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0 Resume / English summary 

This assignment is based on the Social Democracy' distention prior the election campaign in 2019. 

Their distention was to suggest several changes, hereby to restrict tax-free corporate transfer with 

higher succession charges and top taxation on capital income. Some of the most notable changes were 

in relation to the current gradual reduction of the tax rate on succession from 15 percentage to 5 

percentage in 2020. In the Social Democracy’ opinion, the gradual reduction should be reversed, so 

the tax on succession regarding corporate transfer should be 15 percentage again. 

In addition, the distention suggest a change in taxation of capital income from 42 percentage to 45 

percentage, along with a modified calculation of the inheritance tax from 15 percentage to 30 

percentage of inheritance exceeding DKK 3 million kr. 

 

The context of this distention arise the purpose of this assignment, which is to enlighten the 

consequences of the above suggestions if adopted. A fictitious case company with a well-consolidated 

business model has been prepared for this analysis to generate the consequences. 

Given the gradual reduction of the tax rate on successions to 5 percentage in 2020, it has been an 

assumption that many companies have planned a generational change in 2020, and they are now to 

be affected by this revolution. 

 

The purpose of this assignment has therefore also focused on the possibilities of making the 

generational change in 2019, in order to gain advantage of the current lower tax-rate on successions. 

We have prepared five solutions, which all contribute to an understanding and focus on different 

perspectives. 

 

The analysis helped to illustrate how difficult it is for a well-consolidated company to get by with the 

planned changes. It is more troubling to imagine if a succession even is possible for companies with 

big debt as the tax charges grow. Ultimately, this can end poorly for those companies that are not able 

to finance this. 

 

The assignment concludes that it may not always be the most attractive solution to do a succession 

for a company, nor for entrusts or acquirers – especially not when the tax rate changes to 15 

percentage. The cash flow consequences of the “rollback” effects may also cause an effect on the 

Danish macroeconomics with lesser job opportunities and hence a lower corporate taxes. 
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1 Emne og opbygning  

1.1 Indledning  

Dét at ville udrette noget med en så dybtfølt iver, at man er villig til at slide og slæbe for det, i troen – 

og håbet – om at det her giver mere mening. Denne iver og engagement danner grundlag for dét 

begreb, vi rundt på arbejdspladser og i hobbyforeninger kalder “hjertebørn”. Hele denne 

entreprenøregenskab danner grundlaget for at føre noget videre og dermed også grundlaget for 

virksomhedsoverdragelser. Behovet for virksomhedsoverdragelserne opstår som følge af ønsket om 

at søsætte sine bedrifter og føre dem videre til næste generation med et fundament, der kan blomstre 

og udvikle sig.  

 

Med udgangspunkt i loven, der muliggør virksomhedsoverdragelser som følge af succession ved 

generationsskifte, er der fra politisk side interesse i at regulere afgifts- og skattetyngde, når disse 

omstruktureringer står for døren.  

Socialdemokratiet har med deres finansudspil forud for valget, redegjort for deres interesse i at rulle 

tidligere ”rabat ordning” tilbage, med påstanden om at dette eksklusivt varetager velhavende 

virksomhedsindehaveres interesse.  

 

Opgaven tager udgangspunkt i Socialdemokratiets tidlige udspil, forud for valget, om at:  

- tilbagerulle sænkningen på gaveafgiften og således hæve den til 15 pct.  

- yderligere hævning af gaveafgiften til 30 pct. ved arv der overstiger 3 mio. kr.  

- yderligere hævning af beskatning af kapitalgevinster over progressionsgrænsen til 45 pct.  

 

På trods af, at det endelige udspil til finansloven udelukkende indeholdt ét af ovenstående punkter, 

nemlig tilbagerulning af tidligere sænkning af gaveafgift ved succession, tager opgaven afsæt i de 

mange stramninger, som Socialdemokratiet har foreslået i deres udspil ”Økonomisk retfærdighed – 

Danmark er for lille til store forskelle”.  

 

De i udspillet anførte stramninger fører i deres udgangspunkt til en højere afgifts- og skattetyngde ved 

generationsskifter og de afledte effekter heraf, således yderligere gældsætning for danske 

erhvervsdrivende og måske endda ringere vilkår for successorer end uafhængige købere.  

 

Opgaven søger at skildre, hvor store de reelle konsekvenser er for de virksomheder, der overvejer at 

gennemføre generationsskifter på baggrund af de udvalgte stramninger i Socialdemokratiets udspil 
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ovenfor. I dette øjemed kigger vi på konsekvenserne for en fiktiv velkonsolideret virksomhedscase, 

der kan danne et generelt og realistisk grundlag for beregningerne.  

 

Velvidende om, at det ikke er alle virksomheder der er velkonsoliderede, skildres konsekvenser for 

overdrager, erhververe og virksomhed, således at beregningerne kan benyttes i bred forstand, set i 

relation til andre virksomheder og de konsekvenser, stramningerne medfører for den almindelige 

dansker, der er erhvervsdrivende og skattepligtige til Danmark. 

 

Med de anførte stramninger i fokus, er det således vigtigt, at virksomhedens fremtidige drift, 

konkurrencedygtighed og overlevelsesevne ikke kompromitteres under et ejerskifte og eventuelt 

ledelsesskifte. Det er altafgørende, at virksomheden formår at bibeholde de synergier, der allerede er 

skabt, da de danner grundlag for den videre udvikling og fortsatte drift efter overdragelsen har fundet 

sted. I relation til dette er det endvidere vigtigt at kunne opstille et realistisk scenarie, der lever op til 

de selskabsretlige aspekter og belyser den individuelle afgifts- og skattetyngde ved gennemførelse af 

generationsskiftet efter en hypotetisk vedtagelse af stramningerne. 
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1.2 Problemstilling  

Udfordringerne ved en virksomhedsoverdragelse følger af de lovgivningsmæssige forhold, som 

aktionærer og anpartshavere skal overholde ved overdragelse til erhververe, der skal overtage med 

henblik på at succedere eller erhverve. De forudgående historiske finansielle præstationer for 

overdragelsen kan meget vel være afgørende for mulighederne, da en succession fra et socialpolitisk 

synspunkt er arveforskud, der bør afgiftspålægges på lige fod med gaver over bundgrænserne.  

 

Vores problemstilling søger at tage udgangspunkt i Socialdemokratiets udspil ” ”Økonomisk 

retfærdighed – Danmark er for lille til store forskelle” for således at synliggøre den ændrede afgifts- 

og skattetyngde på baggrund af disse hypotetiske forslag om øget modificering i arveafgiften af 

velhavende virksomhedsejer – overdrager, såvel som erhverver.  

 

Socialdemokratiet fremkom i slutningen af 2018 med et udspil om nye tiltag, som de ønskede at 

implementere i dansk lovgivning, primært med fokus på uligheden af hhv. “fattige” og “den øverste 

kvotient velstillede i Danmark”1. Udspillet indeholdt 17 forslag, der sigter mod at gøre uligheden i 

Danmark mindre.  

 

Efter folketingsvalget den 5. juni 2019 blev det fra Socialdemokratiet fastsat, at forslagene i dette 

udspil forventes at ville blive til en realitet, hvis de fik magten til det. Blandt de i alt 17 forslag til 

økonomiske tiltag i deres tidligere udspil, har flere af disse forslag større indflydelse på 

konsekvenserne, der skildres i nærværende opgave. 

 

Socialdemokratiet har i perioden efter deres regeringsdannelse arbejdet på et finanslovforslag, der 

blev fremsat den 2. oktober i år2. På trods af at det fremsatte forslag til finansloven tager afsæt i langt 

færre skattemæssige stramninger end det oprindelige udspil, tager vi i nærværende opgave afsæt i de 

tungeste stramninger, der relaterer sig til generationsskifte i danske virksomheder. 

 

I opgaven lægger vi vægt på følgende hypotetiske stramninger i problemstillingen: 

- Nuværende regler om gaveafgift på 6 pct. i forbindelse med succession i visse virksomheder 

forøges til 15 pct. (Indgår i det fremsatte forslag til finansloven). 

- Modifikation af arveafgiften, således at arv der overstiger 3 mio. kr. afgiftspålægges med 30 

pct. (Indgår ikke i det fremsatte forslag til finansloven). 

                                                
1 Frederiksen, Mette: Danmark er for lille til store forskelle   
2 https://www.fm.dk/publikationer/2019/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2020  

https://www.fm.dk/publikationer/2019/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2020
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- Forøgelse af den skattefrie bundgrænse ved arv fra 295 t.kr. til 500 t.kr. som eneste lempelse. 

(Indgår ikke i det fremsatte forslag til finansloven). 

- Topskat residual for beskatning af kapitalindkomst ved at hæve beskatningen af 

kapitalgevinster over progressionsgrænsen til fra 42 pct. til 45 pct. (Indgår ikke i det fremsatte 

forslag til finansloven). 

 

Ovennævnte hypotetiske ændringer til finansloven jfr. Socialdemokratiets tidligere udspil danner 

således grundlag for problemstillingen og opgavens begrebsramme, uagtet om de er vedtaget eller ej. 

Opgaven har til hensigt at fremlægge afgifts- og skattetyngdens facetter i forbindelse med et 

generationsskifte og synliggøre hvilket likviditetsbehov, der er nødvendigt for de involverede parter, 

hvis skatten ikke opgøres i forbindelse med generationsskiftet, når ovenstående krav om øget afgifts- 

og skattetyngde skal imødekommes. 

 

Det tidligere udspil lægger en klar linje for Socialdemokratiets oprindelige intentioner for dansk politik, 

hvorfor dette meget vel kan blive en realitet på et senere tidspunkt, afhængigt af deres periode ved 

roret i dansk politik. De oprindelige intentioner kan således ende med at få direkte betydning på et 

senere tidspunkt, når det kommer til beskatningen ved afhændelse af kapitalandele forud for 

succession eller for den sags skyld skattepligtige overdragelser. Nærværende opgave søger således at 

klarlægge en oversigt over konsekvenserne for både overdrager, erhverver og virksomhed efter de i 

opgaven hypotetiske og fastsatte stramninger. 

 

Vi har opstillet en fiktiv virksomhed udelukkende til brug for at vise omfanget af konsekvenserne for 

henholdsvis overdrager, erhverver og virksomhed. Den endelige præsentation af løsningerne skal 

således vise, hvor og for hvem der skabes værdi i dette trepartsforhold – udover den værdi det skaber 

for staten. 

 

 

1.2.1 Problemformulering og undersøgende spørgsmål  

Med fokus på de fastsatte kriterier i opgavens indledning og problemstilling er opgavens 

hovedspørgsmål formuleret “Hvorledes gennemføres et generationsskifte mest hensigtsmæssigt for 

overdrager, erhverver og virksomhed, når de opstillede ændringer i afgifts- og beskatningstyngden 

får indvirkning” 
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Til brug for besvarelse af ovenstående problemformulering og primære hovedspørgsmål, behandles 

følgende underspørgsmål som en del af analysen: 

i. Hvilke afgifts- og skattemæssige konsekvenser er der ved implementering af de opstillede 

stramninger? 

ii. Hvilke lovgivningsaspekter er relevante og gældende i forbindelse med et generationsskifte? 

iii. Hvilke hensigtsmæssige muligheder foreligger der for overdrager og erhverver i forbindelse 

med virksomhedsoverdragelse på baggrund af de fastsatte kriterier? 

iv. Hvordan påvirker de afgifts- og skattemæssige konsekvenser forudsætningerne for den 

fremtidige drift af virksomheden? 

v. Hvordan sondrer overdrager og erhverver mellem overdragelsesmulighederne for samtidig at 

sikre en fremtidig konkurrencedygtig virksomhed? 

 

 

1.3 Afgrænsning  

Opgaven udspringer af ovenstående problemstillinger i relation til Socialdemokratiets udspil omkring 

økonomisk retfærdighed og bygges således op til at behandle et fokus omkring generationsskifte i 

levende live samt konsekvenserne ved tvungen generationsskifte eller overdragelse ved dødsfald. 

Konsekvenserne ved disse regler holdes op imod helt almindelige afståelse, idet reglerne vurderes at 

påvirke både overdrager, erhverver og virksomheden i en sådan grad, at det kan være vanskeligt at 

afgøre, hvilken omstrukturering der er den mest hensigtsmæssige.  

 

Opgaven afgrænses til at tage udgangspunkt i en standardiseret produktionsvirksomhed, der 

endvidere ejer et datterselskab, hvori der befinder sig en ejendom, som delvist benyttes til domicil og 

delvist til udlejning. 

Der er i virksomhedscasen ikke etableret holdingstruktur forud for overdragelsen, hvorfor 

indehaveren ejer aktierne i produktionsvirksomheden personligt. 

På baggrund af valget om virksomhedsformerne, herunder aktieselskab og anpartsselskab, afgrænses 

opgaven fra at indeholde øvrige selskabsformer samt personlige erhvervsvirksomheder. 

 

Virksomhedsoverdragelsen vil på baggrund af dette tage udgangspunkt i overdragelse af begge 

virksomheder på baggrund af de af loven anviste vejledninger for værdiansættelse af aktiver, 

gældsforpligtelser, opgørelse af goodwill samt endelig afståelse og/eller overdragelse af aktier og 

anparter med og uden gaveelement. 
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Den fiktive virksomhedscase er udelukkende opbygget til brug for opgavens udformning, og tager 

således udgangspunkt i en velkonsolideret virksomhed, hvor virksomheden har en forholdsvis stor 

andel af produktionsmateriel samt en koncernejet ejendom, der skal tages stilling til. 

Den velkonsoliderede virksomhed har desuden en stor likvid beholdning som følge af virksomhedens 

mange års store positive resultater og manglende holdingstruktur. Virksomheden har igennem de 

seneste mange år udelukkende oplevet selvfinansieret vækst og har dermed hverken opkøbt 

konkurrenter eller gældsat sig, hvorfor der i balancen ikke forekommer goodwill eller langfristede lån 

forud for virksomhedsoverdragelsen. 

 

Opgaven afgrænses således til at kunne tage afsæt i de af loven anviste teoretiske og praktiske 

værdiansættelsescirkulærer/-vejledninger, uden at der skal foretages særskilte modifikationer som 

ved eksempelvis i finansieringsvirksomheder. I relation til de anførte vejledninger afgrænses opgaven 

til at indeholde værdiansættelse af ejendomme, aktier, anparter og goodwill jfr. cirkulære nr. 185 af 

17. november 1982, TSS-cirkulære 2000-9 samt TSS-cirkulære 2000-10. Endvidere indarbejdes 

Skattestyrelsens vejledninger og praksis for at opnå at egnet grundlag for den reelle handelsværdi, 

hvorfor der afgrænses fra at benytte værdiansættelsesmodellerne i værdiansættelsesvejledningen ”E 

nr. 238 af 15. januar 2013”. Opgaven vil således ikke indeholde uddybende teori og praktisk 

anvendelse af discounted cash flow modellen, economic value added modellen, residual indkomst 

modeller eller modeller, der indeholder multipler til værdiansættelse. 

 

De to virksomheder i vores virksomhedscase har opbygget en stor goodwill og et stort likvidt 

beredskab, hvilket påvirker en afgrænsning til at demonstrere pengetanksreglen på baggrund af 

aktivkriteriet. Modsætningsvis afgrænses opgaven fra at indeholde pengetanksreglen på baggrund af 

indtægtskriteriet, idet der i langt overvejende grad ikke er indtægter fra driftsfremmede investeringer. 

Vi vil dog omfavne sondringerne mellem de to kriterier i vores teoretiske afsnit, således at der 

redegøres for brugen og korrekt valg af metode. 

 

Essensen af virksomhedsoverdragelsen tager udgangspunkt i indehaverens skattemæssige stilling i 

unoterede skattepligtige porteføljeaktier, som han ejer forud for generationsskiftet. Det bemærkes, 

at indehaveren desuden er den eneste aktionær forud for virksomhedsoverdragelsen, hvorfor der 

afgrænses fra at indarbejde ændringer, der tilgodeser eventuelle øvrige ejere. 
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I overdragelsesøjemed vil det blive behandlet, at indehaveren afstår sin ejerandel med henholdsvis 

afståelsesscenarier og successionsscenarier til tre børn og én nøglemedarbejder, for at kunne skildre 

konsekvenserne ved disse scenarier for henholdsvis overdrager, erhverver og virksomhed. 

Det er i indehaverens interesse, givet hans alder, at modtage et provenu, der kan forsøde tilværelsen 

efter overdragelsen. 

Endvidere er det i erhververnes interesser, at der etableres holdingselskaber, specielt når ejerkredsen 

defineres af flere ejere, hvorfor der som udgangspunkt skal være en ejerandel på minimum 10 pct. af 

kapitalen for hver ejer. 

Alle involverede parter i virksomhedsoverdragelsen er forudsat at være skattepligtige til Danmark 

uden ophør af skattepligten forud eller efter virksomhedsoverdragelsen. 

 

På baggrund af ovenstående opstilles følgende forudsætninger: 

1. Oprindelig indehaver modtager rundt 10 mio. kr. i provenu efter skat og udgår fuldstændigt 

fra ejerkredsen 

2. Nøglemedarbejder modtager ca. 10 pct. af ejerandelene (dog minimum 10 pct.) 

3. Den resterende ejerandel fordeles ligeligt mellem børnene 

 

Den fiktive virksomhedscase præsenteres i kapitel 2 med ovenstående forudsætninger for 

virksomhedsoverdragelsen og vil således indeholde de selskabsretlige og skattemæssige aspekter i 

lyset af de ovenfor anførte kriterier og forudsætninger. 

 

Opgaven afgrænses således i sin helhed på baggrund af ovenstående og vil ikke indeholde følgende 

elementer: 

- Scenerier om overdragelse til ægtefælle, da ægtefælle er samme alder som indehaver. 

- Arveretlige udfordringer ved dødsfald og arv, der opgøres til både ægtefæller og børn, 

afgrænses opgaven fra ikke at indeholde, idet opgaven holder fokus på skattemæssige 

udfordringer for generationsskifter ved dødsfald. 

- Regler vedrørende særeje vil ligeledes ikke indgå i opgavens helhed, idet fokus rettes mod de 

skattemæssige konsekvenser. 

- Børnenes reelle ægteskabsforhold inddrages ikke i opgaven. 

- Virksomhedscasen er opbygget hvor, ét af børnene er en aktiv del af virksomheden. 

For at undgå udtømmende og overflødige beregninger i forbindelse med succession, hvor den 

aktive deltager forfordeles, afgrænses opgaven til at opgøre en ligedeling af formuen i 

selskabet for at skabe et generelt grundlag for de skattemæssige konsekvenser. 
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- Scenarier hvor barnet, der aktivt deltager, går bort som den første eller under processen, vil 

heller ikke blive inddraget i opgaven. 

- Successionsmuligheden, hvor der sker overdragelse til en fond, inddrages ikke i opgaven. 

