række overvejelser og forhold, som er vigtige at forholde sig til. Dette bør gøres i samarbejde 

med en rådgiver. De indledende afsnit kommer til at omhandle de bløde værdier ved et 

generationsskifte, som f.eks. hvad er årsagen og motivationen bag samt hvordan timingen skal være 

i generationsskiftet. 

Værdiansættelse: 

Dernæst begynder den hårde del af generationsskiftet. Hvad er selskabets handelsværdi og hvordan 

opgøres den mest pålideligt, når der ikke eksisterer et marked eller eksempler på lignende handler. 

Det er uanset, om det er overdragelse til interesseforbundne parter eller tredje part. I den forbindelse 

Figur 2 – Opgavens opbygning (egen tilvirkning) 

Der vil i løbet af afhandlingen henvises til afgørelser samt alternative løsninger og til sidst vil der blive 

konkluderet på den opstillede problemformulering. 

Indledende afsnit: 

Indledning 

Casevirksomhed 

Problemformulering 

Strategiske overvejelser 

Værdiansættelse: 

Cirk. 1982 

BAL § 22 

TSS cirk. 2000-9 

JV C.B.3.5.4.3 

TSS cirk. 2000-10 

Vejledning 2013 

Generationsskifte 

modeller: 

Salg af aktier 

Overdragelse af 

aktier med succession 

A/B modellen 

Valg af generationsskifte 

model: 

Sammenligning af 

generationsskifte 

modeller 

Løsningsforslag 

 

Generationsskifte 

ved død: 

Generelt om dødsboer 

Vurdering KSG A/S 

casevirksomhed 

Omstrukturering: 

Etablering af 

holdingstruktur  

Aktieombytning 

Tilførsel af aktiver 

Spaltning 

Efter vores konklusion og bud på løsningsforslag vil der blive perspektiveret i forhold til, hvilken indvirkning 

nye potentielle lovforslag, som tilbagerulning af skattelettelser samt de nye ejendomsvurderinger kan få af 

indvirkning på løsningsforslaget.  
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har Skattestyrelsen udarbejdet en række cirkulærer, som skal hjælpe med, at værdiansættelsen sker 

på markedsmæssige vilkår. Afsnittet vil beskrive og behandle de vejledninger, som er oplistet i 

figur 2. 

Omstrukturering:  

Den nuværende selskabstruktur vil i nogle tilfælde ikke være hensigtsmæssig i forhold til 

generationsskiftet. Ved at omstrukturere den nuværende koncern kan man gøre strukturen mere 

hensigtsmæssig. Afsnittet omstrukturering vil gennemgå og redegøre for de i figur 2 beskrevne 

omstruktureringsmodeller samt deres fordele og ulemper.  

Generationsskiftemodeller: 

Når værdien af aktierne er fastsat, eksisterer der flere muligheder for gennemførsel af et 

generationsskifte. Vi vil komme ind på modellerne oplistet i figur 2 og gennemgå de skatte- og 

afgiftsmæssige konsekvenser, som hver model har for hhv. overdrageren og erhververen. Valget af 

modellerne er beskrevet nærmere i afsnit 2.1.4.  

Vi vil herudover foretager beregninger for skatten og provenuet ved overdragelsen af selskabet for 

at konkludere, hvilken model der er mest optimal.  

Valg af generationsskiftemodel: 

Efter vi har beregnet skatten og provenuet for hver model, kan vi sammenholde de forskellige 

modeller med hinanden. Fordele og ulemper ved hver model vil blive beskrevet for både 

overdragers og erhververs synsvinkel. Afsnittet vil derefter komme med et konkret bud på den mest 

optimale løsning for gennemførslen af generationsskiftet af Kauffmann Slots Gods A/S baseret på 

de forudsætninger familien havde.  

Generationsskifte ved død: 

I dette afsnit vil vi gennemgå de generelle regler for et generationsskifte ved død. Dette er relevant 

at kende til, når der er tale om en overdragelse fra en ældre person. Afhandlingen vil derfor vurdere 

situationen i Kauffmann Slots Gods A/S i tilfælde af ejerens død inden et fuldført generationsskifte 

samt beskrive fordele og ulemper ved de forskellige scenarier i et dødsbo. 
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Konklusion og perspektivering: 

På baggrund af ovenstående vil vi udarbejde vores bud på et løsningsforslag og derved konkludere, 

hvilken generationsskiftemodel, der er mest optimal i forhold til Christians egne ønsker om et 

scenarie, hvor det kræver mindst mulig likviditet fra hans og Frederiks side og samtidig skaber den 

bedste grobund for den videre drift af selskabet. 

Efter dette vil der blive perspektiveret i forhold til, hvilken indvirkning Socialdemokratiets 

lovforslag om tilbagerulning af den tidligere regerings skattelettelser på bo- og gaveafgiften ved et 

generationsskifte samt de nye ejendomsvurderinger kan få på løsningsforslaget. Kan det betale sig 

at få færdiggjort et generationsskifte inden en tilbagerulning bliver foretaget og kan det lade sig 

gøre?  

2.5 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er primært godsejere i selskabsform, som står over for et 

generationsskifte. Ligeledes vil andre selskabsejere, som har planer om et generationsskifte kunne 

drage nytte af afhandlingen, da vi gennemgår overvejelser og generationsskiftemodeller, som 

ligeledes er relevante for dem. Derudover vil afhandlingen være relevant for revisorer, advokater og 

andre rådgivere, som gerne vil blive klogere på, hvordan et generationsskifte foretages. Lige fra de 

indledende strategiske overvejelser til selve udførslen af et generationsskifte med værdiansættelsen 

af selskabet samt beregningen af eventuelle skatter og afgifter. 

Det er vores forventning, at læseren har kendskab til de faglige termer og begreber, som vil blive 

brugt i forbindelse med generationsskiftet samt tilhørende lovgivning. 

2.6 Kildekritik 

Hele afhandlingen baserer sig på den nuværende skatte- og selskabsretlig lovgivning samt gældende 

satser hertil. Udover dette inddrager vi i afhandlingen, hvor det er fundet nødvendigt, relevante 

artikler, cirkulærer, domme mv., for bedre at underbygge anvendelse af lovgivningen. 

Gennem hele afhandlingens skriveproces er der sørget for kritisk at vurdere empiriens 

troværdighed, pålidelighed og gyldighed. Der er i afhandlingen kun anvendt empiri fra anerkendte 

kilder, hvor der ikke bør være tvivl om deres objektivitet. Sund fornuft og en kritisk indgangsvinkel 

er benyttet i forhold til empirien. Det vurderes derfor, at brugen af de anvendte kilder og 

pålideligheden heraf kan konstateres for værende i orden, som grundlag for afhandlingen. 
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Kildesøgningen, som er brugt til opgaven er ophørt den 15.10.2019, hvorfor eventuelle ændringer i 

lovgivningen ikke danner grundlag for opgaven. 
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3. Generationsskifte – strategiske overvejelser 

Som nævnt i model- og metode valg kræver et succesfuldt generationsskifte stor planlægning og der 

er en række overvejelser og forhold som både ejeren og rådgiveren skal være opmærksomme på. 

Nedenfor vil vi beskrive nogle af de strategiske overvejelser, som alle i en 

generationsskiftesituation bør overveje indledningsvist.  

Et succesfuldt generationsskifte sker over længere tid og kræver stor planlægning fra de involverede 

parter. Et velplanlagt generationsskifte kan medføre en lempeligere beskatning og resultere i den 

mest tilfredsstillende løsning for overdrageren, den nærtstående familie og/ eller den købende 

tredjepart.  

Overvejelserne om indledning, herunder planlægningen af generationsskiftet kommer oftest fra den 

ældre generation selv, men det er naturligvis også en opgave for tilknyttede rådgivere såsom 

revisorer og advokater, at modne tanken om et generationsskifte, således at overvejelser og 

planlægning igangsættes, når det er mest hensigtsmæssigt for den konkrete familie og konkrete 

virksomhed. 2 

Hvordan generationsskiftet skal gennemføres er forskellig fra virksomhed til virksomhed og må 

derfor bero på en konkret vurdering ud fra virksomheden og dens påvirkede parter. Der vil altid 

være forskellige hensyn at tage til den enkelte familie og/ eller virksomheden og disse er aldrig 

identiske med andre situationer.3  

Dog er der enkelte parametre, som vil være relevant for størstedelen af alle generationsskifter i den 

strategiske planlægning. Disse gennemgås nærmere nedenfor.   

Den strategiske del er derfor ligeså vigtig som beregningsdelen af generationsskiftet. For at gøre 

hele processen mere overskuelig bliver generationsskiftet derfor inddelt i to faser. Der er både den 

”bløde” del og den ”hårde” del.  

Den indledende fase begynder altid med den ”bløde” del. Her bliver det klarlagt, hvad 

selskabsejeren vil have ud af generationsskiftet, og hvem generationsskiftet skal ske til. Den som 

skal overtage selskabet skal ligeledes gøre sig nogle tanker: vil de overtage, og har de 

kompetencerne til at videreføre selskabet og dets værdier? Begge parter skal ligeledes gøre sig 

                                                           
2 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 22 
3 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 23 
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tanker omkring den økonomiske del af generationsskiftet. Den økonomiske del skal både overvejes 

på kort- og lang sigt.   

Den sidste del af generationsskiftet, som også er kaldet for den ”hårde” del, er stadiet, hvor 

overdrageren samt erhververen af selskabet har besluttet sig for at gennemføre et generationsskifte. 

Herefter vil beregningerne af generationsskiftet blive foretaget og vurderet. Beregningerne skal 

være med til at give et overblik til begge parter, samt klarlægge hvilken måde, der vil være den mest 

lempelige og hensigtsmæssige for parterne.  

Det er vigtigt, at begge parter gør sig nogle indledende tanker omkring generationsskiftet inden det 

iværksættes. Nogle af de vigtigste punkter, som skal berøres under de indledende manøvrer, er 

blandt andet: 

 Årsagen og motivationen til generationsskiftet 

 Identifikation af arvtager 

 Tidspunkt for generationsskiftet og handlingsplanen 

 Værdiansættelsen 

3.1 Årsag og motivation 

En ejer af en virksomhed vil typisk have investeret sine arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer 

igennem en lang årrække i virksomheden, og der vil på et givet tidspunkt opstå et naturligt behov 

for at trappe ned eller holde op, for at kunne nyde en pensionstilværelse med den nære familie og 

med frugterne af den slidsomme indsats. Men det kan måske være svært at give slip på 

virksomheden og den identitet, der er opbygget igennem den4. 

Hvad end årsagen til generationsskiftet er, skal ejeren gøre sig overvejelser omkring selskabet i 

form af fremtiden for selskabet, ejerforholdet, den økonomiske del mv. I afklaringsprocessen må 

ejeren ligeledes forholde sig til de mere personlige spørgsmål, som bygger på, hvorvidt ejeren 

fortsat har den fornødne energi og drivkraft, der kræves for, at selskabet fortsat udvikles i den 

positive retning, og hvorvidt dette komplementere det forventelige tidsmæssige forbrug. Ydermere 

er det en væsentlig faktor, at ejerens private økonomi er tilstrækkelig robust til at ejeren kan lade sig 

pensionere. Det er indlysende vigtigt, at ejeren så vidt muligt sikres en tryg økonomi og ikke får sin 

hidtidige økonomiske tryghed erstattet af uro og bekymringer for fremtiden.5  

                                                           
4 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 23-24 
5 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 24 
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For at opnå en afklaring på de mere personlige spørgsmål vil ejerens nærmeste familie og/eller 

revisoren, med hvilken ejeren har opnået et tillidsforhold til gennem årene, være en god 

sparringspartner til at få afklaring på disse komplicerede og følsomme spørgsmål. 6 

Der kan endvidere sættes spørgsmålstegn ved, om ejeren fortsat skal være en del af virksomheden 

efter overdragelsen. Dette kunne f.eks. være ved at gå fra at være direktør til at være 

bestyrelsesformand.7 For mindre virksomheder kan det være stort set umuligt at reducere 

uafhængigheden af ejeren til et tilfredsstillende niveau, hvilket netop er årsagen til, at mange af 

denne type virksomheder aldrig bliver solgt, idet køber vil stille krav om så stort et risikofradrag i 

prisen, at sælger ofte foretrækker at drive virksomheden videre nogle år og så eventuelt afvikle 

virksomheden herefter. Det er en god strategi, at lade ejeren træde mere og mere tilbage fra den 

daglige drift af virksomheden i årene forud for et salg. Dette styrker udviklingen af den ansatte 

ledelse, reducere afhængigheden af ejeren, og samtidig forbereder det ejeren mentalt på en anden 

daglig dag efter salget.8 

3.2 Identifikation af arvtager 

Når selskabsejeren beslutter sig for at overdrage selskabet, skal det hernæst besluttes, hvem der er 

den eventuelle køber eller arvtager. Der vil altid være fordele og ulemper om overdragelsen sker til 

nærmeste familie, medarbejder eller sælges til tredjemand. Overdragelse til medarbejder vil ikke 

blive berørt yderligere i denne afhandling jf. afgrænsning.  

3.2.1 Generationsskifte til familiemedlemmer 

Overdragelse til nærmeste familie er det mest nærliggende ved et generationsskifte, for på den måde 

forbliver virksomheden fortsat i familiens eje. Såfremt salget sker til nærtstående parter, rejser der 

sig en række spørgsmål, som ejeren må forholde sig til. Det er vigtigt at vurdere om personen til 

hvem virksomheden overdrages er kvalificeret og har erfaring eller kendskab til virksomhedens 

økonomi, således at der kan træffes de rigtige og mest hensigtsmæssige beslutninger i fremtiden.9 

Overdragelse til et familiemedlem kan desuden give anledning til spørgsmål indenfor familien. Det 

skal derfor afklares, at øvrige familiemedlemmer er afklaret med beslutningen, og hvorvidt øvrige 

familiemedlemmer skal tilgodeses, såfremt køber (familiemedlemmet) får virksomheden til en 

                                                           
6 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 58-59 
7 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 58 
8 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 40-41 
9 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 59 



20 
 

lavere værdi end ved salg til tredje part.10 Ved overdragelse til et familiemedlem vil der, som oftest 

forekomme et gaveelement, og såfremt overdrager har flere arvinger, skal det derfor overvejes om 

de skal tilgodeses på anden vis.  

Det skal yderligere bemærkes, at såfremt der handles mellem afhængige parter, vil Skattestyrelsen 

interessere sig for, om virksomhedshandlen er sket efter armslængde vilkår. Anvendelse af eksterne 

rådgivere i den forbindelse anbefales, da det sikrer en større grad af troværdighed for, at 

værdiansættelsen er sket efter de korrekte principper.11 

3.2.1.1 Generationsskifte til familiemedlemmer (Gods- og herregårde) 

Det ses som oftest at gods- og herregårde bliver i familien i mange generationer. Det er derfor altid 

nærliggende at generationsskifte til næste generation. Dog kan der skabes tvivl om, hvem der er den 

næste generation og hvilket familiemedlem arven skal videreføres til. Dette var blandet andet 

tilfældet på Hvidkilde Gods, hvor den ældste datter blev forbigået. Dette har skabt uenighed i 

familien. Datteren på godset er 18 år ældre end sin halvlillebror, som står til at arve godset. Så indtil 

han blev født, var hun den oplagte arving af godset. Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 

udtaler sig: ”Jeg ved, det er umoderne at sige, men det er en glæde at føre godset videre, som det 

står i det oprindelige patent – altså ældste søn subsidiært ældste datter”.12 

Det er derfor vigtigt, at et generationsskifte diskuteres indenfor familiens rammer, således at der 

ikke skabes spild i familien og generationsskiftet kan ske på den mest hensigtsmæssige måde.  

3.3 Salg til tredjemand 

Såfremt det ikke er hensigtsmæssigt at overdrage til nærtstående familiemedlem eller at der ikke er 

likviditet hertil, bør det overvejes, hvorvidt selskabet skal sælges til tredjemand. I forbindelse med 

salg til tredjemand, er der ligeledes en del overvejelser, som overdrageren skal gøre sig. Det er 

vigtigt at gøre op med sig selv, hvorvidt prisen er det vigtigste parameter eller det måske er 

vigtigere, at virksomheden fortsættes i samme retning mod at reducere salgsprisen. Måske vil 

overdrageren fortsætte i virksomheden efter salget, enten i den daglige ledelse eller som 

bestyrelsesmedlem. En øvrig vigtig faktor er ligeledes det økonomiske synspunkt. Det skal 

                                                           
10 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 59 
11 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 60 
12 https://www.dr.dk/nyheder/penge/greven-paa-hvidkilde-derfor-skal-min-soen-arve-godset-og-ikke-min-datter 
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overvejes, hvorvidt overdrageren vil acceptere en earn-out model, eller om de er villige til at 

finansiere købet for køber, og i givet fald på hvilke vilkår og med hvilket beløb.13 

Værdien af selskabet er værdien, som aftales mellem ejeren og den købende part, og det er derfor 

ikke baseret på principper eller cirkulærer. Det er derfor vigtigt at optimere virksomheden så meget 

som muligt, således at køber ikke skal betale penge for ikke rentable dele af selskabet. Dette 

medfører, at selskabet skal salgsmodnes ved at rydde op i selskabet, således at den resterende del 

kan drives effektivt og har en gennemsigtighed, hvorved at selskabet bliver så attraktivt, som 

muligt.  

3.3.1 Salg til tredjemand (Gods- og herregårde) 

Det ses oftere og oftere, at gods- og herregårde sælges til en udefrakommende tredjemand, da man 

simpelthen ikke har den nødvendige formue til at bibeholde det i familien.  

Dette er blandt andet set, da familien Gyldensteen solgte hovedbygningen fra på familiens ejendom, 

Gyldensteen Gods. Gyldensteen Gods havde været i familiens eje i 298 år. Greve Peter Bernstorff 

nævner overfor B.T, at beslutningen ikke er taget med hjertet, men med tegnebogen. Han nævner 

herudover, at det er dyrt og uhensigtsmæssigt at vedligeholde hovedbygningen, men med salget vil 

han kunne gøre resten af virksomheden til en tidssvarende virksomhed med mest mulig 

fleksibilitet.14  

3.4 Tidspunktet  

Generationsskiftebeskatning vil altid variere over tid, enten ved at værdierne og dermed 

beskatningsgrundlaget ændrer sig efter markedsforhold og konjunkturer, og/eller fordi 

beskatningsreglerne ændrer sig. Timingen af et generationsskifte vil derfor ofte have stor betydning 

for den samlede generationsskiftebeskatning. 15 

Det perfekte tidspunkt for at foretage et generationsskifte kan derfor være svært at vurdere, da der 

er mange forhold, som gør sig gældende. Alt efter om selskabet skal overdrages til nærtstående 

familiemedlem eller salg til tredjemand, er der forskellige tidspunkter, som er optimale. En analyse 

af selskabets fremtidig drift og indtjeningsmuligheder kan være behjælpelig med en indikation af 

tidshorisonten for gennemførslen af et generationsskifte. Hvis selskabet er i vækst, kan et 

                                                           
13 Nørbjerg, Søren m.fl., Salgsmodning, s. 60 
14 https://www.msn.com/da-dk/underholdning/danskekendte/fejde-i-dansk-greve-familie-over-salg-af-gods-bølgerne-er-
gået-højt/ar-BBO7KT5 
15 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 28 
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generationsskifte indenfor familien med fordel fremskyndes, således at generationsskiftet er 

gennemført, inden selskabet opnår en værdiforøgelse. Modsætningsvis kan det, hvis der er udsigt til 

en nedgang i indtjeningen, være en fordel at udskyde generationsskiftet, da værdien af selskabet vil 

falde som følge af de dårligere resultater. Et velplanlagt generationsskifte på lavt værdigrundlag 

efter gunstige beskatningsregler kan være afgørende for virksomhedens evne til at finansiere 

generationsskiftebeskatningen.16 

En handlingsplan er et vigtigt element i de strategiske overvejelser, således at det fastsættes hvornår 

og hvordan selskabet skal generationsskiftes.  

Tidshorisonten er forskellig afhængig af situationen. Som tommelfingerregel vil fem til ti år være 

en god indikator på tidsintervallet fra, hvornår man begynder på den strategiske planlægning, 

herunder opstartsfasen, til selve generationsskiftet er gennemført. Ved at starte i god tid og bruge tid 

på opstartsfasen imødekommer man de uhensigtsmæssigheder, der vil komme i løbet af et 

generationsskifte og derved med større sandsynlighed opnå et succesfuldt generationsskifte. 

3.5 Værdiansættelse 

Når den ”bløde” del er fastsat, begynder den ”hårde” del af generationsskiftet, hvilket som det 

første inkluderer værdiansættelsen af selskabet. Værdiansættelsen er en uhørt vigtig del af et 

generationsskifte, da denne danner grund for overvejelser omkring en eventuel omstrukturering og 

værdiansættelsen danner ligeledes grundlag for den senere overdragelse til næste generation.    

Når et selskab skal overdrages til et nærtstående familiemedlem, er der udarbejdet nogle cirkulære 

og love, som skal følges ved værdiansættelsen af selskabet. Hvis selskabet derimod sælges til 

uafhængig tredjepart, sker salget, som udgangspunkt, til markedsværdi. Dette gør, at der sjældent 

bliver reguleret i denne værdi fra myndighedens side, da køber altid søger den laveste pris og sælger 

den højeste.  

Værdiansættelsesdelen foretages som oftest af kvalificerede rådgivere, såsom revisorer eller 

advokater, som har erfaring og viden omkring emnet.  

Selskabets fremtidige økonomiske stilling er en vigtig faktor i værdiansættelsen. Drifts- og 

likviditetsbudgetter skal indgå i vurderingen af selskabets fremtidige økonomiske stilling. På dette 

konkrete grundlag kan man således afklare om den forventede indtjening er tilstrækkelig til 

                                                           
16 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 28 
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honorering af de krav, som både overdrager og køber tilsammen har, samtidig med, at 

virksomheden kan drives og udvikles bedst muligt. 17 

Det kan være nødvendigt at slanke selskabet for frie reserver for at nedsætte finansieringsbyrden for 

erhververen. Ulempen ved dette er, at kapitalberedskabet svækkes og den fremtidige vækst, som 

skulle anvendes til den næste generation, kan blive hæmmet. I dette scenarie er det derfor 

nødvendigt at vurdere drifts- og likviditetsbudgettet før og efter generationsskiftet. Hvis 

planlægningen startes i god tid, er det muligt at tilpasse selskabet til overdrager og erhververs 

behov, herunder de økonomiske samt skattemæssige forhold.  

Som nævnt ovenfor, skal der ved interesseforbundne parter, anvendes de fastsatte 

værdiansættelsescirkulærer, for på den måde at myndighederne ikke kan anfægte den fastsatte værdi 

ved et generationsskifte. Disse værdiansættelsescirkulærer beskrives nærmere i afsnit 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 30 
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4. Værdiansættelsesprincipper 

Når de ”bløde” værdier er blevet klarlagt for generationsskiftet, er det dernæst værdiansættelsen, 

som der skal tages stilling til.  

Når det handler om at skulle værdiansætte unoterede aktier eller anparter kan det være svært, da der 

ikke findes et reguleret marked, som der gør ved noterede aktier/anparter.  

Selvom det er vanskeligt, vil to parter med modsatrettede interesser, som regel kunne blive enige 

om en pris, som vil blive anset, som markedsprisen.  

Dette er derimod vanskeligere, når der er tale om et familieejet selskab, hvor de involverede parter 

ikke har modsatrettede interesser og hvor selskabet ikke før har været handlet18. Den pris man ville 

blive enige om, vil ikke afspejle markedsprisen ved fri handel og vandel, da begge parter kan have 

et ønske om en lav pris. Værdiansættelsen af de forskellige aktiver og passiver, som er en del af 

overdragelsen, er derfor nogle af de problemstillinger, som kan give anledning til drøftelser og føre 

til prøvelser fra Skattestyrelsens side. Svarer prisen ikke til markedsværdien er der nemlig risiko for 

at Skattestyrelsen vil gribe ind og omgøre værdien. Skattestyrelsen er især opmærksomme på 

generationsskifter, da de ved at begge parter kan være interesseret i en så lav værdi, som muligt for 

at undgå en høj gaveafgift eller beskatning. 

Ved en overdragelse af et selskab skal værdiansættelsen ske til den pris og de vilkår, som der må 

forventes at være ved salg til en uafhængig tredjepart. Denne overdrages derved til handelsværdi 

også betegnet som armslængde-princippet, jf. BAL 27.  

Som nævnt ovenfor, hvis der er tale om en overdragelse mellem to parter, som er 

interesseforbundne og ikke har modsatrettede intentioner, så kan der opstå problemer med 

værdiansættelsen, da den ikke nødvendigvis vil afspejle en pris opnået i fri handel og vandel.  

Skattestyrelsen har derfor over årenes løb udformet nogle retningslinjer for bedre at kunne 

fastlægge en handelspris ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

 

                                                           
18 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 18 
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Vi vil nedenfor komme nærmere ind på de forskellige værdiansættelsesvejledninger under hver 

deres afsnit. Skattestyrelsen har udarbejdet følgende vejledninger for værdiansættelse19: 

 Værdiansættelsescirkulæret (Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982) 

 Aktiecirkulæret (TSS-cirkulære 2000-9 af 28. marts 2000) 

o Den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 

 Goodwillcirkulæret (TSS-cirkulære 2000-10 af 28. marts 2000) 

 Værdiansættelsesvejledningen E nr. 238 af 15. januar 201320 

 

Hvilket vejledningssæt man bør benytte, afhænger af den enkelte situation.  

Er det en overdragelse mellem interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen, benyttes 

Værdiansættelsescirkulæret. Værdiansættelsescirkulæret anses, som det overordnede cirkulære til 

værdiansættelse af aktiver, der overdrages. Skattestyrelsen kom dog med et styresignal d. 5. februar 

2015 vedrørende værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter, som erstatter pkt. 17 og 18 i 

Værdiansættelsescirkulæret21. Heri ophævede man muligheden for dags dato at benytte sig af 

formueskattekursen til værdiansættelse af aktier og konvertible obligationer. Dette blev gjort, da 

formueskattekursen næsten altid var lavere end handelsværdien. Det blev vurderet at være i konflikt 

med intentionerne i lovgivningen. Desuden kunne man udnytte reglerne, så dansk beskatning kunne 

undgås, hvis modtageren af arven eller gaven boede i udlandet. Dvs. at der var tale om et 

skattehul22. 

Værdiansættelsescirkulæret finder derfor ikke længere anvendelse, for så vidt angår 

værdiansættelsen af aktier og konvertible obligationer. Aktiecirkulæret, Goodwillcirkulæret samt 

Skattestyrelsens Værdiansættelsesvejledning anvendes derfor i stedet. 

Det er også disse, der finder anvendelse ved interesseforbundne parter, som befinder sig udenfor 

gaveafgiftskredsen. 

                                                           
19 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 241 
20 Vejledningen stammer fra august 2009 men der blev i 2013 lavet en teknisk omlægning, men hvor indholdet stadig er 
det samme. Officelt hedder vejledningen ”Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, men bliver i 
afhandlingen kaldt for ”Værdiansættelsesvejledningen”. 
21 SKM2015.96.SKAT 
22 Jf. Skatteministeriet i Fakta om baggrund om formueskattekursen. 
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Opstår en situation, hvor der er en ejendom, som overdrages, benyttes Værdiansættelsescirkulæret 

fortsat ved interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen og er parterne udenfor 

gaveafgiftskredsen benyttes den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3. 

Til sidst kan også Værdiansættelsesvejledningen anvendes som værdiansættelsesvejledning af 

goodwill, når der er tale om ikke-interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen. 

Det er derfor vigtigt at vide i forbindelse med valget af hvilken værdiansættelsesmetode, der skal 

benyttes, hvem man har planer om at foretage en overdragelse til samt hvilken form for 

generationsskifte man vil benytte. 

4.1 Overdragelse mellem interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen 

4.1.1 Værdiansættelsescirkulæret (Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982) 

Som nævnt i forrige afsnit har man indtil d. 5. februar 2015 benyttet sig af 

Værdiansættelsescirkulæret for værdiansættelse af aktier og anparter i situationer, hvor der ikke 

foreligger en markedsværdi. Man benytter derfor nu Aktiecirkulæret, Goodwillcirkulæret samt 

Skattestyrelsens Værdiansættelsesvejledning i stedet. 

Ved overdragelse af en ejendom kan principperne i Værdiansættelsescirkulæret fortsat benyttes. 

Som nævnt ovenfor benyttes cirkulæret ved gaveoverdragelser mellem interesseforbundne parter 

indenfor gaveafgiftskredsen, hvorved BAL §22 gør sig gældende. 

Ifølge BAL §22 er nedenstående personer indenfor gaveafgiftskredsen: 

a)  afkom, stedbørn og deres afkom, 

b)  afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 

c) forældre, 

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

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

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

herunder i en ældrebolig, 

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

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

haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og 

f) stedforældre og bedsteforældre. 
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Dvs. sker overdragelsen til en af ovenstående personer, har personen mulighed for at benytte sig af 

bestemmelserne i Værdiansættelsescirkulæret, mens en overdragelse til en søster eller bror vil falde 

udenfor gaveafgiftskredsen og cirkulæret kan derfor ikke benyttes, hvorpå man derfor må benytte 

Aktiecirkulæret og Goodwillcirkulæret. 

Kauffmann Slot Gods A/S kan ikke benytte sig af Værdiansættelsescirkulæret, selvom der er tale 

om en gaveoverdragelse indenfor gaveafgiftskredsen, da der ikke er tale om en selvstændig 

overdragelse af ejendommen. Ejendommen er en del af selskabet, hvorfor der er tale om 

overdragelse af et selskab og derved er det ikke muligt at benytte sig af reglen om at overdrage med 

fradrag i den offentlige ejendomsvurdering på +/- 15 %, da reglerne i Aktiecirkulæret og derved den 

Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 skal benyttes. 

Kauffmann Slot Gods A/S’ ejendom skal derved værdiansættes til handelsværdi, som ifølge 

hjælpereglen i aktiecirkulæret kan fastsættes til den offentlige ejendomsvurdering. 

4.2 Overdragelse mellem interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen 

Overdragelse mellem interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen kan være søskende, 

søskendes børn eller en nærtstående medarbejder.  

Som beskrevet i afsnit 4.1.1, så er det kun vigtigt at vide om de interesseforbundne parter er inde 

eller uden for gaveafgiftskredsen, når der sker overdragelse af en fast ejendom. 

I Kauffmann Slot Gods A/S’ tilfælde er der tale om en overdragelse af et selskab indenfor 

gaveafgiftskredsen, da overdragelsen af aktier sker fra far til søn. Var de overdragne aktier derimod 

ejet af et selskab eller overdraget til et selskab, så er der tale om udenfor gaveafgiftskredsen. Det 

skyldes at overdragelsen sker fra/til et selskab, hvorved der er tale om et ”mellemled”. Uanset hvad 

skal selskabets aktier værdiansættes efter aktiecirkulæret og den faste ejendom kan som beskrevet i 

afsnit 4.1.1 ikke opgøres efter Værdiansættelsescirkulærets gunstige regler, da ejendommen er en 

del af det overdragene selskab. Den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 benyttes derimod. 

4.2.1 Aktiecirkulæret (TSS-cirkulære 2000-9 af 28. marts 2000) 

Aktier og anparter i kapitalselskaber ansættes til deres handelsværdi på aftaletidspunktet. Ved 

børsnoterede aktier anvendes den noterede kurs på aftaletidspunktet. Ved unoterede aktier og 

anparter benyttes en skønsmæssig værdiansættelse medmindre aktierne har været handlet fornyeligt 

mellem uafhængige parter. Kendes værdien ikke kan Aktiecirkulæret benyttes til at foretage en 
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skønsmæssig værdiansættelse medmindre Skattestyrelsen kan godtgøre at den opgjorte værdi ikke 

er et retvisende udtryk for den faktiske handelsværdi.23 

Ifølge cirkulæret kan aktiernes værdiansættes til selskabets indre værdi, hvilket beregnes som 

summen af værdierne af de enkelte aktivposter minus de respektive gældsposter i selskabet. Dertil 

skal evt. værdi af goodwill lægges til. Goodwill værdiansættes efter værdiansættelsesprincipperne i 

Goodwillcirkulæret. 