- Behandlingen af den forudgående due diligence arbejder som følge af overtagelse af 

virksomhed. 

- Behandlingen af de medarbejderressourcer, videnressourcer eller knowhow der er etableret 

i virksomheden, idet det vurderes, at den standardiserede produktion er sikret i et 

overdragelsesscenarie, hvor nøglemedarbejderen er produktionsingeniøren bag maskinerne, 

der skal sikre, at driften kan fortsætte som før virksomhedsoverdragelsen. 

- Behandlingen af de ledelsesmæssige forhold som følge af virksomhedsoverdragelsen, 

herunder hverken eventuelle ændringer i ledelsesstruktur eller ledelsesbaggrund og 

ledelsesevner for den nye leder af virksomheden. 

- Den skattemæssige behandling af underskudsbegrænsning ved væsentlig udskiftning af 

ejerkredsen. (Virksomhedscasen vil således ikke indeholde fremførbare underskud). 

- Ingen korrektion af ejertidsnedslag i forbindelse med afståelsesbeskatningen for aktier 

erhvervet før 19. maj 1993. (Det bemærkes, at den fiktive virksomhed i virksomhedscasen er 

etableret efter denne dato). 

- Ingen behandling af andre selskabsformer end aktieselskab og anpartsselskab. 

- Ingen behandling af frister i forbindelse med diverse omstruktureringer, men udelukkende 

behandling af muligheder og afgifts- og beskatningstyngde. 

 

 

1.4 Metode  

Nærværende opgave er udarbejdet som afsluttende kandidatspeciale på cand.merc.aud studiet ved 

Copenhagen Business School, med udgangspunktet i at behandle skatteretlige aspekter i forbindelse 

med generationsskifte i virksomheder. 

 

I metoden tages overordnet udgangspunkt i den juridiske metode, herunder den lovgivning der 

regulerer mulighederne for skattemæssige successioner. Af den juridiske metode følger en skatteretlig 

metode, der bygger på et dybdegående indblik i de skatteretlige vejledninger og aspekter, der 

omfavner rammerne og betingelserne ved skattemæssige successioner. Disse deskriptive afsnit søger 

at bygge fundamentet og forståelsen for de efterfølgende analyser og muligheder for den pågældende 

virksomhedscase. 
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Afhandlingen er således bygget op efter en byggeklods-model, som vist i kapitel 1.8 Struktur og 

disposition. Modellen vurderes egnet til at klæde læseren på omkring hvilke juridiske og skatteretlige 

elementer, der har indvirkning på handlemulighederne for den pågældende virksomhedscase. 

 

Med udgangspunkt i allerede fastsat lovgivning som kilde til denne afhandling, tages der således 

udgangspunkt i sekundær data for besvarelse af problemformuleringen. Problemformuleringen 

redegør for afsæt i en fiktiv implementering af kriterier på baggrund af det tidligere udspil fra 

Socialdemokratiet om økonomisk retfærdighed, hvorfor dette også består i sekundær data. 

Problemformuleringen bygger således på implementeringen af forhold, der forventes realiseret og 

forhold det udelukkende er af Socialdemokratiets idegrundlag – udelukkende for at belyse, hvor 

omfattende konsekvenserne er ved at implementere dette. 

 

Med afsæt i den fastsatte problemstilling, problemformulering og afgrænsning har vi valgt følgende 

generationsskiftemodeller til at belyse de skattemæssige konsekvenser i relation til den opstillede 

virksomhedscase: 

1. Ordinært salg af aktier med afståelsesbeskatning samt delvis gave på baggrund af den 

nuværende selskabsstruktur (udgangspunkt) 

2. Succession i aktier samt gaveelement på baggrund af den nuværende selskabsstruktur 

(udgangspunkt) 

3. Ændring af ejerstrukturen ved brugen af A/B model med kapitalforhøjelse, holdingstruktur, 

forlods udbytteret og succession 

4. Ændring af selskabsstruktur ved etablering af holdingstruktur med aktieombytning og 

efterfølgende spaltning med succession 

5. Ændring af selskabsstruktur ved grenspaltning, aktieombytning og succession. 

 

Generationsskiftemodellerne tager udgangspunkt i det ordinære grundlag og de heraf afledte 

muligheder (pkt. 1 og pkt. 2). I relation til det ordinære grundlag, hvor der sker overdragelse enten 

ved skattepligtigt salg eller skattefri overdragelse, er det nødvendigt at opgøre de skattemæssige 

konsekvenser heraf, for dernæst at kunne holde dette op imod de efterfølgende modeller. 

I de 3 efterfølgende scenarier, hvor der i selskabsstrukturen skal indgå holdingstruktur fremadrettet, 

er det nødvendigt at opgøre, om de skattemæssige konsekvenser ved succession er så store, at de 

bliver vanskelige at finansiere i praksis. Da både finansiering og gaveelement er et altafgørende 

element for overdrager og erhververe, inddrages A/B modellen for at belyse konsekvenserne ved en 

alternativ løsning, hvor en medarbejder udelukkende succederer i ejerandele uden de tilknyttede 
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værdier, for at nedbringe dennes finansieringsbehov. Efterfølgende inddrages en model med 

etablering af holdingselskab, som spaltes forinden successionen. I denne model indgår ikke forlods 

udbytteret, hvorfor medarbejderen succederer i en højere værdi i selskabet og afgifts- og 

skattetyngden af disse to modeller kan herved sammenlignes. Afslutningsvist inddrages en model der 

viser en omstrukturering, hvor selskaberne kan overdrages samlet eller enkeltvist. 

 

1.5 Målgruppe 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet i 2. halvår 2019 med henblik på at behandle et idegrundlag 

om konstrueret økonomisk retfærdighed i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 

Formålet med udarbejdelse af opgaven er i udgangspunktet at udfærdige et kandidatspeciale efter de 

af Copenhagen Business School fastsatte retningslinjer.  

 

Det er formålet med opgaven, at der demonstreres en gennemgang af regelsæt, der ligger forud for 

en virksomhedsoverdragelse samt de skatteretlige konsekvenser, der påvirker pengestrømme for 

overdrager, erhverver og virksomhed ved gennemførelse af en virksomhedsoverdragelse. Det er 

således også et formål at demonstrere forståelsen af emnets faglige karakter i relation til politiske 

tiltag og holdninger, der løbende kan påvirke danske virksomheder.  

 

Opgaven skal desuden omfatte brugen af grundlæggende lovgivning og vejledninger til opgørelse af 

de lovkrævede beregninger forud for en virksomhedsoverdragelse. 

En gennemgang af forskellige beregninger, der tager afsæt i skattelovgivningen, vil derfor følge af 

opgavens analysedel.  

 

Med afsæt i ovenstående defineres målgruppen til primært at være virksomhedsejere, der står overfor 

et generationsskiftescenarie og ønsker redegørelse over de bagvedliggende elementer, der er 

styrende for den forudgående proces i et ejerskifte. Endvidere defineres målgruppen til at omfatte 

andre studerende, der ønsker indblik i de skatteretlige aspekter i dette henseende. 

 

 

1.6 Dataindsamling og kildekritik 

Dataindsamlingen forud for opgaven samt under udarbejdelsen har været baseret på udelukkende 

brug af sekundær data, idet vi tager udgangspunkt i en generel generationsskiftemodel for opgavens 
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opbygning og i opbygningen implementerer fiktive hypoteser, der er fastsat som agenda forud for en 

politisk valgkamp i år 2019 i Danmark.  

 

Udgangspunktet for en stor del af den benyttede lovgivning er, at den ikke er opdateret indenfor de 

seneste år, hvorfor den er godt forankret i den niche af det danske erhvervsliv, der beskæftiger sig 

med rådgivning om generationsskifter og virksomhedsoverdragelser. 

Den ordinære metode omkring generationsskifter og virksomhedsoverdragelser er således uændret, 

hvorfor der lægges vægt på de stramninger, der fremgår af Socialdemokratiets udspil som tidligere 

nævnt. 

 

Dataindsamlingen er således baseret på en antagelse om, at den grundlæggende lovgivning ikke 

ændres som følge af det omtalte udspil af Socialdemokratiet, hvilket kan skabe divergens til 

lighedsgrundsætningen i allerede etableret lovgivning. 

 

Vi har ved søgning af data til nærværende opgave været yderst kildekritiske, da vi per definition må 

antage, at sekundær data i form af allerede behandlet empirisk data ikke kan være behandlet 100 pct. 

objektivt. Dette imødegås dog ved, at nugældende lovgivning ikke er ændret og vejledningerne til brug 

for beregningerne og analyserne i modellen er fastsat i Skattestyrelsens vejledninger, der søger at 

holde ensartet perspektiv. 

 

Data til brug for nærværende opgave har således kort og godt bestået af eksisterende teori samt 

allerede forud behandlet empirisk data. Dette er vurderet som en fordel, da disse data ikke kræver 

yderligere behandling eller redigering før anvendelse. Ulempen herved er dog, at allerede behandlet 

data som udgangspunkt er blevet behandlet med henblik på besvarelse af gældende problemstillinger 

og opgavens problemstilling er derfor ændret for at anskue et konstrueret scenarie af retfærdighed – 

en retfærdighed der måske divergerer med lighedsgrundsætningen.  

 

På trods af at Socialdemokratiet ikke har implementeret alle deres synspunkter i den fremsatte 

finanslov, er det dog vurderet relevant at tage afsæt i de definererede kriterier som anført under 

problemstillingen, da disse vurderes at omfatte virksomheder generelt og i høj grad påvirke dansk 

erhvervsliv. 

 

Der følger afslutningsvis i opgaven en litteraturliste, der danner et overblik over benyttet lovgivning 

mv. 
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1.7 Kvalitetsvurdering af data  

Af hensyn til de valgte data, som primært er sekundært data, har vores valg af litteratur primært været 

fokuseret på materiale udarbejdet med en objektiv og ensrettet tilgang. Vi har primært benyttet 

lærebøger fra fag på cand.merc.aud. studiet. Derudover har vi anvendt materiale udarbejdet af 

Skattestyrelsen, hvor vi endvidere har inddraget krydsreferencer til tidligere sager, der er med til at 

stadfæste lovgivning samt praksis. 

 

Analysedelen af nærværende opgave vil dog have fokus på anvendelsen af hypotetiske forslag om 

ændringer i afgifts- og beskatningstyngden fastsat fra et politisk synspunkt. Herunder vil der således 

træde enkelte ændringer i kraft, såfremt finansloven vedtages i sin nuværende form og andre forslag 

fra det politiske udspil vurderes ikke at have reel indflydelse ved vedtagelse af den fremsatte finanslov. 

 

Det er således kun en del af resultaterne, der vil have en reel indflydelse, som der redegøres for under 

udarbejdelse af analyserne.  

 

 

1.8 Struktur og disposition  

Afhandlingen er opbygget og struktureret efter metodevalget, der søger at analysere og anskue 

konsekvenserne af de opstillede kriterier og forudsætninger i problemformuleringen der imødegår 

konsekvenserne for et generationsskifte i en fiktiv virksomhedscase i relation til Socialdemokratiets 

udspil om økonomisk retfærdighed.  

 

Den anvendte fremgangsmåde til besvarelse af problemformuleringen er således opbygget efter en 

struktureret og overskuelig metode, som består af følgende centrale områder i opgavens opbygning, 

analyse, løsningsforslag og konklusion.  
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Med afsæt i udgangspunktet for opgaven, herunder de foregående afsnit med problemformulering og 

metodeafsnit er opgaven opbygget efter nedenstående struktur som illustreres i figuren nedenfor:  

 

 

Figur 1: Struktur og disposition, kilde: egen tilvirkning 

 

 

  



21 
  

2 Præsentation af virksomhedscase 

Casen for nærværende opgave tager udgangspunkt i en fiktiv virksomhed, som vi selvstændigt har 

bygget op på baggrund af vores baggrund og kendskab til reelle virksomheder, som er søgt afspejlet i 

de vedlagte bilag med fiktive resultatopgørelser, balancer og dekomponering af regnskabstal, der er 

vurderet relevante i et generationsskiftescenarie (se bilag 1-8). 

 

Overordnet søger nedenstående case at afspejle en ordinær produktionsvirksomhed med 

datterselskab, der ejer den pågældende ejendom, som produktionen styres fra. De involverede parter 

i nedenstående case er fiktive personer, hvor der frem for alt er lagt vægt på at krydre anonymitet 

som et afgørende element. 

 

 

2.1 Involverede parter 

Dis9 A/S er ejet af Anders And på 58 år. Anders har med sin kone Andersine deres 3 børn Rip And på 

38 år, Rap And på 36 år og Rup And på 32 år, hvoraf Rip er ansat i Dis9 A/S. Rap og Rup har ikke haft 

den store interesse for Dis9 A/S, hvorfor de er gået andre veje og arbejder i en anden branche. Rap og 

Rup har ligeledes ingen interesse i at indgå i den daglige drift af Dis9 A/S fremadrettet, men det er 

Anders Ands planer, at alle børn skal indgå i en fremtidig ejerstruktur ligeligt. 

 

Anders And er politisk interesseret og har hørt om Socialdemokratiets udspil vedrørende stramningen 

inden for generationsskifte og gaveafgift. Anders And er derfor interesseret i at høre, om en fjer er 

blevet til 10 høns, eller om det er sandt, at bo- og gaveafgiften skal fordobles, samtidig med en 

tilbagerulning af igangværende nedtrapning af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte 

og hvilke konsekvenser det vil have i forbindelse med de kommende års planlægning af 

generationsskiftet, hvor børnene inddrages i ejerstrukturen. 

 

Overordnet er Dis9 A/S en produktionsvirksomhed, der igennem de sidste 25 år har produceret og 

leveret nuggets til større fastfoodkæder MacD A/S og Burger Kongen A/S. 

 

Efter nogle vellykkede år med driften i Dis9 A/S var der opsparet rigelig likviditet til at opkøbe 

ejendommen, man brugte til produktionen. I forbindelse med erhvervelse af ejendommen fra onklen, 

Joachim Von And, oprettede Anders sammen med sin advokat og revisor et datterselskab til Dis9 A/S 

som hedder Nora Malkeko ApS. Opkøbet blev håndteret således, at Dis9 A/S udlånte 6 mio. kr. til Nora 
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Malkeko ApS i forbindelse med erhvervelse af ejendommen, idet Dis9 A/S på daværende tidspunkt 

havde tilstrækkelig fri kapital til det.  

 

Ved oprettelsen af datterselskabet og erhvervelse af ejendommen, der delvist skulle indgå som 

domicilejendom, blev der i samme ombæring også etableret national sambeskatning mellem 

selskaberne.  

 

Dis9 A/S har den dag i dag hovedsæde i Andeby, hvorfra selskabet driver både produktion og 

administration fra den ejendom, man erhvervede i tidernes morgen fra onklen.  

Det er også et ønske, at ejendommen fortsætter med at være domicilejendom og indgår i den 

fremadrettede selskabsstruktur og ejerstruktur. 

 

Anders har kunnet oplyse, at 1/3 af ejendommen i de senere år benyttes til både produktion og 

administration som domicil for Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS. De resterende 2/3 af ejendommens 

samlede areal udlejes til et lokalt pengeinstitut, der i dag går under navnet “Andebys Pengetank”. 

 

Efter mange års vellykket drift af selskaberne Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS, der løbende har givet 

overskud, er mellemværende mellem selskaberne for længst indfriet og der foreligger ikke længere et 

lån, såvel som Dis9 A/S også har været selvfinansierende, som afspejler sig i afkast af mange år med 

en effektiv efterspørgsel på nuggets og fornuftig styring af omkostningsbasen. 

 

Dis9 A/S beskæftiger omtrent 50 medarbejdere, hvoraf størstedelen har været i virksomheden 

gennem mange år, heriblandt Georg Gearløs, der har været med siden starten. Georg har gennem 

årene været med til at effektivisere produktionsmaskinerne, således at de følger med efterspørgslen, 

og er i denne sammenhæng en værdifuld nøglemedarbejder.  

 

Georg er produktionsleder og har ansvaret for, at maskinparken ikke bryder sammen og konstant kan 

levere den produktion, der svarer til efterspørgslen. Derudover er Anders klar over, at Georg har en 

perifer familiær tilknytning til ejerne af Burger Kongen A/S, da han i sin tid skaffede kontakterne, 

hvorfor Anders er klar over, at deres forhold også er med til at præge samarbejdet for driften i Dis9 

A/S. Anders ønsker derfor, at Georg kommer til at indgå i ejerstrukturen samt fortsætter i den daglige 

drift med måske større interesse i både virksomheden og samarbejdspartnere. 
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Anders And har et ønske om at ejerstrukturen i forbindelse med overdragelsen i denne etape sker 

således, at Georg Gearløs får minimum 10 pct. da, de har hørt, at dette giver mulighed for 

skattemæssige fordele ved udbytter. Anders har desuden vurderet, at en ejerandel på mindre en 10 

pct. ikke giver Georg incitament for at fortsætte og bidrage på samme vis som hidtil. 

 

I relation til ejerandelene for Anders selv og børnene, er det ikke så vigtigt, hvornår eller hvorledes 

ejerandelene fordeles, dog er det et krav, at den bestemmende indflydelse over selskaberne forbliver 

i familien ved eventuel forkøbsret i forbindelse med dødsfald. Derudover ønsker Anders ikke at lægge 

op til uenigheder mellem børnene, hvorfor han ønsker en ligelig fordeling. 

 

Anders har desuden et ønske om at modtage en betaling i forbindelse med overdragelse af 

virksomheden, således at han har til pensionsalderen, der står for døren med Andersine. Anders vil 

derfor gerne have et overblik over de løsninger der er, således han har mulighed for at vurdere den 

mest hensigtsmæssige løsning samt hvilke muligheder, der er for at gennemføre generationsskiftet 

inden de nye regler træder i kraft. 

 

 

2.2 Ejerstruktur 

Anders And har optegnet den nuværende ejerstruktur til brug for gennemgangen, som danner 

grundlag for den videre behandling. Ejerstrukturen er vist i figuren nedenfor: 

 

 

Figur 2: Ejerstruktur, kilde: egen tilvirkning 

 

 

 

Anders 
And

Dis9 A/S

Nora 
Malkeko ApS
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2.3 Formueforhold 

Anders And er eneaktionær i Dis9 A/S og har igennem årene udloddet udbytter til køb af hus og 

sommerhus i udlandet, hvorfor han og konen ikke længere har gæld. 

 

Som en del af lønningerne i Dis9 har han indbetalt til en pensionsordning, således at han har sparet 

midler op til pensionsalderen og Anders har gennem de seneste år udloddet udbytter fra Dis9 A/S til 

sig i en fornuftig størrelse. 

 

Anders er tidligere blevet rådgivet af sin revisor til at etablere en holdingstruktur, men har fravalgt 

denne løsning for at bevare en simpel struktur. 

 

I relation til Socialdemokratiets udspil er Anders nu blevet i tvivl om, om dette har været den rette 

beslutning. 

 

Anders har sendt relevante regnskabstal og materiale, herunder resultatopgørelser, balancer og 

skatteopgørelse for selskaberne til brug for vores rådgivning i forbindelse med planlægning af 

generationsskiftet. Materialet følger vedlagt som bilag til opgaven. 

 

Børnene Rip, Rap og Rup har ingen nævneværdige opsparinger, udover lidt friværdi i deres 

ejerlejligheder. 

 

Georg Gearløs har igennem sine mange år med en flot lederstilling formået at afdrage sit boliglån 

fuldstændigt, og samtidig har han oparbejdet en opsparing på 2 mio. kr. 

 

 

2.4 Virksomheden og Anders 

Anders And har i sine tidligere år i Dis9 A/S haft fokus på vækst og udvikling af virksomheden, men har 

igennem de senere år erfaret, at virksomheden befinder sig på et fornuftigt niveau, hvor det er 

vanskeligt at vækste yderligere. Rip er dog ihærdig i sit ansættelsesforhold i Dis9 A/S og har udforsket 

vækstmulighederne, hvorfor der stadig ses en lille forøgelse af omsætningen. 
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Det er Anders’ vurdering, at omkostningsbasen er trimmet til det niveau, der matcher efterspørgslen, 

og på nuværende tidspunkt konstateret en minimal ordrefremgang, hvorfor han forventer et resultat 

før skat for næste regnskab, der er i niveau med det senest aflagte regnskab pr. 30. september 2019. 

 

 

3 Beskatning ved afhændelse af kapitalandele 

Ved generationsskifte sker der en overdragelse af aktiver, enten en fuldstændig overdragelse eller 

delvis overdragelse. De skattemæssige konsekvenser for en virksomhedsoverdragelse betragtes som 

overdragelse af kapitalandele i form af aktier eller anparter, hvilket er reguleret i henhold til 

Aktieavancebeskatningsloven3 (ABL) §1. 

 

Aktieavance udspringer af at være indkomst fra formue, der ikke er reguleret i indkomstbegrebet4 i 

Statsskatteloven5 (SL) §4 fordi det hører under undtagelserne i SL §5 og der har således været særlige 

regler for behandling af formue-/kapitalgevinster og -tab der blev konstateret fra 1. januar 19626 og 

frem. 

 

Siden hen er lovgivningen på området blevet opdateret løbende med den udvikling der har været og 

den seneste særlovgivning, der bestræber sig på at regulere området fyldestgørende er ABL. 

 

ABL regulerer de skattemæssige forhold for de beskrevne skattesubjekter, henholdsvis fysiske og 

juridiske personer, ved afhændelse af aktier og lignende værdipapirer. Der er opsat flere forskellige 

parametre for de to skattesubjekter, og udgangspunktet for fysiske personer følger beskatning efter 

realisationsprincip, hvor udgangspunktet for juridiske personer følger af lagerbeskatning – dog med 

diverse undtagelser.  

En skattepligtig virksomhedsoverdragelse har således skattemæssige konsekvenser i det indkomstår, 

hvor overdragelsen finder sted og en skattefri virksomhedsoverdragelse (også kaldet skattemæssig 

succession) medfører, at beskatningen udskydes til tidspunktet for overdragelse uden for 

personkredsen, der er beskrevet i ABL §34, stk. 1 samt Boafgiftsloven7 (BAL) §22, stk. 1. 

 

                                                
3 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604  
4 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061665  
5 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303  
6 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946263  
7 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166398  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061665
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946263
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166398
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Herved forsøger man på politisk vis at regulere fordele ved overdragelse af visse aktiver, med negativ 

afgrænsning fra passive kapitalanbringelser, således at efterkommere i første og andet led samt 

søskende og søskendes efterkommere i første og andet led har en forrang og skattemæssigt 

incitament til at overtage en forhåbentlig succesfuld virksomhed med henblik på at drive denne 

virksomhed videre. 

 

 

3.1 Aktieavance og udbytte for fysiske personer 

3.1.1 Beskatningstidspunktet 

Udgangspunktet for beskatningen i forbindelse med en overdragelse følger af ABL §12, herunder at 

gevinster medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Indkomsten, der bringes til 

beskatning, udvides i Personskatteloven (PSL) §4 a til både at omfatte aktieavancer samt udbytter, 

hvilket medfører, at begge dele beskattes efter samme regler. Både aktieavancer og udbytter tæller 

således med i opgørelse af indkomsten fra aktier, og begge dele akkumuleres således op til 

grundbeløbet (progressionsgrænsen), der adskiller beskatningstyngden med henholdsvis 27 pct. og 42 

pct. Endvidere følger skattepligten af udbytter i dag også af LL § 16 A. 

 

Tab følger af ABL §13, hvor der sondres mellem børsnoterede aktier og unoterede aktier, herunder 

kan tab fra aktieavancer fra børsnoterede værdipapirer udelukkende modregnes i gevinster fra andre 

børsnoterede værdipapirer, hvor eventuelle tab fra unoterede værdipapirer kan modregnes i anden 

indkomst.  

 

Såfremt der modregnes i anden indkomst, opgøres den negative skat fra tab på afståelse af aktier og 

skal modregnes i slutskatten jfr. PSL § 8 a, stk. 5. Såfremt der må henstå yderligere skat til modregning, 

kan dette fremføres til senere indkomstår, hvor der i så fald vil være mulighed for modregning i 

slutskatten. 

 

Beskatningstidspunktet følger af ABL §23, stk. 1, hvor hovedreglen for fysiske personer er 

realisationstidspunktet. Det følger af ABL, at overdragelse også defineres som afståelse jfr. ABL § 30, 

hvorfor det følger af ABL §23, at overdragelse således også beskattes på realisationstidspunktet. 

Undtagelsen til realisationsprincippet er lagerbeskatning, hvor periodiseringsprincipperne medfører 

årlig beskatning af beholdningsforskydningen. 
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3.1.2 Opgørelsesmetode 

Opgørelsesmetoden følger af ABL § 26, stk. 2, herunder at gevinst eller tab opgøres individuelt som 

forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. 

Såfremt der udelukkende sker delsalg, skal anskaffelsessummen fastlægges efter 

gennemsnitsmetoden jfr. ABL § 24, stk. 1, jfr. ABL § 26. 

 

Det følger endvidere af praksis, at eventuelle transaktionsomkostninger i forbindelse med anskaffelse 

af aktierne tillægges anskaffelsessummen samt transaktionsomkostninger i forbindelse med afståelse 

fratrækkes afståelsessummen, således at fradraget for handelsomkostninger både ved erhvervelse og 

afhændelse giver nedslag/fradrag på realisationstidspunktet. 

 

Progressionsgrænsen for aktieavancer i år 2019 er 54.000 kr., hvilket betyder, at både positive og 

negative aktieavancer beregnes med en beskatning på 27 pct. af beløb op til progressionsgrænsen. 

Udbytter fra aktier eller anparter tæller med i opgørelsen af aktieavancerne og påvirkes således også 

af beskatning af 27 pct. indtil progressionsgrænsen. Aktieavancer tillagt udbytter, der overstiger 

progressionsgrænsen på 54.000 kr. beskattes herefter med 42 pct. 

 

 

3.1.3 Politiske incitamentsordninger og begrænsninger 

Skattesatserne for beskatning af indkomst fra aktier og anparter er fastsat fra politisk side for at skabe 

lighed mellem beskatning af lønninger og udbytter/aktieavancer, dog med en marginal forskel ved at 

der hverken betales topskat eller arbejdsmarkedsbidrag, hvilket udgør en incitamentsordning. 

Det kan derfor være afgørende hvilken kommune man er bosiddende i, da kommuneskatten afgør, 

hvorvidt det er mest lukrativt at få udloddet udbytte kontra løn, antaget at der betales topskat. 

 

Det er Socialdemokratiets politiske udspil, der kan være med til at ændre i denne incitamentsordning 

som på nuværende tidspunkt flittigt anvendes blandt erhvervsdrivende. Socialdemokratiets udspil 

består i at minimere disse marginale forskelle, således at erhvervsdrivende bliver beskattet efter et 

princip, der i højere grad harmoniserer med beskatningen for lønmodtagere. 

Socialdemokratiet har i deres udspil et forslag om afskaffelse af topskatte-rabatten for 

kapitalindkomst, hvilket udmønter sig i, at der ikke skal gives topskatte-rabat for store 
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formueindkomster. Socialdemokratiet redegør for at dette forslag i sit udgangspunkt ikke har en 

betydning for indkomst fra salg af egen bolig, pensionsopsparinger, aktieindkomst og lønindkomst8. 

 

Socialdemokratiet har, trods hensigten om at harmonisere efter et solidaritetsprincip, udformet deres 

udspil på en lidt modsigende manér. Socialdemokratiets første udspil udmøntede sig konkret på at 

progressionsgrænsen på 54.000 kr. blev fastholdt, men at beskatningstyngden for aktieindkomst over 

progressionsgrænsen ville blive beskattet med 45 pct. – dvs. en højere beskatning. 

 

I Socialdemokratiets endelige finanslovsforslag valgte man dog ikke at regulere beskatningstyngden 

på dette område, selvom intentionerne oprindeligt var stede. 

 

 

3.2 Aktieavance og udbytte for juridiske personer (selskaber) 

3.2.1 Beskatningstidspunkt og beskatningsgrundlag 

Beskatningstidspunktet følger af samme afsnit som ovenfor, hvor udgangspunktet for beskatning af 

virksomheder følger efter lagerprincippet, men man kan jfr. ABL § 9, stk. 3 selv tilvælge 

realisationsprincippet og i så fald opgøre skatten ved afståelse. 

 

Forud for opgørelsen af aktieavancebeskatningen for selskaber er det nødvendigt at fastlægge 

beskatningsgrundlaget, herunder om der er tale om egne aktier, næringsaktier, datter- og 

koncernselskabsaktier eller porteføljeaktier. 

 

 

3.2.2 Egne aktier 

Egne aktier er aktier, selskabet selv har opkøbt/tilbagekøbt, og disse aktier medregnes ikke ved 

opgørelse af den skattepligtige indkomst jfr. ABL § 10. 

 

 

                                                
8 Økonomisk retfærdighed - Danmark er for lille til store forskelle, Socialdemokratiet udspil om 

skatteændringer, side 11. 
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3.2.3 Næringsaktier 

Næringsaktier er beskrevet i ABL § 17, der er her tale om aktier, hvor den skattepligtige driver næring 

med aktier. Det følger af praksis, at begrebet næringsdrivende inden for handel med aktier kræver 

jævnlig handel med aktier, en specifik uddannelse inden for området samt overbevisende erfaring 

inden for området. Såfremt man lever op til de krav, der følger af retspraksis og således falder ind 

under næringsreglerne (næringsaktier), vil gevinster være skattepligtige og tab vil være 

fradragsberettigede. Tab vil i så fald kun kunne fradrages med den del af tabet, der overstiger 

modtagne udbytter jfr. ABL § 5 a. 

Grundet ubegrænsede fradragsregler er praksis meget restriktiv og kravene som følger af ovenstående 

redegør for at reglerne udelukkende kan benyttes for kyndige. 

 

 

3.2.4 Datter- og koncernselskabsaktier 

Datter- og koncernselskabsaktier samt skattefrie porteføljeaktier reguleres under ét i ABL § 8 som 

skattefrie, når det gælder gevinster og udbytter samt ej fradragsberettigede hvad angår tab, idet de 

defineres som aktier, der har samme ejerkreds. Datterselskabsaktier defineres i ABL § 4 a som aktier i 

et kapitalselskab, hvor man ejer mindst 10 pct. af kapitalen. 

Det er endvidere en betingelse, at det pågældende datterselskab er fuldt skattepligtig til Danmark jfr. 

Selskabsskatteloven (SEL) § 1, stk. 1 eller at den stat som datterselskabet er skattepligtig til, både har 

en aftale om at udveksle oplysninger med Danmark samt en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

 

Koncernselskabsaktier defineres i ABL § 4 b som aktier i et kapitalselskab, hvor enten aktionær og 

selskab er sambeskattet jfr. SEL § 31, eller at aktionær og selskab kan sambeskattes efter reglerne i 

SEL 31. Ejerandelen af kapitalen i det pågældende selskab er således minimum 10 pct. af kapitalen 

samt bestemmende indflydelse, hvilket er afgørende for sambeskatningen og i mange tilfælde afgjort 

ved en ejerandel på over 50 pct., såfremt alle aktier har lige stemmeret. 

 

 

3.2.5 Skattefrie porteføljeaktier 

Skattefrie porteføljeaktier defineres i ABL § 4 c, med udgangspunkt i, at det er et selskab, der ejer 

aktierne i porteføljeselskabet, at porteføljeselskabets aktier ikke er optaget til handel på et reguleret 

marked (dvs. børsnoterede) og at selskabet ejer mindre end 10 pct. af kapitalen i porteføljeselskabet. 

Jfr. ABL § 4 c er det endvidere en betingelse at porteføljeselskabet er et Aktieselskab eller 



30 
  

Anpartsselskab, der er fuldt skattepligtig til Danmark jfr. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller alternativt, at der er 

tale om et tilsvarende udenlandsk porteføljeselskab, der lever op til samme krav. 

I relation til beskatningen ved afståelse af disse aktier, er lovgivningen på området opdateret pr. 1. 

januar 2015 således, at skattefriheden også gælder, når der udbetales udbytte fra aktier i disse 

selskaber. Udbytte fra aktier i disse selskaber reduceres til 70 pct., når det medtages i 

indkomstopgørelsen i selskaber og fonde. 

 

 

3.2.6 Skattepligtige porteføljeaktier 

Afslutningsvis er der også skattepligtige porteføljeaktier, som i bund og grund er aktier, der ikke er 

defineret i ovenstående kategorier. Der er her typisk tale om børsnoterede aktier med en ejerandel 

under 10 pct. 

 

Avancer og udbytte fra disse vil således være skattepligtige jfr. ABL § 9, stk. 1 og ved anvendelse af 

lagerprincippet jfr. ABL § 9, stk. 2, har selskabet fradragsret for tab i selskabets skattepligtige indkomst 

jfr. ABL § 23, stk. 5, hvor det igen er tilfældet, at tab kun må fradrages for den del, der overstiger 

modtagne udbytter jfr. ABL § 5 a. 

 

Såfremt man har tilvalgt realisationsbeskatning frem for udgangspunktet med lagerbeskatning, vil 

virksomheden være begrænset til kun at fradrage tab i gevinster fra realisationsbeskattede 

porteføljeaktier jfr. ABL §23, stk. 6, hvilket i så fald indskrænker fradragsretten for virksomhederne 

ved sammenligning af de to opgørelsesmetoder på kort sigt. 

Det er endvidere en forudsætning for tilvalg og anvendelse af realisationsprincippet, at princippet 

anvendes på samtlige af selskabets aktier. Dog kan virksomheden fremføre eventuelle tab til senere 

fremførsel, hvorfor indskrænkningen afhænger af, at virksomheden i fremtiden opnår en avance eller 

modtager et udbytte fra lige netop disse aktier. 

 

I relation til afhændelse af aktier i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, vil det kun være nogle 

af ovenstående kategorier, der bringes i spil, hvorfor virksomhederne endvidere bør være 

opmærksomme på reglen omkring aktiernes statusskifte i ABL § 33 a. Reglen redegør, at et statusskifte 

mellem de ovennævnte kategorier, medfører, at aktierne betragtes som afstået og genanskaffet til 

kursværdi/dagsværdi på tidspunktet for dispositionen. 

Dette kan i nogle tilfælde betyde, at der i denne henseende skal opgøres en afståelsesbeskatning til 

betaling for den skattepligtige. 
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3.3 Planlægning af virksomhedsoverdragelsen 

Ovenstående afsnit omkring beskatningsreglerne for henholdsvis fysiske og juridiske personer giver 

mulighed for at anskue, hvilke konsekvenser en skattepligtig succession og skattefri succession 

betyder for både virksomhed, overdrager og modtager. 

 

Reglerne har også i årenes løb givet anledning til overvejelse om stiftelse af holdingselskaber med 

henblik på at opnå muligheden for skattefrie gevinster ved opgørelse af avancebeskatningen. 

Dette har dog ikke været et grundelement i lovgivningen, hvorfor reglerne overordnet skal anvendes 

til at danne grundlag for en fornuftig og rettidig planlægning af virksomhedsoverdragelsen og/eller 

generationsskiftet inden for de muligheder, der foreligger. 

 

En skattefri virksomhedsoverdragelse med succession for øje vil alt andet lige kræve mere planlægning 

end en skattepligtig, da man ved en skattepligtig virksomhedsoverdragelse behandler dette som et 

salg af enten hele virksomheden eller dele af virksomheden til den reelle handelsværdi.  

Den skattepligtige virksomhedsoverdragelse medfører derfor i udgangspunktet en beskatning af hele 

provenuet. 

 

Alternativt planlægges virksomhedsoverdragelsen og der etableres holdingstruktur forinden salget, 

hvorefter man falder ind under reglerne for afståelse af datter- og koncernselskabsaktier, såfremt der 

frasælges aktier eller anparter, imens ejerandelen er over de foreskrevne 10 pct. Dette medfører et 

skattefrit salg for holdingselskabet, og holdingselskabet kan herefter bevare den realiserede kapital 

indtil man har fundet ud af, om der skal investeres i nye virksomheder, projekter eller om pengene 

skal udbetales som lønninger og/eller udbytter over en periode, der selvstændigt fastsættes. 

 

En skattefri virksomhedsoverdragelse, der indebærer succession med fuldt eller delvist gaveelement, 

kræver en mere nøje planlægning. Når der indgår et gaveelement mellem overdrager og erhverver, 

vurderes dette i mange tilfælde at have karakter af en vanskelig definerbar størrelse. 

Skattemyndighederne stiller således krav til værdiansættelsen af virksomheden og gaveelementet 

med et bredt defineret udgangspunkt for værdiansætte på baggrund af udarbejdede vejledninger for 

netop at sikre, at handelsværdien er opgjort på et neutralt og egnet grundlag. 

 

Det er vigtigt at gøre sig nogle overvejelser i forbindelse med et generationsskifte, således at det 

eksekveres korrekt samt danner grundlag for en større sammenhæng på kort og på langt sigt.  
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Virksomhedsoverdragelsen skal både give mening for overdrager og erhverver samt bidrage med et 

fokus på virksomhedens fortsatte konkurrenceevne og levedygtighed. Ligeledes er det vigtigt at 

overveje andre konsekvenser, et generationsskifte har af indflydelse på selskabet, både på kort og på 

langt sigt, således at virksomhedens vækstmuligheder ikke begrænses i forbindelse med 

generationsskiftet. 