Selskabets indre værdi findes i den seneste aflagte årsrapport og er hvad der svarer til selskabets 

egenkapital. Hertil skal den indre værdi ifølge Aktiecirkulæret korrigeres for følgende værdier24: 

 Fast ejendom: den regnskabsmæssige værdi erstattes med den senest offentliggjorte 

ejendomsvurdering. Er der derimod sket større om- eller tilbygning efter den seneste 

offentliggjorte ejendomsvurdering, så tillægges udgifterne til værdien fra den offentliggjorte 

ejendomsvurdering. 

 Kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber: den regnskabsmæssige værdi erstattes af 

en værdi opgjort efter hjælpereglen i Aktiecirkulæret, når handelsværdien i øvrigt er ukendt. 

 Goodwill: Goodwillcirkulæret benyttes til værdiansættelse af goodwill og erstatter også en 

eventuel regnskabsmæssige goodwill.  

 Udskudt skat: den regnskabsmæssige værdi reguleres i henhold til ovenstående korrektioner. 

En eventuel negativ udskudt skat kan medtages, men kun til en værdi under pari. 

 Egne aktier: en eventuel regnskabsmæssige værdi af egne aktier holdes uden for beregningen 

af selskabets indre værdi. 

 

Den værdi der beregnes ved hjælp af ovenstående hjælperegler anses, som udgangspunkt for at 

være den skønsmæssige værdiansættelse af aktiernes handelsværdi på aftaletidspunktet. Værdien 

kan fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og 

væsentligt for at finde frem til en retvisende handelsværdi af selskabets aktier25. 

4.2.1.1 Værdiansættelse af fast ejendom efter den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 

Den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 finder anvendelse ved værdiansættelse af fast ejendom, når 

Aktiecirkulæret benyttes.. 

                                                           
23 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 242 
24 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 242 
25 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 243 
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Vejledningen finder derfor anvendelse i situationer, som ikke er omfattet af 

Værdiansættelsescirkulæret. Det er eksempelvis overdragelse af aktier i et selskab. 

Ifølge vejledningen værdiansættes overdragelsesprisen til, hvad den ville være i fri handel og vandel 

dvs. hvad en uafhængig tredjepart ville give for ejendommen. Er denne værdi ikke kendt benytter 

man sig i praksis af den seneste offentlige ejendomsvurdering som udtryk for handelsværdien. 

Skattestyrelsen er i imidlertid ikke bundet af denne værdi, hvis den ikke giver et retvisende billede 

af handelsværdien.26 Det er dog Skattestyrelsen, der har bevisbyrden for at den er afvigende i 

tilfælde, hvor overdragelsen er sket til ejendomsværdien.27 Er overdragelsen ikke sket til 

ejendomsværdien, så er det derimod parterne, som har bevisbyrden for afvigelsen.28 

Ifølge vejledningen afspejler ejendomsvurderingen ikke ejendommens værdi i de tilfælde, hvor 

ejendomsvurderingen må antages at være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. Der må sidste 

offentlige ejendomsvurdering ikke benyttes, hvis der er sket en større ombygning eller anden 

væsentlig modernisering af den omtalte ejendom, som påvirker ejendommens handelsværdi, jf. 

SKM 2007.153.HR. 

Vurderes ejendomsvurderingen ikke at være retvisende kan parterne henvende sig til 

Skattestyrelsen for at få en udtalelse om handelsværdien af ejendommen. 

4.2.1.2 Værdiansættelse af fast ejendom i KSG A/S efter den Juridiske vejledning C.B.3.5.4.3 

Kauffmann Slot Gods A/S’ faste ejendom er optaget til kostpris med tillæg af opskrivninger til 

dagsværdi med indregning i egenkapitalen under reserve for opskrivninger, og med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Værdien ifølge årsrapporten er kr. 80.000.000.  

Kigger man på den seneste offentlige ejendomsvurdering udgør ejendommens værdi dog kr. 

102.700.000 kr. Dette vurderes imidlertid ikke at afspejle den reelle værdi, da de offentlige 

ejendomsvurderinger har været fastfrosset siden 2011. Derudover har ejendommen i løbet af de 

seneste 5 år været under en større restaurering og ombygning. Det er derfor forudsat, at der har 

været omkostninger til ombygningen på kr. 12.300.000, som tillægges den offentlige 

ejendomsværdi, hvorved værdien af ejendommen udgør kr. 115.000.000. Denne værdi vurderes 

mere realistisk taget ombygningen i betragtning. 

                                                           
26 SKM 2013.841 H 
27 SKM 2017.34 B 
28 SKM 2017.264 Ø 
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Der skal derfor laves følgende regulering ift. den regnskabsmæssige værdi: 

 

4.2.1.3 Goodwillcirkulæret (TSS-cirkulære 2000-10 af 28. marts 2000) 

Virksomheder vil normalvis have en vis indtjeningsevne, som ikke er afspejlet i virksomhedens 

materielle anlægsaktiver. Der udgør derfor en forskelsværdi op til den samlede handelsværdi for 

virksomheden. Denne immaterielle forskelsværdi betegnes som goodwill. 29 

For at der kan eksistere goodwill kræver det, at der er tale om en virksomhed i drift og at 

virksomhedens fremtidig indtjening er betinget af en særlig kundekreds eller 

forretningsforbindelser. Knytter den fremtidige indtjening sig ikke til en særlig kundekreds eller 

forretningsforbindelser, men f.eks. i stedet er knyttet op til forventninger om en fremtidig indtjening 

ved værdipapirer, så giver det ikke anledning til at beregne goodwill.30 

Goodwill skal skattemæssigt værdiansættes til handelsværdien på aftaletidspunktet. Er værdien ikke 

kendt må der opgøres en skønsmæssig handelsværdi.  

Nogle brancher har en bestemt kutyme for værdiansættelse af goodwillen og værdiansættelsen kan 

derfor skønnes ved hjælp af denne kutyme. Det er dog et krav at man skal kunne dokumentere, at 

sådan en kutyme eksisterer indenfor branchen. Den pågældende brancheorganisation bør kunne 

stille denne dokumentation til rådighed.31  

Eksisterer der ikke en branchekutyme kan Goodwillcirkulærets vejledende hjælperegel benyttes. 

Cirkulæret anvendes når der er tale om overdragelse til interesseforbundne parter. Er der tale om 

salg til en uafhængig tredjepart, har de to parter modsatrettede intentioner, hvorved prisen og 

dermed goodwillen kan antages at være på markedsmæssige vilkår. Når der er tale om 

interesseforbundne parter har begge parter ofte et ønske om en lav pris, hvorfor at Skattestyrelsen 

kan have indvendinger mod værdiansættelsen. Skattestyrelsen har derfor udarbejdet 

Goodwillcirkulæret for sikre en mere realistisk værdi, når goodwill værdiansættes til handelsværdi. 

                                                           
29 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 255 
30 SKM 2005.274.HR 
31 Den Juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.2 

Regnskabsmæssig værdi 80.000.000

Offentlig ejendomsvurdering 102.700.000

Forudsatte omkostninger til ombygning 12.300.000

Regulering 35.000.000
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I cirkulæret er der tale om et vejledende sæt hjælperegler, hvorfor at der kan opstå situationer, hvor 

de er mindre anvendelige. Det skyldes primært at der er tale om en standardiseret beregningsmodel 

for værdiansættelsen af goodwill. Opstår sådan en situation skal resultatet korrigeres, således at den 

endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris en uafhængig tredjepart ville give for 

goodwillen i virksomheden. 

Hovedprincippet i cirkulæret er, at man beregner virksomhedens gennemsnitsindtjening for de 

seneste tre år og fratrækker en forrentning af virksomhedens materielle aktiver, idet 

residualindtjeningen herefter kapitaliseres med en valgt faktor, der skal afspejle levetiden for 

virksomhedens goodwill.32 

Til beregningen benyttes virksomhedens resultat før skat fra de seneste 3 år opgjort efter 

årsregnskabsloven. Er der ikke udarbejdet et årsregnskab efter årsregnskabsloven benyttes i stedet 

den skattepligtige indkomst for de seneste 3 indkomstår. Reguleringerne som foretages 

efterfølgende til den skattepligtige indkomst, adskiller sig fra reguleringerne foretaget til det 

regnskabsmæssige resultat. Da vores case virksomhed aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven 

vil reguleringerne til den skattepligtige indkomst derfor ikke blive beskrevet yderligere. 

Ved hvert beregnings år skal der foretages reguleringer til det regnskabsmæssige resultat før skat. 

Resultatet før skat korrigeres for følgende poster: 

 - Ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle 

 - Finansielle indtægter 

 + Finansielle omkostninger 

 +/- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill. 

 

De regulerede resultater anvendes herefter til at beregne et vægtet gennemsnit. Det regulerede 

resultat for det tredjesidste år ganges med 1, det andet sidste år ganges med 2 og det sidste år ganges 

med 3. Summen af disse divideres med 6 for at finde det vægtede gennemsnit. 

Herefter skal det vægtede gennemsnit tillægges en udviklingstendens i tilfælde, hvor udvikling i 

resultatet har været konstant enten i positiv eller negativ retning inden for de sidste 3 år. Dette er 

                                                           
32 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 256 
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tiltænkt i stedet for budgetter, som ikke anses for egnet grundlag, når der er tale om overdragelse 

mellem interesseforbundne parter.33  

Udviklingstendensen beregnes ved at tage det regnskabsmæssige korrigeret resultat for det 

tredjesidste regnskabsår og det sidste regnskabsår før overdragelsen. Når de er lagt sammen, 

divideres det med 2 for at finde gennemsnittet af de to perioder.34 Den beregnede udviklingstendens 

tillægges eller fratrækkes herefter det vægtede gennemsnit af det korrigerede resultat. 

Dernæst korrigeres der for eventuelt driftsherreløn. Driftsherreløn udgør halvdelen af den vægtede 

gennemsnitsindtjening inkl. korrektionen for udviklingstendensen. Den kan dog mindst udgøre kr. 

250.000 og højst kr. 1.000.000. Der korrigeres kun for driftsherreløn, når der er tale om en 

virksomhed drevet i personligt regi. Hvis den fastsatte løn i et selskab afviger væsentligt fra en 

markedsbaseret aflønning, bør man dog korrigere herfor alligevel, så beregningsgrundlaget bliver så 

retvisende, som muligt.35 

Herefter fratrækkes en forretning af selskabets aktiver fra selskabets seneste balance, bortset fra 

driftsfremmede aktiver. Eksempler på driftsfremmede aktiver kan være værdipapirer, likvider36, 

bogført værdi af tilkøbt goodwill og udlejningsejendomme37. 

Forrentningssatsen fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. 

VSL § 9, med tillæg af 3 %. Kapitalafkastsatsen er i 2019 på 0 %, hvorfor at forrentningssatsen 

samlet er på 3 %. 

Den værdi, som fremkommer ved forrentning af selskabets aktiver tillægges til den gennemsnitlige 

indtjening fratrukket driftsherreløn, hvis aktuelt. Den resterende nettoindtjening skal herefter 

kapitaliseres med en kapitaliseringsfaktor, der udtrykker forholdet mellem aktivets levetid samt dets 

forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent. Denne fastsættes til den på 

overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, med tillæg af 8 %. Hvis 

kalkulationsrenten fastsættes til 8 % (kapitalafkastsats på 0 % + 8 %), fås en kapitaliseringsfaktor 

på: levetid 3 år = faktor 1,33, levetid 7 år = faktor 2,83, levetid 14 år = 4,8438. 

                                                           
33 Den Juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.2 
34 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 258 
35 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 258 
36 TfS 2001.356 LR 
37 TfS 2003.451 LR 
38 Den Juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.2 
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Den skønsmæssige vurdering af goodwill levetiden har derfor stor betydning for den samlede 

goodwillværdi. Det er derfor vigtigt at lave en grundig analyse af selskabets forhold. Hvilken type 

og kompleksitet har selskabets produkter eller tjenesteydelser? Er den høj taler det for en lang 

levetid, da det vil være sværere for konkurrenter at etablere sig fra bunden og omvendt taler det for 

en kort levetid, hvis kompleksiteten er lav, da det nemt kan kopieres af konkurrenter. Det handler 

derfor om at vurdere levetiden i forhold til, hvad et nystartet selskab ville skulle bruge af tid på at 

opbygge en tilsvarende omsætning, kundekreds og knowhow. 

I praksis er udgangspunktet 7 år, når der er tale om en standard virksomhed med et standardprodukt. 

Det reguleres så skønsmæssigt efter det pågældende selskabs forhold39. 

Efter kapitaliseringen opnås en teoretisk goodwillværdi, hvorfor det skal vurderes om 

beregningsgrundlaget er præget af særlige forhold, som bør føre til justering af den beregnede 

goodwillværdi, jf. Goodwillcirkulæret pkt. 4. Det kan eksempelvis være følgende forhold, som kan 

have indvirkning på værdiansættelsen: 

 Kendskab til at virksomhedens indtjening i de foregående år har været påvirket af store 

engangsindtægter eller –udgifter herunder f.eks. ekstraordinært store debitortab, eller 

ekstraordinært store finansielle indtægter eller udgifter. 

 Væsentlige udvikling fra afslutning af sidste regnskabsår til tidspunktet for overdragelsen. 

 Situationer, hvor virksomhedens indtjening er væsentligt personafhængig af stifteren eller 

nøglemedarbejdere, som ikke følger med overdragelsen af selskabet. 

 Situationer, hvor selskabets indtjening er væsentligt afhængig af én eller få kunder, da det 

skaber usikkerhed omkring ”kundekredsen” og derfor bør nedjusteres. 

4.2.1.4 Værdiansættelse af goodwill i KJ ApS (datterselskab) efter Goodwillcirkulæret. 

For Kauffmann Slot Gods A/S’ datterselskab KJ ApS er der tale om detailhandel med jagtudstyr, 

som dets primære aktivitet. Der vurderes derfor ikke at være tale om en kompleks vare, men 

derimod en rimelig standard vare, hvorved levetiden af goodwillen vurderes at udgøre 7 år. 

KJ ApS har haft en god stabil indtjening og der er derved ingen indikationer på, at selskabet i 

fremtiden vil få problemer med going concern. Se selskabets regnskabstal jf. bilag 3. Selskabet 

lever af dets udlejning og salg af jagtudstyr. Christians involvering vurderes ikke at have en 

                                                           
39 TfS 2002.235 LR 
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væsentlig effekt på driften af selskabet, hvorfor der ikke skal tages højde for dette ved vurdering af 

korrekt goodwillværdi. 

KJ ApS’ resultat før skat skal reguleres for finansielle indtægter og omkostninger. Ved forretningen 

af dets aktiver bør likvider holdes udenfor, da det anses for værende et driftsfremmed aktiv, jf. TfS 

2001.356 LR. 

Driftsherreløn er der intet af, da der er tale om et selskab. 

Den beregnede goodwill er kr. 7.821.000, som vil udgøre den handelsværdi for goodwill, som det 

vurderes realistisk at en uafhængig tredjepart ville give for det. 

 

4.2.1.5 Værdiansættelse af KSG A/S’ kapitalandele i tilknyttede virksomheder. 

Kauffmann Slot Gods A/S har kapitalandele i en tilknyttede virksomhed, som hedder Kauffmann 

Jagt ApS. Kauffmann Jagt ApS’ formål er at drive detailhandel med salg af jagtudstyr. Selskabet er 

oprettet tilbage i 2000, for at kunne tilbyde Kauffmann Slots Gods’ jagtselskaber at leje udstyr samt 

at Christian havde et ønske om at være den førende leverandør af jagtudstyr på Sydfyn, da han 

mente at der var mangel herpå. Kapitalandelene heri er indregnet til indre værdi og ifølge 

Aktiecirkulæret skal den regnskabsmæssige værdi erstattes af værdien opgjort efter hjælpereglen i 

Goodwill efter TSS Cirkulære 2000-10

2015/16 2016/17 2017/18 Total

Resultat før skat 1.811.244 2.814.503 2.564.118

Renteudgifter 172.543 144.100 110.956

Renteindtægter 0 0 0

Beregningsgrundlag 1.983.787,00 2.958.603,00 2.675.074,00 

Vægtet gennemsnit (2015/16*1, 2016/17*2, 2017/18*3) / 6 1.983.787,00 5.917.206,00 8.025.222,00 2.654.369,17 

Udviklingstrend (2015/16 - 2017/18 / 2) 345.643,50    

Grundlag før driftsherreløn 3.000.012,67 

- Driftsherreløn (min. 250 t.kr. og maks. 1.000 t.kr.) -               

- Forrentning af aktiver (7.877.837 * (kapitalafkastsats + 3%, dvs. 0% + 3 % = 3 %) (236.335,11)   

Rest til forrentning af goodwill 2.763.677,56 

Kapitalisering (Kapitaliseringsfaktor: kapitalafkastsats + 8% / levetid = 2,83) 7.821.207,49 

Den beregnede goodwill 7.821.000,00 
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Aktiecirkulæret. Det vil sige at ligesom for aktierne i Kauffmann Slot Gods A/S, er der nogle 

aktiver som f.eks. goodwill, som skal korrigeres ift. den regnskabsmæssige værdi i selskabet. 

Selskabet har de seneste par år haft en meget jævn bruttofortjeneste. Selskabet har et stort varelager, 

som er selskabets væsentligste aktiv. Selskabet har en solid egenkapital og deres likviditet vurderes 

at være fornuftig. Anden gæld består primært at mellemregning med Christian privat. Se selskabets 

regnskabstal jf. bilag 3.  

Datterselskabet har ingen ejendomme eller kapitalandele, hvorfor der udelukkende skal tages 

stilling til, om der er en goodwill i selskabet. Selskabet har imodsætning til sit moderselskab en 

mere stabil indtjening, hvorved det vurderes at Goodwillcirkulæret skal benyttes ved 

værdiansættelsen af kapitalandelene, således der ses bort for beregningsmodellerne i 

Værdiansættelsesvejledningen.40 

Selskabets drift kommer af udlejning samt salg af jagtudstyr, hvorved det vurderes at der kan 

forekomme en merværdi i selskabet. 

Ifølge vores beregning foretaget i kapitel 4.2.1.4, skal der foretages en regulering på kr. 7.821.000 

vedrørende goodwill. 

Ligeledes skal der laves en regulering af den udskudte skat baseret på reguleringerne for værdierne 

af goodwillen. Reguleringen af udskudt skat bliver derfor som nedenstående: 

 

Det er derfor nu muligt at beregne en handelsværdi for aktierne i det tilknyttede selskab KJ ApS 

efter Aktiecirkulæret: 

 

                                                           
40 Se afsnit 4.2.3 

Korrektion af regnskabsmæssig værdi vedr. goodwill: 7.821.000

Korrektioner til regnskabsmæssig værdi i alt: 7.821.000

Udskudt skat (22%) af korrektioner: 1.720.620

Aktiecirkulæret anvendt på KJ ApS

Regnskabsmæssig egenkapital 2017/18 10.796.291

Beregnet goodwill 7.821.000

Påvirkning udskudt skat heraf -1.720.620 6.100.380

Værdi beregnet efter hjælpereglen 16.896.671
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Den selvstændige handelsværdi af aktierne i KJ ApS er derved kr. 16.896.671 efter Aktiecirkulæret, 

hvorved der i værdiansættelsen af KSG A/S skal ske en regulering til den regnskabsmæssige værdi 

af kapitalandelene i KJ ApS på kr. 6.100.380. 

4.2.2 Værdiansættelse af KSG A/S efter Aktiecirkulæret 

Kauffmann Slot Gods A/S er ikke i besiddelse af immaterielle anlægsaktiver. Normalt vil en 

værdiansættelse af en eventuel goodwill kunne beregnes ved hjælp af Goodwillcirkulæret.  

Selskabet har dog de seneste år haft en ustabil indtjening og kørt med store underskud grundet lav 

indtjening og store udgifter til vedligeholdelse af godset.  

Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at benytte Goodwillcirkulæret. Det primære problem er, 

at den baserer sig på historiske resultater. Goodwillcirkulæret kan bedre benyttes på virksomheder 

med stabile resultater, hvor der forventes den samme vækst og afkast i fremtiden. 

I stedet vurderes beregningsmodellerne i Værdiansættelsesvejledningen at være mere anvendelig i 

en situation med ustabile resultater. Der er nemlig tale om værdiansættelsesmetoder og 

retningslinjer for anvendelse i de situationer, hvor goodwillcirkulærets beregningsmodel ikke er 

anvendelig41. Dog vurderes selskabet ikke at have de rette ressourcer og kompetencer for at kunne 

benytte disse beregningsmodeller, som kræver et pålideligt kendskab til den fremtidig indtjening. 

Dog udspringer Kauffmann Slot Gods A/S’ aktivitet af deres ejendommen, hvorfor det ved denne 

type drift slet ikke vil give mening at beregne en goodwill, da en eventuel merværdi vil relatere sig 

til ejendommen. En goodwillberegning vurderes derfor ikke at give mening i Kauffmann Slot Gods 

A/S’ tilfælde. 

Det uddybes nærmere i kapitel 4.2.3.  

I Aktiecirkulæret stod det nævnt at den udskudte skat skal reguleres, hvis der foretages 

værdiændringer til de bogførte værdier.  

Kauffmann Slot Gods A/S’ faste ejendom er optaget til kostpris med tillæg af opskrivninger til 

dagsværdi med indregning i egenkapitalen under reserve for opskrivninger, og med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Den regnskabsmæssige værdi er derved lavere end den 

offentlige ejendomsvurdering tillagt udgifter til om- og tilbygning. Som vist i afsnit 4.2.1.2, betyder 

det, at der skal foretages en regulering til den regnskabsmæssige værdi på kr. 35.000.000. 

                                                           
41 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, punkt 2. 
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Selskabets kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet til indre værdi og ifølge cirkulæret 

skal den regnskabsmæssige værdi erstattes af værdien opgjort efter hjælpereglen i Aktiecirkulæret. I 

kapitel 4.2.1.5 er vi derfor kommet frem til en regulering på kr. 6.100.380. 

Der er regnskabsmæssigt ikke indregnet en værdi for goodwill, men som beskrevet ovenfor bør der 

ikke medtages en værdi, da der er tale om at driften udspringer af ejendommen. Reguleringen af 

goodwill udgør derfor kr. 0. 

I forhold til reguleringen af den udskudte skat baseres den på reguleringerne for værdierne af hhv. 

ejendommen, goodwillen og kapitalandelene. Reguleringen af udskudt skat bliver derfor som 

nedenstående: 

  

Efter vores redegørelse af korrektionerne til ejendommen, goodwillen og kapitalandelene er det nu 

muligt at beregne handelsværdien for aktierne i Kauffmann Slot Gods A/S ved brug af 

Aktiecirkulæret: 

 

Korrektion af regnskabsmæssig værdi vedr. ejendom: 35.000.000

Korrektion af regnskabsmæssig værdi vedr. goodwill: 0

Korrektion af regnskabsmæssig værdi vedr. kapitalandele: 6.100.380

Korrektioner til regnskabsmæssig værdi i alt: 41.100.380

Korrektion af kapitalandele har ingen skattemæssig effekt -6.100.380

Korrektioner med skattemæssige effekt 35.000.000

Udskudt skat (22%) af korrektioner: 7.700.000

Aktiecirkulæret anvendt på KSG ApS

Regnskabsmæssig egenkapital 2017/18 14.088.274

Regulering af ejendom 35.000.000

Påvirkning udskudt skat heraf -7.700.000 27.300.000

Beregnet goodwill 0

Påvirkning udskudt skat heraf 0 0

Regulering kapitalandele 6.100.380

Påvirkning udskudt skat heraf 0 6.100.380

Værdi beregnet efter hjælpereglen 47.488.654
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Handelsværdien for aktierne i Kauffmann Slot Gods A/S er derved kr. 47.488.654 ved hjælp af 

Aktiecirkulæret. Vi vil benytte os af værdiansættelsen senere i opgaven ift. konsekvensberegninger 

vedrørende de forskellige modeller ved et generationsskifte. 

4.2.3 Værdiansættelsesvejledningen 

Tilbage i 2009 nærmere bestemt den 21. august valgte Skattestyrelsen at fremlægge en vejledning 

om hvordan virksomheder og virksomhedsandele, herunder goodwill og andre immaterielle 

anlægsaktiver kan værdiansættes ved interesseforbundne overdragelser samt transaktioner mellem 

uafhængige parter med fælles interesse. I 2013 blev der lavet en teknisk omlægning, men hvor 

indholdet stadig er det samme. Officielt hedder vejledningen ”Transfer Pricing; kontrollerede 

transaktioner; værdiansættelse, men bliver i afhandlingen kaldt for ”Værdiansættelsesvejledningen” 

I vejledningen har Skattestyrelsen fremlagt de værdiansættelsesmetoder, som de anbefaler samt en 

redegørelse for hvilke dokumentationskrav, som de mener bør være opfyldt for at kunne vurdere om 

værdiansættelsen er sket på armslængdevilkår, jf. LL § 2. 

Skattestyrelsens anbefalede værdiansættelsesmetoder er kapitalværdibaserede modeller, hvor der 

modsat Aktie- og goodwillcirkulæret, som tager udgangspunkt i historiske tal, i stedet tages 

udgangspunkt i den forventede fremtidige indtjening i selskabet. Modellerne baserer sig på følgende 

3 værdiansættelsesområder: 

 Værdiansættelse baseret på fremtidig indkomst 

 Værdiansættelse baseret på markedsmetoden 

 Værdiansættelse baseret på omkostninger 

De benyttes ofte i praksis, da de værdiansættelsesmodeller, der er beskrevet i vejledningen, afspejler 

dem, der anvendes af professionelle værdiansættelsesfolk til at værdiansætte selskaber. 

I vejledningen tager Skattestyrelsen mere specifikt udgangspunkt i 4 metoder, som de anbefaler 

anvendes enkeltvis eller i kombination42: 

1. DCF-modellen 

Discounted cash flow-modellen (DCF) er baseret på selskabets indkomst og kan bruges til at opgøre 

værdien af en virksomhed, et aktiv eller et forretningsprojekt. Værdien opgøres, som den 

                                                           
42 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, punkt 4 
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tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det 

subjekt, der værdiansættes.  

2. EVA-modellen 

Economic Value Added-modellen (EVA) er baseret på begreber kendt fra regnskabsanalysen, bla. 

afkastningsgraden og investeret kapital, hvilket er andeledes end DCF-modellen. Dog vil man med 

de samme forudsætninger ende ud med den samme værdiansættelse. 

3. Multipel værdiansættelse 

Ved multipel værdiansættelse benyttes både indtjeningsmultiple og balancemultiple beregninger til 

værdiansættelse. Ifølge Skattestyrelsen kan værdiansættelse beregnet efter forskellige metoder være 

med til at underbygge værdien ved andre modeller. F.eks kan en multipel værdiansættelse være med 

til at understøtte en værdiansættelse efter DCF/EVA-modellen43.   

4.Relief from royalty-metoden 

Relief from royalty-metoden benyttes til værdiansættelse af immaterielle anlægaktiver. Værdien af 

det immaterielle aktiv fastsættes med udgangspunkt i de betalinger, som den der erhverver ellers 

skulle have betalt for benyttelse. Værdien opgøres derfor som den tilbagediskonterede værdi af 

royalty eller andre betalinger, som kan henføres til det immaterielle aktiv44. 

Ud af de 4 modeller er Skattestyrelsen især positive overfor brugen af DCF og EVA, da modellerne 

betragtes, som teoretiske korrekte samt at de kan benyttes til indbyrdes kontrolberegning. Brugen af 

DCF understøttes også af en tidsskriftartikel45, hvori DCF-modellen er den mest benyttede model til 

værdiansættelser. 

Årsagen til at Skattestyrelsen indførte værdiansættelsesvejledningen skyldtes, at der var en del 

usikkerhed forbundet til værdiansættelsesområdet grundet den begrænset mængde vejledning, der 

var i forvejen. I starten medførte dette derimod større forvirring, da man ikke helt vidste om 

cirkulærerne eller vejledningen burde benyttes.  

                                                           
43 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, punkt 3.4 
44 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, punkt 4.4 
45 I henhold til empirisk undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg (2006) anvender 17 ud af 18 respondenter DCF-
modellen 
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Der er i dag fortsat ikke en klar praksis for, hvornår hvilke benyttes. Skattestyrelsens vejledning er 

derfor blot en valgmulighed. 

I praksis ses det derfor at cirkulærerne benyttes på små- og mellemstore virksomheder. Dette er 

tilfældet da mange af denne type virksomheder kan have svært ved at opstille budgetter og andre 

lignende rapporter om den fremtidige indtjening, som modellerne i Værdiansættelsesvejledningen 

kræver, grundet manglende ressourcer eller kompetencer.  

Derfor ses det i praksis at modellerne i Værdiansættelsesvejledningen primært benyttes af større 

virksomheder og i virksomheder, hvor der indgår betydelige immaterielle anlægsaktiver.  

Det vurderes ikke at være muligt at benytte sig af Værdiansættelsesvejledningen for KSG A/S eller 

dets datterselskab, KJ ApS, da selskaberne er af en mindre størrelse, hvorved de ikke er i besiddelse 

af de rette kompetencer og ressourcer til at fremlægge et realistisk budget for den fremtidig 

indtjening.  

Derudover er KSG A/S’ drift primært ejendomsbesiddelse og landbrug, hvorved det bør vurderes 

om merværdien stammer fra en kundekreds eller om den stammer fra ejendommen og derfor 

allerede kommer til udtryk gennem værdiansættelsen af ejendommen. Derved sættes goodwillen til 

kr. 0 i forhold til denne aktivitet. Selskabet arrangerer også jagt arrangementer, hvorved der ved 

denne aktivitet bør være en skjult merværdi tilknyttet kundekredsen, men selv hvis det lykkedes at 

opstille et budget ville der være en stor usikkerhed forbundet med værdien, som en af modellerne 

ville udregne. Vi fastholder derfor goodwillværdien til kr. 0.  

4.3 Delkonklusion vedrørende værdiansættelsen af Kauffmann Slots Gods A/S 

Ved overdragelse af unoterede aktier i et familiedrevet selskab mellem interesseforbundne parter, 

skal en værdiansættelse ske til en retvisende handelsværdi. Med andre ord skal handelsværdien 

svare til, hvad en uafhængig køber ville give i fri handel og vandel. Eksisterer der ikke et kendskab 

til en handel af et lignende selskab, der kan sige noget om prisen benyttes de hjælpevejledninger, 

som Skattestyrelsen har udstukket. 

Det kan konkluderes at der er ved en overdragelse af et selskab mellem interesseforbundne parter 

kan benyttes Aktie- og Goodwillcirkulæret til værdiansættelsen af selskabet.  

Derudover er Værdiansættelsesvejledningen et alternativ, som også kan benyttes, men som fra 

virksomhedens side kræver flere ressourcer samt kompetencer. 
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For Kauffmann Slot Gods A/S har vi benyttet os af Aktie- og Goodwillcirkulæret, da selskabet, som 

beskrevet i forrige afsnit ikke har den rette profil ift. at benytte sig af Værdiansættelsesvejledningen. 

Vi har derfor på baggrund af Aktiecirkulæret værdiansat Kauffmann Slot Gods A/S til kr. 

47.488.654, som vil være handelsværdien, hvis Christian overdrager selskabet til sin søn. 

Efter værdiansættelsen er blevet klarlagt, er det nødvendigt at få belyst, om en eventuel 

omstrukturering kan være med til at gøre generationsskiftet mere fordelagtigt for begge parter. 
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5. Omstrukturering  

Som nævnt tidligere bør det i den indledende generationsskiftefase overvejes, om der er den rigtige 

selskabstruktur til at kunne gennemføre det mest optimale generationsskifte. En omstrukturering 

kan stille både overdrageren og erhververen bedre under hele processen.  