 

Udover at tænkte på virksomhedens konkurrencedygtighed, vil en planlægning også omfatte 

overvejelser, der relaterer sig til væsentlig udskiftning af ejerkredsen, således at virksomhedens ikke 

begrænses i en fremtidig udnyttelse af eventuelle skattemæssige underskud, der må have været 

opstået som følge af skattemæssige reguleringsposter.  

 

En virksomhedsoverdragelse vil typisk fra overdragerens synspunkt indebære en interesse i at få en 

vis likviditet med sig ud af virket, gerne som grundlag for en kommende pensionstilværelse samt afkast 

for de mange års arbejde med etablering og udvikling af virksomheden.  

Ved successioner er en af konsekvenserne således, at der skal udbetales likvider fra virksomheden til 

overdrageren, hvorfor størrelsen af dette kapitaldræn i virksomheden kan have en afgørende 

betydning for virksomhedens efterfølgende konsolidering og/eller gældsætning. 

 

Overvejelserne ved generationsskiftet starter derfor som regel ved, at der tages højde for 

overdragerens interesser i forbindelse med skiftet og udmønter sig i, hvad der kan lade sig gøre. 

 

Der kan også være eksempler på virksomhedsoverdragelser, hvor overdrageren ikke modtager 

udbetalinger i forbindelse med overdragelsen, men i stedet lader erhververe indtræde i sit sted mod 

stiftelse af gældsbrev. Dette ses dog typisk i forbindelse med succession, der omfatter den nære 

familie. 

                         

I situationer hvor virksomhedens kapitalberedskab må forventes at blive drænet i forbindelse med et 

generationsskifte, giver det derfor anledning til økonomiske overvejelser om, hvilke løsninger der kan 

eksekveres som de mest hensigtsmæssige i alles favør. 

    

Endvidere kan der forekomme eksempler, hvor den nære familie blot skal tilgodeses med ejerandele, 

men fortsat ledes af overdrageren for at sikre den fortsatte drift i en længere periode, hvorfor der kan 

være tale om opdeling af kapitalen i aktieklasser med henblik på at etablere den rette ejer- og 

indflydelsesstruktur. 
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På nuværende tidspunkt er lovgivningen udformet med et incitament til skattefrie 

successionsoverdragelser, som for visse virksomheder kan udløse en nedsat gaveafgift. Den 

nuværende regering har som del i deres forslag fremsat ønsker om at ændre på dette, hvilket i sig selv 

kan være med til at øge kapitaldrænet i virksomheden ved eksekvering af successionen. Der kan 

således være større skattemæssige konsekvenser ved at afvente eksekveringen af generationsskiftet. 

  

 

4 Værdiansættelse af casen 

4.1 Generelle regler og praksis omkring værdiansættelse 

Ved virksomhedssalg til ikke-interesseforbundne parter, vil købers og sælgers modsætningsvise 

interesser typisk være en del af forhandlingsprocessen og de vil argumentere for, at deres egen 

individuelle favør afspejler sig i salgsprisen for virksomheden. Argumenterne underbygges af 

velkendte markedskræfter som udbud og efterspørgsel i den pågældende branche, som både den 

købende virksomhed og sælgende virksomhed opererer i. 

Der lægges endvidere vægt på dokumentation og sandsynliggørelse af den sælgende virksomheds 

omsætningstal, evne til at generere overskud, evne til at forrente den indskudte kapital samt 

eventuelle yderligere parametre, der kan være branchespecifikke og som givetvis kræver yderligere 

due diligence. 

 

Ikke-interesseforbundne parter sætter gerne disse måleparametre øverst på agendaen forud for 

indgåelse af en handel, og dette skaber grundlag for en handel efter armslængdeprincippet og 

grundlag for en værdiansættelse af virksomheden i et frit marked, hvor man opnår en pris i “handel 

og vandel”.  

 

Ved skattefri virksomhedsoverdragelse, hvor arvtager succederer i indehaverens sted, må det alt 

andet lige forventes, at prisen for virksomheden i mindre grad er forhandlet med ovennævnte 

måleparametre i centrum for overdragelsesbetingelserne. Et virksomhedssalg med overdragelse til 

børn, uagtet om det sker skattepligtigt eller skattefrit, vil være underlagt en mindre grad af forhandling 

end ved ovenstående scenarie. Afledt heraf vil Skattestyrelsen typisk have en interesse i 

værdiansættelsen, da man objektivt kan anfægte, om parterne indbyrdes er nået frem til den korrekte 

handelsværdi og om overdragelsen lever op til reglerne herom.  
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I tilfælde hvor den fulde handelsværdi ikke er opnået, vil der således være indbygget et gaveelement, 

som børnene i så fald skal betale gaveafgift af jfr. BAL § 26. Afgiften herfor er 15 pct. i gaveafgift for 

beløb, der overstiger bundgrænsen jfr. BAL § 22, 65.700 kr. (2019-niveau), medmindre overdragelsen 

sker i forlængelse af et dødsfald, hvor bundgrænsen i så fald forøges til 295.300 kr. (2019-niveau).  

Det skal her pointeres, at bundgrænsen ved gaver (red. 65.700 kr.) gælder pr. barn, når der gives gaver 

i levende live, hvor bundgrænsen ved arv (red. 295.300) gælder for boet – det vil sige afdødes samlede 

arv. Bundgrænserne erstatter således hinanden afhængig af situationen. 

 

Det er allerede i Boafgiftsloven (BAL) reguleret, at gavens værdi skal fastsættes til handelsværdi på 

tidspunktet, hvor den modtages jfr. BAL § 27, stk. 1. Endvidere foreskriver BAL, at Skattestyrelsen skal 

modtage anmeldelse/oplysninger om gavens størrelse indenfor 6 mdr. samt at Skattestyrelsen kan 

ændre afgiften, hvis de ikke mener, gaven er opgjort til handelsværdi jfr. BAL § 27, stk. 2.  

Det bemærkes hertil, at der kun er krav om at indsende oplysningerne til Skattestyrelsen, hvis gaven 

overstiger grundbeløbene for hvert deres scenarie. I relation til virksomhedsoverdragelser vurderes 

grundbeløbet ofte at udgøre et så lille beløb, set i forhold gaveværdien, at der i langt de fleste tilfælde 

skal indsendes oplysninger til Skattestyrelsen.  

 

I overdragelsessituationer blandt interesseforbundne parter er det derfor nødvendigt med 

retningslinjer og eventuelle hjælperegler for at nå frem til en handelsværdi, der kan begrundes at være 

markedskonform og objektiv.  

Hvis den sælgende virksomhed allerede er handlet blandt ikke-interesseforbundne parter inden for 

relativ kort tid forud for en ny overdragelse til en interesseforbundet part, kan den nylige 

prisfastsættelse indikere niveauet, dog uden at afspejle den eksakte salgspris.  

 

Loven foreskriver desuden muligheden for benyttelse af skønsmand for vurdering af virksomhedens 

aktiver til dagsværdi, netop med henblik på at nå så tæt på begrebet handelsværdi som muligt. Dette 

kan dog være en vanskelig og kompleks situation, da det derudover kræver fastsættelse af en værdi 

af det virksomheden i tidens løb har opbygget, såsom brand, kundekreds, interne optimerede 

processer, knowhow og eventuelle nøglemedarbejdere, der har skabt grundlaget for succesen og 

udviklingen.  

 

På grund af vanskelighederne med prisfastsættelse mellem interesseforbundne parter, har 

Skattestyrelsen med SKM2007.430.LST9 tidligere slået fast, at udgangspunktet for en prisfastsættelse 

                                                
9 https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0  

https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0
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er handelsværdien, der opnås ved salg mellem uafhængige parter. Hvis dette ikke er muligt i det 

pågældende scenarie, er det Skattestyrelsens opfattelse, at brugen af en skønsmand til vurdering af 

aktiernes værdi kan bidrage med at opgøre en objektiv handelsværdi. Såfremt dette heller ikke er en 

mulighed i det pågældende scenarie, kan man ved successionsoverdragelser benytte cirkulære nr. 185 

af 17. november 1982.  

 

Endvidere har ligningsrådet i år 2000 godkendt en vejledning om værdiansættelse af aktier og anparter 

i forbindelse med overdragelse til nærstående, TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000. Denne 

vejledning trådte i kraft allerede den 14. april 2000 og er i dag stadig gældende10.  

 

 

4.2 Politiske incitamentsordninger og begrænsninger  

Socialdemokratiet søger ikke at ændre på de værdiansættelseskriterier, der benyttes som 

hjælperegler for at opgøre handelsværdien af den overdragende virksomhed, men blot at 

kapitalstærke individer bidrager yderligere til det danske samfund. Det er som følge af 

Socialdemokratiets udspil samt forslag til finansloven gjort klart, at man ønske at hæve afgifts- og 

skattetyngden for virksomhedsoverdragelserne, hvilket der på ny sætter fokus for mulighederne for 

at overdrage virksomheder til en så lav værdi som muligt.  

 

Netop afgifts- og beskatningstyngden af virksomhedsoverdragelser har haft politisk stor fokus under 

tidligere Venstre regering. Familieejede virksomheder blev vurderet at udgøre en betydelig andel af 

de samlede danske virksomheder, hvorfor man politisk ønskede at bidrage til en nemmere og billigere 

måde for at gennemføre generationsskifte på. Med lovforslag L18311 blev det vedtaget gradvist at 

sænke bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 5 pct. frem til år 2020, med en yderligere ambition om at 

afskaffe bo- og gaveafgiften i år 2025. Denne generationsskiftemodel blev fastsat til udelukkende at 

gælde på de virksomheder, der lever op til en række krav, for at sikre at familieejede virksomheder 

ikke skulle skifte ejer, fordi afståelsesbeskatningen ville ende i så høj en skattebyrde, at det ellers ville 

være umuligt at betale skatten ved ejerskiftet.  

 

                                                
10 https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0  
11 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsa
ettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder  

https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
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Socialdemokratiet har med deres udspil til skattemæssige ændringer efter valget skabt røre omkring 

generationsskifter, idet partiet ønsker at lægge vægt på en øget afgifts- og skattetyngde for 

kapitalstærke individer.    

Socialdemokratiets oprindelige udspil gik på at frem for alt at sikre lavere afgifts- og beskatningstyngde 

for størstedelen af Danmarks befolkning, ved at øge grundbeløbet 295.300 kr. (2019-niveau) til 

500.000 kr. og således lade den første halve million være afgiftsfritaget i forbindelse med 

arveafgiften12, hvilket i udgangspunktet er en lempelse.  

Dog har Socialdemokratiet i deres oprindelige udspil fremsat ønske om at øge afgifts- og 

beskatningstyngden for særdeles kapitalstærke individer/familier, således at arv over 3 mio. kr. skal 

pålægges arveafgift med 30 pct. mod de førnævnte 15 pct.  

 

Endvidere var det Socialdemokratiet oprindelige tanke helt at afskaffe den førnævnte skatterabat for 

virksomhedsarvinger inden for gaveafgiftskredsen, den ovenfor omtalte gradvise nedtrapning fra 15 

pct. til 5 pct. i år 2020.  

 

Den 2. oktober 2019 har Socialdemokratiet fremsat deres endegyldige finanslov, hvor en del af 

ovennævnte elementer ikke indgik. 

Socialdemokratiet havde trukket følgende punkter fra deres oprindelige udspil tilbage: 

- Modificeret arveafgift med stigning fra 15 pct. til 30 pct. for arv der overstiger 3 mio. kr. samt 

forøgelse af bundgrænsen. 

- Forøgelse af beskatningen for aktieavancer og kapitalgevinster fra 42 pct. til 45 pct. 

 

Dog har Socialdemokratiet i finansloven gjort klart, at man ønsker at tilbagerulle nedtrapningen af bo- 

og gaveafgiften ved successioner, hvilket ved vedtagelse medfører en markant forøgelse af 

gaveafgiften i forbindelse med successioner, når afgiften forøges fra 6 pct. til de tidligere 15 pct.  

 

 

4.3 Værdiansættelse af kapitalandele med 1982-cirkulæret 

Boafgiftslovens (BAL) regler om værdifastsættelse er beskrevet i § 27, og bestemmelsen redegør for 

anvendelse af handelsværdi på tidspunktet for modtagelse af gaven. BAL redegør ikke for alternative 

opgørelsesmetoder, som kan hjælpe til at skønne en handelsværdi, der er passende for 

                                                
12 Økonomisk retfærdighed - Danmark er for lille til store forskelle, Socialdemokratiet udspil om 

skatteændringer, side 8. 
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skattemyndighederne, hvorfor BAL isoleret set er utilstrækkelig til et scenarie, der ikke er præget af 

markedskræfterne fra udbud og efterspørgsel.  

 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 var oprindeligt tiltænkt som hjælperegel i forbindelse med 

opgørelse af bo- og gaveafgift i forbindelse med behandling af dødsboer. Ifølge tidligere retspraksis 

har man benyttet formueskattekursen til opgørelse af handelsværdien i de scenarier, hvor det ikke 

har været muligt at opgøre en objektiv handelsværdi som beskrevet i Boafgiftsloven som omtalt 

ovenfor.  

 

Opgørelsesmetoden i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 har det centrale element indbygget, at 

gavemodtagerens opgørelse af bo- og gaveafgiften må indeholde fradraget af en passivpost. Dette i 

erkendelse af at handelsværdien alt andet lige må være opgjort lavere for en gavemodtager end for 

en ikke-interesseforbundet part. Gavemodtageren vil således som udgangspunkt få en “rabat” i form 

af en gave og dernæst have et mindre skattemæssigt afskrivningsgrundlag ved at indtræde til de 

bogførte værdier som følge af succession.  

Modsætningsvist vil en ikke-interesseforbundet køber sandsynligvis betale mere og således have et 

højere skattemæssigt afskrivningsgrundlag, hvilket gør, at denne køber herved kan høste en højere 

“rabat” på overdragelsen ved at kunne afskrive mere efterfølgende på baggrund af det højere 

afskrivningsgrundlag.  

 

Hjælpereglen i det omtalte cirkulære bygger således på lighedsgrundsætningen om at 

interesseforbundne parter ikke må stilles ringere end ikke-interesseforbundne parter, når blot de 

handler på markedsvilkår og i overensstemmelse med lovgivningen.  

Skattestyrelsen har endvidere med SKM2008.876.LSR13 slået fast, at der i handelsværdien gives 

nedslag for den udskudte skat, der allerede påhviler virksomheden. Nedslaget gives i form af opgørelse 

af omtalte passivpost i forbindelse med overdragelsen.  

 

Som følge af cirkulærets oprindelse tager cirkulæret principielt udgangspunkt i værdiansættelse af 

aktiver og passiver i forbindelse med gaveoverdragelse mellem nært beslægtede.  

Cirkulærets oprindelige pkt. 1714 redegør for selve hjælpereglen til værdiansættelsen til handelsværdi, 

fordi den regnskabsmæssige overdragelseskurs, også kaldet formueskattekursen, i visse tilfælde er 

uegnet som følge af, at denne ikke udtrykker handelsværdien korrekt. Ligningsrådet har fastsat nogle 

                                                
13 https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0  
14 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169  

https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2065938&vId=0
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169
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beregningsregler, der søger at hjælpe med opgørelsen samt eksplicit nævner, at tidspunktet for 

afgiftspligtens indtræden er 1. januar i det pågældende kalenderår.  

Modsætningsvis beskriver cirkulæret, at gældsforpligtelser medtages i opgørelsen til kursværdi i 

afgiftsgrundlaget, hvorfor disse er lettere at værdiansætte end aktiverne.  

Afslutningsvis er cirkulærets pkt. 17 blevet ophævet til fordel for TSS-cirkulære 2000-9.  

 

 

4.4 Værdiansættelse af kapitalandele med TSS-cirkulære 

2000-9 

Som følge af ophævelsen af pkt. 17 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, har Skattestyrelsen i 

deres “Styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen”15 blandt andet redegjort for 

brugen af TSS-cirkulære 2000-916. TSS-cirkulære 2000-9 skal opfattes som vejledende retningslinjer 

for værdiansættelse af aktier, når cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 ikke kan anvendes, herunder 

eksplicit ved overdragelse af aktier og anparter som tidligere var beskrevet i det pågældende pkt. 17.  

 

Hjælpereglen i cirkulæret er dog udarbejdet med det forbehold, at hjælpereglen kan fraviges, når og 

såfremt den ikke længere danner et egnet grundlag for værdiansættelse af handelsværdien. 

Udgangspunktet er derfor, at aktier og anparter fastsættes til børskursen, når det er optaget til handel 

på et reguleret marked. Såfremt der er tale om aktier og anparter, der er unoterede, finder 

hjælpereglen i cirkulæret anvendelse ved endvidere tillæg af goodwill, der fastsættes efter 

retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10.  

Der lægges således altafgørende vægt på, at anvendelse af hjælpereglen udelukkende er brugbar, når 

det skaber basis for, at det endelige resultat er et egnet grundlag for handelsværdien.  

TSS-cirkulære 2000-9 er således udelukkende udformet til at vejlede omkring værdiansættelse af 

aktiver, før der fratrækkes gældsposter i selskabet jfr. cirkulære nr. 185 og dernæst tillægges goodwill 

jfr. TSS-cirkulære 2000-10.  

 

Hjælpereglen i TSS-cirkulære 2000-9 er konkret udformet i cirkulærets pkt. 2, der præciserer, at der 

tages udgangspunkt i den indre værdi, der er afspejlet i den af selskabet senest aflagte årsrapport, 

hvortil der sker korrektion af værdiansættelser for følgende poster:  

 

                                                
15 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170704  
16 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170704
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
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- Fast ejendom 

Den regnskabsmæssig post udgår og i stedet benyttes den senest kendte offentlige 

ejendomsvurdering, medmindre der er tale om udenlandske ejendomme, hvor det er 

tilladt at benytte den bogførte værdi.  

Endvidere kan forbedringer tillægges, hvis udgifterne ikke allerede er indeholdt i den 

offentlige ejendomsvurdering (eventuelt som følge af flere års manglende opdatering 

af offentlige vurderinger)  

 

- Associerede selskaber 

Begrebet “associerede selskaber” såvel som “tilknyttede selskaber” er defineret i “Lov 

om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv.”17  

For beholdninger af aktier/anparter i disse selskaber gælder samme regel som i 

nærværende cirkulære, dvs. med udgangspunkt i handelsværdien og såfremt denne 

er ukendt, benyttes hjælpereglen på ny.  

 

- Goodwill og andre immaterielle aktiver 

Værdien af goodwill fastsættes efter reglerne i cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 (TSS-

cirkulære 2000-10)18. Dette uddybes i det følgende afsnit.  

 

- Udskudt skat 

Den udskudte skat reguleres som følge af hvad ovenstående reguleringer må påvirke 

med og den udskudte skat medtages netto, dog med det forbehold, at såfremt der er 

tale om et udskudt skatteaktiv, så opgøres denne til en underkurs (kurs under pari).  

 

- Andre forhold 

Værdien af egne aktier indgår ikke i beregningen af den indre værdi, hvorfor kursen 

reduceres med den andel af egne aktier, selskaber råder over.  

Afslutningsvis er det et centralt element hele vejen igennem cirkulæret, at det endelige resultat man 

når frem til ved brugen af hjælpereglerne er, at der opnås et egnet udtryk for den handelsværdi 

aktierne skal overdrages til.  

                                                
17 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25565  
18 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25565
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
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Der påhviler således et krav for benyttelsen af hjælpereglerne, at hvert skridt i beregningen af den 

endegyldige handelsværdi skal og bør give mening, blandt andet set i forhold til realiserede 

regnskabsdata for nyt år i selskabet og/eller om muligt sammenlignelige virksomheder.  

 

 

4.5 Værdiansættelse af goodwill med 2000-10 cirkulæret 

Vejledningen tager udgangspunkt i det velkendte kutyme ved overdragelse af virksomheder blandt 

ikke-interesseforbundne parter – opgørelse af goodwill.  

Goodwill er således den merværdi, som en uafhængig køber et villig til at betale ekstra for 

virksomhedens aktiver, brand, kundekreds mv.  

Goodwill opgøres således som en værdi, der lægges oven i aktivernes værdi fratrukket 

gældsforpligtelserne og er derfor udelukkende en ren forøgelse af virksomhedens bogførte indre 

værdi.  

 

Med udformning af TSS-cirkulære 2000-10 gøres det således klart, at goodwill, betragtningen vurderes 

at have eksistensgrundlag i forbindelse med alle overdragelser – også overdragelser mellem parter 

med interessefællesskab. En opgjort handelsværdi uden tillagt goodwill vil derfor i langt de fleste 

tilfælde ikke danne et egnet udtryk for handelsværdien.  

 

TSS-cirkulære 2000-10 beskriver en vejledende beregningsmetode – hjælperegel om man vil – på lige 

fod som de førnævnte vejledninger. Behovet for vejledningen bunder i, at det kan være vanskeligt at 

opgøre goodwill, når der handles mellem interesseforbundne parter, hvor der typisk vil være 

incitament til at være rundhåndet overfor sine nærmeste.  

Selvom man benytter vejledningen, er udgangspunktet stadig, at der kan ske korrektion af den 

opgjorte værdi, fordi det fortsat er et centralt element, at værdien skal afspejle et egnet udtryk for 

den opgjorte handelsværdi.  

 

Handelsværdien skal i sidste ende modsvare den pris, man burde være kommet frem til mellem ikke-

interesseforbundne parter, hvilket kan gøre vejledningen vanskelig at bruge bredt, da 

beregningsmetoden er generel. Generelle beregningsmetoder har de svagheder, at de ikke kan tage 

højde for særlige omstændigheder. Der lægges vægt på det centrale element om at alle værdierne 

skal vurderes konkret samt hvorvidt de danner et egnet udtryk for den endeligt opgjorte 

handelsværdi.  
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 TSS-cirkulæret 2000-10 pkt. 3 beskriver detaljeret og konkret, hvordan der tages udgangspunkt i 

opgørelsen af goodwill efter en standardiseret model.  

Udgangspunktet ligger i enten 1) årets resultat eller 2) virksomhedens skattepligtige indkomst for de 

seneste 3 år. De afgørende elementer for hvilken af metoderne der benyttes er, om der udarbejdes 

regnskab efter årsregnskabsloven eller ej, idet årets resultat udelukkende er et brugbart 

udgangspunkt, hvis dette er fremkommet efter årsregnskabsloven.  

Ligeledes vil virksomhedens skattepligtige indkomst for de seneste tre år udelukkende være brugbart, 

hvis dette er fremkommet ved anvendelsen af virksomhedsskattelovens regler, dog hvor der tillægges 

en overordnet gennemsnitsbetragtning for at opgøre en handelsværdi på baggrund af en retvisende 

jævn drift.  

 

Med udgangspunktet på plads, følger diverse reguleringer/tilpasninger af disse resultater, med 

henblik på at nedfælde et fyldestgørende og retvisende billede af virksomhedens kernedrift, således 

alle forudsætninger er indregnet og desuden trimmet for poster af finansiel karakter som følge af 

overskudslikviditet eller finansiel gearing.  

 

Udgangspunktet er således resultaterne for de seneste 3 år, korrigeret med finansielle poster jfr. 

vejledningen og ovenfor, for dernæst at kunne beregne et vejet gennemsnit af de seneste 3 år, 

herunder hvor seneste indkomstår tillægges hovedvægten for periodens indtjening og for at 

synliggøre gennemsnitsindtjeningen.  

 

Udover at tillægge seneste indkomstår med den største vægtede faktor i den vægtede 

gennemsnitsbetragtning, korrigeres gennemsnitsindtjeningen dernæst med en udviklingstendens fra 

år 3 til år 1, der søger at afspejle, om virksomheden er i en opadgående eller nedadgående fase i 

perioden forud for opgørelsen.  

Desuden korrigeres for eventuel manglende driftsherreløn i personligt drevne virksomheder og med 

et fradrag for forrentning af virksomhedens driftsaktiver.  

Afslutningsvis kapitaliseres den værdi, man er nået frem til på baggrund af ovenstående, med 

kapitalafkastsatsen på tidspunktet for overdragelsen tillagt 8 pct.  

 

Alle ovenfor beskrevne korrektioner skal holdes op imod det centrale element i cirkulærerne, 

herunder om det afspejler et egnet udtryk for handelsværdien. 

Dette medfører blandt andet, at udviklingstendensen skal sammenholdes med realiserede 

regnskabstal for nyt regnskabsår, holdes op imod estimat/budget for perioden og således konkret 
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vurderes på baggrund heraf. En beregnet udviklingstendens, der er nedadgående, vil således ikke 

kunne bruges som egnet udtryk for en virksomhed, der allerede har identificeret en opadgående 

tendens, og udviklingstendensen skal derfor korrigeres – eventuelt på baggrund af et subjektivt skøn. 

I modsætning til den konkrete vurdering af udviklingstendensen, kan det synes lettere at tage stilling 

til korrektion/fradrag for forrentningen af driftsaktiverne, da disse blot kan aflæses i seneste balance 

for virksomheden og multipliceres med den pågældende procentsats. 

 

Den kapitaliserede værdi, man når frem til i henhold til vejledningen, reguleres afslutningsvis med en 

kapitaliseringsfaktor, der vurderes at afspejle levetiden på den goodwill, der gemmer sig i selskabet 

på overdragelsestidspunktet. 

Kapitaliseringsfaktoren søges igen at afspejle et egnet udtryk, både på baggrund af besluttede 

kapitalafkastsatser, virksomhedens driftsforhold og branchenormens levetid på goodwill.  

 

Skattestyrelsen har i deres vejledning “C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill”19 udarbejdet et 

diagram over den standardiserede kapitaliseringsfaktor, der lægges til grund for kapitaliseringen af 

det korrigerede resultat. 

Diagrammet viser både levetid og kapitalafkast som beskrevet ovenfor, hvorfor det er en smule mere 

simpelt at aflæse end det er at bruge. De bagvedliggende afgørelser i vejledningen fra  

Skattestyrelsen omtaler særlige branchefaktorer, der kan have afgørende betydning for, om man 

benytter den korrekte kapitaliseringsfaktor. Det kan derfor være en fordel at bede om bindende svar 

på om hvorvidt Skattestyrelsen er enige i den estimerede levetid og kapitalafkast forud for 

gennemførelse af en virksomhedsoverdragelse eller inddragelse af interessenter ved delsalg af 

ejerandele.  

 

Skattestyrelsen redegør dog for i vejledningen, at Ligningsrådet har taget stilling til at levetiden for 

goodwill i udgangspunktet er 7 år jfr. retspraksis, idet dette følger af tidligere afgørelser.  

Selvom Ligningsrådet har taget stilling til, at dette kan benyttes som udgangspunkt, kan der dog stadig 

forekomme scenarier hvor denne periode kan anfægtes som værende egnet til opgørelse af 

handelsværdien. Der bør afslutningsvis tages stilling til, om goodwillværdien er egnet som passende 

grundlag for den reelle handelsværdi. 

 

Det er altafgørende, at der undervejs i processen med beregningen tages stilling til om det individuelt 

og samlet er med til at afspejle den reelle handelsværdi af virksomheden, hvor Skattestyrelsens 

                                                
19 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
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vejledninger isoleret set er utilstrækkelige, hvis de ikke holdes op i mod konteksten i den konkrete 

virksomhed. Faldgrupperne i at opgøre handelsværdien, er der således redegjort for flere steder ifølge 

ovenstående. Det er desuden en væsentlig detalje, at man allerede fra start har taget stilling til, om 

alle aktiverne i virksomheden vedrører driften, idet driftsfremmede aktiver ikke skal indgå, lige så vel 

som indtægter og omkostninger fra driftsfremmede aktiver ej heller skal indgå.  

 

Udgangspunktet med at tage afsæt i årets resultat eller skattemæssige resultat skal således allerede 

forinden renses for eventuelle indtægter og omkostninger der relaterer sig til udlejningsejendomme 

– medmindre ejendommen er domicilejendom og indgår i virksomhedens driftsgrundlag. 

Lige så vigtigt er det at tage stilling til, om alle aktiverne skal overdrages, både dels på baggrund af 

hvilke elementer der skal indgå i opgørelse af handelsværdien, men også på baggrund af, hvad der er 

muligt i eventuelle spaltningsscenarier. 

 

 

4.6 Værdiansættelse af virksomheden som følge af historiske 

begivenheder 

Helt generelt har de beskrevne cirkulærer ovenfor til fælles, at 

- vejledningerne tager afsæt i historiske finansielle præstationer, 

- vejledningerne ofte er utilstrækkelige når de anvendes isoleret set, 

- det centrale element er, at der skal tages stilling til om den beregnede handelsværdi afspejler 

et egnet grundlag for den reelle handelsværdi.  

 

Når vejledningerne ofte isoleret set er utilstrækkelige, er dette fordi det er nødvendigt at forholde sig 

til hvert trin i beregningerne og at værdierne evalueres subjektivt i relation til virksomheden, da det i 

sidste ende skal danne grundlag for den endelige handelsværdi. 

 

Med afsæt i brugen af vejledningerne, kan det medføre en forkert beregnet værdi af eksempelvis 

udviklingstendensen i årene op til overdragelsen, idet vejledningerne isoleret set kan afspejle en 

negativ udviklingstendens. Den opgjorte værdi for udviklingstendensen skal derfor altid evalueres i 

relation til den reelle udvikling og eventuelt korrigeres, hvis beregningen ikke tilvejebringer kausalitet 

mellem de aflagte regnskaber og den periode, der er realiseret efter balancedagen og frem til 

tidspunktet, hvor man opgør beregningen. 

 



44 
  

Som nævnt tager vejledningerne endvidere udgangspunkt i realiserede tal på baggrund af de 

pengestrømme, en virksomhed skaber, hvorfor knowhow, varemærker og eventuelle patenter ikke 

medtages i disse standardiserede beregningsmodeller. De standardiserede beregninger tager heller 

ikke højde for større engangsindtægter eller eksempelvis forsknings- og udviklingsudgifter. Dette er 

ifølge vejledninger også noget der bør korrigeres for – igen ved at foretage en konkret vurdering af, 

om den beregnede værdiansættelse afspejler et egnet grundlag.  

 

På trods af at velkendte værdiansættelsesmodeller tager udgangspunkt i fremadrettede budgetterede 

pengestrømme, som tilbagediskonteres til overdragelsestidspunktet, så tager Skattestyrelsen 

udgangspunkt i historiske tal og indarbejder udelukkende udviklingstendensen som substitut for 

estimerede fremadrettede pengestrømme.  

Dog med det forbehold, at der kan være mangel på resultatmæssig sammenhæng i de år, 

udviklingstendensen beregnes ud fra, hvorfor der kan være behov for at fravige beregningsmodellen 

og i stedet opgøre et subjektivt skøn for den pågældende virksomhed. 

Opgørelse af et subjektivt skøn for en virksomhed, hvor man er er nødt til at forkaste 

beregningsmodellerne, tilvejebringer blot et endnu større dilemma i forbindelse med 

værdiansættelsen. 

 

 

4.7 Værdiansættelse af virksomhed, herunder immaterielle 

aktiver mellem interesseforbundne parter 

Når det kommer til interessefællesskabet, som et generationsskifte typisk fordrer, har 

Skattemyndigheden udarbejdet en værdiansættelsesvejledning “E nr. 238 af 15. januar 2013”20, der 

beskriver modeller, der kan benyttes til at opgøre de immaterielle aktiver. I denne vejledning, hæfter 

Skattemyndigheden sig ved, at brugen af historiske data kan skabe udfordringer til at finde en egnet 

værdiansættelse, når parterne ikke har modsatrettede interesser.  

 

Udfordringerne opstår især i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder, der i overvejende 

grad beskæftiger sig med patenter, knowhow og varemærker (immaterielle aktiver). I disse tilfælde 

vurderes at TSS-cirkulære 2000-10 om værdiansættelse af goodwill, ikke nødvendigvis er 

fyldestgørende og mangler at afspejle den fremadrettede udvikling på et mere korrekt grundlag. 

Vejledningen bygger på brugen af kapitalværdibaserede modeller, såsom: 

                                                
20 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301
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a. DCF-modellen (Discounted Cash Flow) 

b. EVA-modellen (Economic value added) 

c. Brugen af multipler til at opgøre relative værdiansættelser 

d. Relief from Royalty-modellen, hvor der er data nok til at beregne et residual af 

markedsværdien. 

 

Vejledningen tager afsæt i 3 grundlæggende tilgange til værdiansættelsen: 

1. Indkomstbaseret værdiansættelse 

Denne tilgang tager udgangspunkt i fremtidig indkomst og understøtter således de 

kapitalværdibaserede metoder. 

2. Markedsbaseret værdiansættelse 

Denne tilgang tager udgangspunkt i sammenlignelige uafhængige metoder og understøtter 

således både de kapitalværdibaserede metoder samt de relative værdiansættelsesmetoder. 

3. Omkostningsbaseret værdiansættelse 

Denne tilgang tager udgangspunkt i de omkostninger, der er tilgået etableringen af aktivet, 

således det er muligt at opgøre omsætningen som et residual. 

 

Vejledningen lægger vægt på, at værdiansættelsen normalt vil tage afsæt i en kapitalbaseret model, 

når der handles mellem uafhængige parter samt at det centrale princip om armslængde ved brugen 

af priser mv. til værdiansættelsen skal efterkommes.  

Forudsætningerne er omtalt for at udbrede en ensartethed omkring værdiansættelsen, når der sker 

overdragelse mellem interesseforbundne parter. Dette skal afslutningsvis udelukkende bruges som 

supplement til at underbygge den opgjorte goodwill ifølge TSS-cirkulære 2000-10, når der skal tages 

stilling til om værdiansættelsen er egnet. 

 

 

4.8 Skattemyndighedens kontrol af værdiansættelsen 

Som følge af tidligere afsnit om afgiftspligtens indtræden, der sker i det kalenderår, hvor gaven, der 

overstiger bundgrænsen, modtages, er det ved lov bestemt at både gavegiver og gavemodtager er 

pligtige til at indgive oplysninger herom jfr. BAL § 26.  

Loven foreskriver, at fristen løber til og med 1. maj i det følgende år, men med afkortet frist, såfremt 

der er tale om overdragelse som følge af dødsfald. 
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BAL § 27 foreskriver, at værdiansættelsen af gaven er bindende samt jfr. BAL § 27, stk. 2, at 

Skattemyndigheden har en frist på 6 måneder til at tage stilling til, om værdiansættelsen afspejler 

handelsværdien på tidspunkt for overdragelsen og eventuelt foretage korrektion af den opgjorte 

værdi. Fristen på 6 måneder påbegyndes dog først, når Skattemyndigheden har modtaget de 

nødvendige oplysninger, der skal muliggøre, at myndigheden kan tage stilling til værdiansættelsen. 

 

Det er således i alles interesse at indsende fyldestgørende dokumentation, der afspejler og lever op 

til Skattestyrelsens vejledninger med det samme, således at fristen ikke forlænges med argumentet 

om, at handelsværdien kan være opgjort misvisende som følge af manglende interesse konflikt 

mellem gavegiver og gavemodtager. 

 

 

4.9 Værdiansættelse af Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS 

Værdiansættelsen for begge selskaber bygger som udgangspunkt på historiske begivenheder indenfor 

de seneste 3 år, herunder de i casen vedlagte bilag der viser et uddrag af disse data for 

virksomhedernes seneste 5 års regnskaber, som følger: 

Bilag 1: Resultatopgørelse for Dis9 A/S i perioden 2014/15-2018/19 

Bilag 2: Balance for Dis9 A/S i perioden 2014/15-2018/19 

Bilag 3: Opgørelse af den skattepligtige indkomst for Dis9 A/S i perioden 2014/15-2018/19 

Bilag 4: Dekomponeret resultatopgørelse for Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15-2018/19 

Bilag 5: Balance for Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15-2018/19 

Bilag 6: Opgørelse af den skattepligtige indkomst for Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15-2018/19 

 

Idet udgangspunktet består i bogførte værdier på baggrund af seneste aflagte regnskaber efter 

årsregnskabsloven og begge virksomheder som udgangspunkt er tiltænkt at indgå i 

virksomhedsoverdragelsen, er det nødvendigt at konsolidere balancerne. 

Vi har konsolideret balancerne, som det fremgår af bilag 7. Konsolideringsprocessen med 

elimineringer fremgår af bilag 8. Der tages således udgangspunkt i en konsolideret egenkapital ultimo 

seneste regnskabsår, hvoraf udbytter der er udloddet i året, eller disponeret udloddet i forbindelse 

med regnskabet fratrækkes, således den bogførte indre værdi afspejler den tilbageværende kapital 

(aktiekapital tillagt overført resultat).  
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Den bogførte indre værdi i selskabet, skal ifølge teorien tage højde for oparbejdet goodwill, som en 

uafhængig tredjepart ville betale ekstra i forbindelse med køb af virksomheden. Dette medfører ved 

salg til interesseforbundne parter, at cirkulære TSS 2000-09 og TSS 2000-10 gælder for opgørelsen og 

der skal foretages individuelle reguleringer fra den bogførte værdi til den reelle handelsværdi.  

 

Nora Malkeko ApS indgår som kapitalandel i Dis9 A/S og indregnes ifølge den anvendte 

regnskabspraksis til indre værdi i Dis9 A/S. Begrebsrammen danner således grundlag for, at 

datterselskabet allerede er indregnet i Dis9 A/S til den bogførte indre værdi. Konsolideringen foretages 

derfor af selskaberne for at anskue de historiske data samlet til brug for beregningerne.  