Vi har i det tidligere afsnit fået værdiansat Kauffmann Slots Gods A/S til kr. 47.488.654, og det vil 

nu blive gennemgået, hvorvidt det kan være en fordel at få opdelt selskabets aktiviteter, således at 

det kun er dele af selskabet som overdrages til næste generation. Dette gør blandt andet, at balancen 

kan blive reduceret og finansieringen dermed vil blive lettet for erhververen, samtidig med at 

overdrageren kan beholde en opsparing i et eventuelt holdingselskab.  

Hvorvidt en omstrukturering skal være skattefri eller skattepligtig er op til en vurdering af den 

enkelte case. Såfremt der ikke påhviler en latent skattebyrde, vil det i praksis være en fordel af lave 

en skattepligtig omstrukturering. Modsætningsvis i de tilfælde hvor der påhviler selskabet en stor 

latent skattebyrde, vil det være en fordel at lave en skattefri omstrukturering, således at 

overdragelsestidspunktet og beskatningstidspunktet ikke bliver de samme. Den skattefri 

omstrukturering er derfor ikke en måde, hvorpå man undgår afgiften, men beskatningstidspunktet 

bliver bare udskudt til et senere tidspunkt, hvilket kan være en fordel for den samlede 

finansieringsbyrde i et generationsskifte.  

En omstrukturering kan ydermere gøres med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen. Ved opnåelsen 

af en tilladelse fra Skattestyrelsen undgår man risikoen ved, at de efterfølgende gør 

omstruktureringen skattepligtig. En tilladelse fra Skattestyrelsen kræver en forrentningsmæssig 

begrundelse, således at omstruktureringen ikke er gennemført med henblik på skatteundgåelse.  

De omstruktureringsmodeller, som vi har valgt at beskrive i denne afhandling, er aktieombytning, 

tilførsel af aktiver og spaltning. Disse omstruktureringsmetoder er valgt ud fra en relevans for vores 

case virksomhed, og med afsæt i, at netop disse kan have en positiv indvirkning på 

generationsskiftet af vores case. Hvorvidt omstruktureringsmulighederne vil bidrage til et mere 

hensigtsmæssigt generationsskifte for vores case, vil blive beskrevet nedenfor.   

5.1 Etablering af Holding struktur 

Såfremt der endnu ikke er etableret en holdingstruktur, kan det være en fordel at få etableret denne. 

På den måde kan overskydende likviditet fra driftsselskabet udloddes op til holdingselskabet. 
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Herudover giver strukturen mulighed for at investere i nye selskaber eller stifte nye datterselskaber 

uafhængigt af eventuelle nye kapitalejere.  

ABL § 8, jf. ABL §§ 4a og 4b giver mulighed for at sælge aktierne eller anparterne i et driftsselskab 

skattefrit, såfremt holdingselskabet ejer minimum 10%. Ydermere giver SEL § 13, stk. 1, nr. 2 jf. 

ABL §§ 4a og 4b mulighed for skattefri udbytte til holdingselskabet, hvis ejerandelen udgør over 

10%. Disse aktier er også kaldet for datterselskabsaktier. 

En holdingstruktur kan etableres via aktie-/anpartsombytning eller tilførsel af aktiver. Den 

væsentlige forskel ved aktieombytning og tilførsel af aktiver er, at ved aktieombytning vil 

aktionæren indskyde sin aktiepost i driftsselskabet til et nyt selskab, hvorefter aktionæren modtager 

aktier i det nye selskab. Ved tilførsel af aktiver vil det eksisterende selskab derimod skyde sin 

aktivitet ind i et (typisk) nystiftet selskab, således at det gamle driftsselskab nu bliver 

holdingselskab. Såfremt der er en risiko i driftsselskabet, vil aktieombytning medfører et nyt 

holdingselskab uden driftsmæssig risiko, hvorimod tilførsel af aktiver medfører at det gamle 

driftsselskab bliver til et holdingselskab, hvorved de kreditorkrav, der måtte påhvile det gamle 

driftsselskab fremadrettet, påhviler holdingselskabet, hvilket er uhensigtsmæssigt i dets egenskab, 

som holdingselskab.46 Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at beholde driftsrisikoen i det 

gamle driftsselskab, især hvis den ældre generation ikke ønsker at videreføre den gamle risiko til 

næste generation og de på den måde kan starte på en frisk. Omvendt kan det være 

uhensigtsmæssigt, hvis det hele overdrages til næste generation uden vederlag til den ældre 

generation, da et eventuelt krav imod det gamle driftsselskab kan medføre en likviditetsmæssig 

byrde.  

Umiddelbart vil det ikke være hensigtsmæssigt for Christian at videreføre driftsrisikoen fra 

Kauffmann Slots Gods A/S til hans nystiftet holdingselskab, hvorfor aktieombytning vil blive 

beskrevet mere dybdegående. Dog vælger vi at se på fordelene og ulemperne ved en tilførsel af 

aktiver, da det imod vores forventninger kan være fordelagtigt for Christian. Tilførsel af aktiver vil 

dog blive gennemgået lettere.  

5.2 Aktie-/anpartsombytning 

Aktieombytning indebærer, at en aktionær ombytter sine aktier i ét selskab (det erhvervede selskab, 

datterselskabet) med aktier i et andet selskab (det erhvervende selskab, holdingselskabet). 

                                                           
46 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – det skattemæssige grundlag, s. 186 
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Aktionærerne etablerer ved ombytningen indirekte ejerskab til det oprindeligt direkte ejede selskab. 

Aktieombytning er en aktieafståelse og udløser efter almindelige regler realisationsbeskatning på 

grundlag af værdien af de ombyttede aktier på ombytningstidspunktet, mens holdingselskabet vil 

have anskaffet de pågældende aktier til denne værdi. Aktieombytning kan imidlertid ske som en 

skattefri aktieombytning, således at aktionæren ikke beskattes, men i stedet blot skattemæssigt 

ombytter sine aktier. 47 

 

 

Aktieombytning er defineret jf. ABL § 36, stk. 2: ”Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den 

transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den 

virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant 

flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det 

andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant 

udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af 

stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart 

efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a” 

Som nævnt ovenfor vil afståelse af aktier, som hovedregel, føre til realisationsbeskatning hos 

aktionæren. Reglerne i ABL § 36 fastslår dog, at der ikke vil ske beskatning hos aktionæren, 

såfremt reglerne i ABL § 36 anvendes. Beskatningen vil derfor først blive udløst, når 

holdingselskabet afstås eller likvideres.  

                                                           
47 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 512 
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Der er en række betingelser, som skal være opfyldt førhen der er lovhjemmel til at foretage 

transaktionen skattefrit. Betingelserne er som følger: 

Vederlaget skal erlægges i aktier eller anparter i det erhvervede selskab samt en eventuel kontant 

udligningssum jf. ABL § 36, stk. 2, 1. pkt. og stk. 6. Den kontante udligningssum vil blive beskattet 

som aktieavance hos kapitalejeren.  

Holdingselskabet skal ydermere erhverve majoriteten af stemmerne i driftsselskabet på 

ombytningstidspunktet jf. ABL § 36, stk. 2.  

Ombytning skal ske til handelsværdi. Der henvises til afsnittet omkring værdiansættelse. 

Den sidste betingelse fremgår af ABL § 36, stk. 4 og fortæller, at ombytningen skal være sket 

indenfor en periode på seks måneder regnet fra den første ombytningsdag.  

Alle betingelserne skal være opfyldt uanset om aktieombytningen sker med eller uden tilladelse fra 

Skattestyrelsen. I henhold til ABL § 36, stk. 6, 1. pkt. kan en aktieombytning foretages uden 

tilladelse fra Skattestyrelsen, alternativt kan man anmode om tilladelse jf. ABL § 36, stk. 1.  

5.2.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse  

Aktieombytning med tilladelse kræver en ansøgning til Skattestyrelsen. Selve ansøgningen bør 

indeholde oplysninger omkring driftsaktiviteten i det erhvervede selskab, fordelingen af 

aktiekapitalen i selskabet og angivelse af hvornår og hvorledes aktionærerne har anskaffet aktierne, 

årsagen til aktieombytningen, fordelingen af strukturen og eventuelle aktionæraftaler.48 Årsagen til 

aktieombytningen er særlig vigtig, da årsagen til aktieombytningen skal være forretningsmæssigt 

begrundet og udelukke at aktieombytningen ikke sker som led i en skatteundgåelse eller 

unddragelse. Den forretningsmæssige begrundelse skal være konkret og skal kunne underbygges for 

at kunne retfærdiggøre overfor Skattestyrelsen, at hensigten er reel.  

Ansøgningen kan ende ud i tre udfald: Afslag, tilladelse uden vilkår eller tilladelse med vilkår. 

Udfaldene kan henføres til alle skattefrie omstruktureringer, såsom aktieombytning, tilførsel af 

aktiver og spaltning.  

Sagen SKM2005.167.ØLR vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt tilladelse til aktieombytning var 

afslået med rette. Ansøgningen var begrundet med ”minimering af driftsrisiko”, ”forbedre 

generationsskifte” og ”mulighed for stiftelse af yderligere datterselskaber i fremtiden”. Afslaget 

                                                           
48 Petersen, Jan m.fl., Skatteretten 2, s. 583 
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blev begrundet med, at det ud fra en samlet vurdering ikke fandtes godtgjort, at aktieombytningen 

ønskes foretaget ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger og at man ikke havde lavet en konkret 

forretningsmæssig begrundelse udover generelle vendinger.49 Tilladelsen berør derfor på en 

subjektiv vurdering fra Skattestyrelsens side, om hvorvidt der er tale om skatteundgåelse eller en 

forretningsmæssig begrundet omstrukturering.  

Såfremt en skattefri aktieombytning foretages med tilladelse, vil ejertidskrævet på 3 år jf. ABL § 

36, stk. 6 ikke være gældende. I praksis ser man dog ofte, at Skattestyrelsen vil pålægge en eventuel 

tilladelse nogle vilkår, som blandt andet kunne indebære et holdingkrav og en anmeldelsespligt i 

forhold til eventuelle ændringer af forhold i selskabet. 

En aktieombytning med tilladelse kan principielt finde sted når som helst, da det ikke er et krav at 

transaktionen skal finde sted på regnskabsårets skæringsdato. Dog vil tilladelsen typisk indeholde 

en frist på seks måneder til gennemførsel.  

Aktionæren succederer i den skattemæssige stilling der følger af de oprindelige datterselskabsaktier. 

Dette betyder, at de nye aktier i holdingselskabet får samme anskaffelsessum og -tidspunkt som de 

oprindelige datterselskabsaktier.  

5.2.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse  

Betingelserne for aktieombytning uden forudgående tilladelse svarer i væsentligt omfang til de 

betingelser, der gælder for aktieombytning med forudgående tilladelse. Hertil kommer der dog en 

række yderligere betingelser, som er indført med vedtagelse af Lov nr. 202 af 28. maj 2009, som 

fremgår af ABL § 36, stk. 6 og 7.50 

I henhold til ABL § 36, stk. 6 vil det erhvervede selskab være pålagt et ejertidskrav på tre år fra 

ombytningstidspunktet, hvilket betyder at selskabet ikke kan afstå de modtagne kapitalandele i 

denne periode. Såfremt ejertidskravet ikke overholdes, vil aktieombytningen blive skattepligtig.  

Som ved aktieombytning med tilladelse vil en ombytning medfører at aktionæren succederer i den 

skattemæssige stilling.  

                                                           
49 https://skat.dk/skat.aspx?oid=230746 
50 Petersen, Jan m.fl., Skatteretten 2, s. 585 
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5.2.3 Den selskabsretlige gennemførsel af aktieombytning 

Aktieombytning anses for gennemført, når stiftelsen af det erhvervede selskab har fundet sted, 

herunder at stiftelsen er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Sker der ikke anmeldelse inden for de 

gældende frister, anses stiftelsen for bortfaldet.51 

Såfremt aktieombytningen sker til et nystiftet selskab, gælder reglerne i selskabslovens kapitel 3. 

Sker ombytningen derimod til et eksisterende selskab gælder reglerne i selskabslovens kapitel 10 

vedrørende kapitalforhøjelser.  

5.2.4 Vurdering Kauffmann Slots Gods A/S 

Kauffmann Slots Gods A/S kan anvende alle tre muligheder, skattepligtigt eller skattefri med eller 

uden tilladelse fra Skattestyrelsen.  

Som nævnt tidligere vil den skattepligtige aktieombytning udløse realisationsbeskatning og 

Christian vil derfor skulle betale skat af avancen på aktierne.  

Den skattefrie aktieombytning kan som nævnt foretages med eller uden tilladelse. Såfremt der ikke 

foreligger en forretningsmæssig begrundelse eller er ombytningen ukompliceret og uden problemer 

vil kunne overholde de objektive regler, kan ombytningen foretages uden tilladelse.  

Aktieombytningen vil have den fordel for Christian, at der bliver skabt en holdingstruktur, hvoraf 

salget af Kauffmann Slots Gods A/S vil blive skattefrit for holdingselskabet. Fremadrettet vil 

Christian kunne hæve udbytte ud til sig selv privat og på den vej igennem have holdingselskabet 

som en slags pensionsopsparing. Ulempen ved etableringen af holdingstruktur er, at såfremt den 

foretages skattefrit vil Christian ikke kunne afstå sine aktier i Kauffmann Slots Gods A/S før efter 

tre år såfremt aktieombytningen er sket uden tilladelse. Dette gør, at generationsskiftet ikke kan ske 

inden for den nærmeste fremtid.  

En aktieombytning kan dog foretages før eller efter en eventuel spaltning af Kauffmann Slots Gods 

A/S, da ejertidskravet ikke er gældende i forhold til spaltning jf. ABL § 36, stk. 6. En 

aktieombytning bestemmer derfor ikke om, hvorvidt driftsselskabet skal slankes eller ej.  

5.3 Tilførsel af aktiver 

Det retlige grundlag for tilførsel af aktiver følger af reglerne i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2.  

                                                           
51 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 252 
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”Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den 

samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller 

anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og 

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

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

Tilførsel af aktiver, kan på samme måde som aktieombytning foretages som skattepligtigt eller 

skattefrit, herunder med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen.  

5.3.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Skattepligtig tilførsel af aktiver vil udløse en realisationsbeskatning hos anpartshaveren. En 

eventuel avance vil blive tillagt den skattepligtige indkomst og vil gøres som handelsværdien 

fratrukket de skattemæssige værdier. En skattepligtig transaktion kan i de tilfælde, hvor der er et 

større skattemæssigt underskud være en ideel løsning, da avancen kan udnyttes i det skattemæssige 

underskud.  

Da vores case ikke har et større fremførtbart underskud, vil det ikke være hensigtsmæssigt at 

foretage en skattepligtig transaktion med en realisationsbeskatning og som følge heraf en 

skattebetaling. Den skattepligtige tilførsel af aktiver vil derfor ikke blive beskrevet yderligere.  

5.3.2 Skattefri tilførsel af aktiver 

Det fremgår af FUL § 15 d, hvilke bestemmelser der er i forbindelse med skattefri tilførsel af 

aktiver. Der skal kunne foretages skattemæssig succession i det indskydende selskabs værdier og 

den vej igennem undgå realisationsbeskatning for det indskydende selskab.  

Der er en række specifikke krav, der skal være opfyldt i henhold til fusionsskatteloven ved en 

skattefri tilførsel af aktiver:  

 Tilførslen skal udgøre en selvstændig gren af selskabet 

 Grenen skal fungere ved egne midler 

 Tilførslen skal udgøre alle aktiver og passiver i det selskab eller gren af selskabet som 

tilføres. 

 Bestemmelserne kan ikke anvendes på enkeltaktiver. Bortset fra en fast ejendom.  

 Tilførslen er omfattet af kontantvederlagsforbud. 

 Tilførselsdatoen skal være den samme som det modtagne selskabs regnskabsår 

 De tilførte aktiver og passiver skal opgøres til handelsværdi 



49 
 

 Det modtagne selskab succederer i de skattemæssige værdier.  

Det er en yderligere betingelse for at kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, at såvel det 

indskydende selskab som det modtagne selskab er omfattet af begrebet ”selskab i en medlemsstat” 

efter art. 3 i direktiv 2009/133/EF52.  

5.3.3 Tilladelse fra Skattestyrelsen 

Som ved aktieombytning kan skattefri tilførsel af aktiver ske med eller uden tilladelse fra 

Skattestyrelsen. I ansøgning bør vedlægges udkast til regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 

tilførselsdatoen. Kernen i Skattestyrelsens vurdering af, hvorvidt der kan gives tilladelse til en 

skattefri tilførsel af aktiver, vil være, ligesom ved aktieombytning, at der er tale om en 

forrentningsmæssigt begrundet tilførsel. 53 

5.3.4 Eventualkrav ved tilførsel af aktiver 

Der skal ved tilførsel af aktiver tages stilling til de eventualkrav som tilknytter sig til den tilførte 

gren eller virksomhed. Som udgangspunkt vil eventualkravene fortsat være tilknyttet den tidligere 

virksomhed.  

Derfor kan tilførsel af aktiver sammenlignet med aktieombytning være uhensigtsmæssig at anvende 

i forbindelse med en holdingstruktur, da det indskydende selskab, som efterfølgende vil fungere 

som holdingselskab, stadig vil hæfte for forpligtelser, erstatningskrav mv. som er opstået forud for 

tilførslen. Selve ideen med en holdingstruktur er at isolere driftsrisikoen til selskabet, således at 

holdingselskabet kan fungere som en pengetank, hvorfor det ikke er optimalt, at der fortsat vil 

kunne gøres krav i holdingselskabet for forhold, som er sket før tilførslen.  

5.3.5 Vurdering Kauffmann Slots Gods A/S 

Det vurderes ikke at være optimalt for Kauffmann Slots Gods A/S at etablere en holdingstruktur 

ved hjælp af tilførslen af aktiver, da driftsrisikoen vil komme til at påhvile det nye holdingselskab. 

Da Kauffmann Slots Gods A/S over de seneste år har haft svingende resultater samt en stram 

likviditet, vil driftsrisikoen være mest optimalt at samle i samme selskab, som driften. En opnåelse 

af en eventuelt holdingstruktur vil derfor anbefales at gøres via aktieombytning.  

                                                           
52 Pedersen, Jan m.fl., Skatteretten 2, s. 570 
53 Pedersen, Jan m.fl., Skatteretten 2, s. 573 
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5.4 Spaltning 

Ved en spaltning sker der en opdeling af selskabets hidtidige aktiviteter, som overgår til et eller 

flere andre selskaber. Spaltning er derfor ikke en måde at etablere en holdingstruktur, men derimod 

en form for dannelse af søsterselskab. 

 

En spaltning kan gennemføres som en ophørsspaltning eller en grenspaltning. Ved begge metoder 

overføres aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, samt at 

kapitalejeren i det indskydende selskab modtager et vederlag herfor, enten i form af kapitalandele i 

det modtagne selskab eller kontanter.  

Definitionen af en spaltning fremgår af FUL § 15a, stk. 2:  

”Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine 

aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil 

at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum.” 

Ved en ophørsspaltning, sker der overdragelse af det indskydende selskab til to eller flere selskaber, 

hvorefter det indskydende selskab ophører. En grenspaltning indebærer derimod ikke, at det 

indskydende selskab ophører.  

Der stilles ikke krav ved en ophørsspaltning, om at der skal være tale om en samlet gren af en 

virksomhed som overdrages. Det står derfor kapitalejerne frit for at overdrager de aktiver og 

passiver efter deres egne ønsker, så længe at overdragelsen er forrentningsmæssigt begrundet. 

Aktionæren skal dog fortsat vederlægges i forhold til deres oprindelige besiddelse af kapitalandele i 

det ophørende selskab jf. FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt.  
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Figur 4 – Spaltning (egen tilvirkning) 
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Der sker en opdeling af selskabets hidtidige aktiviteter ved en grenspaltning. Der indskydes en gren 

af virksomhedens aktiviteter i det modtagende selskab. Denne gren omfatter både aktiver og 

passiver, som kan henføres til aktiviteten. En grenspaltning vil ikke blive godkendt af 

Skattestyrelsen, såfremt de tilhørende passiver ikke medoverdrages. Den gren som overdrages, skal 

udgøre en selvstændig virksomhed, som er i stand til at fungere ved egne midler. Definitionen af en 

grenspaltning fremgår af FUL § 15c, stk. 2. 

”…. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som 

ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der 

kan fungere ved hjælp af egne midler.”   

En spaltning kan foretages skattepligtig eller skattefri. Der er ligeledes her mulighed for at 

omstrukturere med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen. Den skattepligtige spaltning medfører 

realisationsbeskatning hos kapitalejeren og det indskydende selskab.  

5.4.1 Lovgivning 

En spaltning gennemføres efter selskabslovens kapitel § 15. En skattepligtig spaltning gennemføres 

i henhold til SEL § 5, stk. 4 og en skattefri spaltning gennemføres i henhold til FUL §§ 15 a og b.  

En skattepligtig spaltning er derfor ikke omfattet af fusionsskattelovens regler, hvorved at der, som 

udgangspunkt, udløses en realisationsbeskatning, da det sidestilles med en afståelse af aktierne i 

selskabet. 

5.4.2 Skattepligtig spaltning 

Ved en ophørsspaltning opløses det indskydende selskab og der sker derfor ophørsbeskatning jf. 

SEL § 5, stk. 4. Det indskydende selskab afstår sine aktiver og passiver til handelsværdi på 

tidspunktet for overdragelsen. Ved overdragelsen modtager kapitalejeren et likvidationsprovenu i 

form af aktier i det modtagne selskab, som beskattes jf. LL § 16 a.  

Der er ved grenspaltning ikke tale om ophør. Det indskydende selskab underkastes i stedet for 

almindelige kapitalgevinstbeskatningsregler af den fraspaltede virksomhed. Det modtagende 

selskabs anparter eller aktier bliver udloddet til kapitalejeren, som beskattes som udbytte efter 

reglerne i LL § 16 a og PSL § 4 a. 

5.4.3 Skattefri spaltning 

Det retlige grundlag for gennemførelse af skattefri spaltning findes i FUL §§ 15 a og b. Det 

modtagne selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling jf. FUL § 8, stk. 1.  
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Det er et krav, at transaktionen udgør en spaltning. Der er således opstillet tre generelle betingelser:  

 Det indskydende selskab skal overføre aktiver og passiver til et andet selskab 

 Det modtagne selskab skal yde et vederlag herfor til det indskydende selskabs aktionærer 

 Vederlaget skal erlægges uden formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne.  

Der stilles endvidere krav ved en grenspaltning, som tidligere nævnt, at det indskydende selskab 

skal tilføre en samlet virksomhedsgren, således at det samlet udgør en selvstændig gren af 

virksomheden.  

Kravet til vederlæggelse jf. FUL § 15 a, stk. 2, er at der skal ske vederlæggelse i aktier, samt 

eventuelt en udligningssum. Ved spaltning uden forudgående tilladelse gælder der dog et forbud 

mod kontant vederlæggelse i visse situationer. Vederlæggelsen af aktionærerne i det indskydende 

selskab skal ske i forhold til værdien af deres hidtidige ejerbesiddelse i det indskydende selskab.54 

5.4.4 Skattefri spaltning med eller uden tilladelse 

Når der er gennemført en skattefri spaltning, skal den anmeldes senest 1 måned efter gennemførslen 

jf. FUL § 6. Der skal oplyses følgende til Skattestyrelsen:  

1. Hvilken type skattefri omstrukturering, der er gennemført 

2. Den skattemæssige virkningsdato samt vedtagelsesdato 

3. Hvilke selskaber der er omfattet 

4. Hvilke sambeskattet datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til 

det eller de modtagne selskaber 

5. Om omstruktureringen er foretaget inden for eller uden for sambeskatningskredsen, og  

6. såfremt Skattestyrelsen anmoder om det, størrelsen af det modtagne underskud efter 

selskabsskattelovens § 12 

Indsendelse af nævnte oplysninger er en gyldighedsbetingelse for, at lovens regler kan finde 

anvendelse. 55 

Der skal ved en skattefri spaltning med tilladelse på samme måde, som ved aktieombytning 

foreligge en forretningsmæssig begrundelse.  

                                                           
54 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – Det skattemæssige grundlag, s. 343 
55 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – Det skattemæssige grundlag, s. 347-348 
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I modsætning til, hvad der gælder ved skattefri spaltning efter forudgående tilladelse, kræves der 

ikke dokumentation for, at spaltningen er forretningsmæssig begrundet, når der ikke indhentes 

tilladelse. Derimod opstilles der yderligere betingelser, der skal sikre, at spaltninger uden tilladelse 

ikke har til formål at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 56 

Det er en betingelse, at selskaber der efter spaltningen ejer mindst 10% af kapitalen i et af de 

deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter 

vedtagelsen af spaltningen. Dette forhindrer dog ikke, at aktierne afstås i forbindelse med en 

skattefri omstrukturering, således at der efter den skattefrie spaltning gennemføres andre skattefrie 

omstruktureringstiltag som tilførsel af aktiver eller aktieombytning. 57 

Værdien af de tildelte aktiver eller anparter med tillæg af eventuel kontant udligningssum skal 

svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver jf. FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt.  

Forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagne selskab, skal svarer til forholdet 

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

Selvom udgangspunktet er, at der kan ske delvis vederlæggelse i aktier og i kontantvederlag, gælder 

der dog den begrænsning ved anvendelse af en skattefri spaltning uden tilladelse, at der ikke tildeles 

kontant vederlag til selskaber, der ved spaltningen ejer mindst 10% af kapitalen i det indskydende 

selskab.58 

Formålet skal ligesom ved en spaltning med forudgående tilladelse ikke være skatteunddragelse 

eller skatteundgåelse, men spaltningen skal være forretningsmæssig begrundet. Det er ikke muligt at 

etablere mellemregning mellem det indskydende selskab og det modtagne.  

5.4.5 Den selskabsretlige gennemførsel af spaltning  

De selskabsretlige regler findes i selskabslovens kapitel 15. Det fremgår af SEL § 254, at en 

spaltning i selskabsretlig forstand defineres som:  

”Ved spaltningen overdrages aktiver og forpligtelser som helhed til flere bestående eller nye aktie- 

eller anpartsselskaber, der dannes ved spaltningens gennemførelse, mod vederlag til det 

indskydende kapitalselskabs kapitalejere. Generalforsamlingen kan med samme flertal træffe 

beslutning om en spaltning, hvorved kapitalselskabet overdrager en del af sine aktiver og 

                                                           
56 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – Det skattemæssige grundlag, s. 365 
57 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – Det skattemæssige grundlag, s. 366-367 
58 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – Det skattemæssige grundlag, s. 370 
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forpligtelser til et eller flere bestående eller nye kapitalselskaber, der dannes ved spaltningens 

gennemførelse. Overdragelserne kan gennemføres uden kreditorernes samtykke”.  

Ved spaltning mellem kapitalselskaber, skal der udarbejdes følgende dokumenter jf. SEL § 237 ff:  

1. Spaltningsplan og redegørelse jf. SEL § 255 og § 256. Spaltningsplanen og redegørelsen 

udarbejdes af ledelsen og indeholder jf. SEL 255, stk. 3, punkt. 1-10 en række oplysninger 

vedrørende spaltningen. Spaltningsplanen kan dog fravælges, såfremt der kun indgår 

anpartsselskaber i spaltningen. I disse tilfælde anvendes procedurerne i SEL § 266.  

2. En sagkyndig udtalelse fra en vurderingsmand, som tager stilling til vederlaget for aktierne 

og kreditorernes fremtidige fyldestgørelse jf. SEL § 259 og 260. Denne kan dog undlades i 

henhold til SEL § 259, stk. 1, 2. pkt., såfremt alle kapitalejer er enige heri.  

3. En vurderingsberetning jf. SEL § 258.  

Først når anmeldelsen er registreret ved Erhvervsstyrelsen, er spaltningen selskabsretlig 

tilendebragt.59  

5.4.6 Vurdering Kauffmann Slots Gods A/S  

I Christians tilfælde kan det være en fornuftig omstrukturering at spalte KSG A/S, da han, som 

tidligere oplyst havde en mindre pensionsopsparing. Det er derfor muligt at lave en ophørsspaltning, 

således at selskabets kapitalandele i datterselskabet, KJ ApS udskilles fra driften af Kauffmann 

Slots Gods A/S. På den måde slankes driftsselskabet KSG A/S, så det kan overdrages til Frederik 

billigere og Christian beholder kapitalandelene i KJ ApS, som kan benyttes, som 

pensionsopsparing. 

Der bør, som udgangspunkt, anmodes om en spaltning med tilladelse, da selve generationsskiftet og 

det faktum at kapitalandelene i KJ ApS intet har med driften af selskabet at gøre, bør være en 

tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse for udskillelsen. 

Der eksisterer ikke en fast praksis for hvordan det vurderes, men Skattestyrelsen er inde og lave en 

konkret vurdering af hvert tilfælde. 

Som udgangspunkt er et generationsskifte en forretningsmæssig begrundelse, medmindre 

Skattestyrelsen har formodning om, at formålet eller et af hovedformålene med transaktionen er 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse, så kan Skattestyrelsen nægte at give tilladelse til en 

                                                           
59 Sølvkær Olesen, Birgitte, Generationsskifte og omstrukturering – Det skattemæssige grundlag, s. 375 
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skattefri spaltning. Der har derfor været kendelser, hvor et generationsskifte har været 

begrundelsen, men hvor det er vurderet ugyldigt. 

I eksemplerne SKM2004.73.TSS og SKM2005.26.TSS60 blev det ikke vurderet gyldigt, da den ene 

aktionær tilbagesolgte de nystiftede aktier til det udstedende selskab, hvorved at hovedformålet 

ansås at være skattefri udtrædelse af selskabet fremfor for at tage hensyn til de driftsmæssige 

aktiviteter.  

KSG A/S’ spaltning vurderes ikke at være skatteunddragelse eller skatteundgåelse, men vurderes at 

tilgodese de driftsmæssige aktiviteter ved udskillelse af driftsfremmed aktiver, hvorfor det forventes 

at en skattefri spaltning med tilladelse vil blive godkendt.  

Aktiebesiddelse anses, som udgangspunkt, ikke for selvstændig virksomhed. Overdragelse af 

aktierne eller anparterne i et datterselskab kan ikke anses som overdragelse af en virksomhed eller 

en gren af en virksomhed. I SKM2011.90.SR blev det vurderet at et ejerskab på 25 % kapitalandel 

ikke kunne anses for værende en gren. Derfor kan KSG A/S ikke foretage en grenspaltning, da KJ 

ApS ikke vil blive anset for værende en gren af virksomheden. KSG A/S bliver derfor nød til at 

foretage en ophørsspaltning, for at udskille kapitalandelene og driften.  

5.5 Valg af omstruktureringsmodel 

For at optimere selskabsstrukturen overfor overdrager og erhverver benyttes omstrukturering af et 

selskab, som et redskab i forbindelse med et generationsskifte. Omstruktureringsmodellerne som er 

omtalt i afhandlingen, er aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning. En omstrukturering 

gennemføres i flere trin, og vil normalt blive gjort inden generationsskifte gennemføres. 

Der kan være nogle formkrav til omstruktureringen, afhængig af hvilken model der vælges, som 

kan begrænse et hurtigt generationsskifte, men samtidig være behjælpelig til gennemførslen af 

generationsskiftet. Ved en skattefri omstrukturering skal der eksistere en forretningsmæssig 

begrundelse61, hvilket et generationsskifte typisk er, hvorfor det antages at en omstrukturering kan 

ske skattefrit med tilladelse. Skattestyrelsen har mulighed for ved en skattefri omstrukturering med 

tilladelse at stille vilkår i form af tre års ejertid, eller anmelddelseskrav. Sker det uden tilladelse vil 

der altid være et tre års ejertids krav. 