 

Som tidligere beskrevet, bygger goodwill, beregningen på de regnskabsmæssige resultater før skat 

med korrektion af finansielle poster over de seneste 3. 

Goodwill er således opgjort i henhold til vejledningen til 32.951.845 kr., som det fremgår nedenfor: 

 

DKK 2018/19 2017/18 2016/17 

        
Regnskabsmæssigt overskud før skatter 13.108.500 12.677.689 11.798.084 
Renteindtægter 15.329 23.857 254.287 
Renteudgifter -554.615 -254.687 -9.087 

Regnskabsmæssigt overskud uden finansiering 12.569.214 12.446.859 12.043.284 
        

Vægt for året 3 2 1 
Vægtet gennemsnit 37.707.642 24.893.718 12.043.284 

        
Gennemsnitsindtjening     12.440.774 
Udviklingstendens     262.965 

        
      12.703.739 

  
Aktiver ex. 

likvider Sats   
Forrentning af aktiver ekskl. likvider 26.499.442 4% -1.059.978 

        
Korrigeret regnskabsmæssigt overskud     11.643.761 

        

Kapitalisering 8%     
Levetid 7 år     
Faktor 2,83     

        
Beregnet goodwill     32.951.845 

Opgørelse indre værdi       
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Afrundet goodwill     33.000.000 
        
- Udskudt skat af beregnet goodwill     -7.260.000 
        
TSS-cirkulære 2000-9, offentlig vurdering af 
ejendom   9.000.000   
- Bogført værdi af ejendom fratrukket   -4.260.000 4.740.000 

- Udskudt skat på opskrivning af ejendom til offentlig vurdering -1.042.800 
        
Egenkapital ifølge seneste regnskab ekskl. disponerede udbytter 31.042.202 
        
Indre værdi inkl. goodwill og dagsværdireguleringer 60.479.402 

 

Vejledningscirkulærerne beskriver desuden individuelle korrektioner, der skal indarbejdes som følge 

af ændringerne, når disse ikke allerede indgår i den aflagte regnskabstal. 

Vi har fået en overbevisning om, at der er afholdt lønninger til nuværende indehaver på et 

markedskonformt niveau samt at den i ovenfor opgjorte vægtning og udviklingstendens afspejler et 

retvisende billede, der konkret kan benyttes for opgørelse af handelsværdien. 

 

Den omtalte udviklingstendens er beregnet på baggrund af det regnskabsmæssige overskud uden 

finansiering i seneste regnskabsår fratrukket tilsvarende beløb for 2016/17, og herefter er halvdelen 

af forskellen beregnet som udviklingstenden, der viser sig som opadgående med de beregnede 

262.965 kr. 

Udviklingstendens sammenholdt med virksomhedens præstationer i perioden efter seneste 

regnskabsaflæggelse samt Anders’ udmelding om sønnens engagement og en minimal fremgang, 

vurderes udviklingstendens at afspejle et realistisk niveau på baggrund af realiserede målsætninger 

for virksomheden i samme periode. Virksomheder afspejler en udvikling i opadgående retning og 

virksomheden er desuden i en størrelse, hvor udviklingsmuligheder kan være begrænsede og af mere 

minimal karakter. 

Den beregnede udviklingstendens vurderes egnet til brug i opgørelsen.  

 

I henhold til vejledningerne er der i opgørelsen desuden fratrukket en forrentning af driftsaktiverne 

som fremgår af den konsoliderede balance og afslutningsvis beregnes det korrigerede 

regnskabsmæssigt overskud på 11.643.761 kr.  

  

Kapitaliseringens forrentning og levetid har Skattestyrelsen redegjort for i deres vejledning 

“C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill”, hvor kapitalafkastsatsen for 2019 på 0 pct. tillægges en 

forretning på 8 pct. og der redegøres for praksis om levetiden. 
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Driften med nuggetsproduktion i Dis9 A/S inklusive datterselskab med domicilejendom, karakteriserer 

sig særligt som standardiseret produktion uden diversificeret kompleksitet, hvorfor vi benytter 

Skattestyrelsens udgangspunkt med en levetid på 7 år.  

Dog bør indhentning af bindene svar overvejes for at minimere efterfølgende muligheder for tvungen 

korrektion fra Skattestyrelsen.  

 

I omtalte vejledning viser kapitaliseringsfaktoren i en matrice på baggrund af forrentning og levetid, 

hvilket i dette tilfælde er 2,83, som det korrigerede regnskabsmæssige overskud multipliceres med 

ovenfor.  

 

Goodwill i Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS beregnes således til 32.951.845 kr., som vurderes at kunne 

afrundes til 33 mio. kr. som følge af at driften i seneste regnskabsperiode vurderes at afspejle den 

minimale fremgang som udviklingstendensen i øvrigt har synliggjort. 

Endvidere skal der ifølge cirkulære TSS 2000-09 ske korrektion af fast ejendom i Nora Malkeko ApS 

idet vi er opmærksomme på, at ejendommen er indregnet til kostpris i dette selskab. Til denne 

opskrivning knytter der sig en tilhørende udskudte skat, hvorfor der også korrigeres her i opgørelsen 

af goodwill. Endeligt tillægges den bogførte værdi fra den konsoliderede balance og den indre værdi 

inklusive goodwill og aktiver til dagsværdi iht. vejledningerne opgjort til 60.479.402 kr.  

 

 

4.10 Delkonklusion 

Det oprindelige værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982 omtalte i udgangspunktet 

under pkt. 17 og pkt. 19, dét man tidligere kendte som “formueskattekursen”. Disse 

værdiansættelsesregler var tiltænkt værdiansættelser af aktier og anparter til brug for handel mellem 

interesseforbundne parter. Skattemyndigheden blev her opmærksom på, at hjælpereglerne i dette 

cirkulære oftest resulterede i for lave værdiansættelser af handelsværdien, hvorfor disse blev 

suspenderet til fordel af de to efterfølgende cirkulærer TSS-cirkulære 2000-09 og TSS-cirkulære 2000-

10.  

 

På baggrund af de tidligere ændringer benyttes i dag en kombination af cirkulærerne til fastsættelse 

af aktivernes og passivernes værdi, for at opnå en handelsværdi, der modsvarer et egnet grundlag for 

overdragelser, hvor der ikke sker en naturlig forhandling. 
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Når handelsværdien er opgjort efter de fastlagte principper, har overdrager og erhverver mulighed for 

at aftale et andet vederlag for aktierne/anparterne end den opgjorte handelsværdi. Såfremt der 

aftales en lavere værdi end den opgjorte handelsværdi, vil der være tale om et gaveelement indbygget 

i vederlaget, ligeså vel som der kan være tale om gaveelement ved modsatte scenarie.  

 

Et sådan gaveelement er gaveafgiftspligtigt, i udgangspunktet efter Statsskattelovens § 5, litra b og lex 

specialis efter BAL § 22, stk. 1 som beskrevet ovenfor. Nedslaget i vederlaget kan desuden betragtes 

som skattepligtig indkomst for modtageren jfr. Ligningsloven § 2, stk. 1 idet der oftest er 

interessefællesskab med gavegiver og gavemodtager som følge af, at gavegiver har bestemmende 

indflydelse over gaven.  

 

Det er dette gaveelement Socialdemokratiet adresserer i deres fremsatte finanslov, hvor de i 

modsætning til tidligere regering ønsker denne forhøjet til den ordinære afgiftssats på 15 pct. i 

forbindelse med successioner. 

 

I relation til den opgjorte indre værdi inklusive goodwill med korrektioner i overensstemmelse med 

de ovenstående vejledninger, er der således indbygget elementer, der korrigerer dagsværdien. Disse 

elementer og opgørelsesmetoder er således ikke påvirket af finanslovstramningen i 

Socialdemokratiets udspil, da det er den afledte afgifts- og beskatningstyngde, der følger af 

værdiansættelsen som Socialdemokratiet ønsker at påvirke. Men selve finanslovstramningen 

medfører øget incitament til spekulation omkring en lavere indre værdi inklusive goodwill. 

 

 

5 Skattemæssig succession  

5.1 Generelt ved succession 

I tidligere afsnit omkring aktieavancebeskatning, er der i lovgivningen redegjort for, 

beskatningstidspunkt og at ABL således regulerer beskatning af aktier og anparter ved afståelse. Hertil 

er der jfr. ABL § 34 og KSL § 33 C valgmulighed om at lade virksomheden overdrage med skattemæssig 

succession, dvs. skattefri virksomhedsoverdragelse. 

 

Der er for flere parter en interesse i at lade sin virksomhed overdrage til familie eller 

nøglemedarbejder, hvorved udgangspunktet er beskatning ved afståelse for fysiske personer. Ved 
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skattemæssig succession udskydes den latente skat til et senere tidspunkt, dvs. at skatteforpligtelsen 

bliver overført til det/de næste led i forbindelse med successionen. Erhverver(e) indtræder således i 

overdragers skattemæssige position, hvad angår anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. 

 

Fordelen ved at overdrage en virksomhed ved skattefri succession er, at den latente skat ikke bliver til 

last for en igangværende virksomhed ved overdragelsen.  

Ved skattemæssig succession er der ikke tale om at lade en virksomhed overdrages vederlagsfrit, men 

at gøre det muligt at udskyde beskatningen til en senere reel afståelse. Vederlaget ved overdragelsen 

skal stadig finansieres og behandles som et gaveobjekt eller mod kontant vederlag, eller en 

kombination af begge. Da modtageren overtager en skatteforpligtelse, er det Skattestyrelsens 

vurdering, at denne kan modregnes i vederlaget21. 

 

 

5.2 Betingelser ved succession 

Betingelserne for skattemæssig succession af virksomheder er beskrevet i KSL § 33 C og ABL § 34 og 

omfatter blandt andet en afgrænsning af personkredsen samt de aktiver, der tillades overdraget ved 

skattemæssig succession.  

 

 

5.2.1 Personkredsen 

Den personkreds, hvortil der kan succederes til, er først beskrevet jfr. ABL § 34 som værende børn, 

børnebørn samt søskende og søskendebørn. Derudover anses adoptivforhold eller stedbørns forhold 

også som værende gældende, da personkredsen for succession blev udvidet i år 2002. Ligeledes blev 

det muligt, at nære medarbejdere, tidligere medarbejdere og tidligere ejere også fik mulighed for at 

succedere jfr. KSL § 33 C, stk. 12 og 13. Sidst er det ved lovændring i år 2008 blevet muliggjort for 

samlevende at succedere, hvorved samlevende er defineret jfr. KSL § 33 C som værende en person 

der på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d., det vil sige personer 

som ved overdragelsestidspunktet har haft fælles bopæl med overdrageren i 2 år før overdragelsen.  

Succession mellem ægtefæller er ikke omfattet af ovenstående, men bliver i stedet behandlet efter 

reglerne jfr. KSL § 26 B. 

 

                                                
21 SKM2008.876LSR 



52 
  

Det er væsentligt at pointere, at succession jfr. ovenstående derfor kan ske både til siden og ned, men 

ikke op. Det vil sige, at der ikke kan ske succession fra børn til forældre. Der er dog kommet en mindre 

lempelse hertil i samme forbindelse med lovændringen i år 2008, således at hvis der var sket en 

overdragelse med succession, og at erhververen efterfølgende har fortrudt, er det muligt at 

tilbageføre successionen. Der er dog 3 betingelser der skal være opfyldt: 

 

1. Tilbagerulningen af tidligere succession skal eksekveres senest 5 år efter den oprindelige 

succession.  

2. Successionen skal ske til den tidligere ejer.  

3. Den oprindelige overdragelse skete efter reglerne om succession.  

 

Ved succession med en nær medarbejder er der krav om, at den pågældende medarbejder inden for 

en 5 årig periode har været ansat svarende til en fuldtidsansættelse på 3 år. Herved skal en 

fuldtidsansættelse defineres som værende en medarbejder, der er omfattet af ATP-ordningen og 

betaler ATP efter gældende regler i lighed med en fuldtidsmedarbejder jfr. SKM2009.411.SR22.  

Det er et krav, at den ansatte skal have været ansat i den samme virksomhed i alle årene, men dog 

ikke et krav, at medarbejderen er ansat i virksomheden på det pågældende tidspunkt for 

overdragelsen.  

 

Da reglerne om skattemæssig succession består i at udskyde skatten, er det naturligvis også klart, at 

det er et krav, at de personer, der ønsker at succedere, er skattepligtige til Danmark jfr. KSL § 1. 

Danmark er det land, der har beskatningsretten, når erhververen senere afstår aktiverne, hvorfor 

succession til ikke fuldt skattepligtige, kun kan ske til begrænsede skattepligtige jfr. KSL § 33, stk. 9 og 

KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5 ved anvendelse af fast driftssted eller fast ejendom. 

 

 

5.2.2 Aktiver der tillades overdraget ved succession 

Skattemæssig succession er udelukkende en mulighed for virksomheder, hvor enten hele 

virksomheden overdrages, flere virksomheder overdrages eller hvor der sker overdragelse af en ideel 

andel af enten én eller flere virksomheder.  

 

                                                
22 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946386 
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KSL foreskriver udtømmende, hvilke aktiver som må overdrages ved brugen af reglerne omkring 

skattemæssig succession, herunder blandt andet: 

- Afskrivningsberettigede bygninger 

- Maskiner, inventar og lignende driftsmidler 

- Luftfartøjer 

- Skibe 

- Landbrugets husdyrbesætninger 

- Varelager, herunder landbrugets beholdninger 

 

Desuden er der særskilte aktivtyper, hvori der ligger begrænsninger: 

- Fast ejendom, når overdrageren driver næring med køb og salg 

- Fast ejendom, hvor avancen beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, og som indgår 

i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles virksomhed 

- Aktier og obligationer, når overdrageren driver næring med køb og salg 

 

Udgangspunktet for de ovenstående aktiver er, at de udelukkende må indgå i den skattemæssige 

succession, hvis der påhviler aktivet en skattepligtig avance ved overdragelse og der skal således ske 

en fiktiv opgørelse for hvert enkelt aktiv. 

Accessoriske passiver må derfor indgå grundet tilknytningen til aktiverne og for at opgøre en fiktiv 

avance korrekt. 

Lovgivningen foreskriver desuden, at aktiver, der ikke påhviler en skattemæssig avance, ikke må indgå, 

såvel som der ikke må succederes i tab og ej heller fortjeneste på gæld der i beskattes efter 

Kursgevinstloven (KGL). 

 

For så vidt angår de særskilte aktivtyper ovenfor, er det et krav, at disse indgår som et led i næring for 

virksomheden og dens aktivitet. I relation til disse aktiver er der også benyttelseskriterier, der skal 

være opfyldt, det vil sige, at aktiverne indgår som en del af den almindelige drift i virksomheden og 

ikke blot betegnet som passiv kapitalanbringelse. Som det står anført ovenfor “når overdrageren 

driver næring” skal ses i relation til, at det skal være anerkendt virksomhedens primære aktivitet. 

 

Udlejede og/eller bortforpagtede aktiver opfylder således ikke benyttelseskriterierne, såvel som aktier 

der er erhvervet som led i kapitalanbringelse for virksomheden heller ikke opfylder dette. Disse aktiver 

må ikke indgå i grundlaget og virksomheden må ikke have mere end 50 pct. af indtjeningen fra disse 

aktiver, eller råde over en aktivmasse med mere end 50 pct. aktiver, der klassificeres som passiv 
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kapitalanbringelse. Reglerne om skattemæssig succession bortfalder i så fald for disse virksomheder, 

idet der vil være tale om en skattemæssig udnyttelse til egen berigelse uden at skulle afregne en bo- 

og gaveafgift, så længe disse aktiver bliver i familien. 

Anbringelse af overskudslikviditet kan således have afgørende betydning for virksomheder, da der i så 

fald skal spekuleres i, hvordan likviderne placeres. 

 

 

5.2.3 Minimumsgrænsen 

Ved overdragelse af aktier ved succession, er det et krav, at aktierne minimum udgør 1 pct. af den 

samlede kapital i selskabet jfr. ABL § 34, stk. 1. nr. 2.  

 

En overdragelse med succession af aktier eller anparter til flere personer i sameje, skal anses for en 

enkelt overdragelse. En overdragelse til flere modtagere skal anses som flere overdragelser, hvor hver 

overdragelse kræver opfyldelse af ovenstående minimumskrav.  

 

Det bemærkes, at en overdragelse som gave fra både mor og far til børn, skal anses for to separate 

gavegivere, hvorfor ovenstående minimumskrav ligeledes er gældende herved. 

 

 

5.2.4 Aktieoverdragelse med tab 

Det er udelukkende muligt at overdrage aktier med succession i aktier med gevinst.  

Aktier, hvorved der kan konstateres tab ved afhændelse, kan derfor ikke ske efter reglerne om 

succession, men anses i stedet for afhændet. Overdrageren kan derimod medregne et skattemæssigt 

tabsfradrag, som hvis aktierne var solgt til tredjemand med tab.  

 

 

5.2.5 Pengetanksreglen / virksomhedskravet 

Pengetanksreglen definerer en beregningsmetode der konkretiserer, hvornår det er ikke længere er 

tilladt at lade en virksomhed overdrage med skattemæssig succession. I tilfælde, hvor virksomheden i 

overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse jfr. ABL § 34, stk. 1. nr. 3., er det ikke muligt at 

overdrage med skattemæssig succession. Som tidligere nævnt er reglerne om passiv 
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kapitalanbringelse senest ændret ved lov nr. 638 af 8. juni 2017 og derfor ajourførte og tilpasset 

mange relevante scenarier for generationsskifter. 

 

Begrebet “Pengetanksreglen”, “Pengetanksbegrænsningen” eller den lovmæssige term “passiv 

kapitalanbringelse” betyder, at hvis virksomhedens primære formål er finansieringsvirksomhed 

og/eller forvaltning/bortforpagtning, så er det for de pågældende aktiver og eventuelt virksomheden 

i helhed ikke tilladt at anvende reglerne om skattemæssig succession. 

 

Tidligere omfattede loven aktiver under passiv kapitalanbringelse, hvor lovgivningen eksplicit 

definerede disse som “sådan aktivitet”. Begrebet er nu blevet ændret til “fast ejendom, kontanter, 

værdipapirer el. lign., der efter stk. 1, nr. 3, skal anses for passiv kapitalanbringelse” medmindre det 

drives med næring for øje. 

 

Det afgøres, om en virksomhed falder under reglerne for passiv kapitalanbringelse, hvis aktiverne i 

virksomheden ikke er knyttet op til den primære driftsaktivitet i virksomheden og om aktiverne i 

overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse såsom forvaltning, bortforpagtning eller placering 

af overskudslikviditet i finansieringsgenererende aktiver. 

 

Når man isoleret set kigger på de enkelte aktivgrupper, herunder fast ejendom, kontanter, 

værdipapirer og lignende, er det nødvendigt, at brugen af disse aktiver i afgørende grad indgår som 

en del af virksomhedens driftsaktivitet. Afgørelsen foretages efter en konkret vurdering for de enkelte 

aktiver individuelt, som præciseret ved lovændringen samt skatteafgørelse SKM2018.113.SR23. 

 

Besiddelse af fast ejendom herunder ubebyggede grunde og projekter mv. indgår i grundlaget for 

opgørelsen af, om reglerne for passiv kapitalanbringelse skal anvendes, idet disse i forlængelse af 

benyttelsesmulighederne som udgangspunkt ikke kan indgå i driftsaktiviteten. En byggegrund, der er 

erhvervet med henblik på opførelse af domicilejendom eller driftsbygning, bliver dog ikke klassificeret 

som passiv kapitalanbringelse, idet denne i afgørende omfang knytter sig til virksomhedens primære 

driftsaktiviteter.24 

 

Der foreligger således krav om en konkret vurdering for hver af de elementer, hvor der kan herske 

tvivl om, hvorvidt der er tale om passiv kapitalanbringelse eller ej. Samme krav om at foretage en 

                                                
23 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2271356  
24 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2271356
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385
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konkret vurdering gælder også for kontanter og værdipapirer. En virksomhed vil som udgangspunkt 

altid have behov for driftslikviditet, da denne løbende betaler diverse driftsmæssige omkostninger til 

forsikringer, lønninger mv. Behovet for driftslikviditet skal således tage hensyn til disse kortfristede og 

løbende forpligtelser ved at drive virksomhed og denne del af likviditeten skal således ikke klassificeres 

som passiv kapitalanbringelse i opgørelsen. 

 

Modsætningsvis vil forudbetalinger fra kunder typisk relatere sig til driftsaktiviteten, hvorfor disse ikke 

klassificeres som passiv kapitalanbringelse. Det er dog med forbehold, at nogle aktiver kan generere 

forudbetalinger fra kunder, og i så fald skal aktivet være afgørende element for, om disse 

forudbetalinger udelukkende skal klassificeres som afkast fra driftsaktiviteten – herved med fokus på 

forudbetalinger fra kunder der relaterer sig til fast ejendom der eventuelt udlejes. 

 

Det er virksomheden, der har bevisbyrden i forholdet om at argumentere for, hvilke aktiver der knytter 

sig til henholdsvis driftsaktiviteten eller passive kapitalanbringelser ud fra de foreskrevne 

retningslinjer. Alle aktiver i balancen og herved alle aktiver selskabet har råderet over, indgår samlet i 

opgørelsen, hvorefter bedømmelsen af om et selskab i overvejende grad driver virksomhed med 

passiv kapitalanbringelser fremgår jfr. ABL § 34, stk. 6. 

 

Det fremgår af ABL § 34, stk. 6, 1. punkt, at hvis et selskab opfylder enten “indtægtskriteriet” eller 

“aktivkriteriet”, så falder denne ikke ind under reglerne for passiv kapitalanbringelse i helhed. 

 

Lovgivningen definerer indtægtskriteriet således, at hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter over 

de seneste 3 regnskabsår stammer fra passiv kapitalanbringelse, så opfyldes kravene ikke. Til 

indtægterne henses både den regnskabsmæssige omsætning samt tillæg af andre regnskabsmæssige 

indtægter. 

 

Lovgivningen definerer ligeledes “aktivkriteriet” efter tilsvarende princip således, at hvis 

handelsværdien af et selskab udgør mindst 50 pct. af aktiver ved passiv kapitalanbringelse over de 

seneste 3 regnskabsår, opfyldes kravene heller ikke. 

 

Såfremt et af kriterierne overskrider 50 pct. reglen, betragtes selskabet som det man i lovgivningen 

kalder en pengetank. Såfremt selskabet afslutningsvis vurderes at være klassificeret som pengetank, 
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er det ikke tilladt at benytte reglerne om overdragelse af selskabet eller de pågældende aktiver ved 

skattemæssig succession25. 

 

Overskrider selskabet ikke de ovennævnte krav på baggrund af driftsfremmede indtægter og aktiver, 

kan man frit vælge om selskabet skal overdrages ved skattemæssig succession eller ej.  

 

Endvidere har der, som tidligere beskrevet, været politisk opbakning om virksomhedsoverdragelse 

ved skattemæssig succession, da man fra politisk side ønsker at bevare arbejdspladser og 

skatteindtægter inden for landets egne grænser. I relation til afsnittet om opgørelse af 

handelsværdien er det således relevant at anskue afgiftsbyrden, der er fastsat som følge af den 

politiske opbakning ved sænkning af bo- og gaveafgiften. 

 

 

5.2.6 Pengetanksopgørelse for Dis 9 A/S og Nora Malkeko ApS 

Pengetanksreglerne anskues samlet set for Dis9 A/S og Nora Malkeko, når der er tale om passiv 

kapitalanbringelse, dvs. på baggrund af den konsoliderede balance i Bilag 7 samt de individuelle 

opgørelser, hvor det må have indflydelse som omtalt nedenfor. 

 

Udgangspunktet for indtægtskriteriet består i en samlet nettoomsætning ved udlejning til eksterne 

lejere på i alt ca. 2 mio. kr. årligt, ud af en samlet nettoomsætning for både Dis9 A/S og Nora Malkeko 

ApS på ca. 100 mio. kr. (gennemsnitsværdi over de seneste 3 år). 

Indtægtskriteriet ender således i ca. 2 pct. i indtægter fra passiv kapitalanbringelse og vil således ikke 

være en nærliggende faktor at tage hensyn til, så længe virksomhederne anskues konsolideret og skal 

overdrages samlet. 

 

I Nora Malkeko ApS er det synliggjort ved dekomponering af resultatopgørelsen, at 1/3 af 

ejendommen benyttes til produktionen i Dis9 A/S og de øvrige 2/3 af ejendommen udlejes, hvorfor 

denne “udlejningsdel” af ejendommen klassificeres som passiv kapitalanbringelse forholdsmæssigt jfr. 

næste side. 

  

                                                
25 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173374&#P47  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173374&#P47
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Pengetanksopgørelse for Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS 
        

AKTIVKRITERIET       
DKK 2018/19 2017/18 2016/17 

        
Pengetanksaktiver:       
        
Fast ejendom, bogført værdi 4.260.000 4.320.000 4.380.000 
 regnskabsmæssig andel, domicil -1.420.000 -1.440.000 -1.460.000 

 regnskabsmæssig andel, udlejning 2.840.000 2.880.000 2.920.000 
        
Udskudte skatteaktiver, udlejningsdel af ejendom (2/3) 85.067 82.133 79.200 
        
Børsnoterede værdipapirer 0 0 0 
        
Likvide beholdninger 19.424.871 13.705.089 10.009.416 
        

Passive kapitalanbringelser i alt 22.349.938 16.667.222 13.008.616 

        
        
Balancesum inklusive oparbejdet goodwill 45.924.313 42.637.840 39.830.335 

        
Pengetanks andel 48,7% 39,1% 32,7% 
        
Gennemsnit over 3 seneste år 40,1%     

 

 

I pengetanksopgørelsen er det udskudte skatteaktiv, der relaterer sig til udlejningsdelen af 

ejendommen, klassificeret som en del af de driftsfremmede aktiver, såvel som de samlede likvider i 

selskaberne. 

 

Der er således samlet 22.349.938 kr. i driftsfremmede kapitalanbringelser som et afkast af de seneste 

års overskud, hvor indehaveren udelukkende har modtaget ordinære lønninger samt udtrukket 

udbytter i et markant mindre omfang end de realiserede overskud. 

Pengetanksbegrænsningerne for overdragelse af virksomhederne samlet, efter en skattefri succession 

består således i en gennemsnitsbetragtning over de seneste 3 år, hvor dette ovenfor er beregnet til 

40,1 pct. og således under de omtalte 50 pct. Gennemsnitsbetragtningen måler samlede passive 

kapitalanbringelser i forholdet af den samlede balancesum fra de aflagte regnskaber. Udover 

gennemsnitsbetragtningen må virksomheden samlet set heller ikke overstige de 50 pct. på 

overdragelsestidspunktet. Overdragelsestidspunktet vil ved succession være første dag i nyt 

regnskabsår, hvorfor ultimo 2018/19 anskues i relation til dette, som udgør 48,7 pct. 

Virksomhedscasen, hvor både Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS overdrages med succession, er derfor 

inden for de af lovgivningen fastsatte grænser. 
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Scenariet ovenfor synliggør, at konsoliderede veldrevne virksomheder i overvejende grad indeholder 

overskudslikviditet, enten i form af likvide beholdninger eller investeringer i værdipapirer. Dette er 

med til at påvirke begrænsningsreglerne og kan derfor danne grundlag for at udlodde midlerne forud 

for en succession – eventuelt på baggrund af indeværende selskabsstruktur eller ved etablering af 

holdingstruktur forud for generationsskiftet. 

 

 

5.3 Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af 

virksomheder 

Ved lov nr. 683 af 8. juni 201726 blev det indført at sænke gaveafgiften fra de omtalte 15 pct. til 5 pct. 

over de kommende år, således sænket til 13 pct. i år 2016, 7 pct. i år 2017, 6 pct. i år 2019 og 5 pct. i 

år 2020. Det blev endvidere besluttet, at gaveafgiften på 5 pct. fremadrettet skulle gælde ved 

overdragelser efter BAL § 23 a. stk. 4, såfremt de pågældende virksomheder opfylder betingelserne 

for at kunne overdrages med succession, jfr. ABL § 34, stk. 1, 5 og 6 samt kildeskattelovens27 (KSL) § 

33 C, stk. 1. og BAL § 22, stk.1 og § 23a, stk. 2 punkt 1 og §23b. 

 

Der er krav om, at gavegiveren har ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, samtidig med 

krav om at gavemodtageren eller arvingen opretholder et ejerskab af den modtagende virksomhed i 

mindst 3 år efter overtagelsen samt at virksomheden ikke har fået tilført midler i væsentligt omfang 

op til overdragelsen og således falder ind i pengetanksbegrænsningerne. 

Hvis gavemodtageren vælger at afstå hele eller dele af virksomheden inden for perioden på 3 år, vil 

det udløse en gaveafgift med den oprindelige sats på 15 pct. 

Der er dog en undtagelse hertil jfr. BAL § 23 b. stk. 2. at dette ikke finder anvendelse, hvis 

gavemodtageren inden for perioden på de 3 år afstår hele eller dele af virksomheden qua 

erhververens død, livstruende sygdomme eller hvis overdragelsen sker til erhververens børn eller 

børnebørn mv. jfr. BAL 22, stk. 1. 

Endvidere finder § BAL 23 b. stk. 2. heller ikke anvendelse, hvis overdragelsen sker som led i en 

skattefri omstrukturering, hvor den reelle ejer er den samme efter overdragelsen i forbindelse med 

vederlag af aktier i det modtagende selskab. 

 

                                                
26 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191811  
27 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168178  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191811
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168178
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Som følge af ændringerne til loven i år 2017 blev det således muligt for gavegiver at overdrage til 

gavegivers søskende og deres børn og lade disse indtræde i position til at succedere, såfremt gavegiver 

ikke selv har afkom, der kan succedere jfr. BAL § 23 a. stk. 1, 2. pkt. 

Ændringerne medfører derfor, at der kan være forskel på, hvorvidt der ved overdragelse til søskende 

kan være tale om en afgiftspligtig transaktion eller en skattepligtig transaktion. 

Hvis overdragelsen falder udenfor den tilladte personkreds, vil det ikke længere være muligt at 

gennemføre en skattemæssig succession, hvor modtager(e) indtræder i gavegivers position – der vil i 

stedet være tale om en transaktion, der er fuldt skattepligtig. 

 

Efter nuværende gældende regler er der et bundfradrag, hvor der ikke skal betales boafgift af de første 

295.300 kr. (2019-niveau) ved opgørelse af arven. Bundfradraget gælder det samlede bo eller den 

samlede opgørelse over nettoaktiver og ikke per arving/modtager.  

Sænkning af bo- og gaveafgiften som tidligere beskrevet medfører en afgift på 6 pct. i år 2019 på den 

del af arven/gaven, der vedrører virksomheder eller virksomhedsandele, der lever op til ovenstående 

krav, og 15 pct. af den øvrige arv. 

 

Ved arv, der ikke tilfalder livsarvinger som f.eks. søskende, deres børn eller yderkanten af familien 

såsom nevøer, niecer osv., er der en forhøjet afgift på 36,25 pct. Der gives således en rabat, når der 

skal ske virksomhedsoverdragelse, både når overdrager er i levende live eller afgået ved døden. 

 

 

5.4 Behandling af den latente skat ved skattemæssig 

succession 

Når kravene til skattemæssig succession er opfyldt, herunder at der ikke er tale om en pengetank, er 

der endvidere krav om, at minimum 1 pct. af kapitalen i selskabet skal overdrages, før det er tilladt 

med skattemæssig succession. 

 

Når handelsværdien er opgjort på baggrund af den korrekte værdiansættelse, som efter en konkret 

vurdering er egnet, skal der tages højde for de skattemæssige forpligtelser, der allerede er etableret i 

virksomheden. Dette gøres efter en hjælperegel til opgørelse af den latente skat, således at der enten 

1) gives et nedslag i vederlaget for virksomheden, der svarer til nutidsværdien af den udskudte skat, 

eller 2) der beregnes en passivpost, der anslås til 22 pct. / 30 pct. af den avance, som overdrageren 

skulle have haft som afståelsesbeskatning. 
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Ved korrektion af vederlaget som følge af én af ovenstående muligheder, medfører dette, at der for 

modtagers side ikke betales gaveafgift af hele den skatteforpligtelse, der allerede er etableret i 

selskabet og reelt set skal betragtes som eventualforpligtelser ved overdragelse. 

 

Der er dog særlige regler for succession i de skattemæssige værdier på tidspunktet for overdragelsen.  

Skildringen mellem de 22 pct. og 30 pct. ved beregning af passivposten, sker ved at de 22 pct. benyttes 

ved overdragelse af aktieposter – som i nærværende virksomhedscase. De omtalte 30 pct. benyttes 

ved al anden overdragelse, eksempelvis ved overdragelse af ejendele såsom ejendomme. 

Såfremt der succederes i bygninger, gives der ikke ejertidsnedslag eller vedligeholdelsesfradrag, men 

der succederes i hele avancen, såvel som der succederes i genvundne afskrivninger, netop for at 

anskue forskellen mellem handelsværdien og overdragerens skattemæssige position. De genvundne 

afskrivninger udtrykker bl.a. de regnskabsmæssige og skattemæssige forskelle på bygningerne, 

hvorfor disse indgår i passivposten eller den udskudte skat som følge af definitionen heraf. Der kan 

mellem overdrager(e) og modtager(e) kun aftales overdragelse, hvis de skattemæssige værdier, der 

relaterer sig til bygningerne er positive og ville have udløst en avance. Ligeledes er det muligt, at disse 

aktiver ikke indgår. 

 

Det er afgørende for vederlagets størrelse, om der skal tages udgangspunkt i nutidsværdien af den 

udskudte skat, eller beregnes passivpost af fortjenesten. Det forekommer umiddelbart lettest at 

opgøre passivposten af fortjeneste, idet der knytter sig flere risici til beregning af nutidsværdien af 

den udskudte skat. Den udskudte skat kan ikke antages at skulle indregnes til kurs 100 ved en 

tilbagediskontering, idet den ikke er udtryk for en betalingsforpligtelse, men en eventualforpligtelse. 

Hertil kommer, at den udskudte skat skal fordeles på aktiverne, og der skal ske en individuel vurdering 

af levetidsperiode for disse aktiver, hvorfor dette i sidste ende kan afspejle at overholde denne 

hjælperegel, fremfor blot at opgøre en passivpost på baggrund af fortjenesten. 

Vælges beregning af passivposten til nedslag i handelsværdien for erhverver, skal denne være 

opmærksom på, at passivposten vækkes til live, når denne erhverver på et senere tidspunkt ønsker at 

frasælge virksomheden, da passivposten igen bruges ved denne avanceopgørelse. 
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5.5 Betaling af gaveafgift over tid 

Ved opgørelse af det afgiftspligtige beløb, herunder med udgangspunkt i gavens værdi med fradrag 

for den latente skat, er det i udgangspunktet en forudsætning, at gaveafgiften beregnes og indbetales 

samtidig med indsendelse af oplysningerne for gaveanmeldelsen. 

Som beskrevet i kapitel 4.8 er fristen anført i lovgivningen til senest 1. maj året efter gaven er givet. 

 

Ved for sen indbetaling af gaveafgiften, herunder hvis gaveafgiften ikke indbetales samtidig med 

indsendelse af oplysningerne, eller hvis oplysningerne indsendes for sent (efter 1. maj i efterfølgende 

år), medfører dette jfr. BAL § 38, at der skal betales renter af det opgjorte beløb. Det er naturligvis her 

forudsat, at beløbet i så fald også er opgjort korrekt. 

BAL § 38, stk. 1 redegør for kriterierne, der fastsætter rentens størrelse jfr. Opkrævningslovens (OPKL) 

§ 7, stk. 2 med tillæg på 0,4 procentpoint. OPKL § 7 redegør for, hvornår renten offentliggøres samt 

udfærdigelse af dagsberegninger og ingen mulighed for fradragsret. 

 

Set i relation til generationsskifte som følge af skattemæssig succession, er der i lovgivningen udformet 

muligheden for at søge Skattestyrelsen om henstand i op til 15 år. Henstanden medfører dog, at 

henstandsbeløbet forrentes med den fastsatte rentesats i BAL § 36, herved en rentesats på 1 pct. pro 

anno over Nationalbankens diskonto, dog minimum 3 pct. pro anno. 

 

Det kan således være afgørende for successorerne, om gaveafgiften er i en størrelse, hvor 

henstandsmuligheden overhovedet er mulig at betale den løbende ydelse på. 

 

 

5.6 Politiske incitamentsordninger og begrænsninger 

Den tidligere regering har støttet op om virksomhedsoverdragelse med succession, når det sker inden 

for den rette kreds af nære slægtninge og på de rette vilkår. Fokus har blandt andet været på at sikre 

arbejdspladser, da virksomhederne er en stor del af dansk erhvervsliv. 

Samfundsøkonomisk danner virksomhedsoverdragelserne med lave skattebyrder et incitament til at 

lade virksomheden blive i familien, fremfor at sælge til 3. mand. Dette øger incitamentet for at bevare 

arbejdspladserne i Danmark og fremtidige skattebetalinger af både selskabsskat, udbytteskat, 

lønrelateret personbeskatning og eventuel fremtidig aktieavance bevares og forbeholdes 

udelukkende den danske samfundsøkonomi. 
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Der er på denne måde allerede etableret en struktur og overdragelsesmetode, der tilgodeser 

overdragers kreds af nære slægtninge og i et større omfang kan motivere disse erhververe til at 

fortsætte driften som hidtil samt eventuelt udvikle virksomheden. 