                                                           
60 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.D.6.1.4.8 
61 SKM2007.807.DEP 
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Der er ikke tre års ejertids krav ved en skattefri spaltning af driftsselskabet i forbindelse med 

efterfølgende øvrige omstruktureringer. Det er derfor anvendeligt, såfremt det oprindelige selskab 

ønskes adskilt, som led i en slankning af selskabet, som f.eks. ved udskillelsen af kapitalandele i et 

datterselskab til sin egen selvstændige enhed i forbindelse med et generationsskifte. Man har derfor 

mulighed for efter spaltningen at lave en aktieombytning, hvis en holdingstruktur ønskes. 

I KSG A/S’ tilfælde er en omstrukturering af den aktuelle selskabstruktur en god idé. Der er et 

ønske om at Frederik skal overtage familiens gods billigst muligt, hvorfor det er en god idé at spalte 

kapitalandelene i KJ ApS fra ved hjælp af en ophørsspaltning, så selskabet slankes samtidig med at 

Christian beholder en del af selskabet, som pensionsopsparing. Frederik skal derved ikke rejse 

ligeså mange midler for at overtage KSG A/S.  

Det er, som beskrevet ovenfor, forudsat at en forretningsmæssige begrundelse er opfyldt, hvorved at 

en skattefri omstrukturering med tilladelse kan ske. 

Det er vores anbefaling at foretage en ophørsspaltning af kapitalandelene i KJ ApS og driften af 

godset ved brug af en skattefri spaltning med tilladelse, således at Christian bliver ejer af KSG A/S 

og KSG Holding ApS. 

 

 

Om hvorvidt der bør ske yderligere omstrukturering i form af aktieombytning kommer an på, 

hvilken generationsskiftemodel, der vælges. Vælges en aktieombytning vil det nemlig forhindre 

nogle generationsskiftemodeller, hvorfor det er vigtigt at ligge sig fast på en generationsskiftemodel 

før yderligere omstruktureringer foretages. 
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Figur 5 – Ophørsspaltning (egen tilvirkning) 
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Det er dog en fordel at oprette en holdingstruktur for KSG A/S skulle Christian ende med at sælge 

eller modtage udbytte fra datterselskabet, da det er skattefrit. Christian har allerede en 

holdingstruktur i KSG Holding ApS, som ejer KJ ApS, hvorfor han slipper for yderligere 

omstruktureringer her. Skulle han derfor vælge at sælge KJ ApS i fremtiden vil det ske skattefrit, 

fremfor hvis han havde solgt det, som person og realiseret en skattepligtig aktieavance. 

Det konkluderes derfor, at det er mest hensigtsmæssigt for generationsskiftet at foretage en skattefri 

spaltning, hvor KJ ApS udskilles fra godset og der på den måde opnås en holdingstruktur for 

Christian. Herefter skal det ses på, hvilke overdragelsesmetoder som er mest fordelagtige.  
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6.Væsentlige skatteregler 

Når det er blevet klarlagt, om der skal foretages en omstrukturering for selskabet, vil det herefter 

skulle vælges, hvilken generationsskifte metode som er den mest optimale for den pågældende 

virksomhed. Nedenfor vil vi beskrive de generationsskiftemetoder, som vi i indledningen har fundet 

relevante for vores case virksomhed, Kauffmann Slot Gods A/S, samt benytte dem på vores case.  

Listen over metoder er ikke udtømmende, men er udelukkende metoder som vi finder mest 

relevante at anvende i afhandlingen.  

Et generationsskifte kan ske ved hjælp af forskellige metoder, og metoden afhænger af hvilken som 

er mest hensigtsmæssigt for virksomheden og de involverede parter. Følgende metoder, vil blive 

gennemgået i dette afsnit:  

 Salg af aktier eller anparter 

 Overdragelse af aktier eller anparter ved succession 

 Overdragelse af gave uden succession 

 A/B-modellen, herunder salg til udstedende selskab 

I forhold til beregningerne i de efterfølgende afsnit, så er de alle foretaget ud fra forudsætningen at 

en ophørsspaltning foretages, som beskrevet i afsnit 5.5. Værdien af det overdragene selskab er 

derfor kr. 41.815.879. 

6.1 Salg af aktier eller anparter 

Når man taler om salg af aktier eller anparter, er det vigtigt at skelne imellem om salget sker fra et 

personligt perspektiv eller fra et holdingselskab. Den skattemæssige behandling er forskellig alt 

efter hvordan selskabsstrukturen er, hvorfor de vil blive behandlet separat.  

6.1.1 Personligt salg 

6.1.1.1 Lovgivning 

Overdragelsen af kapitalandele fra en fysisk person vil, som udgangspunkt, udløse aktiebeskatning 

efter aktieavancebeskatningsloven. Den avance som skal beskattes, beregnes ud fra forskellen 

mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Der er, som oftest, tale om beskatning af 

unoterede aktier, som beskattes efter aktieavancebeskatningsloven og medregnes i den 

skattepligtige indkomst som aktieindkomst, jf. PSL § 4a. Aktieindkomst beskattes med 27% af de 
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første 54.000 kr.62 og med 42% af beløbet herudover, jf. PSL § 8a. Såfremt sælgeren er gift, og 

ægtefællen ikke benytter sig af grundbeløbet, vil den anden ægtefælle kunne benytte sig af denne, 

hvorfor de første 108.000 kr. kun vil blive beskattet med 27%.  

Det fremgår af ABL § 47, at såfremt hovedaktionæren har erhvervet sine aktier før 18. maj 1993, 

skal der beregnes et ejertidsnedslag. Ejertidsnedslaget udgør 1% pr. ejerår, til og med 1998. 

Ejertidsnedslaget kan maksimalt udgøre 25%, jf. ABL § 47, stk. 3. For at kunne opnå et 

ejertidsnedslag skal der være tale om hovedaktionæraktier efter ABL § 4. ABL § 4 foreskriver, at 

der er tale om hovedaktionæraktier, når hovedaktionæren inden for de seneste 5 år har ejet mindst 

25% af selskabskapitalen eller har haft mere end 50% af stemmerne.  

For personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer, der er fyldt 55 år, og som har drevet 

selvstændig virksomhed i de seneste 10 år, består der efter PBL § 15A ret til at indskyde 

salgsavancen ved virksomhedsafståelse på en pensionsordning med fuld fradragsret i 

indskudsåret.63  

6.1.1.2 Vurdering Kauffmann Slot Gods 

6.1.1.2.1 Konsekvenser for overdrageren 

Som nævnt i afsnit 2.1.2 overtog Christian Kauffmann Slots Gods A/S af sin far i 1979 som 25-årig, 

men det var ikke normalt procedure for et gods at ligge i selskabsform på daværende tidspunkt, 

hvorfor Christian først stiftede sit selskab tilbage i 1990. Christian har været hovedaktionær 

igennem hele ejertiden. Aktierne i Kauffmann Slots Gods A/S falder derfor under reglerne om 

hovedaktionæraktier, jf. ABL § 4.  

Avancen for aktierne vil blive beskattet som aktieindkomst, jf. PSL § 4a. Som nævnt ovenfor har 

Christian ejet aktierne siden 1990 og derfor vil han være berettigede til et ejertidsnedslag fra 1990 

til 1998 med 1% pr. afsluttet år64 . Dette giver et samlet ejertidsnedslag på 8% af den skattepligtige 

gevinst, da Christian ikke har ejet aktierne i hele år 1990. 

Christian anskaffede sine aktier til kurs 100 for kr. 500.000. Efter ophørsspaltningen udgør 

anskaffelsessummen i det nye selskab kr. 440.250, svarende til egenkapitalens andel af det gamle 

selskabs egenkapital. 

                                                           
62 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
63 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 382 
64 SKM2012.37.BR 



60 
 

Handelsværdien efter ophørsspaltningen udgør kr. 41.815.879. Et salg af aktierne vil derfor medføre 

følgende skattebetaling og nettoprovenu:  

 

6.1.1.2.2 Ophørspension 

Der er mulighed for, at Christian kan indbetale den del af den skattepligtige avance, som ikke 

overstiger 2.803.900 kr. på en pensionsordning, jf. PBL § 15A. På den måde kan Christian undgå at 

blive skattepligtig af hele avancen på en gang, og vil have fradrag for foretagne betalinger på sin 

ophørspension i den personlige indkomst, eller i sin aktieindkomst, og derved først blive beskattet 

ved udbetalingen af pensionen.  

Der er en del krav, som skal være opfyldt førend man kan anvende reglerne omkring 

ophørspension. Indskyderen skal være fyldt 55 år, og skal have drevet selvstændig 

erhvervsvirksomhed enten personligt eller som hovedaktionær i et kapitalselskab. Indskyderen skal 

ligeledes være fuldt skattepligtig til Danmark på tidspunktet for virksomhedsafståelsen65. Det er et 

yderligere krav, at indskyderen skal havde været selvstændig erhvervsdrivende i en periode på 

mindst 10 år indenfor de seneste 15 år forud for afståelsesåret66.  

Det er en betingelse, at der sker hel eller delvis afståelse af en erhvervsvirksomhed og ikke blot en 

virksomhed, der består i passiv kapitalanbringelse, også kaldet for pengetank.67 

                                                           
65 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 382-383 
66 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 389 
67 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 383 

Handelsværdi, Aktiecirkulæret 41.815.879    
Anskaffelsessum 440.250 -        
Avance før ejertidsnedslag 41.375.629    
Ejertidsnedslag, 8% 3.310.050 -     

Avance 38.065.579   

Beskatning:
27% af 108.000 29.160           
42% af (38.065.579 - 108.000) 15.942.183    

Samlet beskatning 15.971.343   

Handelsværdi, Aktiecirkulæret 41.815.879    
Samlet beskatning 15.971.343 -   

Nettoprovenu 25.844.536   
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Samtlige betingelser er opfyldt for Christian, og han kan derfor indbetale op til kr. 2.803.900 af 

avancen på en pensionsordning. Derved udskydes beskatningen til et senere tidspunkt, og vil blive 

beskattet som personlig indkomst. Udbetalingerne er ikke AM-bidragspligtige. Den andel, som 

overskrider kr. 2.803.900 vil han dog være skattepligtig af i det indkomstår salget er foretaget. 

6.1.1.2.3 Konsekvenser for erhverver – søn 

Købesummen for aktierne udgør kr. 41.815.879. Da Frederik ingen formue har, skal købesummen 

derfor finansieres kontant eller ved optagelse af et lån.  

Såfremt Frederik optager et lån for at finansiere købet af aktierne, vil han skulle sikre fremtidige 

betalinger i form af afdrag og renter. Afdragene skal betales af den private formue, hvilket vil være 

i form af løn eller udbytte. Dette lån eller udbytte skal kunne finansieres via Kauffmann Slots Gods 

A/S, så det skal sikres, at dette er muligt.  

Christian kan give noget af anskaffelsessummen til Frederik som gave, da han er inden for 

gaveafgiftskredsen, hvilket vil lette finanseringsbyrden.  

6.1.2 Salg fra Holdingselskab 

6.1.2.1 Lovgivning – salg af aktier eller anparter 

Såfremt ejeren ejer anparterne eller aktierne via et holdingselskab, vil beskatningen være 

anderledes. Som udgangspunkt er salg af aktier skattepligtige for selskaber ligesom ved personer. 

Dog er der mulighed for skattefrihed, såfremt der er tale om datterselskabsaktier, jf. ABL § 8, jf. 

ABL § 4a. Datterselskabsaktier er kendetegnet ved ejerskab over 10 %.  

6.1.2.2 Vurdering Kauffmann Slot Gods A/S 

6.1.2.2.1 Konsekvenser for overdrageren 

Uanset om salget sker personligt eller via et holdingselskab, vil værdien af Kauffmann Slots Gods 

A/S skulle beregnes ud fra Aktiecirkulæret. Handelsværdien udgør derfor fortsat kr. 41.815.879 

efter ophørsspaltningen.  

Christians skattepligtige indkomst vil, som udgangspunkt, ikke blive påvirket af et salg til et 

holdingselskab, da han ikke modtager et vederlag personligt. Der vil dog være mulighed for at 

udlodde avancen som udbytte via holdingselskabet, og Christian vil derfor blive udbytte beskattet 

med henholdsvis 27% af de første 108.000 kr., såfremt det antages at han benytter sig af Elizabeths 

bundgrænse, og 42% af det resterende beløb.  
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Afståelsen af aktierne vil være skattefrie i henhold til ABL § 8, jf. § 4a. Dog er det er krav, at 

aktierne skal være ejet i 3 år forud for afståelsen, alt efter om omstruktureringen er gennemført med 

eller uden tilladelse.  

6.1.2.2.2 Konsekvenser for erhverver – søn 

Frederik har ved stiftelsen af et holdingselskab mulighed for at købe aktierne gennem selskabet. 

Finansieringsbyrden vil derfor ikke ligge hos Frederik personligt, men hos selskabet. I praksis vil 

Frederik dog formodentligt skulle kautionere for selskabet.  

Som nævnt tidligere, vil der dog gå 3 år før de via deres holdingselskab kan erhverve aktierne i 

Kauffmann Slots Gods A/S, såfremt der ikke er opnået tilladelse hertil fra Skattestyrelsen.  

Når aktierne er erhvervet, vil Kauffmann Slots Gods A/S skattefrit kunne udlodde udbytte op til 

Frederiks holdingselskab, som vil kunne benyttes til finansiering af købet, såfremt der er frie 

reserver til dette.   

6.2 Overdragelse af aktier/anparter med succession 

Den almindelige realisationsbeskatning af en overdrager kan udskydes, hvis betingelserne for 

skattemæssige succession er opfyldt. I stedet vil erhververen indtræde i overdragerens 

skattemæssige anskaffelsessum- og tidspunkt., for det pågældende aktiv, således at beskatningen 

udskydes, indtil erhververen afstår aktivet. Den skattemæssige succession indebærer således en 

skatteudskydelse og dermed en likviditetslettelse af generationsskiftet. Den skattemæssige 

succession ændrer ikke på, at der indtræder gavebeskatning af erhververen, hvis overdragelsen 

rummer en gave, men der er ved Lov 2017.683 indført separate regler om nedsat bo- og gaveafgift 

for overdrageren, såfremt en række betingelser er opfyldt68.   

 

                                                           
68 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 321 

Figur 6 – Succession (egen tilvirkning) 
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6.2.1 Lovgivning 

Skattemæssig succession er forudsat, at der sker en overdragelse af en virksomhed til familie eller 

medarbejdere. Reglerne er forskellige alt efter om virksomheden drives i personligt regi eller 

selskabsform, men den successionsberettigede personkreds er den samme uanset virksomhedsform. 

Er betingelserne for succession opfyldt, indtræder successionsvirkningerne, uanset om erhververen 

efterfølgende afhænder successionsaktivet. Der gælder således ikke krav om, at erhververen skal 

opretholde ejerskabet i en vis mindsteperiode.69 

Skattemæssig succession blev indført ved Lov 1988.763 og omfattede alene familieoverdragelser. 

Adgangen til medarbejder succession blev indført ved Lov 2002.394. Succession indenfor familien 

forudsætter, at erhververen har et nærmere slægtskabsforhold til overdrageren, men er uafhængig af 

erhververens tilknytning til selve virksomheden. Den successionsberettigede personkreds ved 

familieoverdragelser omfatter børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn 

samt samlever, jf. KSL § 33 C, stk. 1. pkt. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med 

naturligt slægtskabsforhold. Personkredsen er således ikke sammenfaldende med bo- og 

gaveafgiftslovens afgrænsning af nær familie, da afgrænsningen er bredere i den forstand, ved at der 

kan ske succession til søskende og søskendes børn. Dog er afgrænsningen også snæver i flere 

henseender, da succession, som udgangspunkt, ikke kan gennemføres til den ældre generation, 

medmindre det er tilbageoverdragelse til tidligere ejer samt at succession ikke kan gennemføres 

længere ned i slægtleddene til overdragerens børnebørn70.   

ABL § 34 giver adgang til successionsoverdragelse for en virksomhed i selskabsform. Der skal 

overdrages mindst 1% af kapitalen i selskabet og selskabet må i overvejende grad ikke bestå af 

passiv kapitalanbringelse. Successionsoverdragelse af aktier er betinget af, at erhververen er 

undergivet dansk beskatningsret, for så vidt angår de erhvervede aktier71.  

Det fremgår af ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 6, at der kun er adgang til successionsoverdragelse af 

aktier, såfremt selskabets virksomhed ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse, 

også betegnet, som værende en pengetank.  

Et selskab anses for at være en pengetank, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt72: 

                                                           
69 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 322 
70 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 322 
71 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 347 
72 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.B.2.13.1 
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Indtægtskriteriet:  

 Hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre 

regnskabsår, stammer fra passiv kapitalanbringelse. Indtægter er i denne sammenhæng 

defineret som den regnskabsmæssige nettoomsætning med tillæg af øvrige 

regnskabsmæssige indtægter. 

Aktivkriteriet: 

 Hvis handelsværdien af selskabets fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter 

stk. 1, nr. 3, skal anses for passiv kapitalanbringelse, beregnet som et gennemsnit over de 

seneste tre regnskabsår, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede 

aktiver.  

 Hvis handelsværdien af selskabets fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter 

stk. 1, nr. 3, skal anses for passiv kapitalanbringelse, på tidspunktet for overdragelsen af 

aktierne, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver 

Udtrykket fast ejendom rummer både ubebygget jord, ejendomsprojekter og færdigopførte 

ejendomme uafhængigt af, om der foreligger erhvervsmæssig udlejning. Fast ejendom anses ikke 

som passiv kapitalanbringelse, hvis den er integreret i en aktiv virksomhed, herunder 

domicilejendomme og produktions- og lagerbygninger, som anvendes i driften. En blandet benyttet 

ejendom, der delvist anvendes internt og delvist udlejes eksternt, skal kvalificeres som henholdsvis 

successionsaktiv og passiv kapitalanbringelse forholdsmæssigt efter kvadratmeterfordeling. 

Landbrugs- og skovejendomme anses altid som successionsaktiver, uanset om de drives aktivt af 

selskabet eller udlejes til drifts- eller boligformål.73 

Udtrykket kontanter omfatter enhver form for likvide beholdninger, herunder bankindeståender. 

Almindelige udlån, herunder koncerninterne lån anses ligeledes som kontanter.74  

Værdipapir omfatter aktier og anparter og andre former for kapitalandele i selvstændige 

skattesubjekter, samt obligationer og finansielle kontrakter. Ejer selskabet et datterselskab med 

mindre end 25%, betragtes dette som et finansielt aktiv, som skal indregnes i beregningen af den 

passive pengeanbringelse jf. ABL § 34, stk. 6. Såfremt selskabet ejer over 25% af datterselskabet 

                                                           
73 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 348-351 
74 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 352 
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skal afkastet og værdien ikke medregnes i moderselskabets indtægter eller aktiver. I stedet 

medregnes andelen af kapitalandelens indtægter og aktiver, svarende til ejerandelen. 75 

Passiv kapitalanbringelse måles dels på overdragelsestidspunktet og dels som gennemsnit af de 

seneste tre regnskabsår. Der skal således, som udgangspunkt, foretages fire målinger. Har selskabet 

eksisteret i mindre end tre år, foretages målingen på grundlag af de afsluttede regnskabsår. Er 

selskabet nystiftet, foretages målingen alene på overdragelsestidspunktet. Dette gælder, selv om 

selskabet er etableret ved skattefri omstrukturering. Det er derfor muligt at udskille aktiver, der 

samlet opfylder aktivkriteriet, til et nystiftet selskab, så dette kan successionsoverdrages, selv om 

det hidtidige selskabs samlede aktivmasse ikke opfylder aktivkriteriet målt på de seneste tre 

regnskabsår. Aktiverne opgøres til handelsværdien.76 

Selskabet anses yderligere som værende en pengetank, såfremt mere end 50% af selskabets 

indtægter stammer fra passiv kapitalanbringelse. Baseret på den afgrænsning af successionsaktiver 

og pengetanksaktiver, skal der således sondres mellem aktive indtægter og passive indtægter. 

Passive indtægter omfatter renteindtægter, kursgevinster på aktier, obligationer, udbytter fra 

lejeindtægter og salgsavancer fra fast ejendom. Indtægter på successionsaktiver anses som aktive 

indtægter. Opgørelsen skal baseres på selskabets regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen 

af regnskabet. Indtægtskriteriet skal måles som gennemsnittet af de seneste tre år. 77 

Aktieoverdragelse med skattemæssig succession indebærer, at overdrageren ikke beskattes af sin 

eventuelle fortjeneste på aktierne. I stedet indtræder erhververen i overdragerens 

anskaffelsestidspunkt og -sum, som vil blive lagt til grund for beskatningen ved hans eventuelle 

senere afståelse af aktierne. Succession kan ikke ske i tabsgivende aktier, hvilket omfatter aktier der 

på overdragelsestidspunktet har en mindre værdi end overdragerens skattemæssige anskaffelsessum, 

jf. ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 3. Ejertidsnedslag i forhold til skattemæssig succession 

gælder kun i forhold til aktiernes værdi. Avancenedslaget fikseres ved successionsoverdragelse og 

påvirkes ikke af den efterfølgende udvikling i aktiernes værdi i erhververens ejerperiode. 

Erhververen afskæres endvidere for at kunne udnytte fremførte skattemæssige underskud fra 

tidligere indkomstår til at nedbringe avancebeskatningen ved en efterfølgende afståelse af de 

pågældende aktiver.78 

                                                           
75 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 353-354 
76 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 358 
77 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 360-361 
78 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 363-364 
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Ved at indtræde i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum- og tidspunkt, påtager erhververen 

sig en udskudt skatteforpligtelse. Den udskudte skatteforpligtelse udgør en økonomisk byrde, som 

nødvendiggør en kompensation til erhververen. Erhververens overtagelse af den udskudte 

skatteforpligtelse skal anses som et vederlag, der reducerer værdien af det overdragne 

successionsaktiv, så der for denne del ikke skal udløses gavebeskatning. Passivposten reducerer 

derfor grundlaget for gavebeskatningen. 79 

Ved ny lov pr. 1/7-2017 blev det vedtaget, at gaveafgiften ved et generationsskifte af 

erhvervsvirksomheder nedtrappes fra 15% til 5% i 2020. Nedsættelsen gælder alene et 

generationsskifte af personligt ejede virksomheder og visse aktier i selskaber. Afgiftsnedsættelsen 

er dog betinget af, at en række krav er opfyldt:  

1. Den personlige ejede virksomhed (eller aktierne) skal kunne overdrages med skattemæssig 

succession. Det er dog ikke en betingelse, at der rent faktisk overdrages med succession.  

2. Den virksomhed (eller de aktier) der overdrages, må ikke være en ”pengetank”. Definition 

af pengetank er, at selskabets regnskabsmæssige indtjening og selskabets aktiver vedrørende 

finansielle indtægter og udlejningsejendomme overstiger 50%. 

3. Gavegiver skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen. Er 

virksomheden tilført væsentlige midler i tiden op til generationsskiftet kan Skattestyrelsen 

pålægge fuld gaveafgift.  

4. Gavegiver eller dennes nærtstående skal i mindst 1 år ud af ejertiden have deltaget i 

virksomhedens drift i væsentligt omfang.  

5. Gavemodtageren skal opretholde det fulde ejerskab i mindst 3 år. Det er et krav at ejeren 

bliver ejer af alle aktier i det modtagende selskab.  

6.2.2 Vurdering Kauffmann Slots Gods A/S 

Kauffmann Slots Gods A/S bliver ikke ramt af den såkaldte pengetank regel, jf. ABL § 34, stk. 1, 

nr. 3, da selskabets ikke-erhvervsmæssige aktiver og indtægter ligger på et niveau under 50%. 

Selskabets ejendom anvendes i driften og er landbrug- og skovejendom, hvorfor denne kan 

overdrages med succession. Selskabets likvide beholdning medtages i beregningen. Selskabets 

afkast og værdi af datterselskabet KJ ApS medregnes ikke i moderselskabets indtægter eller aktiver, 

da der ejes over 25% af datterselskabet. I stedet medregnes andelen af datterselskabets indtægter og 

aktiver, svarende til ejerandelen, som er 100 %. Ligeledes anses gældseftergivelsen i 2017/18 at 
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være en indtægt, der relaterer sig til den aktive drift af selskabet, hvorfor den er medtaget, som en 

del af de aktive indtægter. 

 

Som nævnt i afsnit 5.5 anbefales en ophørsspaltning, hvorved der kan ses bort fra datterselskabets 

indtægter og aktiver. Dette ændrer ikke på at andelen af den samlede balancesum og indtægter 

ligger langt fra de 50%, hvorfor Kauffmann Slots Gods A/S vil kunne overdrages med skattemæssig 

succession med eller uden foretaget spaltning.  

6.2.2.1 Konsekvenser for overdrager 

Christian vil ikke få skattemæssige konsekvenser ved en overdragelse med skattemæssig 

succession. Dette skyldes, at selvom der er en avance på aktierne, vil der ikke ske beskatning ved 

overdragelsen, da Frederik indtræder i Christians skattemæssige anskaffelsessum- og tidspunkt.  

Overdragelsen af aktierne kan ske helt eller delvist som gave eller vederlag, i form af kontanter eller 

et gældsbrev. Christians nettoprovenu afhænger af sammensætningen af gave og vederlag.  

6.2.2.2 Konsekvenser for erhverver 

Som nævnt tidligere indtræder Frederik i den skattemæssige stilling i forbindelse med en 

overdragelse med succession. Beskatningen ved fremtidigt salg vil derfor påhvile Frederik.   

Indtjeningskriteriet
År 2018/17 2017/16 2016/15 Gns. 
Aktiv kapitalanbringelse

Nettoomsætning (KSG A/S) 16.751.543     15.411.420     15.103.191     15.755.385     

Gælseftergivelse (Andre finansielle indtægter) 10.300.000     -                     -                     -                     

Nettoomsætning (datterselskab) 8.684.671       9.205.751       8.469.291       8.786.571       

Samlede indtægter fra aktiv kapitalanbringelse 35.736.214     24.617.171     23.572.482     24.541.956     

Passiv kapitalanbringelse

Andre finansielle indtægter (KSG A/S) 79.225            4.132              123.919          69.092            

Andre finansielle indtægter (datterselskab) -                     -                     -                     -                     

Samlede indtægter fra passiv kapitalanbringelse 79.225            4.132              123.919          69.092            

Andel i % 0,22% 0,02% 0,52% 0,28%

Aktivskriteriet
År 2018/17 2017/16 2016/15 Gns. 
Balancesum (KSG A/S) 100.347.175   94.256.223     91.667.027     95.423.475     

Balancesum (datterselskab) 13.323.121     12.718.222     9.836.045       11.959.129     

Samlet balancesum 113.670.296   106.974.445   101.503.072   107.382.604   

Likvider (KSG A/S) 4.843.033       2.825.315       2.793.329       3.487.226       

Likvider (datterselskab) 5.445.284       4.595.564       2.944.861       4.328.570       

Passive aktiver 10.288.317     7.420.879       5.738.190       7.815.795       

Andel i % 9,05% 6,94% 5,65% 7,28%
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I henhold til afsnit 6.1.1.2.1 vil der realiseres en avance på kr. 38.065.579. Af denne avance 

beregnes passivposten som udgør 22%, hvilket giver en passivpost på kr. 8.374.427, som reducerer 

gaveafgiftsgrundlaget. Da betingelserne for at anvende den nedsatte gaveafgift er opfyldt, vil 

gaveafgiften blive beregnet med 6%.  

 

Det er op til Christian og Frederik, hvem der skal betale gaveafgiften. Gaveafgiftsgrundlaget 

forhøjes ikke, såfremt Christian betaler afgiften for Frederik.  

Fordelingen mellem gave og vederlag skal bestemmes af parterne. Såfremt der er et element af 

vederlag i forbindelse med overdragelsen, kan det blive aktuelt for Frederik at skulle søge om 

finansiering af dette. Som et alternativ til fremmed finansiering, er der mulighed for at 

finansieringen sker igennem Kauffmann Slots Gods A/S som selvfinansiering, jf. SEL § 206-209. 

På den måde kan Kauffmann Slots Gods A/S være med til at finansiere overdragelsen, ved direkte 

eller indirekte, at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for lån, som Frederik 

optager. Betingelserne er som følgende:  

 Selskabets generalforsamling skal godkende finansieringen og det centrale ledelsesorgan 

skal udarbejde en skriftlig redegørelse  

 Selskabet må kun yde finansiering for, hvad der svarer til selskabets frie reserver. Derudover 

skal finansieringen være forsvarlig under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling.  

 Finansieringen skal ske på sædvanlige markedsvilkår og det er i øvrigt det centrale 

ledelsesorgans ansvar at foretage en kreditvurdering af dem, der modtager økonomisk 

bistand.  

Som det fremgår af selskabets seneste årsrapporter, har de været præget af driftsunderskud samt 

negativ frie reserver. Dette forhold gør, at det ikke vil være forsvarligt at yde selvfinansiering med 

henblik på selskabets økonomiske stilling. Dette betyder, at såfremt der aftales et vederlag, ville 

Frederik skulle ud og finde fremmed finansiering privat.  
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6.3 Overdragelse ved gave uden succession 

6.3.1 Lovgivning 

Der findes ingen lovmæssig definition af gavebegrebet inden for skatteretten, hvorfor skatteretten 

derfor læner sig op ad civilrettens definition, som er: ”Hel eller delvis vederlagsfri overdragelse af 

et formuegode, der erlægges på giverens bekostning, med gavehensigt, og som ikke sker til 

opfyldelse af en retspligt”. En overdragelse af en virksomhed, hvad enten det er hele virksomheden 

eller kun dele af virksomheden, som sker uden nogen form for modydelse, skal derfor behandles 

som en gave. Gaver følger af SL § 4, litra c, og er, som udgangspunkt, skattepligtig for modtageren. 

Beskatningen forudsætter, at modtageren er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 1. Derimod er 

gavegivers skattepligtige status uden betydning.80 Visse personer er omfattet af gaveafgiftskredsen, 

som nævnes i BAL § 22, og skal derfor ikke medtage gaven i deres skattepligtige indkomst jf. SL § 

5, stk. 1, litra b. Det er derfor afgørende for skattepligten, hvilket slægtsforhold modtageren har til 

gavegiveren.  

6.3.2 Gaveafgift 

Overdragelse af en gave mellem personer omfattet af gaveafgiftskredsen, udløser ikke 

indkomstbeskatning men i stedet gaveafgift.81  

Karakteren af modtageren bestemmer gaveafgiftssatsen. Det fremgår af BAL § 23, stk. 1, at 

personer nævnt i BAL § 22, stk. 1, litra a-e, pålægges gaveafgift på 15%, mens personer nævnt i 

BAL § 22, stk. 1, litra f, jf. BAL § 23, stk. 2 pålægges en gaveafgift på 36,25%. Der er afgiftsfrihed 

mellem ægtefæller jf. BAL § 22, stk. 3.  

Det fremgår af BAL § 23, at gaveafgiften beregnes på grundlag af gavens værdi med fradrag af 

bundgrænsen. Følgende satser er gældende i 201982:  

                                                           
80 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 283 
81 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 291 
82 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842 
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De afgiftsfrie bundgrænser gælder individuelt for hver gavegiver, hvilket muliggør, at ægtefæller 

hver kan give deres børn afgiftsfrie gaver op til bundgrænsen, uanset om gaverne hidrører fra 

giverens bodel i formuefællesskabet eller fra vedkommendes særeje.83  

Såfremt en række betingelser er opfyldt, vil gaveafgiften kunne nedsættes til 6%. Disse betingelser 

er nævnt i afsnit 6.2.1. En af betingelserne er, at såfremt virksomheden kan overdrages med 

succession, kan man anvende den lave sats. Det er ikke et krav, at der nødvendigvis overdrages med 

succession.  

 

Det er ofte gavegiveren i et generationsskifte, som har den største formue. BAL § 24, stk. 5 giver 

mulighed for, at gavegiveren i et generationsskifte kan betale gaveafgiften for gavemodtageren, 

uden at blive afgiftspligtig af denne. Derved kan overdragelsen af en gave fortsat ske, såfremt 

modtageren ikke har den fornødne likviditet til at betale gaveafgiften til staten.  

6.3.3 Vurdering Kauffmann Slot Gods 

6.3.3.1 Konsekvenser for overdrageren 

En gaveoverdragelse til Frederik uden succession vil blive ligestillet med en afståelse, hvilket 

medfører realisationsbeskatning for Christian i indkomståret. Christian vil blive beskattet af den 

fulde værdi af Kauffmann Slots Gods A/S. Avancen vil for Christian udgøre kr. 38.065.579 og 

                                                           
83 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 296 

Gavemodtager Afgiftsats Bundgrænse 2019

Barn, stedbarn eller barnebørn 15% 65.700

Forældre 15% 65.700

Bedsteforælder 36,25% 65.700

Stedforælder 36,25% 65.700

Samlevende i min. 2 år 15% 65.700

Svigerbørn 15% 23.000

Ægtefæller 0% Ubegrænset

Andre Skattepligtig

Gavemodtager Afgiftsats Bundgrænse 2019
Barn, stedbarn eller barnebørn 6% 65.700
Forældre 6% 65.700
Bedsteforælder 36,25% 65.700
Stedforælder 36,25% 65.700
Samlevende i min. 2 år 6% 65.700
Svigerbørn 6% 23.000
Ægtefæller 0% Ubegrænset
Andre Skattepligtig

Figur 7 – Gaveafgift (egen tilvirkning) 

Figur 8 – Gaveafgift (egen tilvirkning) 
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medfører aktiebeskatning på kr. 15.971.343, se afsnit 6.1.1.2.1. Skattebetalingen kan undgås, 

såfremt der overdrages med succession.  

Hovedformålet med en gaveoverdragelse er, at der ikke modtages et vederlag ved overdragelsen. 

Som nævnt i indledningen, har Christian ikke en særlig stor pensionsopsparing, da hans forventning 

altid har været, at hans pension lå i Kauffmann Slots Gods A/S, hvorfor denne mulighed ikke er i 

overensstemmelse med Christians ønsker. 

Nettoprovenuet vil i dette tilfælde blive negativt for Christian, da der ikke modtages et vederlag, 

men kun opstår en skattebetaling af avancen.  

6.3.3.2 Konsekvenser for erhververen – søn 

Frederik er søn af Christian, og er derfor omfattet af gaveafgiftskredsen nævnt i BAL § 22. Der 

forekommer ikke skattepligt af overdragelsen, men Frederik skal derimod betale en gaveafgift på 

6% af værdien af Kauffmann Slots Gods A/S af den del som overstiger grundbeløbet. Den lave 

gaveafgiftssats kan anvendes i dette tilfælde, da reglerne for succession er opfyldt. Værdien af 

Kauffmann Slots Gods A/S er værdiansat til kr. 41.815.879. Denne værdi danner grundlag for 

beregningen:  

 

Christian har mulighed for at holde Frederik helt skattefri ved at betale gaveafgiften i henhold til 

BAL § 24, stk. 5, således at Frederik ikke kommer til at betale noget ved overdragelsen af 

Kauffmann Slots Gods A/S, som gave. Som nævnt tidligere har Christian ikke en større formue 

udover Kauffmann Slots Gods A/S, hvorfor denne mulighed ikke er relevant for dette 

generationsskifte.  

6.4 A/B modellen 

A/B modellen er mere kompleks end de øvrige modeller. Modellen kombinerer overdragerens 

ønske om en højere pris, og erhververens ønske om en lempelig finansiering. Modellen fungerer 

ved, at erhverver tegner aktier eller anparter i det selskab, der overdrages, til en lavere tegningskurs, 

hvorimod overdrager sikrer sig en forlods udbytteret i en nærmere bestemt periode.  

Værdi af KSG ApS 41.815.879  

Bundfradrag 65.700 -        

Gaveafgiftsgrundlag 41.750.179  

Gaveafgift (6%) 2.505.011    
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A/B modellen kræver, at generationsskiftet er planlagt i god tid, da tidshorisonten på overdragelsen 

er længere, hvilket skyldes at overdragers modtagne betaling for aktierne sker ved forlods 

udbytteudlodning, som skal ske i takt med selskabets indtjening.   

Modellen tager udgangspunkt i en vedtægtsændring, som gør, at selskabets aktieklasser bliver 

opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne vil blive tillagt forlods udbytte på et i forvejen fastsat beløb, 

samtidig med, at det af vedtægterne skal fremgå, at aktieopdelingen skal bortfalde, når A-aktierne 

har udnyttet deres forlods udbytteret.  

 

 

Det fremgår af den juridiske vejledning C.B.2.1.4.8 at det beror på en konkret vurdering af sagens 

omstændigheder, om ændringen er af sådan en karakter, at den skal ligestilles med en afståelse. I 

praksis vil der være tale om afståelse af aktier, såfremt aktionærerne ændrer selskabets vedtægter og 

at denne vedtægtsændring giver aktierne en anden identitet.84 Aktierne får en anden identitet, når 

der sker en ændring i de økonomiske forhold mellem flere kapitalejer. I det tilfælde, hvor der er tale 

om et hovedaktionærselskab, vil der, som oftest, kun være en hovedaktionær på det tidspunkt, hvor 

der laves en vedtægtsændring, hvorfor de økonomiske rettigheder ikke ændres, jf. 

SKM2019.371.SR. Der vil derfor ikke ske afståelsesbeskatning for aktionæren, da der ikke er tale 

om en afståelse.  

                                                           
84 Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.B.2.1.4.8 
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Figur 9 – A/B-modellen (egen tilvirkning) 
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Når vedtægtsændringen er foretaget, skal der herefter ske nytegning af B-aktier, hvorved 

erhververen kan indtræde i selskabet. De nye B-aktier kan tegnes til en forholdsvis lav kurs, som er 

bestemt ud fra værdien af den forlods udbytteret, som A-aktierne skal have.  

Selskabet vil i den efterfølgende periode blive drænet for den del af formuen, som erhververen af B-

aktierne ikke skal have del i. Dette gøres via forlods udbytteretten. Anskaffelsessummen for B-

aktierne bliver på den måde betalt af selskabet i form af udbytte, men finansiering for erhverver 

bliver en del lettere.  

A-aktierne og B-aktierne vil ophøre, når forlods udbytteretten er udnyttet eller en eventuel 

tidsbegrænsning på denne ret er opnået. Herefter vil begge kapitalejere være ligestillet og den 

endelige overdragelse af aktierne kan begynde.  

Erhververen kan vælge at købe overdragerens kapitalandel direkte eller overdrageren kan vælge at 

sælge sin kapitalandel tilbage til driftsselskabet, og dermed blive omfattet af reglerne om ”Salg til 

udstedende selskab”, som vil blive gennemgået nedenfor.  

6.4.1 Salg til udstedende selskab 

6.4.1.1 Lovgivning 

Ved salg til udstedende selskab sker der et tilbagesalg af en aktie eller en anpart, når en kapitalejer 

ønsker at udtræde af selskabets ejerkreds. Modellen anvendes oftest i forbindelse med A/B-

modellen, men kan også godt stå alene. Fordelen ved at anvende modellen sammen med A/B-

modellen er, at størstedelen af vederlaget til den udtrædende aktionær eller anpartshaver finansieres 

ved lavt beskattet midler betalt af selskabet selv.  
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Figur 10 – Salg til det udstedende selskab (egen tilvirkning) 
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Et tilbagesalg til udstedende selskab sker selskabsretlig ved en kapitalnedsættelse i selskabet med 

udbetaling til aktionæren i henhold til SEL § 188, stk. 1, nr. 2. Det er et krav, at minimumsgrænsen 

for den nominelle kapital er til stede efter nedsættelsen. Herudover skal kapitalnedsættelsen 

vedtages med 2/3 stemmeflertal på selskabets generalforsamling, da der er tale om en 

vedtægtsændring.  

En kapitalnedsættelse som benyttes til udbetaling til kapitalejeren vil skulle beskattes, jf. LL §§ 16A 

og B. Hele udbetalingen vil blive beskattet og der vil ikke være fradrag for anskaffelsessummen. 

Det fremgår af LL § 16B, stk. 2, nr. 6, at man kan søge om dispensation, således at beskatningen vil 

ske efter ABL’ almindelige regler.  

Såfremt en skattefri omstrukturering er foretaget inden benyttelsen af A/B-modellen, vil 

holdingselskabet som sælger aktierne eller anparterne i datterselskabet, kunne afstå aktierne eller 

anparterne skattefrit, såfremt holdingselskabet ejer over 10%. Dog under hensyntagen til et 

ejertidskrav på 3 år.  

6.4.2 Vurdering Kauffmann Slots Gods A/S 

Der skal udarbejdes en aktieoverenskomst mellem Christian og Frederik, såfremt de skal anvende 

A/B-modellen med efterfølgende salg til udstedende selskab. Aktieoverenskomsten skal indeholde 

en klar og tydelig beskrivelse af den indledte aftale, herunder hvor stort et udbytte Christian skal 

have og hvordan værdien af selskabet opgøres ved et fremtidig salg.  

6.4.2.1 Konsekvenser for overdrager 

Ved brug af A/B-modellen vil Christian modtage betaling for sine aktier over en årrække i form af 

forlods udbytte. Der kan dog være en risiko for, at Christian ikke vil kunne nå at få udnyttet forlods 

udbytteretten, som følge af den aftalte længde eller som følge af dårligere indtjeningsevne.  

Såfremt der foretages en skattefri omstrukturering, således at der opnås en holdingstruktur, vil 

Christian have mulighed for at sælge aktierne i Kauffmann Slots Gods A/S skattefrit efter 3 år, når 

der sker tilbagesalg til udstedende selskab eller salg til erhververs holdingselskab. 

6.4.2.2 Konsekvenser for erhverver 

Frederiks finansieringsdel vil blive lettet ved A/B-modellen. Frederik kan tegne aktierne til en 

lavere værdi, mod at Christian modtager forlods udbytteret i en nærmere aftalt årrække eller til at 

udbytteretten er udbetalt. Frederik har derfor mulighed for at være en del af ledelsen meget tidligt i 
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forløbet samtidig med, at han ikke skal finde fremmed finansiering til køb af aktierne til selskabets 

indre værdi.  

Det er ikke et krav, at Frederik skal erhverve aktierne i Kauffmann Slots Gods A/S igennem et 

holdingselskab. Det giver dog en fordel, at eventuelle renteomkostninger vil kunne fradrages 100% 

i den skattepligtige indkomst samtidig med at holdingselskabet kan modtage skattefrit udbytte fra 

Kauffmann Slots Gods A/S, så snart forlods udbytteretten er udløbet.  
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7. Sammenligning af generationsskiftemodeller  

7.1 Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet er en væsentlig faktor i et generationsskifte. De fleste af 

generationsskiftemodellerne nævnt i denne afhandling har stort set samme tidshorisont på nær A/B-

modellen, hvoraf det kræver en bestemt årrække at udnytte forlods udbytteretten, hvorved den fulde 

overdragelse først er endelig en række år ude i fremtiden.  

Sker der derimod en overdragelse med eller uden succession, eller et salg af aktier- eller anparter 

både personligt og fra et selskab, forfalder betalingen og overdragelsen af selskabet umiddelbart 

med det samme.  

Overdrager og erhverver skal ved A/B-modellen være opmærksom på, at tidsperspektivet for 

betaling af overdragelsessummen løber over en lang periode. Erhverver opnår straks ejerskab i 

selskabet, men der er ikke tale om 100% af anparterne eller aktierne. Tidsperspektivet afhænger af, 

hvor stor en værdi selskabet har opbygget. Hænder det at værdien af selskabet er af en betydelig 

størrelse, er det ikke altid muligt at afvikle overdragelsessummen via forlods udbytte over en kort 

årrække på f.eks 3-5 år, medmindre selskabet er i stand til at genere store overskud. Det vil dog 

have en indflydelse på overdragelsessummen.  

Det ses typisk i praksis at en overdragelsesperiode på 7-10 år aftales mellem parterne. Begge parter 

vil i denne periode skulle dele ejerskabet, men erhververen vil ikke opnå ret til udbytte i perioden, 

førend forlods udbytteretten for overdrageren er opfyldt. For erhververen kan dette blive en lang 

periode uden at modtage udbytte, især hvis selskabet ikke er i stand til at udlodde mere end det 

aftalte forlods udbytte. Kan selskabet ikke generere nok overskydende likviditet til at udbetale det 

aftalte forlods udbytte, så kan overdragelsesperioden blive endnu længere end den aftalte periode på 

f.eks. 7-10 år. Når først forlods udbyttet er udbetalt, som aftalt, kan opdelingen af A- og B-aktier 

ophæves, og erhverver vil have mulighed for at erhverve de resterende aktier ejet af overdrageren. 

Derefter vil erhververen have opnået fuldt ejerskab og overdragelsen kan anses for fuldendt. 

En anden ting man skal have i tankerne i forhold til tidsperspektivet i forbindelse med et 

generationsskifte er, hvilken omstruktureringsmodel, som er anvendt. Ønsker man at foretage en 

omstrukturering skattefrit, så kan der være et eventuelt ejertidskrav på 3 år, som i så fald vil 

forlænge generationsskifteprocessen, inden den faktiske overdragelse kan finde sted.  
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Det er derfor ideelt for et generationsskifte at planlægge og tilrettelægge det i god tid, således at 

generationsskiftet kan ske på den mest hensigtsmæssige måde for den enkelte situation. På den 

måde vil man kunne foretage en omstrukturering eller en konstruktion af A/B-modellen i tide til, 

hvornår det ønskede generationsskifte ønskes foretaget. 

Der kan dog altid være udefra kommende faktorer, som kan spille ind på tidsperspektivet i et 

generationsskifte og derved være svære at forudse, men kræve omgående stillingtagen. Om det, så 

f.eks. er dårligt helbred hos ejeren eller ny lovgivning, som man skal reagere hurtigt på for at undgå 

et skattesmæk, så er der altid noget, som kan spille ind i forhold til at en generationsskiftemodel er 

mere attraktiv end en anden. 

Det nye system for ejendomsvurderinger kan f.eks. spille ind i forhold til hele tidsperspektivet, da 

det kan have stor betydning for om generationsskiftet foretages i 2019 eller i 2021, hvor det indtil 

videre er sat til at blive udrullet85. Med de nye ejendomsvurderinger kan man risikere at 

ejendommen får en større værdistigning. En indikation herpå vil være, hvis ejendomsvurderingen de 

seneste år generelt har ligget lavere end, hvad der er blevet solgt for i området. En værdistigning af 

ejendommen har betydning for opgørelsen af selskabets handelsværdi og derved den værdi, som 

selskabet kan overdrages eller sælges til næste generation. Et hurtigt generationsskifte kan derfor 

spille ind på valget af generationsskiftemodeller, da A/B-modellen eller en omstruktureringsmodel, 

som skaber et ejertidskrav på 3 år, vil forhindre at generationsskiftet kan foretages inden det nye 

system for ejendomsvurderinger bliver udrullet i 2020-2021. Vi kommer nærmere ind på det nye 

system for ejendomsvurderingers betydning for Kauffmann Slot Gods A/S’ generationsskifte i 

afsnit 10 omkring perspektivering. 

7.2 Beskatning 

Beskatningsformen og beskatningstidspunktet er afhængig af, hvilken generationsskiftemodel der 

benyttes.  

Når selskabet overdrages som gave uden succession, vil overdrager blive realisationsbeskattet af 

anparterne eller aktierne, da transaktionen anses for at være en afståelse. Overdrager beskattes 

derved af avancen ved salget, selvom der reelt ikke er modtaget et vederlag for anparterne eller 

aktierne. 

                                                           
85https://www.vurdst.dk/ejendomsvurderinger/de-nye-ejendomsvurderinger/nye-vurderinger-af-erhvervsejendomme-
lejeboliger-og-andelsboliger/  
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Erhverver vil blive afgiftspligtig af den overdragne gave, ligegyldigt om gaven gives indenfor eller 

udenfor gaveafgiftskredsen. Er erhverver indenfor gaveafgiftskredsen, vil det udløse en 

gavebeskatning på 6%, såfremt overdragelsen kan ske med succession og derved overholder 

reglerne for nedsættelse af gaveafgiften ellers hedder det 15 % i gavebeskatning. Det er dog ikke en 

forudsætning, at der overdrages med succession. Såfremt overdragelsen sker uden for 

afgiftskredsen, vil erhververen blive beskattet af hele overdragelsessummen, som personlig 

indkomst.  

Når der modsætningsvis sker overdragelse som gave med succession, vil der ikke ske beskatning af 

overdrageren. Det skyldes at selskabet overdrages til erhververen i den skattemæssige stilling som 

overdrageren oprindeligt havde. Erhververen overtager derved den latente skattebyrde, som 

overdrager, havde ved overdragelsen af den avance, som måtte være opnået. Da erhververen 

overtager den latente skattebyrde, giver det erhververen ret til en rabat i form af en beregnet 

passivpost, som fratrækkes gaveafgiftsgrundlaget.  

Forholdet imellem vederlag og gaveelement er op til at aftale imellem erhverver og overdrager. 

Som ved uden succession, skal der ved et gaveelement ske afgiftningsbeskatning eller 

personbeskatning afhængig af, om du er inde eller uden for gaveafgiftskredsen. Selve beskatningen 

af overdragelsen vil blive udløst en dag i fremtiden, når erhververen realiserer en avance på 

anparterne eller aktierne.  

Det er derfor en fordel at overdrage med succession fremfor uden, hvis der er tale om realisering af 

en stor avance, da det i den forbindelse vil være meget tungt rent finansieringsmæssigt i forhold til 

at få betalt skatten. Ved succession formår man derved at skubbe avancebeskatningen foran sig. 

Er der tale om salg af anparter eller aktier, afhænger beskatningen af, om det sker i personlig- eller 

selskabsregi. Ved salg i personligt regi, vil avancen skulle realisationsbeskattes efter 

aktieavancebeskatningslovens regler om aktieindkomst. Det betyder, at der vil ske beskatning af 

avancen med hhv. 27 % for de første 108.000 kr. i tilfælde af ægtefællens uudnyttet 

progressionsgrænse og 42 % af det, der er derudover.  

Sælges anparterne eller aktierne via et holdingselskab, vil avancen være skattefri, såfremt selskabet 

ejer over 10% af anparterne eller aktierne. Beskatning vil først udløses, når avancen bliver udloddet 

som udbytte til overdrageren personligt fra holdingselskabet, hvorved der sker almindelig 

aktiebeskatning, som beskrevet ovenfor.  
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Erhververen skal købe anparterne eller aktierne for beskattet midler og anskaffelsessummen vil 

derfor udgøre købsprisen på købstidspunktet. Ved denne model overtages der ingen latent 

skattebyrde og der skal kun betales skat af avancen på anparterne eller aktierne i forhold til den 

aftalte købspris på overdragelsestidspunktet.  

Vælges A/B-modellen i forbindelse med et generationsskifte vil en vedtægtsændring skulle 

foretages, hvor der oprettes henholdsvis A- og B-aktier. Derefter laves der en kapitaludvidelse, som 

ikke vil udløse en beskatning, da det ikke anses for værende en afståelse. Beskatningen indtræder 

først, når der udloddes udbytte, såfremt dette sker personligt. Hvis der er sket en omstrukturering, 

således at der er opnået en holdingstruktur, vil udbyttet være skattefrit, såfremt der ejes over 10% af 

datterselskabet. Når forlods udbytteretten er opfyldt, kan erhverver købe overdragers ejerandel til 

pari. Såfremt det er holdingselskabet, som sælger datterselskabsaktierne, vil disse kunne sælges 

skattefrit.  

Overdragelse uden succession og salg af aktier/anparter er meget likviditetskrævende. Beskatningen 

sker på overdragelsestidspunktet, og der er ikke mulighed for at udskyde beskatningen, medmindre 

reglerne om ophørspension anvendes. Ved overdragelse med succession eller A/B modellen vil 

beskatningen først ske på realisationstidspunktet ved enten salg eller udlodning af udbytte. Disse 

modeller er ikke ligeså likviditetskrævende som de to førstnævnte, men det kan kræve en større 

overdragelsessum, da der kun vil opnås en udskydelse af skatten, således at provenuet stadigvæk 

skal betales, enten ved overdragelse eller i rater.  

Beskatningsformen og beskatningstidspunktet har ofte stor påvirkning for beslutningen omkring 

generationsskiftemodeller og især i en virksomhed med en anselig formue.  

7.3 Fremtidsudsigter 

Selskabets drift er ved mindre hovedaktionærselskaber meget afhængig af ejeren, da det ofte er 

ejeren, som kender virksomheden ud og ind samt at ejeren har været involverede i driften over en 

længere årrække. Modsatvis er ejeren nødvendigvis ved større selskaber ikke en stor del af driften, 

og viser sig måske sjældent overfor omverden og selskabets medarbejdere.  

Et glidende generationsskifte over nogle år kan derfor være en fordel ved mindre 

hovedaktionærselskaber, således at både ledelsen og medarbejderne vender sig til en ny person ved 

roret. Den ældre generation kan ligeledes guide den nye generation over en tilpasset periode, 

således at erhververen føler sig klar til at stå på egne ben. Netop dette forløb taler for brugen af en 
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A/B model, da det sikre at den ældre generation fortsat er en del af ledelsen, samtidig med at 

overdrageren fortsat har en interesse i selskabet, da finansieringen af vederlaget er afhængigt af den 

fremtidige indtjening i selskabet.  

Da overdragelsen af anparterne eller aktierne sker med det samme ved en overdragelse med eller 

uden skattemæssig succession, vil det glidende generationsskifte ikke på samme måde kunne 

udføres. Der er selvfølgelig mulighed for at erhververen kan ansætte overdrageren i selskabet, som 

f.eks. bestyrelsesmedlem. Overdrageren vil ikke have det samme engagement i selskabets 

fremtidige drift, som ved en A/B-model. Det skal derfor overvejes om overdrageren vil have den 

rigtig motivation for sådan en aftale, da vedkommende er ude af selskabet og ikke længere 

afhængig af selskabets indtjening.  

Ved salg af aktier eller anparter, både via personligt eller via et holdingselskab, vil et glidende 

generationsskifte ligeledes kunne arrangeres. Dette kan gøres ved at sælge aktierne eller anparterne 

i bider over en årrække i stedet for ét salg på en gang. Derved vil det give samme mulighed, som 

ved A/B modellen i en overgang at have flere ejere, hvor begge har incitament til at optimere 

selskabets indtjening.  

Som beskrevet ovenfor kan et hovedaktionærselskab risikere at være meget afhængig af 

overdrageren, hvorved et glidende generationsskifte vil være at foretrække. Det kommer dog 

bestemt også an på erhververens kompetencer indenfor branchen. Er der tale om en erhverver uden 

det store kendskab til selskabet eller branchen vil det kunne optimeres ved et glidende 

generationsskifte, hvor erhververen har mulighed for at sparre med overdrageren. Såfremt der er 

tale om en overdragelse til et familiemedlem eller nær medarbejder, kan man også være i en 

situation, hvor de har fulgt driften af selskabet tæt i en årrække og på den måde har oparbejdet en 

forståelse for driften af selskabet samt opnået viden indenfor branchen. I denne situation vil 

selskabet være mindre afhængigt af overdragerens kompetencer i forhold til den videre drift, 

hvorved et glidende generationsskifte ikke nødvendigvis behøver at komme på tale. 

Et sidste aspekt man skal have med i ens vurdering i forhold til valget af generationsskifte model er, 

hvordan man ser selskabets fremtidige drift. Det er ofte driftsselskabet, der skal være med til at 

finansiere overdragelsen. Det kan derfor være svært i de tilfælde, hvor selskabet har en ustabil drift, 

da man ved at få driftsselskabet til at finansiere overdragelsen tømmer det for likviditet og derved 

mindsker dets mulighed for videre drift. Jo mere kapital, der trækkes ud af selskabet desto mindre er 

muligheden for, at selskabet kan overleve. Det er derfor meget vigtigt at have det fremtidige 
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kapitalkrav til finansieringen af overdragelsen med i ens overvejelser, når vurderingen af hvilken 

generationsskiftemodel, der skal benyttes.   

7.4 Finansiering 

Finansieringsdelen er et stort emne ved et generationsskifte. Værdiansættelsen af selskabet samt 

hvilken generationsskiftemodel, der anvendes, har stor betydning for finansieringsbyrden for 

erhverver.  

Værdiansættelsen af selskabet kommer an på overdragers privatøkonomi, kapitalbehov samt om 

erhververen er nærtstående til overdrager. Typisk vil overdrageren, som oftest, sætte værdien af 

selskabet til den højst mulige værdi, men vedkommende kan også have en interesse i at sætte 

værdien, så lavt som muligt i en situation, hvor der er tale om familieoverdragelse. Dog forudsat at 

overdragers kapitalbehov for sin pension er opnået. Ved at sætte handelsværdien lavt, vil 

finanseringsbyrden for et familiemedlems erhvervelse blive mindsket og selskabet har større chance 

for fortsat at blive i familien.  

For at lette finanseringsbyrden, vil erhververen, som udgangspunkt, altid have selskabet sat til en så 

lav værdi som muligt.  

Ved et generationsskifte der skal foretages hurtigt, bliver finanseringsbyrden for erhververen som 

hovedregel højere, grundet at vederlaget skal betales kontant eller i form af gældsbrev. En måde at 

mindske finanseringsbyrden er ved brug af A/B modellen med tilbagesalg til det udstedende 

selskab. Der er her tale om en model, hvor finanseringsbyrden for erhverver vil være 

overkommelig, da finansieringen sker ved hjælp af selskabets egne midler i form af forlods 

udbytteret. Ulempen er dog her, hvis man ønsker et hurtigt generationsskifte, at A/B-modellen er en 

langsom løsning, da det som beskrevet ovenfor typisk i praksis kan tage 7-10 år, at realisere 

overdragelsen. 

En anden løsning på en tung finansieringsbyrde kan være et salg af anparter eller aktier i 

driftsselskabet, hvor salget sker via et holdingselskab til erhververens holdingselskab. Erhververen 

vil have mulighed for løbende at købe anparter eller aktier i driftsselskabet ved hjælp af egne 

midler, lån i bank eller gældsbrev til overdrager, hvor det løbende udloddende udbytte i 

driftsselskabet til de to holdingselskaber vil være med til at afdrage på den gæld, der er opstået i 

forbindelse med overdragelsen. Ulempen ved denne model er, at ligesom ved A/B-modellen at den 
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dræner driftsselskabet for dets overskydende likviditet, så driftsselskabets overlevelse er afhængigt 

af dets fremtidig positive drift ligesom at afdragelsen af gælden er afhængig heraf. 

Finansieringsdelen vil ydermere kunne afhjælpes ved reglerne omkring selvfinansiering, som er 

nævnt under afsnit 6.2.2.2.   

7.5 Kauffmann Slots Gods A/S – løsningsforslag 

I afsnit 5.5 er der foretaget en skattefri ophørsspaltning med tilladelse af selskabets kapitalandele i 

tilknyttede virksomheder med hensigten at slanke KSG A/S, hvorved det kunne gøres billigere at 

overdrage selskabet til sønnen, Frederik.  

Samtidig gav det også Christian mulighed for at holde fast i datterselskabet, som en form for 

pensionsopsparing for fremtiden. Eventuelle øvrige omstruktureringer kommer an på, hvilken 

generationsskiftemodel, som benyttes. 

Værdien af Kauffmann Slot Gods A/S er ved ophørsspaltningen mindsket til kr. 41.815.879. 

Kapitalandelene i datterselskabet havde en samlet værdi af kr. 16.896.671, som derved er udskilt.  

Frederik overtager derfor kun det reelle selskab indeholdende driften af det familieejet slots gods og 

kapitalandelene i datterselskabet beholdes af Christian, da det ikke har nogle relation til godsets 

drift og derved kan fungere, som fortsat pensionsopsparing for ham. 

Nedenstående er et overblik over de forskellige generationsskiftemodellers betydning på 

beskatning, nettoprovenu samt finansiering, som vi vil gennemgå nedenfor:  

 

 

 

Gaveafgift 0 0 0 2.505.011 2.002.545 1.738.438

Avancebeskatning 15.971.343 0 0 15.971.343 0 1.585.540

Nettoprovenu 25.844.536 41.815.879 42.335.270 -15.971.343 0 3.000.000

Finansiering (erhverver) 41.815.879 41.815.879 38.815.879 2.505.011 2.002.545 6.323.978

Finansiering (overdrager) 15.971.343 0 0 15.971.343 0 1.585.540

Efter ophørsspaltning Overdragelse 
uden 

succession

Overdragelse ved 
succession

A/B-
modellen/

Salg af 
anparter 
(Holding)

Salg af 
anparter

Salg af 
anparter 

(Holding)

Overdragelse ved 
succession/salg af aktier
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7.5.1 Salg af aktier 

Ved denne model er det vores anbefaling at en skattefri aktieombytning med tilladelse bliver 

foretaget. Det er vores vurdering at et generationsskifte er en tilstrækkelig forretningsmæssige 

begrundelse og der er ligeledes ikke tale om at formålet med omstruktureringen er 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvorfor det forudsættes at Skattestyrelsen vil give 

tilladelsen uden krav om ejertid på 3 år.  

Et salg af aktier er meget likviditetstungt, da finansieringsbyrden er meget høj for erhververen. I 

dette tilfælde vil finansiering lyde på kr. 41.815.879. Ved holdingstruktur udskyder man dog 

Christians beskatning af avancen, da det er skattefrit ved salg via holdingselskabet, hvorimod hvis 

det var privat skulle Christian have betalt en avancebeskatning på kr. 15.971.343.  

Frederik kan vælge at finansiere lånet ved et banklån. Her vil han selv skulle kautionere for lånet 

personligt. En løsning herpå vil være at finansiere det med et gældsbrev til Christians 

holdingselskab i stedet, hvorfor det kan finansieres over tid med udbytter fra driftsselskabet.  

Derudover kan Frederik stifte et holdingselskab sammen med Christian, hvor Frederik får 75 % 

ejerskab i B-aktier og Christian får 25 % ejerskab i A-aktier. På den måde får Christian på trods af 

lavere ejerandel bestemmende indflydelse. Den bestemmende indflydelse gør at Christians 

holdingselskab (Kauffmann Holding 2 ApS) bliver sambeskattet med Frederik Kauffmann Holding 

ApS, hvorved at renteomkostningerne i dette selskab i forbindelse med gældsbrevet kan udlignes 

med renteindtægterne i Kauffmann Holding 2 ApS og på den måde optimere selskabsskatten. 

 

Figur 11 – Salg af aktier (egen tilvirkning) 
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Fordelen ved denne model er den korte tidshorisont, da salget kan ske fra den ene dag til den anden. 

Ulempen ved salg af aktier er, at finansieringen af overdragelsen vil ske via midler fra 

driftsselskabet. Frederik vil skulle modtage udbytte fra driftsselskabet til betaling af gælden. 

Ved salg af aktier taler finansiering via driftsselskabet og en høj finansieringsbyrde for Frederik 

imod den relativt korte tidshorisont for overdragelsen, som Christian ønsker. 

7.5.2 Delvis A/B-model 

Som beskrevet i afsnit 2, så er det vigtigste for Christian at familiens gods går i arv til næste 

generation på billigste vis. Frederik har ikke de store likvider midler til at overtage, hvorfor han er 

afhængig af fremmed likviditet eller lån fra familien. Christian har dog heller ikke den store formue, 

hvorfor vi foreslog for ham at lave en delvis A/B-model, hvor han modtager en forlodsudbytteret 

over de næste 10 år, hvorved han får tilstrækkelige midler til sin pension. På den måde, skal 

Frederik kun finansiere kr. 38.815.879 kontra kr. 41.815.879, hvis der var tale om et rent salg af 

aktierne. De resterende kr. 3.000.000 modtager Christian via en forlodsudbytteret, hvorved 

finansieringen kommer fra selskabet selv. 

Ved en A/B-modellen er det ligeledes vores anbefaling, at der blev lavet en skattefri 

aktieombytning først magen til den, vi foreslog ved et rent salg af aktier ovenfor. Derved kan 

Christian nyde godt af fordelene ved en holdingstruktur. Dernæst vil der skulle foretages en 

vedtægtsændring, hvor A- og B-aktier indføres. Frederik skal derefter foretage en kapitaludvidelse 

med nominelt 500.000 B-aktier til kurs 7.763, hvorved hans holdingselskab bliver ejer af 50 % af 

Kauffmann Slot Gods A/S.  

Selv hvis en skattefri aktieombytning uden tilladelse var foretaget, så kommer ejertidskravet på 3 år 

ikke i spil, da en kapitaludvidelse ikke anses for værende en afståelse af aktier. Derved brydes 

betingelserne ved den skattefrie aktieombytning ikke. 

Ved en A og B opdeling af aktierne kategoriseret aktierne 1 til 500.000, som A-aktier og har forlods 

udbytteret på kr. 3.000.000, som aftales udbetalt over en 10-årig periode. B-aktierne er derimod 

aktierne med nummer 500.001 til 1.000.000 og de har ikke ret til udbytte, før det forlods aftalte er 

udbetalt.  

Christian får derved forlodsudbytteret, grundet at han ejer A-aktierne, hvor Frederik i kraft af sine 

B-aktier kun kan modtage udbytte, når det aftalte forlods udbytte en dag er fuldt udbetalt. 
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Dvs. når selskabet er færdig med udbetalingen af forlods udbyttet vil Frederik modtage del i 

residualen. F.eks. hvis selskabet til sidst mangler at udbetale kr. 370.000 i forlods udbytte og man 

udlodder f.eks. kr. 400.000 i udbytte, så vil Christian modtage sit forlods udbytte og en eventuel rest 

vil skulle fordeles efter ejerandel, dvs. 50/50 for Christian og Frederik. 

Da Christian modtager overdragelsessummen over 10 år, tillægger man en kompensation i form af 

en rente på 3 % pr. år., hvorfor Christian reelt ender med at modtage kr. 3.519.391. Dvs. 

kompensationen over 10 år udgør kr. 519.391 i forrentning. Forlods udbytteretten kan opstilles, som 

følgende: 

 

Christian vil modtage et forlods udbytte de første 9 år på kr. 350.000 og i det sidste år, vil han 

modtage de resterende kr. 369.391 i forlods udbytte. 

Ved etablering af en holdingstruktur vil udbyttet være skattefrit, da Christians holdingselskab ejer 

mere end 10 % af Kauffmann Slots Gods A/S. Christian får derfor mulighed for løbende at udlodde 

midler fra datterselskabet og op til det nystiftede holdingselskab til 0 %-beskatning, og videre ud til 

sig selv til 27%-beskatning af kr. 108.000, hvis det antages at han benytter Elizabeth’ bundgrænse. 

Ligeledes vil et fremtidigt salg af A-aktierne kunne gøres skattefrit og derved ske uden 

Forlodsudbytteret eksklusiv forrentning 3.000.000

Forrentning, 1. år: 3% 90.000,00 2.740.000,00

Udlodning, 1. år -350.000,00

Forrentning, 2. år: 3% 82.200,00 2.472.200,00

Udlodning, 2. år -350.000,00

Forrentning, 3. år: 3% 74.166,00 2.196.366,00

Udlodning, 3. år -350.000,00

Forrentning, 4. år: 3% 65.890,98 1.912.256,98

Udlodning, 4. år -350.000,00

Forrentning, 5. år: 3% 57.367,71 1.619.624,69

Udlodning, 5. år -350.000,00

Forrentning, 6. år: 3% 48.588,74 1.318.213,43

Udlodning, 6. år -350.000,00

Forrentning, 7. år: 3% 39.546,40 1.007.759,83

Udlodning, 7. år -350.000,00

Forrentning, 8. år: 3% 30.232,79 687.992,63

Udlodning, 8. år -350.000,00

Forrentning, 9. år: 3% 20.639,78 358.632,41

Udlodning, 9. år -350.000,00

Forrentning, 10. år: 3% 10.758,97 0,00

Udlodning, 10. år -369.391,38 -3.000.000,00

Forlods udbytteret incl. forrentning 0,00
Figur 12 – Forlods udbytteret (egen tilvirkning) 
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realisationsbeskatning ved salget. Skete udbyttet/salget derimod til ham privat er der tale om 

aktieindkomst, som beskattes med hhv. 27 og 42 %. 

Når forlods udbyttet er udbetalt, vil A- og B-klassen kunne ophæves, og Christian vil kunne lave et 

tilbagesalg af sine aktier i Kauffmann Slots Gods A/S til det udstedende selskab, Kauffmann Slot 

Gods A/S, til kurs 7.763 ved en kapitalnedsættelse med udbetaling til Christian. Derved bliver 

Frederik 100 % ejer af selskabet. Ved hjælp af A/B-modellen skal Frederik derved kun betale kr. 

38.815.879 ved indtrædelsen i Kauffmann Slots Gods A/S, såfremt reglerne om tilbagesalg til 

udstedende selskab bliver benyttet. I forhold til et fuldstændigt salg af aktierne, så sparer Frederik 

kr. 3.000.000, da selskabet finansierer en del af købesummen ved hjælp af forlodsudbytte.  

Fordelen ved denne model er derved at Christian kan overdrage Kauffmann Slot Gods A/S til 

Frederik ved en relativt lavere finansieringsbyrde end ved et rent salg af aktierne.  

Ved A/B-modellen opnår man en glidende overgang ved generationsskiftet fra Christian til 

Frederik, da Christian vil fortsætte med at arbejde i Kauffmann Slot Gods A/S indtil han bliver 75 

år. Han vil efter 10 år have modtaget sit forlods udbytte, som vil være hans pensionsopsparing, som 

han kan udbetale fra hans holdingselskab enten i form af løn eller udbytte.  

Christian er i dag 65 år og har ikke kræfterne til at drive godset fuldtid, hvorfor han gerne ser sig 

ude af foretagendet for at gå på pension. Han har planer om fortsat at hjælpe til i det omfang, 

Frederik har brug for, hvorfor en bestyrelsespost er en mulighed for ham. 

Det er derfor ikke en hensigtsmæssig model i forhold til, at Christian ønsker sig ude af foretagendet 

med det samme for at gå på pension. Derudover var hans største ønske at godset gik i arv for at 

kunne drives videre. Ved A/B-modellen vil der blive udloddet frie midler til Christian, hvilket ikke 

er hensigtsmæssigt i forhold til den nuværende økonomiske situation i selskabet. Det er imod 

Christians ønske om at selskabet skal arves og drives videre, da en udtømning af selskabet midler 

potentielt kan bringe selskabet i problemer med going concern.  

Derfor taler en lang tidshorisont og finansiering via driftsselskabet imod denne model på trods af en 

lavere finansieringsbyrde for Frederik end ved et fuldstændigt salg af aktierne. 
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7.5.3 Overdragelse ved gave 

Kigger man på overdragelse af selskabet med eller uden succession, er der igen tale om en kort 

tidshorisont. Finansieringen for Frederik er relativt lille sammenlignet med salg af aktier med eller 

uden A/B-modellen. Som nævnt i afsnit 2 har Christian heller ikke den største formue, hvorfor at 

overdragelse uden succession hurtig kan udelukkes, da Christian ikke vil kunne finansiere 

avancebeskatningen, som udløses herved på kr. 15.971.343. Fordelen ved at overdrage med 

succession er også at gaveafgiften bliver lavere, da Frederik kan fratrække en passivpost, som 

kompensation for at overtage den latente skattebyrde. Herved bliver gaveafgiften kr. 502.466 

mindre end ved overdragelse uden succession.  

Frederik skal ved overdragelse med succession finansiere gaveafgiften personligt. Frederik har ikke 

midlerne hertil, hvorved han kan optage et banklån eller et anfordringslån hos Christian. 

Fremadrettet vil han kunne tage løn og/eller udbytter ud af driftsselskabet, som han kan benytte til 

at afdrage gælden, eller hvis det er et anfordringslån, så kan Christian årligt nedbringe gælden 

svarende til bundgrænsen for gaver.  

Sammenlignet med A/B-modellen og salg af aktier, så tømmes driftsselskabet ikke i samme grad 

ved løn og udbytte udbetalingerne, da den hjælpende finansiering fra driftsselskabet er markant 

mindre ved overdragelse med succession. 

Der er derved en kort tidshorisont og relativt lav finansieringsbyrde samt finansiering via selskabet, 

som har en minimal betydning for selskabets videre drift. 

7.5.4 Delvis salg af aktier og overdragelse ved succession 

Som beskrevet ovenfor ved en delvis A/B-model, så er der mulighed for at kombinere 

generationsskiftemodellerne afhængigt af det ønskede resultat. Ved en overdragelse ved succession 

får Christian ikke et provenu for sine aktier, da det hele overdrages, som gave til Frederik. Christian 

har som bekendt heller ikke den store formue, hvorfor vi foreslår ham en model, hvor han 

overdrager en del af handelsværdien, men derudover også modtager et lille vederlag for aktierne, så 

han ender ud med et provenu, som han kan leve for, når han går på pension. Vi aftaler med 

Christian at kr. 3.000.000 er tilstrækkeligt.  

For at Christian ender med dette beløb kræver det at kr. 4.585.540 af handelværdien sker, som et 

salg af aktier. Det betyder, at Christian skal betale en avancebeskatning på 1.585.540 kr., hvorved 

han står tilbage med kr. 3.000.000.  
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De resterende kr. 37.230.339 af handelsværdien på kr. 41.815.879 overdrages ved succession til 

Frederik. Frederik skal derved betale en gaveafgift på i alt kr. 1.738.438. 

  

Frederik skal betale mindre i gaveafgift ved denne model end ved en ren overdragelse ved 

succession, men tilgengæld skylder han Christian kr. 4.585.540 i vederlag for aktierne. Dvs. en 

samlet finansieringsbyrde på kr. 6.323.978. 

Christian vil i denne situation modtage kr. 4.585.540, hvoraf kr. 1.585.540 skal betales i 

avancebeskatning. 

Frederik skal, som nævnt i forrige afsnit, selv finansiere gaveafgiften personligt ved overdragelse 

med succession. Frederik har ikke midlerne hertil, hvorved han er nødsaget til at optage et banklån 

eller få et anfordringslån hos Christian. En kombination af banklån og et anfordringslån fra 

Christian vurderes bedst. I så fald vil Frederik skulle låne til gaveafgiften af banken og modtage et 

anfordringslån fra Christian vedrørende vederlaget for aktierne. 

Anfordringslånet skaber ingen likviditet, men udskyder blot betalingen af vederlaget for aktierne. 

Dette giver Christian et problem, da han, som nævnt i afsnit 2, heller ikke har den største formue 

Efter ophørsspaltning 
Handelsværdi, Aktiecirkulæret 4.585.540

Anskaffelsessum -440.250

Avance før ejertidsnedslag 4.145.290

Ejertidsnedslag, 8% -331.623

Avance 3.813.667

Beskatning:

27% af 108.000 29.160

42% af (3.813.667 - 108.000) 1.556.380

Samlet beskatning 1.585.540

Handelsværdi, Aktiecirkulæret 4.585.540

Samlet beskatning -1.585.540

Nettoprovenu 3.000.000

Efter ophørsspaltning
Handelsværdi, Aktiecirkulæret 37.230.339  

Passivposten 8.190.675 -   
Bundfradrag 65.700 -        

Gaveafgiftsgrundlag 28.973.964  
Gaveafgift, 6% 1.738.438    
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selv, hvorved at han også er nødsaget til at finde noget likviditet udefra, hvis han skal kunne betale 

avancebeskatningen, som realiseres ved salget.  

Christian har likvide midler i Kauffmann Jagt ApS, som ville kunne udloddes op gennem 

Kauffmann Holding ApS til brug for betalingen af avancebeskatningen. Der er dog ikke likvide 

midler nok til, at han også ville kunne betale Frederik’ gaveafgift, da det ville kræve en samlet 

udlodning på kr. 5.730.997, hvilket der ikke er midler nok til, jf. bilag 3. 

Denne løsning har ligeledes en kort tidshorisont og giver Frederik en lavere gaveafgift her og nu 

end ved en ren overdragelse ved succession. Samtidig vil Christian kunne få et vederlag for 

aktierne, så han har til pensionen. 

Dog taler en større samlet finansieringsbyrde for Frederik imod, da det kræver at afdrag på banklån 

og anfordringslån finansieres via driften i Kauffmann Slot Gods A/S, hvilket forringer selskabets 

chance for videre drift. 

7.5.5 Vores anbefaling af generationsskiftemodel 

Det er vores anbefaling, at der sker en ren overdragelse af selskabet ved succession. Frederik 

overtager derved selskabet med det samme fra Christian, som kan gå på pension og tages med på 

råd i kraft af en bestyrelsespost. 

På denne måde gøres det også mindre likviditetstungt for begge parter. Tidshorisonten for 

overdragelsen er ligeledes kortere end ved A/B-modellen, samt at man ikke tømmer selskabet for 

likvider og mindsker dets mulighed for going concern. Dette er ligeledes problemet ved salg af 

aktier, da Christian største ønske er, at selskabet drives forsvarligt videre. Desuden sikres hans 

pension også til en tilfredsstillende grad ved spaltningen af driftsselskabet, hvorved at han fortsat 

har aktierne i Kauffmann Jagt ApS, som kan sælges skattefrit grundet holdingsstrukturen, når han 

går på pension. Vederlaget kan derefter udloddes via udbytter og lønudbetaling fra holding 

selskabet, så han har til pensionen.    

Frederik opnår ved overdragelse ved succession en lille rabat i gaveafgiften i form af en passivpost, 

svarende til ca. halvdelen af skattebyrden, hvilket gør det billigere end ved almindelig overdragelse 

uden succession. Christian slipper derudover for en avancebeskatning af overdragelsen, da denne 

ved succession udskydes til den dag Frederik skiller sig af med selskabet. 

Ved denne model har vi derfor opfyldt Christians primære ønske om at familiens gods skal gå i arv 

på billigste vis samt sikret Christian en anseelig pensionsopsparing. 
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I forhold til finansieringen af gaveafgiften er der mulighed for, at Frederik enten kan låne beløbet i 

banken, låne beløbet hos sine forældre eller få Christian til at betale beløbet. 

Anbefalingen vil være at holde finansieringen indenfor familien, hvorved man slipper for renterne i 

banken. Christian kunne betale beløbet for Frederik uden at det bliver tillagt 

gaveafgiftsgrundlaget86. Finansiering hertil kan skaffes fra Kauffmann Jagt ApS, hvor der vil kunne 

udloddes kr. 3.424.733 før skat op gennem Kauffmann Holding ApS og videre ud til Christian, som 

efter betalte udbytteskatter vil have kr. 2.002.545 i hånden til betaling af gaveafgiften.  

Et alternativ hertil vil være et rente- og afdragsfrit anfordringslån fra Christian og Elizabeth, 

hvorved Frederik betaler tilbage i takt med at han får likviditeten til det. Derudover giver det fortsat 

mulighed for at hans forældre kan nedskrive beløbet med bundgrænsen for gaver (65.700 kr.) i 

tilfælde af ønsket om dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 BAL § 24, stk. 5 
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8. Generationsskifte ved død 

Er man sikker på, at der skal foretages et generationsskifte er det altid vigtigt at komme i gang med 

planlægningen heraf i god tid. Hvis et generationsskifte ikke gøres i god tid kan man risikere at 

manglende planlægning f.eks kan give ledelsesmæssige problemer, problemer med overdragelsen 

eller udløse problematiske skattebetalinger. 

Er uheldet ude og overdrager dør inden et generationsskifte er færdiggjort, så vil generationsskiftet 

gå fra at være omfattet af de almindelige skattemæssige regler til i stedet at være omfattet af 

reglerne om dødsbobeskatning. Reglerne og beskatningsformerne er lidt anderledes end dem, der er 

gældende ved levende live gennem gaver mv. Det kan give uhensigtsmæssige problemer for den/de 

efterlevende arvinger rent økonomisk, hvis et generationsskifte er i gang, og dødsfaldet derved 

forudsager at de er nødsaget til at handle anderledes end det først var planlagt. Det skyldes at der 

ved et generationsskifte kan være situationer, hvor man har foretaget omstruktureringer, hvor der 

kan være krav til ejertid for at omstruktureringen forbliver skattefri. Brydes kravet til ejertid kan 

man risikere at blive skattepligtig af omstruktureringen, hvorved man kan risikere at skulle sælge til 

tredje part, selvom det ikke var planen, grundet at dem der oprindelig var tiltænkt at skulle overtage 

ikke har den nødvendige likviditet til at købe/overtage selskabet. 

Vi vil i de efterfølgende afsnit behandle generationsskifte ved død i generel form. Dette gøres for at 

belyse situationen ved et generationsskifte ved død i tilfælde af, at Christian mod forventning gik 

bort inden generationsskiftet ved levende live var gennemført. 

8.1 Generelt om dødsboer 

Når en person dør, efterlader vedkommende et dødsbo. Et dødsbo er den afdøde persons formue og 

ejendele, og det kan eksempelvis bestå af et selskab, hus og bil. Dødsboet falder i arv. 

Når der tales om arv findes der to former. Der er den legale arv og den testementale arv.  

Den legale arv kontrolleres af arveloven og heri er der regler for, hvem der skal tvangsarve. De 

nærmeste arvinger til den afdøde er livsarvinger (børn, børnebørn mv.) samt en eventuel ægtefælle.  

Den testementale arv er derimod, hvor den afdøde har mulighed for at træffe en anderledes 

beslutning for de ejendele, der skal arves og hvem der bør arve, hvorved der ses bort fra de legale 

arveregler. Eventuelle ændringer fra de legale arveregler skal testementeres i et testamente. Den 

danske arvelov finder kun anvendelse ved personer, som har bopæl i Danmark ved dødsfaldet. 

Dødsboer er omfattet af fuld skattepligt til Danmark, når afdøde havde bopæl i Danmark ved 
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dødsfaldet eller hvis afdøde ikke havde bopæl i Danmark ved dødsfaldet, når justitsministeren har 

henvist dødsboet eller en del af dette til skiftebehandling ved dansk skifteret87.  

Reglerne omkring et dødsbo’ skattepligt til Danmark er anderledes end reglerne i kildeskatteloven 

og selskabsskatteloven og behandles derfor efter dødsboskatteloven (DSKL).  

Selve beskatningen afhænger også af om boet er et selvstændigt skattesubjekt eller ej. Vi vil senere 

komme ind på forskellen mellem et selvstændigt skattesubjekt og et ikke selvstændigt skattesubjekt. 

8.1.1 Formuedeling mellem ægtefæller 

I tilfælde af et ægteskab, har det betydning for formuen i boet. Var den afdøde gift er det 

ægtefælleloven (ÆFL) og den for ægtefællerne gældende formueordning, der afgrænser den 

formue, der indgår i dødsboet, og som arveloven finder anvendelse på.88   

I levende live styrer man selv sin formue, uanset om den er erhvervet før eller efter indgåelsen af 

ægteskabet. I tilfælde af dødsfald deles deres formuer derimod lige imellem dem, jf. ÆFL § 5, stk. 

1. Dette er betegnet, som en delingsformue, jf. ÆFL § 5, stk. 2. Der er dog enkelte undtagelser på 

aktiver, som ikke deles, som vi ikke kommer nærmere ind på, jf. ÆFL § 51. 

Når en ægtefælle går bort skal der gennemføres et forlods ægtefælleskifte, hvor det undersøges og 

afgrænses, hvilken formue ægtefællen ville have kunnet udtage ved skilsmisse. Det er herefter 

denne formue, der indgår i dødsboet. 

Det er derimod muligt at fravige hovedreglen om delingsformue ved indgåelse af en ægtepagt, jf. 

ÆFL § 12. En ægtepagt kan indeholde forskellige former for særeje. Vi vil kort beskrive de mest 

almindelige former for særeje, som er fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og 

kombinationssæreje89. 

 Fuldstændigt særeje: At en ægtefælle ved formuedeling ved separation eller skilsmisse beholder 

sin formue, og at ægtefællens formue ved formuedeling i forbindelse med dødsboskifte 

tilkommer den pågældende ægtefælle eller dennes arvinger.  

 Skilsmissesæreje: At en ægtefælle ved formuedeling ved separation eller skilsmisse beholder 

sin formue, men at formuen deles ved en ægtefælles død. 

                                                           
87 JV C.E.2.2.1 
88 Serup, Michael, Generationsskifte og omstrukturering, s. 410 
89 Ægtefællelovens § 12 
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 Kombinationssæreje: At en aftale om fuldstændigt særeje kun skal gælde, hvis en bestemt af 

ægtefællerne dør først, eller kun skal gælde førstafdøde ægtefælles eller længstlevende 

ægtefælles skilsmissesæreje.  

Ovenstående former for særeje behøver ikke at gælde hele ens formue, men kan nøjes med f.eks at 

gælde for enkelte aktiver, bestemte beløb eller en brøkdel af formuen. 

Hverken Christian eller Elizabeth har særeje, hvorfor at deres formuer deles lige imellem dem ifm. 

dødsfald, hvorved Christians delingsformue indgår i dødsboet. 

8.1.2 Skiftet eller uskiftet bo 

I tilfælde af et dødsfald skal der vælges mellem to overordnet begreber for behandling af dødsboet. 

Den ene er skiftet bo og den anden er uskiftet bo. Hvert begreb giver anledning til forskellige 

muligheder for hvordan dødsboet skal behandles og har desuden betydning for den skattemæssige 

behandling. I uskiftet bo foretages der ingen skattemæssig behandling. Ved skiftet bo er der tale om 

et selvstændigt skattesubjekt, hvorved det skal behandles skattemæssigt. Dette er derimod ikke lig 

med en skattebetaling.  

Det kommer vi nærmere ind på i de næste afsnit. 

8.1.2.1 Uskiftet bo 

Ved et dødsfald får ægtefællen under visse betingelser muligheden for at vælge at sidde i uskiftet 

bo. Et uskiftet bo er, jævnfør DSKL § 1, stk. 2., ikke skattepligtigt. Der eksisterer ifølge 

dødsboskifteloven (DSL) tre former for behandling af dødsboer, hvor der ikke sker et egentligt 

skifte.90 De er oplistet her: 

 Boudlæg uden skiftebehandling 

 Udlæg til efterlevende ægtefælle 

 Uskiftet bo 

Boudlæg uden skiftebehandling benyttes kun, når der er tale om mindre boer med en samlede værdi 

på under kr. 45.00091 efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, 

midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant 

eller på anden tilsvarende måde.92 

                                                           
90 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit G.A.3.1.9.2.1 
91 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit G.A.3.1.9.2.1 (2019 sats) 
92 DSL § 18, stk. 1 
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Udlægningen sker til den, som efter rettens skøn er afdødes nærmeste efterladte, jf. DSL § 19, stk. 

1. Modtageren får derved hele formuen i dødsboet og skal ikke betale til øvrige arvinger eller 

kreditorer i dødsboet. 

Udlæg til efterlevende ægtefælle benyttes i de tilfælde, hvor den samlet formue udgør mindre end 

kr. 780.00093, jf. DSL 22 samt AVL § 11, stk. 2. Dette forudsætter dog at der ifølge § 11, stk. 1-3, i 

arveloven samt § 23 i lov om ægteskabets retsvirkninger intet bliver at udlodde til andre arvinger og 

at ægtefællen påtager sig ansvaret for den afdødes gældsforpligtelser. Det er derfor vigtigt at 

gældens omfang undersøges og at det gøres ved proklama i statstidende. Kreditorer har herefter 8 

uger til at anmelde deres krav.94 

Kan dødsboets størrelse hverken omfattes af boudlæg uden skiftebehandling eller udlæg til 

efterlevende ægtefælle, så er der mulighed for at sidde i uskiftet bo. Der gælder dog en række 

betingelser for at sidde i uskiftet bo: 

 Efter en ægtefælles død kan den efterlevende ægtefælle overtage ægtefællernes fælleseje dog 

kun de ejendele, som ikke er gjort til særeje.95 Ejendele, hvor der er valgt særeje uanset om 

det er ved testamente eller ægtepagt skal skiftes. 

 Efterlader den førstafdøde ægtefælle sig særlivsarvinger, kan boet kun udleveres til uskiftet bo 

med samtykke fra dem.96 

 Den efterlevende ægtefælle skal i sin bodel og sit fuldstændige særeje råder over tilstrækkelige 

midler til at dække sine forpligtelser. Dvs. vedkommende skal være solvent og derved 

opfylder forpligtelserne efterhånden, som de forfalder.97 

 

Ved udskiftet bo udskydes skiftet af fællesboet til et senere tidspunkt, når den efterlevende 

ægtefælle går bort. Den efterlevende ægtefælle får fuld rådighed over hele fællesboet, hvilket også 

betyder at vedkommende skal betale afdødes gæld. Har afdøde et fuldstændigt særeje skal 

ejendelene omfattet heraf skiftes med arvingerne. Dette kan ikke undgås også selvom arvingerne 

skulle samtykke herom.  

                                                           
93 2019 sats 
94 DSL, kapitel 20 
95 AVL § 17 og § 23 
96 AVL § 18 
97 AVL § 19 
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Det har følgende betydning at sidde i uskiftet bo: 

 Efterlevende ægtefæller bliver personligt ansvarlig for alle afdøde ægtefælles forpligtelser 

 Efterlevende ægtefæller hæfter ikke for afdødes mellemperiodeskat og dødsboskat, da 

ægtefællen efter DBSL § 59 indtræder i afdødes skattemæssige stilling. 

 Efterlevende ægtefælle kan udøve "en ejers rådighed" over boet, men rådigheden er dog ikke 

ganske fri. Hvis der sker misbrug, fx urimeligt forbrug eller der ydes gaver, som står i 

misforhold til det uskiftede bos formue, kan enhver af arvingerne kræve skifte eller kræve 

vederlag.98 

 Efterlevende ægtefælle har en begrænset testationskompetence, idet vedkommende alene ved 

testamente kan råde over halvdelen af boet. 

 Efterlevende ægtefælle er berettiget til at skifte når som helst. Ved indgåelse af nyt ægteskab 

skal der dog altid skiftes. Se arveloven § 26. 

 

Uskiftet bo betyder derfor, at der ikke sker noget reelt skifte, da efterlevende ægtefælle indtræder i 

afdødes rettigheder og forpligtelser, og derved overtager dennes ”position”. 

At den efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige position, betyder at ægtefællen 

succederer den skattemæssige position, hvilket betyder at ægtefællen overtager afdødes aktiver og 

passiver med deres oprindelig anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. 

Der er derfor ingen af arvingerne, der arver noget, da dette udskydes til den dag den efterlevende 

ægtefælle går bort. Den efterlevende ægtefælle har til en hver tid muligheden for at kræve boet 

skiftet. 

Det er reglerne i dødsboskattelovens kapitel 1099, som bestemmer beskatningen af uskiftet bo. 

Indgår der fælleseje og særeje i dødsboet er der reelt tale om to dødsboer medmindre efterlevende 

ægtefælle står til at modtage særejet, så ses de to boer, som ét bo, og beskattes efter reglerne om 

uskiftet bo. Er det derimod andre end den efterlevende ægtefælle, som modtager særejet, vil der 

skulle foretages et skifte vedr. ejendelene omfattet af særejet, hvorfor at reglerne om skifte af 

dødsbo er gældende, jf. kapitel 8.1.2.2. 

                                                           
98 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit G.A.3.1.9.2.1 
99 DSKL § 58, stk. 1, nr. 1. 
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Den indkomst, som afdøde måtte have haft i mellemperioden beskattes efter de almindelige 

skattemæssige regler hos den efterlevende ægtefælle, jf. DSKL § 62, stk. 2. Mellemperioden er 

perioden fra indkomstårets start d. 1. januar til og med dødsdagen.  

Der foretages dog en særskilt skatteansættelse for hhv. den afdøde og den efterlevende. 

8.1.2.2 Skiftet bo 

Ved skiftet bo er der tale om et selvstændigt skattesubjekt.100 Bare fordi det er et selvstændigt 

skattesubjekt er det ikke ensbetydende med, at boet bliver skattepligtigt. Foretages et skifte skal den 

afdødes formue fordeles mellem arvingerne ifølge arvelovens regler. Det er arverækkefølgen, som 

bestemmer hvem af afdødes slægtninge, der er eller kan være berettiget til at arve samt rækkefølgen 

for, hvem der arver. Inden man når til, hvem der arver den afdødes formue, skal der dog 

gennemføres et forlods ægtefælleskifte af den afdødes formue, som beskrevet i kapitel 8.1.1. 

Afdøde har også mulighed for i stort omfang at bestemme arverækkefølgen via et testamente. 

Grunden til at vedkommende ikke kan bestemme det fuldkomment er, fordi der i arveloven er nogle 

regler, der sikrer visse arvinger en tvangsarv, hvorved at det ikke er hele arven, der kan 

testamenteres væk. Der er dog en mulighed for at testamentere en stor del af formuen væk, således 

at livsarvinger ikke arver. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på arverækkefølge eller 

mulighederne for testamente, da hverken Christian eller Elizabeth har lavet et testamente. 

8.1.2.3 Skifteformer 

Der findes forskellige former for skifte af et dødsbo. Lovgivningen giver følgende tre metoder for 

skifte101: 

 Privat skifte 

 Forenklet skifte 

 Behandling ved bobestyrer 

Er det ikke muligt at foretage et privat skifte eller et forenklet skifte, så kommer behandling ved 

bobestyrer i spil. 

                                                           
100 DSKL § 2, stk. 1, nr. 1 
101 DSL-kapitel 15 og 16 
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Et privat skifte eller et forenklet skifte afhænger af dødsboets størrelse, kompleksitet mv. Derudover 

har arvingernes enighed også betydning for valget af skifte. Er det ikke muligt for arvingerne at 

komme til enighed, så må der foretages behandling ved bobestyrer. 

Et privat skifte medfører, at det er dødsboets arvinger, der selv står for skiftet uden at inddrage en, 

af skifteretten udpeget, bobestyrer. Arvinger får dog typisk hjælp fra en dødsboadvokat, så de ikke 

skal behandle dødsboet alene. 

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for, at man må foretage et privat skifte. 

Betingelserne er som følgende102: 

 Alle arvinger skal anmode om et privat skifte. Hvis blot en enkelt vil have at det behandles af 

en bobestyrer, så er betingelsen ikke opfyldt. 

 Boet må ikke være insolvent, hvorved at arvingerne skal erklære sig om, at der må antages at 

være tilstrækkelige aktiver til at dække boets gældsforpligtelser. 

 Mindst en af boets arvinger er myndig og er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden 

som de forfalder (solvent). 

 Afdøde ikke ved testamente har udelukket privat skifte, jf. § 36, nr. 4 

 Ingen særlige forhold taler imod privat skifte - fx arvingernes egne private eller økonomiske 

forhold. 

Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, før skifteretten kan udlevere dødsboet til privat 

skifte.103 

Arvingerne skal senest i forbindelse med boets udlevering til privat skifte indkalde boets kreditorer 

efter reglerne om proklama.104 Et proklama indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer 

eventuelle kreditorer til at melde sig inden en frist på 8 uger. 

Det er arvingernes pligt at opstille en åbningsstatus, som er en opgørelse over boets formue og gæld 

på dødsdagen. Denne opgørelse skal indsendes til skifteretten seneste 6 måneder efter dødsdagen. 

Arvingerne har dog altid min. 2 måneder i tilfælde, hvor boet er udlevet til privat skifte mere end 4 

måneder efter dødsdagen. Det er ligeledes arvingernes pligt at opgøre en boopgørelse, som viser 

boets formue og gæld pr. skæringsdagen, som er den dag boet overgår til de enkelte arvinger. 

                                                           
102 DSL § 25 
103 https://skat.dk/skat.aspx?oid=146520&chk=216282  
104 DSL § 25, stk. 4. 
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Denne skal skifteretten have senest 15 måneder efter dødsdagen. Gøres det ikke til tiden kan 

skifteretten bestemme, at det skal behandles af en bobestyrer i stedet. 

Et forenklet privat skifte er en hurtigere og mere simpel måde at foretage et privat skifte af et 

dødsbo.105 

De samme betingelser, som ved et privat skifte skal derfor opfyldes samt følgende: 

 Boet skal ikke betale boafgift, da boets værdier ikke overstiger bundfradraget på kr. 295.300106 

 Boet skal ikke betale dødsboskat, da boets værdier ikke overstiger de fastsatte grænser, hvilket 

er hvis boets nettoformue eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger kr. 2.901.400.107 

 Afdøde var ikke selvstændig erhvervsdrivende ved dødsfaldet. 

 Der er ikke skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver. 

 

Forskellen ved et forenklet privat skifte er, at man ikke behøver lave en boopgørelse, men kan nøjes 

med at udarbejde en åbningsstatus grundet at boet lukkes pr. dødsdagen. Åbningsstatusen indsendes 

sammen med anmodningen om et forenklet privat skifte.108 

Er den efterlevende ægtefælle den eneste arving ved et forenklet privat skifte indtræder ægtefællen i 

afdødes skattemæssige position ligesom ved et uskiftet bo. Ægtefællen kan derfor i denne situation 

ikke lade boet beskatte, som selvstændigt skattesubjekt. 

Kan betingelserne for et privat skifte eller et forenklet skifte ikke opfyldes udleveres dødsboet til 

behandling ved bobestyrer. 

Dødsboet skal udleveres til behandling ved bobestyrer, hvis109: 

 En arving anmoder om det 

 Boet må antages at være insolvent 

 Alle arvinger enten er umyndige eller insolvente 

 Afdøde har bestemt dette i sit testamente 

 Der ikke findes arvinger i boet eller det er usikkert, hvem der er arvinger  

                                                           
105 DSL § 33 
106 2019 sats 
107 2019 sats 
108 https://skat.dk/skat.aspx?oid=146521&chk=216282 
109 DSL § 36 
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 Der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden 

måde. 

 

Det er skifteretten, der udpeger en bobestyrer eventuelt efter afdødes bestemmelse i testamentet. Er 

det ikke testamenteret har arvingerne også mulighed for at komme med ønsker til, hvem der skal 

være bobestyrer, hvilket skifteretten typisk går med til.110 

Det er bobestyrerens pligt at sørge for at indkalde boets kreditorer efter reglerne om proklama,111 

tidligere beskrevet ovenfor. Det er desuden bobestyrerens pligt straks ved boets udlevering i 

behørigt omfang at tage boets aktiver i forvaring eller sikrer disse mod uberettigede dispositioner112 

for sikre, at aktiverne ender os de korrekte personer samt at boets kreditorer får dækket deres 

tilgodehavender. 

Det er ligeledes bobestyrerens pligt at sørge for at udarbejde og indlevere de krævede dokumenter 

til skifteretten inden for den fastsatte tidsramme bestemt i lovgivningen. Bobestyreren har altid en 

frist på 15 måneder fra dødsdagen til at fremlægge boopgørelsen.113 

Behandling ved bobestyrer ses i praksis ofte kun på større eller komplekse dødsboer eller i tilfælde, 

hvor arvingerne ikke kan blive enige om disponeringen over boet. 

Som tidligere nævnt er der tale om et selvstændigt skattesubjekt ved skiftet bo samt at dette ikke 

nødvendigvis betyder at boet er skattepligtigt. Dødsboer bliver skattefritaget, hvis dødsboets aktiver 

og nettoformue på skæringsdagen har en handelsværdi i boopgørelsen, som ikke overstiger kr. 

2.901.400.114  

I dødsboets aktiver indgår en eventuel værdi af fast ejendom omfattet af EBL § 8, stk. 1 

(parcelhusreglen) ikke. Det gør værdien dog ved opgørelsen af nettoformuen. Ligeledes skal en 

eventuel restskat eller overskydende skat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden, holdes 

uden for både aktiver og nettoformue.115 

Er enten aktiverne eller nettoformuen over denne grænse, bliver dødsboet skattepligtigt. 

                                                           
110 DSL § 37, stk. 2. 
111 DSL § 46 
112 DSL § 44 
113 DSL § 68 
114 2019 sats 
115 https://skat.dk/skat.aspx?oID=150397&chk=216282 
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8.1.3 Dødsbo som selvstændigt skattesubjekt 

For at et dødsbo anses for at være et selvstændigt skattesubjekt er det afgørende at vide om, der 

skatteretligt foreligger et skiftet bo efter DSKL §§ 2, stk. 1 og 58, stk. 2. 

Ifølge DSKL § 2, stk. 1, er dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter defineret ved: 

 dødsboer, som skiftes i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, bortset fra dødsboer, der 

overtages af en længstlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 2, 1. pkt. 

  dødsboer, der delvis udleveres til en efterlevende ægtefælle til uskiftet bo, efter at der er skiftet 

med en eller flere livsarvinger efter førstafdøde, jf. § 58, stk. 2, 2. pkt. 

 uskiftede boer, hvor den efterlevende ægtefælle i levende live skifter med alle arvinger og 

legatarer efter førstafdøde (fuldstændigt skifte), i det i § 71, stk. 3, angivne omfang. 

 dødsboer, der udleveres til en efterlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, nr. 4, når den 

længstlevende ægtefælle har valgt beskatning efter dette afsnit, jf. § 58, stk. 5. 

 dødsboer, der behandles i udlandet, og som er skattepligtige efter § 1, stk. 3 eller 4. 

 genoptagelsesboer, der ikke afsluttes ved boudlæg eller ved, at boet overtages af en efterlevende 

ægtefælle efter § 58, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt., i det i §§ 81-83 angivne omfang. 

 

Overdrages boet derfor til efterlevende ægtefælle uden et skifte, er der ikke tale om et selvstændigt 

skattesubjekt medmindre det vælges aktivt af ægtefællen.  

Er der ikke en efterlevende ægtefælle, vil der uanset hvad være tale om et selvstændigt 

skattesubjekt. Det skyldes at de forudsætninger DSKL oplister for at sidde i uskiftet bo alle kræver 

en efterlevende ægtefælle, jf. DSKL § 58, stk. 1: 

 ægtefællernes hidtidige fællesbo og skilsmissesæreje udleveres til den efterlevende ægtefælle 

til uskiftet bo. 

 dødsboet efter afdøde udleveres til den efterlevende ægtefælle i henhold til DSL § 22 om 

ægtefælleudlæg. 

 dødsboet efter afdøde udleveres til den efterlevende ægtefælle i henhold til DSL § 34 om 

forenklet privat skifte. 

 Den efterlevende ægtefælle i øvrigt er eneste legale arving efter afdøde. 
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Ved pkt. 4 indgår efterlevende ægtefælle automatisk i reglerne om uskiftet bo medmindre 

vedkommende vælger at blive beskattet, som værende siddende i skiftet bo, jf. DSKL § 58, stk. 5. 

Som nævnt er et selvstændigt skattesubjekt ikke ensbetydende med at boet er skattepligtigt, men 

omvendt er det kun boer, som er selvstændige skattesubjekter, som kan være skattepligtige. 

DSKL § 6 afgøre om hvorvidt et dødsbo, som er et selvstændigt skattesubjekt, er skattepligtigt eller 

skattefritaget. I lovgivningen skelnes der imellem skattefritaget og ikke-skattefritaget, da dødsboer, 

der er selvstændige skattesubjekter ifølge DSKL formelt set er skattepligtige.  

Hvorvidt et dødsbo er skattefritaget eller ikke-skattefritaget har betydning for f.eks.: 

 Beskatningen af dødsboets indkomst i boperioden 

 Beskatningen af dødsboets avancer og tab 

 Modtageres mulighed for skattemæssig succession. 

8.1.3.1 Skattefritagne dødsboer 

Hvis et dødsbo er skattefritaget, skal dødsboet ikke betale skat af indkomst, som er opstået i 

perioden mellem dødsfaldet og skæringsdagen i boopgørelsen. Dødsboer bliver skattefritaget, hvis 

dødsboets aktiver og nettoformue på skæringsdagen har en handelsværdi i boopgørelsen, som ikke 

overstiger kr. 2.901.400.116 Det har derfor stor betydning at både aktiverne og nettoformuen holder 

sig under denne grænse for ellers er dødsboet skattepligtigt. 

Som kort nævnt i kapitel 8.1.2.3 indgår en eventuel værdi af fast ejendom omfattet af EBL § 8, stk. 

1 (parcelhusreglen) ikke i opgørelsen af boets aktier. Det gør værdien dog ved opgørelsen af 

nettoformuen. Ligeledes gælder det for blandet benyttet ejendom at der ikke medregnes en andel 

svarende til værdien af stuehus med tilhørende grund og have, eller værdien af ejerboligen, jf. EBL 

§ 9. Dette har stor betydning for at en række dødsboer opnår skattefritagelse.  

Noget der skal holdes ude, når værdien af både aktiver og nettoformue opgøres, er en eventuel 

restskat eller overskydende skat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden. 

8.1.3.2 Ikke-skattefritagne dødsboer 

Sker det at dødsboets aktiver og nettoformue overskrider før omtalte beløbsgrænser, så vil dødsboet 

ikke være skattefritaget. 

                                                           
116 2019 sats 
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Er det ikke skattefritaget indtræder dødsboet i den afdødes skattemæssige position for, hvad angår 

aktiver og gæld tilhørende den afdøde.  

Er man ikke skattefritaget betyder det at dødsboet er skattepligtigt i hele perioden fra 1. januar og 

frem til skæringsdagen for dødsboet også kaldet bobeskatningsperioden. 

8.1.4 Bobeskatningsperioden og bobeskatningsindkomsten 

8.1.4.1 Bobeskatningsperioden 

Når man skal opgøre den skattepligtige indkomst for et dødsbo, opgøres en bobeskatningsperiode. 

Ved bobeskatningsperioden forstås perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår før dødsfaldet 

til og med skæringsdagen i boopgørelsen.117 

Denne periode kan dog opdeles i yderligere to perioder.118 Henholdsvis en mellemperiode, som 

løber fra d. 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen, og en boperiode, som løber fra og med dagen 

efter dødsdagen til og med skæringsdagen fastsat i boopgørelsen. 

 

 

 

 

 

De to perioder har betydning for om dødsboet er skattefritaget eller ikke-skattefritaget. Er dødsboet 

skattefritaget efter DSKL § 6, så er boet fritaget for skat i boperioden, men dette er ikke tilfældet for 

mellemperioden. Dvs. at afdødes skattepligtige indkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst for 

mellemperioden opgøres efter skattelovgivningens regler for personer.119 

Det betyder fx, at tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, alene 

kan modregnes efter de almindelige regler i ABL §§ 13 A og 14. 

Ikke-skattefritagne dødsboer er derimod skattepligtig af hele bobeskatningsperioden. 

                                                           
117 DSKL § 19, stk. 2 
118 DSKL § 96, stk. 4. 
119 DSKL § 8, stk. 1 

Mellemperioden Boperioden 

1.januar Dødsdag Skæringsdag 

tid 

Figur 13 – Bobeskatningsperioden (egen tilvirkning) 
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Dødsboets skattepligt ophøres efter skæringsdagen oplyst i boopgørelsen. Derefter er det fremover 

arvingerne af de udloddede aktiver, som bliver beskattet af aktiverne120.  

Dette kan have stor betydning, hvis dødsboet indeholdte den afdødes tidligere faste ejendom, som i 

praksis er blevet udloddet til en arving, som herefter sælger den uden at have boet i den. Arvingen 

vil være skattepligtig af salget. Var ejendommen derimod solgt til tredje part inden skæringsdagen 

og dermed solgt i dødsboet, ville salget falde ind under parcelhusreglen og dermed være skattefri.121 

Dette er set i praksis, jf. SKM2002.650.LSR, hvor arvingerne foretog et privat skifte og fastsatte 

skæringsdagen til dødsdagen. Herefter solgte man afdødes faste ejendom til tredje part 4 måneder 

efter at være blevet udloddet til arvingerne. Ingen af arvingerne havde beboet ejendommen og 

arvingerne blev derfor skattepligtig af avancen ved salg af ejendommen efter DSKL § 35 samt EBL 

§8. 

Det er derfor en god idé ved et skattefritaget dødsbo at få realiseret potentielle avancer inden 

skæringsdagen, så de kan opnås skattefrit. 

Hvor langt en skæringsdag kan fastsættes fra dødsdagen afhænger af, hvilket skifte der foretages. 

Der eksisterer nemlig en begrænsning for, hvor langt skæringsdagen kan ligge fra dødsdagen.  

Jf. DSL § 31, stk. 1, så kan skæringsdagen fastsættes til 1-års-dagen for dødsfaldet ved et privat 

skifte. Er det derimod et skifte ved bobestyrer, så kan skæringsdagen fastsættes til 2-års-dagen for 

dødsfaldet, jf. DSL § 66, stk. 2. 

8.1.4.2 Bobeskatningsindkomst 

Ved bobeskatningsindkomsten forstås dødsboets indkomst, som er realiseret i 

bobeskatningsperioden og knytter sig til den formue, der er en del af dødsboet og indeholdt i skiftet. 

Selve opgørelsen af bobeskatningsindkomsten opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler 

for personer, medmindre andet er nævnt i reglerne i DSKL’ kapitel 5.122 

I kapitel 5 står blandt andet, at hvis et aktiv overdrages med succession til en arving, jf. DSKL § 36, 

stk. 1., skal en eventuel gevinst ikke medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten123. 

                                                           
120 DSKL § 35, stk. 1. 
121 DSKL § 27, stk. 2. 
122 DSKL § 21, stk. 1. 
123 DSKL § 28 
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Andre udlodninger, som vurderes afstået i dødsboet skal en avance medtages i 

bobeskatningsindkomsten.124 

Når bobeskatningsindkomsten er opgjort beskattes den med 50 % i dødsboskat efter DSKL § 30, 

stk. 1. Aktieindkomst holdes uden for og beskattes på normalvis med 27 % op til kr. 54.000125, og 

beskattes med 42 % derudover, jf. DSKL § 32. Ved en eventuel negativ aktieindkomst modregnes 

den negative skat i dødsboskatten.126 

For hver måned efter dødsfaldet er sket (maks. 12 måneder) gives et bofradrag på kr. 5.900127, i den 

beregnede dødsboskat. Foruden dette gives også et mellemperiodefradrag på kr. 2.200128 pr. måned 

i den beregnede dødboskat, jf. DSKL § 30, stk. 2 og 3. 

8.1.5 Generelle betingelser for udlodning med succession 

Indeholder et dødsbo en virksomhed og en arving eller legatar står til at arve virksomheden, så kan 

det ofte være en fordel at gøre det med skattemæssige succession. Vi har tidligere i opgaven 

beskrevet, hvad en skattemæssig succession er, jf. afsnit 6.2. 

En udlodningsmodtager kan succedere ved et dødsbo, når følgende betingelser er opfyldt129: 

 Der kan kun ske succession i forbindelse med udlodning. Når en arving, en legatar eller den 

efterlevende ægtefælle i boperioden køber et aktiv fra dødsboet er det omfattet af udlodning, 

og der kan derfor ske succession. Det gælder også, hvis den pågældende køber værdier, der 

overstiger vedkommendes andel i dødsboet, jf. DSKL § 37, stk. 1. Det er dog kun muligt for 

afdødes efterlevende ægtefælle, samlever, børn, adoptivbørn, stedbørn, barnebarn, bror eller 

søster, bror eller søsters børn eller barnebarn, nær medarbejder eller tidligere nær medarbejder 

samt tidligere ejer. Et eksempel er, hvis en arving ønsker at overtage aktierne/anparterne i 

afdødes selskab, men kun er berettiget til en del af aktierne/anparterne ifølge testamente eller 

arveloven, så kan vedkommende yde et vederlag for den resterende del til boet og derefter 

stadig succedere i afdødes skattemæssige position. 

 Dødsboet må ikke være skattefritaget efter § 6. Se afsnit 8.1.3.1 om, hvornår et dødsbo er 

skattefritaget. 

                                                           
124 DSKL § 29 
125 2019 sats 
126 DSKL § 30, stk. 1. 
127 2019 sats 
128 2019 sats 
129 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.E.3.4.3.1 
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 Der kan kun succederes med hensyn til aktiver, jf. DBSL § 36. I praksis sker udlodning af 

passiver i forbindelse med udlodning af et aktiv, så længe det anses for accessoriske i forhold 

til det udloddet aktiv. F.eks. sker det, når der udloddes en fast ejendom med indestående 

prioritetsgæld. Hvis udlodningen af det pågældende aktiv sker med succession, og hvis 

modtageren over for kreditor overtager gældshæftelsen vedrørende de vedhængende passiver, 

er det anerkendt i praksis, at udlodningsmodtageren også har succederet skattemæssigt med 

hensyn til de vedhængende passiver, uanset at den gældende lovtekst ikke omtaler sådan 

succession.130 

 Der kan kun succederes i fortjeneste. Dvs. konstateres der et tab, behandles udlodningen som 

et salg i stedet for. Det vil sige, at tabet er fradragsberettiget i bobeskatningsindkomsten efter 

de almindelige regler. 

 Kun fysiske personer kan succedere. Er modtageren en juridisk person, som f.eks. et selskab, 

så kan selskabet ikke succedere også selvom selskabet skulle være en arving efter testamente. 

 

Ifølge punkt 1 kan der kun ske succession ved udlodning. Ved en udlodning skal det forstås som 

alle afståelser, der sker fra boet til en arving, en legatar eller den efterlevende ægtefælle. Var den 

afdøde gift ved sin død, så skal udlodning tillige forstås, som afståelser fra den efterlevende 

ægtefælle til andre arvinger eller legatarer i boperioden.131 

Sker en afståelse fra dødsboet i boperioden til andre end dødsboets arvinger, legatarer eller den 

efterlevende ægtefælle gælder skattelovgivningens almindelige regler.132 Der er derfor ikke tale om 

udlodning, og der kan derfor ikke ske succession. 

8.1.6 Retsvirkning for udlodning med succession 

8.1.6.1 Retsvirkning for dødsboet 

Forud for en succession er dødsboet indtrådt i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til dets 

formue, der tilhørte afdøde og som er inkluderet i skiftet, jf. DSKL § 20, stk. 1, eller i en ægtefælles 

skattemæssige stilling efter § 20, stk. 2. 

                                                           
130 Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.E.3.4.3.1 
131 DSKL § 96, stk. 1. 
132 DSKL § 27, stk. 1. 
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Hovedreglen ved succession er, at en gevinst ved udlodning med succession ikke skal beskattes.133 

Dog har dødsboet mulighed for at lade en hel eller delvis beskatning ske af gevinsterne i dødsboet, 

som ved salg efter DSKL § 27, jf. DSKL § 28, stk. 3. 

Såfremt det kan betale sig skattemæssigt at lade en avance, ved eksempelvis en overdragelse af 

aktier/anparter i et selskab, beskatte i dødsboet fremfor i stedet at succedere i afdødes 

skattemæssige position, så er der derfor mulighed for arvingerne. 

8.1.6.2 Retsvirkning for udlodningsmodtager 

Udlodningsmodtager succederer i dødsboets skattemæssige position. Successionen gælder både for 

den løbende beskatning af modtageren i dennes ejertid, fx afskrivninger og nedskrivninger og for en 

eventuel avancebeskatning ved modtagerens senere salg af aktivet.  

Dvs. er det aktier/anparter i et selskab, som der sker udlodning af, så indtræder modtageren i den 

afdødes skattemæssige anskaffelsessum- og tid for aktierne/anparterne. Det er denne 

anskaffelsessum, som benyttes ved et senere salg af aktierne/anparterne.  

En udlodningsmodtager succederer ligeledes i den oprindelige spekulationshensigt eller status som 

næringsdrivende. 

I det omfang en efterlevende ægtefælle, arving eller legatar indtræder i et dødsbos skattemæssige 

position efter DSKL § 36 med hensyn til et aktiv, hvortil der er knyttet et eventuelt fremtidigt 

skattetilsvar, skal man i boopgørelsen beregne en passivpost til udligning af skattetilsvaret. Den 

beregnede passivpost fratrækkes ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning134.  

Passivposten udgør 22 % af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være opstået, 

hvis dødsboet havde solgt aktivet på skæringsdagen i boopgørelsen.135 

8.1.7 Dødsboets afståelse af aktier med succession 

Hvis der, som nævnt tidligere, sker en afståelse fra dødsboet i boperioden til andre end dødsboets 

arvinger, legatarer eller den efterlevende ægtefælle gælder skattelovgivningens almindelige regler. 

Sker der derfor en afståelse af aktier/anparterne i et selskab skal en beskatning ske efter 

aktieavancebeskatningslovens regler. Dette er dog ikke tilfældet for personer omfattet af DSKL § 

37, stk. 1. 

                                                           
133 DSKL § 28, stk. 1. 
134 BAL § 13 a, stk. 1. 
135 BAL § 13 a, stk. 2 og 3. 
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Ved en udlodning med succession iht. DSKL § 36, stk. 1, skal betingelserne i DSKL § 29 stk. 3, for 

aktierne være opfyldt. 

Ifølge DSKL § 36. stk. 1. skal der ved udlodning af aktierne være konstateret en gevinst.  

Dernæst skal aktierne være vedrørende et selskab, hvis aktivitet ikke i overvejende grad består af 

passiv kapitalanbringelse dvs. udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller 

lignende.  

Der er tale om overvejende grad, når 50 procent eller mere af selskabets indtægter, opgjort som 

gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan en aktivitet eller hvis handelsværdien 

af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgør 50 procent eller 

mere af handelsværdien af selskabets samlede aktiver på udlodningstidspunktet eller opgjort som 

gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår. 

Det finder dog ikke anvendelse, hvis selskabet m.v. udøver næring ved køb og salg af værdipapirer, 

hvorved succession stadig kan finde anvendelse. 

Det er heller ikke muligt med succession af aktier, hvis aktierne udgør under én procent af 

aktiekapitalen mv. i det pågældende selskab.136 

Selvom de udgør mere end én procent, så må der heller ikke være tale om aktier omfattet af ABL §§ 

19 B og § 19 C. 

8.1.8 Værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboet ved succession 

Unoterede aktier i et dødsbo skal værdiansættes til handelsværdi på den fastsatte opgørelsesdag i 

boopgørelsen, jf. BAL §12, stk. 1. 

Er værdiansættelsen ikke er baseret på en sagkyndig vurdering og Skattestyrelsen ikke er enige i 

værdiansættelsen svarer til handelsværdien, kan de ændre værdiansættelsen eller anmode 

skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering efter § 93 i lov om 

skifte af dødsboer.  

Hvis Skattestyrelsen har planer om at ændre værdiansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal den 

give boet og skifteretten meddelelse om ændringen inden 3 måneder efter boopgørelsens 

                                                           
136 DSKL § 29, stk. 3. 
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modtagelse. Ønsker Skattestyrelsen en sagkyndig vurdering, skal den inden samme frist rette 

henvendelse til skifteretten herom.137  

Som tidligere nævnt under afsnit 4, så kan det ved unoterede selskaber ofte være svært at 

værdiansætte selskabet til handelsværdi, da der ikke er et marked eller foretaget lignende handler. 

Man kan derfor ved værdiansættelse af unoterede aktier i et dødsbo benytte sig af Aktie- og 

Goodwillcirkulæret ligesom man gør normalvis i levende live. 

Om det er ved levende live eller død man værdiansætter, så har det kun betydning for hvilket 

cirkulære man kan benytte, da arvinger og legatarer kan anvende Værdiansættelsescirkulæret, mens 

det ved succession i levende live kun er muligt for personer omfattet af BAL § 22. 

Værdiansættelsen har betydning for, hvor stor boafgiftsgrundlaget skal være og derfor hvor stor en 

boafgift, som modtageren skal betale.  

Det har ligeledes betydning for fordelingen af arven, men dette kommer vi ikke nærmere ind på i 

opgaven. 

8.2 Vurdering i Kauffmann Slots Gods A/S 

Skulle Christian afgå ved døden inden et igangværende generationsskifte blev fuldført, så vil boet 

ikke være et selvstændigt skattesubjekt, hvis hans kone Elizabeth vælger at sidde i uskiftet bo. 

Elizabeth behøver ikke et samtykke, da der ikke er nogle særlivsarvinger, jf. AVL § 18. Det vil 

være nemmest for Elizabeth rent administrativt at sidde i udskiftet bo, da hun blot vil succedere i 

Christian’ skattemæssige position ift. anskaffelsessum og –tid. Selskabets stilling vil derved ikke 

ændrer sig. Heller ikke i forbindelse med et forestående generationsskifte. At sidde i uskiftet bo har 

dog både fordele og ulemper med sig. 

En fordel ved at sidde i uskiftet bo, foruden det administrative, er at Elizabeth har mulighed for at 

udskyde arven til et senere tidspunkt og dermed have rådighed over deres fælleseje. Hun kan råde 

over det, som hun vil, men hun må dog ikke misbruge den rådighed, som nævnt i AVL § 29-31. 

En ulempe ved at sidde i uskiftet bo kan være ift. KSG A/S, da der kan opstå stridigheder, hvis 

Frederik ikke mener at Elizabeth’ administration af boet er varetaget ordentligt. 

Skulle Elizabeth vælge at sidde i uskiftet bo, så vil hun indtræde i KSG A/S, som den nye ejer 

uanset hvor langt man var kommet i generationsskiftet til Frederik. Hun har ingen interesser i at 

                                                           
137 BAL § 12, stk. 2. 
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drive selskabet, hvorfor hun vil være en passiv kapitalejer, hvilket kan føre til konflikter med 

Frederik, som har et ønske om at drive selskabet. Afhængigt af hvor langt man var kommet med 

generationsskiftet inden Christians død, jf. afsnit 7.5, så kan det være en god idé for Elizabeth at 

foretage en udlodning af KSG A/S fra dødsboet til Frederik med skattemæssige succession for at 

løse problemet. 

Er det i stedet skiftet bo, som Elizabeth vælger, vil arvingerne skulle betale boafgift af deres arv 

vedr. den andel, der overstiger bundfradraget på kr. 295.300138. Derudover vil det være mere 

krævende end ved uskiftet bo rent administrativt. Det kan man dog betale sig fra ved inddragelsen 

af en advokat eller lignende. 

Det vil også betyde at boet bliver et selvstændigt skattesubjekt, som ikke er skattefritaget grundet at 

både aktiverne og nettoformuen vil overstige grænsen på kr. 2.901.400139. Det resulterer i at 

dødsboet er skattepligtigt for hele bobeskatningsperioden. 

Fra et skattemæssigt synspunkt, hvor der ikke tages højde for eventuelle præferencer vurderer vi, at 

det bedst kan betale sig at lade Elizabeth sidde i uskiftet bo, og lade hende gennemføre 

generationsskiftet, som er planlagt i forvejen, da Christians død ikke vil ændre på mulighederne for 

dette.  

Det er også for at gøre det så ukompliceret, som muligt. Det ville også have været muligt at udlodde 

selskabet ved succession til Frederik, som så betaler en boafgift på 6 % af de udloddet aktier. Det 

anbefales derfor for nemhedens skyld at fortsætte med det forestående generationsskifte, hvorved 

Elisabeth overdrager selskabet til Frederik, som skal betale en gaveafgift af dette, som beskrevet i 

afsnit 7.5. 

Konsekvenserne for Frederik ved Christians død i forhold til at udføre generationsskiftet af KSG 

A/S, er derved de samme, som ved vores forslag til et generationsskifte i levende live. 

 

 

                                                           
138 2019 sats 
139 2019 sats 
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9. Konklusion 

Det kræver grundige overvejelser at foretage et generationsskifte og det kan være en lang proces. 

Man skal træffe de rigtige beslutninger for selskabet, ejeren og erhververen, således at der tages 

stilling til alles ønsker. Et forhastet generationsskifte kan resultere i uhensigtsmæssige konsekvenser 

i relation til skat, finansiering, overdragelse og selskabets fremtid. For at træffe de rigtige 

beslutninger, skal der derfor både overvejes den ”bløde” del og den ”hårde” del.   

Først og fremmest skal tidspunktet for generationsskiftet klarlægges. Hertil skal det besluttes 

hvornår den ældre generation vil gå pension og om denne vil være en del af selskabets drift efter 

generationsskiftet. Et generationsskifte kan planlægges således at overdragelsen sker løbende eller 

generationsskiftet kan ske fra den ene dag til den anden. Det afhænger alt efter hvilke ønsker der er 

til det endelige generationsskifte. Det kan være nødvendigt, at overdrageren deltager i driften efter 

overdragelsen, alt efter hvem virksomheden overdrages til. Det kan i en overgangsperiode være 

nyttigt at trække på den erfaring, som den tidligere generation har for at sikre selskabets fremtidige 

drift. Tidspunktet er også en vigtig faktor i forhold til erhververen. Såfremt der overdrages inden for 

familien, kan der ønskes så lav en værdiansættelse som muligt, hvor det kan være en fordel af vente 

til en periode med lavkonjunktur, således at prisen er så lav som mulig, eller derimod fremskynde 

processen såfremt en periode med højkonjunktur er i vente.  

Det er ofte mest nærliggende at foretage et generationsskifte inden for familien, og især indenfor 

familieejet godser, såfremt der er de rette og mulige arvtagere. Arvtageren skal have de rette 

kvalifikationer, erfaring og kendskab til selskabets økonomi og branchen samt lysten til at drive 

selskabet videre. Der kan ligeledes være yderligere familiemedlemmer, som ikke får andel i 

selskabet og som derfor skal tilgodeses på andre måder i generationsskiftet. Såfremt der overdrages 

til et nærtstående familiemedlem, vil den tidligere ejer være indforstået med ikke at få den højeste 

pris for sit selskab. Sælges selskabet derimod til tredjemand, vil det være værdien af selskabet der 

har det største fokus, og hvis det er betydningsfuldt for ejeren, er dét, at man sikrer sig selskabets  

videre drift, således at arbejdspladserne for medarbejderne er sikret, også et vigtigt element.   

Den bløde del er meget fokuseret omkring, hvem der skal være arvtager, om ejeren vil fortsætte i 

selskabet, hvornår generationsskiftet skal tage plads mv. Den hårde del af et generationsskifte er for 

det første koncentreret omkring værdiansættelse af selskabet. Det er ligeledes essentielt at finde 

frem til, om strukturen er optimal eller om der skal foretages en omstrukturering.  
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For at vurdere om strukturen for selskabet er optimal, er det indledningsvis nødvendigt at 

værdiansætte selskabet i selskabets nuværende form, for at identificere om det er nødvendigt eller 

hensigtsmæssigt at foretage en omstrukturering for f.eks. at slanke selskabet.  

Det kan være vanskeligt at værdiansætte unoterede aktier eller anparter, da der ikke findes et 

reguleret markedet som ved noterede aktier eller anparter. Når der er tale om en overdragelse 

imellem to parter som er interesseforbundet og som ikke har modsatrettede intentioner, kan der 

opstå problemer med værdiansættelsen, da værdiansættelsen nødvendigvis ikke afspejler prisen 

opnået i fri handel og vandel. Ved overdragelse til en uafhængig tredjemand er der derimod tale om 

salg ved handel og vandel. 

Skattestyrelsen har derfor udformet nogle retningslinjer for bedre at kunne fastlægge handelsprisen 

imellem interesseforbundne parter. Værdiansættelsen skal derfor foretages efter Aktiecirkulæret, 

Goodwillcirkulæret og Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning. Værdiansættelsesvejledningen 

baserer sig på beregningsmodeller som vurderer de fremtidige indtjeningsmuligheder, hvorimod 

2000-cirkulærerne baserer sig på historiske tal, hvilket for mindre virksomheder kan være en god 

indikation på fremtidig indtjening. Ved Aktiecirkulæret skal der reguleres for fast ejendom, 

kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, goodwill opgjort efter Goodwillcirkulæret, 

udskudt skat og egne aktier. I Kauffmann Slots Gods A/S vil værdiansættelsen, jf. Aktiecirkulæret 

udgøre kr. 47.488.654.  

Når selskabet er blevet værdiansat, er det muligt at vurdere om det er nødvendigt at foretage 

omstruktureringer, for at optimere selskabsstrukturen i forhold til overdrager og erhverver. En 

omstrukturering kan foretages som en skattepligtig eller skattefri omdannelse, med eller uden 

tilladelse. Sker omstruktureringen skattefrit, skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse, 

hvilket et generationsskifte oftest antages at være. Ved en skattefri omstrukturering uden tilladelse 

underlægges selskabet et ejertidskrav på 3 år, mens Skattestyrelsen ved en skattefri omstrukturering 

med tilladelse oftest vil stille et vilkår i form af tre års ejertid.  

Der udløses realisationsbeskatning ved en skattepligtig omstrukturering, hvilket sjældent er 

hensigten med et generationsskifte, hvorfor denne metode sjældent ses anvendt.  

En omstrukturering kan ske i form af aktieombytning, tilførsel af aktiver eller spaltning. Nogle af 

modellerne kan umiddelbart benyttes i forlængelse af hinanden. Dette kan f.eks. ske ved en 
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spaltning, da denne kan foretages umiddelbart før eller efter en aktieombytning. Denne kombination 

er ikke underlagt ejertidskrav på 3 år, da en spaltning ikke anses for en afståelse.  

En aktieombytning er en måde, hvorpå der kan etableres en holdingstruktur. Det essentielle ved 

modellen er, at kapitalejeren skyder sine aktier/anparter i driftsselskabet ind i et nystiftet eller 

etableret holdingselskab, som apportindskud, for til gengæld at modtage aktier/anparter i 

holdingselskabet som vederlag for sine tidligere aktier/anparter i datterselskabet.  

Et andet alternativ til at etablere en holdingstruktur er tilførsel af aktiver. Dette gøres ved at et 

selskab tilfører en gren af sit selskab til et andet selskab, mod at få tildelt aktier/anparter i det 

modtagne selskabs kapital. Grenen skal udgøre en selvstændig del af selskabet og skal omfatte alle 

aktiver og passiver tilhørende til denne gren. Ved gennemførsel af tilførsel af aktiver, kan der være 

nogle eventualkrav, som kan være uhensigtsmæssige, da det indskydende selskab fungerer som 

holdingselskab, og derved vil hæfte for eventuelle krav, som er opstået forud for tilførslen. 

En spaltning af selskabets aktiviteter kan være behjælpelig til at slanke det selskab, som skal 

overdrages. Der vil derfor ikke opnås en holdingstruktur, men derimod en søsterselskabsstruktur. 

En spaltning kan gennemføres som en ophørsspaltning eller en grenspaltning. Der sker ved begge 

en overførsel af aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det modtagne selskab og 

kapitalejeren i det indskydende selskab modtager vederlag herfor, enten i form af kapitalandele i det 

modtagne selskab eller likvider.  

Ved en ophørsspaltning sker der en overdragelse af det indskydende selskabs aktiver til to eller flere 

selskaber. En grenspaltning indebærer ikke, at det spaltede selskab ophører, men derimod vil der 

ske en opdeling af selskabets hidtidige aktiviteter, da en gren af virksomheden indskydes i det 

modtagne selskab. Kapitalandele, som selskabet ejer, anses ikke for at være en virksomhedsgren. I 

Kauffmann Slots Gods A/S vil selskabet kunne slankes ved en ophørsspaltning og 

overdragelsesværdien vil udgøre kr. 41.815.879 mod de kr. 47.488.654, som selskabet oprindeligt 

blev værdiansat til ud fra Aktiecirkulæret. Det vil sige en besparelse på kr. 5.672.775 ved at 

foretage en omstrukturering af selskabet.  

Når den optimale selskabstruktur er oprettet, er det muligt at foretage et generationsskifte. De oftest 

anvendte generationsskiftemodeller er:  

 Salg af aktier eller anparter 

 Overdragelse med succession 
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 Overdragelse af gave uden succession 

 A/B-modellen 

Der skal skelnes mellem om et salg af aktier sker ved direkte personligt ejerskab eller ejerskab 

gennem et holdingselskab, da dette har påvirkning på beskatningen. Salg af aktier fra et personligt 

ejerskab vil udløse aktieavancebeskatning af en eventuel avance hos overdrageren. Der beregnes et 

ejertidsnedslag for hovedaktionærer, som har erhvervet sine aktier før 18. maj 1993. 

Ejertidsnedslaget udgør 1% pr. ejerår, til og med 1998 og kan maksimalt udgøre 25%. Såfremt 

anparterne eller aktierne overdrages fra et holdingselskab, vil der, som udgangspunkt, også være 

skattepligt ligesom ved fysiske personer. Dog beskattes kapitalandele med en ejerandel på over 10% 

ikke, da der er tale om datterselskabsaktier, som er skattefrie ved salg.  

Når der overdrages uden at overdrageren opnår nogen form for modydelse skal dette behandles som 

en gave. Udgangspunktet er, at gaver er skattepligtige for modtageren, men ved en overdragelse 

mellem personer omfattet af gaveafgiftskredsen i BAL § 22, skal der afregnes en gaveafgift i stedet 

for medtage det i den skattepligtige indkomst.  

Overdragelse med succession indebærer, at selskabet bliver overdrageret til erhververen, og at 

erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige position med henblik på anskaffelsessummen 

og -tidspunktet. Der sker ingen realisationsbeskatning for overdrageren, da beskatningen udskydes 

til det tidspunkt, hvor aktierne eller anparterne anses som skattemæssigt afstået. Erhververen vil 

blive beskattet af avancen, som er beregnet ud fra den oprindelige anskaffelsessum, som er 

overtaget fra overdrageren.  

Et generationsskifte, som udføres efter A/B-modellen, kræver en længere planlægning, da 

overdragers modtagne betaling for aktierne eller anparterne sker ved forlods udbytte, som skal ske i 

takt med selskabets indtjening. Erhverver tegner aktier eller anparter i det selskab, som skal 

overdrages, til en lavere tegningskurs, mod at overdrager sikre sig en forlods udbytteret i en 

nærmere bestemt periode. Selskabets aktieskapital skal opdeles i aktieklasser, således at der 

fremadrettet er A- og B-aktier. A-aktierne skal tildeles forlods udbytteret på et i forvejen fastsat 

beløb, samtidig med at det af vedtægterne skal fremgå, at aktieopdelingen skal bortfalde, så snart A-

aktierne har udnyttet forlods udbytteretten. Herefter vil begge kapitalejere være ligestillet, og den 

endelige overdragelse kan derfor begynde. Overdragelsen kan ske ved salg til udstedende selskab 

eller salg til erhverver.  
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Den valgte generationsskiftemodel fastsætter, hvor lang en årrække som generationsskiftet skal 

foretages over. Overdragelse med succession og salg af aktier/anparter vil udløse en øjeblikkelig 

betaling og overdragelsen kan finde sted umiddelbart med det samme, mens A/B-modellen kræver 

en længere overdragelsesperiode. Beskatningsformer og -tidspunktet er ligeledes forskellige fra 

model til model. Ved overdragelse af gave uden succession vil overdrager blive 

realisationsbeskattet af anparterne/aktierne, da en gaveoverdragelse anses som en afståelse. 

Beskatningen vil til gengæld blive udskudt ved gaveoverdragelse med succession, da erhververen 

indtræder i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum og -tidspunkt. Ved salg af aktier/anparter 

vil beskatningen være afhængig af, om salget sker fra personligt regi eller ved holdingstruktur. 

Aktier/anparter i personligt regi vil blive realisationsbeskattet som aktieindkomst, hvorimod 

afståelses af datterselskabsaktier er skattefrie. Beskatningen af avancen vil først ved holdingstruktur 

ske, når der udloddes udbytte til ejeren. A/B-modellen medfører beskatning, når der udloddes 

udbytte, såfremt udbyttemodtageren er en fysisk person, hvorimod hvis udbyttemodtageren er et 

selskab vil udbyttet kunne udloddes skattefrit, når der er tale om datterselskabsaktier.  

Der skal ligeledes tages højde for finansieringsbyrden i et generationsskifte. Et generationsskifte er 

som oftest ret omkostningstungt, men det varierer mellem modellerne. Finansieringsbyrden kan 

generelt gøres mindre, såfremt et generationsskifte varer over længere tid. Derfor vil f.eks. 

finansieringsbyrden ofte være tungere ved brug af overdragelse med succession sammenlignet med 

brug af A/B modellen.  

Hvis generationsskiftet ikke nås gennemført i levende live, men fremkaldes af et dødsfald, vil 

generationsskiftet skifte fra at høre under de almindelige skattemæssige regler til reglerne om arve- 

og dødsbobeskatning.  

Ved behandling af et dødsbo sondres der mellem skiftet og uskiftet bo. Uskiftet bo indebærer, at 

skiftet af fællesboet udskydes til et senere tidspunkt – oftest til den efterlevende ægtefælles død. 

Ægtefællen overtager rådigheden over hele fællesboet, og derved ligeledes ansvaret for afdødes 

gæld. Den efterlevende ægtefælle indtræder i alle afdødes rettigheder og forpligtelser.  

Ved et skifte af dødsbo bliver afdødes formue fordelt mellem arvingerne. Der er ved skiftet bo tale 

om et selvstændigt skattesubjekt. Dette er dog ikke ens betydende at boet bliver skattepligtigt. 

Grænsen for om et dødsbo er skattefritaget eller ej er, at dødsboet aktiver og dets formue efter 

handelsværdien på skæringsdatoen i boopgørelsen ikke overstiger kr. 2.901.400.  
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Hvis de efterlevende ønsker at sidde i uskiftet bo, er der mulighed for at fortsætte det planlagte 

generationsskifte, dog med den efterlevende ægtefælle, som kapitalejer. På den måde vil de 

skattemæssige og økonomiske konsekvenser være de samme som ved et generationsskifte i levende 

live.  

Vælges det, at boet skal skiftes, er det ikke længere muligt at fortsætte det planlagte 

generationsskifte. Anparterne/aktierne i selskabet kan skifte hænder ved enten afståelse fra 

dødsboet, eller som en udlodning fra dødsboet med skattemæssige succession. En afståelse i 

dødsboet, såfremt dødsboet er skattepligtigt, vil medføre en aktieavancebeskatning ved salg af 

aktierne/anparterne. Udlodning med succession vil medføre at erhververen indtræder i boets 

skattemæssige stilling, og vil skulle betale en boafgift af den afgiftspligtige arvebeholdning.  

Det kan derfor konkluderes, at et generationsskifte kan foretages både i levende live og ved død, ud 

fra Skattemyndighedernes fastsatte regler. Reglerne er fastsat således, at myndighederne som 

udgangspunkt ikke kan anfægte de fastsætte værdier. Generationsskiftet skal derfor planlægges ud 

fra den enkelte virksomhed og skal ske i samråd med ejeren og sine rådgiver, således at der 

planlægges det mest hensigtsmæssige generationsskifte for overdrageren og erhververen.  
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10. Perspektivering 

Regeringen er de seneste par år, kommet med udspil, som kan have større eller mindre påvirkning 

på et generationsskifte.  

Som nævnt i afsnit 4.2.1.1 skal ejendomme fastsættes til handelsværdi. Ifølge Aktiecirkulæret er der 

en hjælperegel til brug for værdiansættelsen af ejendomme til handelsværdi, som er benævnt som 

den senest kendte offentlige ejendomsvurdering.140 

De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været reguleret siden 2013, hvilket skyldes, at der er et 

nyt system på vej, som skal give et mere retvisende billede. Skatteministeriet har udtalt, at der fra 

2019 kommer nye vejledende vurderinger, mens de juridiske bindene vurderinger først udsendes i 

etaper fra starten af 2020. I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt 

forsigtighedsprincip. Dette skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, vil 

komme danske boligejer til gode. De nye vurderinger vil blive baseret på bedre data om selve 

ejendommen og dens lokalområde. Dette indbefatter bl.a. oplysninger om boligen og grundens 

størrelse, eventuelle renoveringer samt udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet. Det fremgår 

desuden at ved særlige ejendomme, vil materialet blive suppleret med f.eks. fotomateriale eller et 

besøg på ejendommen.141 

De nye offentlige ejendomsvurderinger skal give mere retvisende vurderinger, høj tilstrækkelig 

træfsikkerhed, en større ensartethed og mere gennemskuelighed for boligejerne. De nye 

ejendomsvurderinger bør derfor grundlæggende afspejle den pris, som ejendommen vil kunne 

sælges til på et frit marked mellem to uafhængige parter. Vurderingen skal med andre ord udgøre en 

så præcis tilnærmelse til en forventelig handelsværdi som muligt. 142 

Erhvervsmæssige ejendomme vil blive behandlet anderledes end enfamiliehuse eller ejerlejligheder. 

Den nye offentlig ejendomsvurdering på erhvervsejendomme vil tage udgangspunkt i en 

afkastbaserede model eller en omkostningsmodel. Land- og skovbrug udgør særlige segmenter af 

erhvervsejendomme, der vurderes efter særlige principper og metoder i den nuværende 

vurderingslov.143 Den nye vurderingslov ændrer på kriterierne for kategorisering af landbrugs- og 

skovejendomme. Dette får den betydning, at nogle ejendomme, der i dag er kategoriseret som 

                                                           
140 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 
141 https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger 
142 ICE, publikation ”Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger”, s. 4-5  
143 ICE, publikation ”Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger”, s. 14 
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landbrug- og skovejendomme, fremadrettet vil blive kategoriseret som ejerboliger og omvendt. 

Kategoriseringen er afgørende for, hvad man skal betale i ejendomsskatter, især fordi ejerboliger 

skattemæssigt værdiansættes til markedsprisen, mens landbrugs- og skovejendomme værdiansættes 

efter særlige regler, der i praksis giver en lavere vurdering. Den tidligere vurderingslov indeholdt en 

formodningsregel om, at ejendomme på mere end 5,5 ha, som udgangspunkt, skulle anses for 

landbrugsejendomme, mens andre ejendomme med mindre end 5,5 ha anses som ejerboliger. Denne 

formodningsregel er nu afskaffet og vurderingsmyndighederne skal fremadrettet foretage en korrekt 

vurdering af hver enkelt ejendom.144 Fremadrettet vil værdien fastsættes til den forventelige 

kontantværdi, som boligen og tilhørende grund ville have i fri handel. Herefter reduceres 

ejendomsværdien med 5%.145 

Med den nye vurderingslov medfølger også at den hidtil gældende regel om overdragelse af 

ejendomme til +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering, ændres således der nu kan overdrages 

til +/- 20%.  

Hvor meget de offentlige ejendomsvurderinger vil stige er der delte meninger om, men 

vurderingerne vil med stor sandsynlighed stige en betragtelig del og ligge sig nærmere op ad 

handelsværdien end hidtil. Dette kommer til at have store konsekvenser for familiejet gods- og 

herregårde, da værdien af bygningerne ikke er uvæsentlige. Hvad enten ejendommen er beliggende 

i et selskab, og skal overdrages som aktier eller om ejendommen skal overdrages privat med +/- 

20% reglen, vil dette have en stor påvirkning på overdragelsessummen og derved en eventuel 

gaveafgift og vederlaget for ejendommen/selskabet.  

Såfremt vi antager, at de offentlige ejendomsvurderinger vil stige med 20%, vil det for casens 

vedkommende gøre, at den offentlige ejendomsvurdering/handelsværdi vil skulle værdiansættes til 

123,2 mio. kr. mod de oprindelige 102,7 mio. kr. Værdien af KSG A/S vil derfor udgøre 63.509.854 

kr. mod 47.488.654 kr., hvilket er en forskel på 16.021.200 kr., alene ved en stigning på 20%. Det 

tyder endda på være lavt sat i forhold de debatter, artikler mv., omkring forventet stigninger i den 

offentlige ejendomsvurdering.  

Efter valget i juni 2019 har boafgiften været omtalt meget i medierne samt i det danske erhvervsliv. 

Flere har forsøgt at foretage et hurtigt generationsskifte eller fremskynde det allerede igangværende 

                                                           
144 https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2019/06/Hvordan-er-det-nu-med-de-nye-ejendomsvurderinger-for-
landbrugs-og-skovejendomme 
145 https://www.kromannreumert.com/-/media/Files/Ejendomsvurderingsloven--vurderingsregler--juni-
2019.pdf?la=da&hash=DABA447530E502A5B39AE43B61CBA5E1E7FE014B 
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generationsskifte, for at udnytte den lavere afgiftssats, som var medført af en nedtrapning af den 

oprindelige boafgift på 15%, som trådte i kraft 1. juli 2017.  

Boafgiften skulle pr. 1. juli 2017 sænkes gradvist frem til 2020, for på den måde at boafgiften i 

2020 ville ende på blot 5% mod de tidligere 15%.146 

Med den nye regering vil dette se anderledes ud. Socialdemokraterne har nemlig en plan om dels at 

hæve det skattefrie bundfradrag, som på nuværende tidspunkt udgør kr. 295.300 og ophæve den 

lave afgift, som den tidligere regering vedtog. 

Der blev sået en del spekulation i det danske erhvervsliv, da den tidligere regering udsendte 

lovforslaget omkring nedsættelse af boafgiften. Disse spekulationer viste sig også inden for den 

adelige verden. Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn havde en plan, som gik ud på, at så snart 

den daværende regering og Dansk Folkeparti vedtog lovforslaget omkring at sænke boafgiften på 

familieejet virksomheder, ville overdragelsen blive sat i gang. Hvidkilde var officielt vurderet til 

281 mio. kr., og nedsættelsen af boafgiften kunne derfor spare familien for op imod 30 mio. kr.147 

Der er ingen tvivl om, at tilbagerulingen af den tidligere nedsatte boafgift vil få stor på indvirkning 

på generationsskifter i det danske erhvervsliv.  

I vores konklusion kom vi frem til, at vi ville anbefale Christian at overdrage selskabet ved 

succession til Frederik og betale gaveafgiften for ham ved hjælp af finansiering fra Kauffmann Jagt 

ApS.  

Denne model bliver ikke mulig, hvis ovenstående plan fra regeringen realiseres. Her vil 

gaveafgiften går fra at være på 2.002.545 kr. ved 6 % i gaveafgift til 5.006.363 kr. ved 15 % i 

gaveafgift. 

 

                                                           
146 https://penta.dk/vaerd-at-vide/5-love-der-lige-er-traadt-i-kraft/ 
147 https://www.dr.dk/nyheder/penge/greven-paa-hvidkilde-derfor-skal-min-soen-arve-godset-og-ikke-min-datter 

Efter ophørsspaltning
Handelsværdi, Aktiecirkulæret 41.815.879  

Passivposten 8.374.427 -   

Bundfradrag 65.700 -        

Gaveafgiftsgrundlag 33.375.752  
Gaveafgift, 15% 5.006.363    
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I en sådan situation vil Christian ikke kunne skaffe den nødvendige likviditet fra Kauffmann Jagt 

ApS til betalingen af gaveafgiften, da finansieringen bliver betydeligt større.  

Et andet alternativ ville være løsningen med salg af aktier, som nævnt i afsnit 7.5. Denne løsning vil 

ikke blive påvirket af den ændrede gaveafgift. Man kan ved finansiering ved hjælp af et gældsbrev 

holde det renteneutralt, rent skattemæssigt, ved at Frederik stifter et holdingselskab sammen med 

Christian. Frederik vil på denne måde få 75 % ejerskab i B-aktier og Christian få 25 % ejerskab i A-

aktier og på den måde får Christian på trods af lavere ejerandel bestemmende indflydelse. Den 

bestemmende indflydelse gør at Christians holdingselskab (Kauffmann Holding 2 ApS) bliver 

sambeskattet med Frederik Kauffmann Holding ApS, hvorved at renteomkostningerne i dette 

selskab i forbindelse med gældsbrevet kan udlignes med renteindtægterne i Kauffmann Holding 2 

ApS og på den måde optimere selskabsskatten.  

Ved denne model fjerner man ulempen, som der er ved et rente og afdragsfrit anfordringslån, da den 

resterende del af lånet skal indbetales til boet i tilfælde af Christians død, idet anfordringslånet 

forfalder ved død. Dette sker ikke ved et gældsbrev der ligger i selskabsform. 
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12. Forkortelser 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

AVL = Arveloven 

BAL = Boafgiftsloven 

DSKL/DBSL = Dødsboskatteloven 

DSL = Dødsboskifteloven  

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven 

FUL = Fusionsskatteloven 

KSL = Kildeskatteloven 

LL = Ligningsloven 

PBL = Pensionsbeskatningsloven 

PSL = Personskatteloven 

SEL = Selskabsskatteloven 

SSL = Statsskatteloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

ÆFL = Ægtefælleloven 
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Bilag 1 – De ti største adelige godsejere 

 

Nr Navn Titel 
Vurderet 
værdi i 
kroner

Gods Sted
Areal i 
hektar

CVR Virksomhedsform

1

Frederik 
Moltke og 
Christian 
Moltke

Grever 951 mio. kr. Bregentved
Halslev, 
Sjælland

6.555 85396919 Enkeltmandsvirkomhed

2
Bendt Tido 

Hannibal 
Wedell

Lens-greve 879 mio. kr. 
Frijsenborg og 
Wedellsborg

Hammel og 
Assens

12.775 73959713 Enkeltmandsvirkomhed

3

Michael 
Preben 

Ahlefeldt-
Laurvig-

Bille

Greve 667 mio. kr. Egeskov Slot
Kværndrup, 

Midtfyn
2.289 18553783 Enkeltmandsvirkomhed

4

Patrick 
Heini Julius 
Reventlow-

Grinling

Gods-ejer 507 mio. kr. Krenkerup
Sakskøbing, 

Lolland
3.700 25615085 Enkeltmandsvirkomhed

5

Christian 
Jørgen Jens 

Wedell-
Neergaard

Baron 433 mio. kr. Svenstrup
Borup, 

Sjælland
5.946 12564546 Enkeltmandsvirkomhed

6
Oscar Peter 

Oxholm 
Tillisch

Hof-
jægermester

413 mio. kr. Rosenfelt
Vordingborg
, Sjælland

3.089 88788613 Enkeltmandsvirkomhed

7

Otto Tage 
Henrik Axel 

Reedtz-
Thott

Lens-baron 402 mio. kr. Gavnø
Næstved, 
Sjælland

2.383 59108115 Enkeltmandsvirkomhed

8
Adam 

Christoffer 
Knuth

Lens-greve 372 mio. kr. Knuthenborg
Maribo, 
Lolland

2.402 31798701 Enkeltmandsvirkomhed

9

Morgens 
Erhard 

Frederik 
Krag-Juel-
Vind-Frijs

Greve 354 mio. kr. Halsted, Kloster
Nakskov, 
Lolland

2.668 61307915 Enkeltmandsvirkomhed

10

Frands Axel 
Michael 
Brock-
enhuus 
Schack

Greve 330 mio. kr. Giesegård
Ringsted, 
Sjælland

2.294 88705912 Enkeltmandsvirkomhed

Figur 1 - egen tilvirkning. Oplysninger taget fra artiklen "Grafik, de største adelige godsejer i Danmark" af Klaus Buster Jensen, Thomas G. Svendborg, Søs Novella og Jens 

Lykke Brandt. Yderligere oplysninger er indhentet fra cvr.dk. 
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Bilag 2 – regnskabstal Kauffmann Slots Gods A/S 

 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Bruttofortjeneste 5.444.048 1.786.401 1.727.738 1.586.955 1.843.833

Personaleomkostninger -3.200.535 -3.137.780 -3.076.255 -3.015.936 -2.956.800
Resultat før af-nedskrivninger 2.243.512 -1.351.379 -1.348.517 -1.428.981 -1.112.967

Af- og nedskrivninger -584.617 -596.448 -604.092 -188.106 -590.455
Resultat før finansielle poster 1.658.895 -1.947.827 -1.952.609 -1.617.087 -1.703.422

Indtægter af kapitalandele 2.218.168 2.416.001 1.628.050 2.693.883 1.926.626

Andre finansielle indtægter 10.379.225 4.132 123.919 6.778 94.336

Andre finansielle omkostninger -1.874.973 -3.388.767 -2.562.405 -2.294.325 -2.041.973
Resultat før skat 12.381.315 -2.916.461 -2.763.045 -1.210.751 -1.724.433

Årets skat 0 125.600 1.125.966 1.034.905 0
Årets resultat 12.381.315 -2.790.861 -1.637.079 -175.846 -1.724.433

Grunde og bygninger 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

Driftsmidler 681.382 797.042 666.138 861.061 1.026.702
Materielle anlægsaktiver 80.681.382 80.797.042 80.666.138 80.861.061 81.026.702

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 10.796.291 8.578.123 6.162.122 6.224.071 4.530.188
Finansielle anlægsaktiver 10.796.291 8.578.123 6.162.122 6.224.071 4.530.188

Anlægsaktiver i alt 91.477.673 89.375.165 86.828.260 87.085.132 85.556.890

Fremstillede varer og handelsvarer 1.941.927 799.443 645.516 610.186 675.139
Varebeholdninger i alt 1.941.927 799.443 645.516 610.186 675.139

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 1.176.834 338.832 589.417 685.720 168.200

Andre tilgodehavender 399.140 392.529 305.693 401.102 497.837

Periodeafgrænsningsposter 508.568 524.939 504.812 560.845 727.976
Tilgodehavender i alt 2.084.542 1.256.300 1.399.922 1.647.667 1.394.013

Likvider 4.843.033 2.825.315 2.793.329 1.073.980 60.865
Omsætningsaktiver i alt 8.869.502 4.881.058 4.838.767 3.331.833 2.130.017

Aktiver i alt 100.347.175 94.256.223 91.667.027 90.416.965 87.686.907

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdi 10.646.290 8.428.122 6.012.121 6.074.071 4.380.188

Overført resultat 2.941.984 -7.221.163 -2.014.301 -439.172 1.430.557
Egenkapital i alt 14.088.274 1.706.959 4.497.820 6.134.899 6.310.745

Hensættelse til udskudt skat 0 0 125.600 1.125.300 2.160.205

Gæld til realkreditinstitutter 43.152.920 43.981.402 43.981.402 44.098.095 44.056.211

Deposita 131.300 133.700 0 0 0

Anden gæld 35.694.496 39.334.301 34.700.438 30.856.204 26.347.837
Langfristede gældsforpligtelser i alt 78.978.716 83.449.403 78.681.840 74.954.299 70.404.048

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 800.000 0 0 0 0

Gæld til øvrige kreditinstitutter 555.721 3.103.537 2.732.076 3.265.427 4.153.971

Modtagne forudbetalinger fra kunder 465.874 431.375 696.900 235.400 271.462

Leverandører af varer og tjenesteydelser 545.248 555.502 397.164 535.950 289.480

Anden gæld 4.913.341 5.009.447 4.535.627 4.165.690 4.096.996
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.280.184 9.099.861 8.361.767 8.202.467 8.811.909

Gældsforpligtelser i alt 86.258.900 92.549.264 87.043.607 83.156.766 79.215.957

Passiver i alt 100.347.174 94.256.223 91.667.027 90.416.965 87.686.907

0 0 0 0 0



125 
 

Bilag 3 – regnskabstal Kauffmann Jagt ApS 

 

 

 

 

 

 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Bruttofortjeneste 4.327.912 4.978.463 4.013.935 4.703.530 3.786.568

Personaleomkostninger -1.643.021 -2.013.315 -2.030.148 -1.708.707 -1.568.284
Resultat før af-nedskrivninger 2.684.891 2.965.148 1.983.787 2.994.823 2.218.284

Af- og nedskrivninger -9.817 -6.545 0 0 0
Resultat før finansielle poster 2.675.074 2.958.603 1.983.787 2.994.823 2.218.284

Andre finansielle omkostninger -110.956 -144.100 -172.543 -64.224 -61.064
Resultat før skat 2.564.118 2.814.503 1.811.244 2.930.599 2.157.220

Årets skat -345.950 -398.502 -183.194 -236.716 -230.594
Årets resultat 2.218.168 2.416.001 1.628.050 2.693.883 1.926.626

Driftsmidler 87.724 97.541 0 0 0
Materielle anlægsaktiver 87.724 97.541 0 0 0

Anlægsaktiver i alt 87.724 97.541 0 0 0

Fremstillede varer og handelsvarer 7.729.918 7.968.619 6.797.122 6.796.442 5.526.631
Varebeholdninger i alt 7.729.918 7.968.619 6.797.122 6.796.442 5.526.631

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 6.628 56.498 43.256 63.104 55.729

Andre tilgodehavender 53.567 0 50.806 0 0
Tilgodehavender i alt 60.195 56.498 94.062 63.104 55.729

Likvider 5.445.284 4.595.564 2.944.861 1.652.459 759.306
Omsætningsaktiver i alt 13.235.397 12.620.681 9.836.045 8.512.005 6.341.666

Aktiver i alt 13.323.121 12.718.222 9.836.045 8.512.005 6.341.666

Selskabskapital 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Overført resultat 10.646.291 8.428.123 6.012.122 4.384.071 3.380.188

Foreslået udbytte 0 0 0 1.690.000 1.000.000
Egenkapital i alt 10.796.291 8.578.123 6.162.122 6.224.071 4.530.188

Hensættelse til udskudt skat 720 720 0 0 0
Hensættelse til udskudt skat i alt 720 720 0 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 85.256 89.216 49.246 96.898 55.639

Selskabsskat 193.950 190.092 0 2.814 40.369

Anden gæld 2.246.904 3.860.071 3.624.677 2.188.222 1.715.470
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.526.110 4.139.379 3.673.923 2.287.934 1.811.478

Gældsforpligtelser i alt 2.526.830 4.140.099 3.673.923 2.287.934 1.811.478

Passiver i alt 13.323.121 12.718.222 9.836.045 8.512.005 6.341.666
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Bilag 4 – spaltningsbalance 

 

Balance 2017/2018 Reguleringer KSG A/S KSG NY A/S KG Holding ApS

88,05% 11,95%

Grunde og bygninger 80.000.000 35.000.000     115.000.000 115.000.000 0

Driftsmidler 681.382 681.382 681.382 0
Materielle anlægsaktiver 80.681.382 115.681.382 115.681.382 0

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 10.796.291 6.100.380       16.896.671 0 16.896.671
Finansielle anlægsaktiver 10.796.291 16.896.671 0 16.896.671

Anlægsaktiver i alt 91.477.673 132.578.053 115.681.382 16.896.671

Fremstillede varer og handelsvarer 1.941.927 1.941.927 1.941.927 0
Varebeholdninger i alt 1.941.927 1.941.927 1.941.927 0

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 1.176.834 1.176.834 1.176.834 0

Andre tilgodehavender 399.140 399.140 399.140 0

Periodeafgrænsningsposter 508.568 508.568 508.568 0
Tilgodehavender i alt 2.084.542 2.084.542 2.084.542 0

Likvider 4.843.033 4.843.033 4.843.033 0
Omsætningsaktiver i alt 8.869.502 8.869.502 8.869.502 0

Aktiver i alt 100.347.175 41.100.380     141.447.555 124.550.884 16.896.671

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 40.000

Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdi 10.646.290 10.646.290 -    0 0 0

Overført resultat 2.941.984 44.046.670     46.988.654 41.315.879 5.632.775
Egenkapital i alt 14.088.274 47.488.654 41.815.879 5.672.775

Hensættelse til udskudt skat 0 7.700.000       7.700.000 7.700.000 0

Gæld til realkreditinstitutter 43.152.920 43.152.920 43.152.920 0

Deposita 131.300 131.300 131.300 0

Anden gæld 35.694.496 35.694.496 24.470.600 11.223.896
Langfristede gældsforpligtelser i alt 78.978.716 78.978.716 67.754.820 11.223.896

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 800.000 800.000 800.000 0

Gæld til øvrige kreditinstitutter 555.721 555.721 555.721 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 465.874 465.874 465.874 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 545.248 545.248 545.248 0

Anden gæld 4.913.342 4.913.342 4.913.342
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.280.185 7.280.185 7.280.185 0

Gældsforpligtelser i alt 86.258.901 86.258.901 75.035.005 11.223.896

Passiver i alt 100.347.175 41.100.380  141.447.555 124.550.884 16.896.671

0 -                 0 0 0

Egenkapital i procent af samlede passiver 34% 34% 34%