 

Socialdemokratiet mener dog, at sænkningen af gaveafgiften ved succession har et element af 

forfordeling overfor velstillede individer, når man stiller enkelte scenarier op overfor hinanden. 

Scenariet, hvor en virksomhed kan overdrages med lavere afgift end normalt, menes udelukkende at 

tilgodese fysiske personer, der er mere økonomisk velstillet end den typiske gennemsnitsdansker.  

 

Socialdemokratiets udspil ”Økonomisk retfærdighed” anfægter derfor “rabat-ordningen” der 

omfatter nedtrapningen fra 15 pct. til 5 pct. frem til år 2020, idet Socialdemokratiet nærer et ønske 

om at lade gavemodtagere ved succession betale en gaveafgift på den generelle sats på 15 pct. 

Endvidere har Socialdemokratiet i deres udspil opstillet en målsætning om at lade arvinger pålægges 

en modificeret arveafgift med 30 pct. i arveafgift, når arven overstiger 3 mio. kr. Den skattefrie 

bundgrænse øges herved fra 295 t.kr. til 500 t.kr., hvorefter der betales 15 pct. i arveafgift for den del, 

der ligger mellem bundgrænsen og op til de 3 mio. kr. 

Trods dette oprindelige udspil fra Socialdemokratiet, er finanslovsforslaget dog kun fremsat med 

ønske om at rulle afgiftssænkningen tilbage til de 15 pct., således at den generelle sats igen gælder 

for alle.  

 

  

5.7 Delkonklusion 

Reglerne omkring skattemæssig succession ovenfor viser et tydeligt billede af, at dansk erhvervsliv 

igennem årene har haft politisk opbakning til at eksekvere generationsskifter. Lovgivningen er i sine 

grundelementer bygget op omkring en lighedsgrundsætning, der sætter en solidarisk agenda for 

generationsskifter.  

Den tidligere Venstre regering har efter Socialdemokratiets opfattelse skævdelt ved at indføre en 

nedtrapning af bo- og gaveafgiften på generationsskifter fra 15 pct. til 6 pct. i år 2019 og yderligere 

ned til 5 pct. i år 2020.  

Det er således udelukkende afgiftssatserne, der ændres på og betingelserne for gennemførelse af 

generationsskifter i sit udgangspunkt består således til fordeling for ligedeling.  
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Det altafgørende element forud for generationsskiftet er således betingelserne for, hvornår det er 

muligt, herunder blandt de væsentlige forhold, om virksomheden driver passiv kapitalforvaltning eller 

ej.  

Essensen består i, at det ikke skal være muligt at udnytte skattelovgivningen i et sådan omfang, at man 

til evig tid kan udskyde avancebeskatningen. 

 

Når det i lovgivningen er en betingelse, at der ikke må succederes i fast ejendom der klassificeres som 

passiv kapitalanbringelse, opfattes dette under ét som virksomheder, der udelukkende driver 

udlejningsaktiviteter af de erhvervede investeringsejendomme. 

Afskæring af muligheden for succession i disse virksomheder handler i høj grad om at afskære for 

denne mulighed om at udskyde avancebeskatning på kapitalgevinster, idet dette ville kunne føre til at 

de rigeste i landet blot ville have mulighed for at lade deres ejendomme gå i arv uden nogensinde at 

blive beskattet eller blive pålagt en afgift af den danske stat. Et sådan scenarie er inddæmmet med 

den nuværende lovgivning og ej heller forsøgt ændret. 

 

 

6 Omstruktureringsmodeller 

6.1 Holdingkravet 

Med udgangspunkt i Fusionsskatteloven (FUL) § 15, kan det ske spaltning med og uden tilladelse fra 

Skattestyrelsen, hvor det her er særlig relevant at forholde sig til holdingkravet, da det er en af 

hovedreglerne i et spaltningshenseende og desuden om omstruktureringsmodellerne kan være 

afgørende for, om disse kan gennemføres med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen.  

 

Holdingkravet definerer en karensperiode på 3 år for selskaber, der etableres ved spaltning og ejer 

over 10 pct. af kapitalen i et underliggende selskab.  

 

Et selskab, der etableres ved spaltning og ejer datterselskabsaktier, må i denne periode på 3 år ikke 

afstå aktier, da dette i så fald vil medføre afståelsesbeskatning med tilbagevirkende kraft, hvis der ikke 

allerede er søgt om tilladelse og dette er givet.  

 

Holdingkravet gælder kun selskabsaktionærer og ikke personlige aktionærer, hvorfor reglen 

udelukkende omfatter juridiske personer, der er etableret i selskabsform.  
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Holdingkravet begrænser derfor umiddelbart mulighederne for at etablere holdingstruktur med 

henblik på at afstå aktierne ved almindeligt salg og således undgå realisationsbeskatningen.  

 

FUL § 15 a, stk. 1, 6. pkt. lemper dog holdingkravet, herunder særligt reglerne om ej at afstå aktierne 

i perioden på 3 år. Lempelsen udformer sig i, at selskaber, der eksempelvis deltager i spaltning, gerne 

må afstå aktierne i forbindelse med efterfølgende omstruktureringer, når det netop sker som led i en 

skattefri omstrukturering. Det er her en betingelse, at der ved de efterfølgende omstruktureringer 

ikke sker vederlæggelse i andet aktier jfr. Skattestyrelsens vejledningen “C.D.7.2.1 Hovedregler 

vedrørende spaltning”28.  

 

Dette medfører, at etablering af et mellemliggende holdingselskab med aktieombytning ikke 

medfører, at aktierne anses som afstået – ej heller hvis dette selskab efterfølgende spaltes ved ny 

skattefri spaltning.  

 

I henhold til FUL § 15 a, stk. 1, 7. pkt. videreføres holdingkravet, når der sker skattefri spaltning uden 

tilladelse, således at det ikke er muligt at udskyde avancebeskatningen ved at forsætte med eksekvere 

yderligere skattemæssige omstruktureringer.  

 

 

6.2 Spaltning 

6.2.1 Generelt  

En spaltning er en transaktion i et selskab, hvor selskabet overfører hele, eller dele af selskabets 

samlede aktiver med dertilhørende passiver til et eller flere andre selskaber. Dette gøres ved, at 

aktionærer i det oprindelige selskab modtager aktier i det spaltede selskab, således at dette ikke 

medfører en forskydning i værdien af de samlede aktier og anparter.  

 

Det kan endvidere ske ved en eventuel kontant udligningssum, således at transaktionen medfører 

lighed mellem værdien af de oprindelige aktier og anparter, med de efterfølgende spaltede aktier og 

anparter. Kravet hertil fremgår af fusionsskatteloven § 15a, stk. 2.29 

                                                
28 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243  
29 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173382 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173382
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Overordnet er der to former for spaltning, og man kan derfor vælge mellem henholdsvis 

ophørsspaltning eller grenspaltning.  

Spaltningsreglerne bliver oftest anvendt i forbindelse med generationsskifte, hvor der er flere arvinger 

involveret. 

 

Eksempelvis kan ét selskab indeholde driftsaktivitet fra produktion samt udlejningsaktivitet fra 

ejendomme, hvorfor en spaltning kan være en hensigtsmæssig måde til at ende med to selskaber med 

hver deres aktivitet. 

 

 

6.2.2 Skattefri spaltning med og uden tilladelse 

Blandt spaltningsscenarierne, kan der ske skattefri spaltning af selskaber med og uden tilladelse af 

Skattestyrelsen. Vælges scenariet skattefri spaltning, vil der være krav om at, både det indskydende 

selskab og det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i 

direktiv 2009/133/EF samt at hvis der ikke sker beskatning her i landet, anses det for at være en 

transparent enhed30.  

 

Ved anvendelse af de objektive regler herom skattefri spaltning uden tilladelse, er det et krav, at 

strukturen ikke ændres inden for en periode på 3 år jfr. fusionslovens § 15 a.  

Derudover er der også kravet til selskaber, som efter en eventuel spaltning, ejer mindst 10 pct. af 

kapitalen i det eller de tilhørende selskaber, ikke må afstå disse aktier indenfor en periode på 3 år jfr.  

 

Skattefri spaltning med tilladelse indeholder færre krav, men vil som udgangspunkt kræve en 

selskabsretlig og forretningsmæssig begrundelse, som Skattestyrelsen skal godkende. Tilladelsen eller 

godkendelse fra Skattestyrelsen tager som udgangspunkt afsæt i det nuværende selskabs 

selskabsforhold og at disse er i overensstemmelse mellem fusionsskatteloven og 

aktieavancebeskatningsloven. 

 

 

                                                
30 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243   

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243
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6.2.3 Skattepligtig spaltning 

Ved gennemførelse af en skattepligtig spaltning vil aktierne i det selskab, der indskydes med 

henholdsvis aktiver og passiver, blive antaget som afstået med datoen for den dag, hvor spaltningen 

vedtages på generalforsamlingen. 

 

Det modtagende selskab vil ligeledes anses for at have erhvervet aktiverne og passiverne i det 

indskydende selskab til handelsværdien, ligeledes på samme datovilkår for det indskydende selskab.  

 

En sådan transaktion medfører, at aktionærerne i det indskydende selskab beskattes af de indskudte 

aktiver og passiver, som værende afstået. På baggrund af dette skal likvidationsprovenuet beskattes 

efter reglerne jfr. LL § 16 A, stk. 1. 

 

 

6.2.4 Ophørsspaltning  

Begrebet ophørsspaltning definerer den transaktion, der medfører, at et selskab ophører med at 

eksistere og i stedet spaltes til to eller flere selvstændige selskaber.  

 

Ophørsspaltning kan ske både skattepligtigt og skattefrit i lighed med det ovenfor beskrevet. En 

væsentlig faktor i forbindelse med en skattepligtig ophørsspaltning er dog, at det indskydende selskab 

ved skattepligtig ophørsspaltning, anses som ophørt efter likvidationsprincippet, hvorfor eventuelle 

skattemæssige underskud samt uudnyttede kildeartsbegrænsede ejendomsstab mv. vil gå tabt.  

 

 

6.2.5 Grenspaltning 

Ved en grenspaltning eller, med andre ord, en delvis spaltning, er der tale om en spaltning, der sker 

efter de samme krav som ved en ophørsspaltning. Dog er der her fastsat krav om, at der ved 

spaltningen af aktiver og passiver er tale om en samlet virksomhedsgren. Dette medfører, at 

virksomhedsgrenen ikke er helstøbt, hvis ikke alle elementerne er med. Det er tilmed et krav, at der 

skal være tale om en organisatorisk enhed, der kan fungere ved brug af egne midler.  

 

Selve afgørelsen af, hvornår ovenstående krav er fyldestgjort, tager afsæt i en konkret afgørelse, hvor 

det dog er muligt at tage udgangspunkt i tidligere afgørelse inden for området, samt afgørelser for 
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Anders 
And

Dis9 A/S
Nora 

Malkeko ApS

tilførsel af aktiver, hvor samme krav er gældende. Af relevante afgørelser der omslutter scenariet, kan 

henvises til SKM2012.321SKAT og SKM2006.97SKAT. 

 

 

6.2.6 Delkonklusion spaltning 

Reglerne for spaltning i relation til nærværende virksomhedscase kan således benyttes til ændringer i 

virksomhedsstrukturen forud for afhændelse eller virksomhedsoverdragelse. 

 

Det fremgår af nedenstående figur til venstre, hvordan ejerstrukturen er udformet i virksomhedscasen 

i kapitel 2.4 Virksomheden og Anders. 

 

Brugen af spaltningsreglerne kan således ændre ejerstrukturen, ved at Dis9 A/S opkøber ejendommen 

i Nora Malkeko ApS og likviderer det underliggende selskab. Herefter har Dis9 A/S mulighed for at lade 

ejendommen og den tilhørende aktivitet grenspalte til et nyt selskab, som vist i figuren nedenfor til 

højre. 

 

 

Figur 3: Ejerstruktur og alternativ ejerstruktur, kilde: egen tilvirkning 

   

 

Det tænkte scenarie ovenfor medfører gennemførelse af en grenspaltning, også kaldet en uegentlig 

spaltning, hvorved ejendommen og dertilhørende aktiver samt ligeledes de relevante og tilhørende 

passiver samles som en selvstændig organisatorisk enhed. Det ville ligeledes medføre, at 

spaltningsselskabet kunne drive funktionen ved brug af egne midler.  

Det tænkte scenarie kan være en mulighed, hvis ejendommen ikke skal overdrages i forbindelse med 

generationsskiftet. 

Anders 
And

Dis9 A/S

Nora 
Malkeko ApS
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Ved en skattefri grenspaltning som eksemplificeret oven for, er det væsentligt at bemærke, at dette 

ikke lider til last for eventuelle muligheder for fremførsel og anvendelse af tidligere skattemæssige 

underskud i den skattepligtige indkomst.  

 

Da nærværende opgave tager udgangspunkt i optimering af de skattemæssige forhold ved behandling 

af generationsskifte, er det væsentligt at bemærke, at eksemplet oven for lider en last i relation til 

pengetanksreglen, hvis ikke ejendommen indgår i den samlede virksomhedsoverdragelse. Som 

tidligere beskrevet i kapitel 5.2.5 om pengetanksreglen, vil selskabet med ejendommen blive betragtet 

som passiv kapitalanbringelse, hvis dette selskab betragtes isoleret og skal overdrages alene. 

 

 

 

6.2.7 Stiftelse af nye selskaber  

Det er muligt at stifte et selskab ved brug af reglerne i selskabsloven. Heraf er relevante 

selskabsformer til nærværende virksomhedscase aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). 

  

Ved stiftelse af et selskab er det mest almindeligt at stifte selskaberne ved kontant stiftelse, som er 

40.000 kr. ved anpartsselskaber og 400.000 kr. ved aktieselskaber31. 

 

Ligeledes kan det blive relevant at kigge på reglerne i Aktieavancebeskatningslovens § 4A, som 

medfører at udlodning af udbytte fra datterselskaber er skattefrie, så længe der ejes minimum 10 pct. 

af aktiekapitalen i datterselskabet. Ligeledes vil et provenu ved salg af datterselskabsaktier med 

ejerandele på over 10 pct. være skattefrit.  

 

 

6.2.8 Delkonklusion for stiftelse af nye selskaber 

Det kan være relevant for Rip, Rap, Rup og Georg, at der i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, 

stiftes holdingselskaber i forbindelse med de forskellige overdragelsesscenarier og løsningsforslag, da 

en holdingstruktur giver skattemæssige muligheder og fordele i forbindelse med eventuelle gevinster 

ved udbytte ellers salg af aktier som er beskrevet ovenfor. 

 

                                                
31 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846


70 
  

6.3 Tilførsel af aktiver 

6.3.1 Generelt om tilførsel af aktiver og betingelser hermed 

Tilførsel af aktiver er beskrevet og reguleret ved lov i FUL § 15 C, stk. 2, 1. pkt. 

Transaktionen der sker i forbindelse med tilførsel af aktiver, forklares overordnet ved en transaktion 

af aktiver mellem to selskaber – et indskydende selskab og et modtagende selskab. 

Det indskydende selskab tilfører i transaktionen enten a) hele virksomheden, b) dele af virksomheden 

eller c) flere grene af virksomheden til det modtagende selskab. Modtransaktionen fra det 

modtagende selskab består i, at der tildeles aktier eller anparter til det indskydende selskab, der 

således opnår ejerskab. 

Ved tilførsel af aktiver, konstrueres således en ny selskabsstruktur, når der tilføres nye aktier. 

 

Nedenfor behandles de fire aspekter om tilførsel af aktiver, herunder skattefri, skattepligtig samt med 

og uden tilladelse fra Skattestyrelsen. 

 

 

6.3.2 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved en skattepligtigt tilførsel af aktiver, anses det indskydende selskab som at have afstået de 

overdragne aktiver med tilhørende passiver. Ved afståelse skal der som bekendt opgøres 

skattemæssige avancer eller tab, og opgørelsen udarbejdes efter at aktiver og passiver er afstået til 

handelsværdien.  

 

Fordelen ved en skattepligtig tilførsel af aktiver er, at selskabet ikke mister retten til eventuelle 

ubenyttede skattemæssige underskud fra tidligere år, eller eventuelle kildeartsbegrænsede tab.  

 

 

6.3.3 Skattefri tilførsel af aktiver 

Modsætningsvis fra den skattepligtige tilførsel af aktiver, vil et selskab ikke være pligtig til at lade sig 

realisationsbeskatte af avancer og tab ved overdragelsen jfr. FUL § 15 d, når der sker skattefri tilførsel 

af aktiver. 
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Ved skattefri tilførsel af aktiver, er der foreskrevet krav i Fusionsskatteloven som både det 

indskydende og modtagende selskab skal leve op til, for at transaktionerne kan anses som værende 

foretaget på skattefrie vilkår. 

Udgangspunktet for skattefri tilførsel af aktiver, bunder først og fremmest i krav om, at både det 

indskydende og det modtagende selskab, begge skal være selskaber, der opfylder betingelserne om 

at være selskaber i en medlemsstat som beskrevet i fusionsdirektivet artikel 3 jfr. FUL § 15 c. 

 

Dernæst er der endvidere et vederlagskrav jfr. FUL § 15 c, stk. 2 samt et grenkrav jfr. FUL § 15 c, stk. 

2, 2. pkt. 

 

Betingelserne for vederlagskravet består i, at det indskydende selskab udelukkende modtager 

vederlag fra det modtagende selskab i form af aktier eller anparter. Der må således ikke opstå en 

mellemregning. 

Vederlagskravet suppleres med, at der ifølge SKM2003.228.LSR er fastsat praksis om, at det 

modtagende selskab ikke efterfølgende må foretage udbytteudlodninger, der overstiger det 

regnskabsmæssige resultat. Der vil i et sådan scenarie være tale om betaling for de tilførte aktiver i 

andet end aktier og anparter. 

 

Betingelserne for grenkravet består i, at tilførslen af aktiver sker som en samlet gren, herunder både 

aktiver med dertilhørende passiver, som kan fungere ved hjælp af egne midler efter en konkret 

vurdering. 

Kravet medfører, at selskabet skal kunne fungere uden lån fra moderselskab eller aktionær, 

medmindre de er på samme vilkår som hos uafhængige långivere. Såfremt der er lån på almindelige 

vilkår mellem selskabet og moderselskab / aktionær, skal selskabet efter tilførslen kunne servicere 

disse lån uden vanskeligheder, før betingelserne anses som værende overholdt. 

 

Idet reglerne beror på en konkret vurdering, er der en risiko for, at betingelserne gradbøjes i egen 

favør, hvorfor der således er indbygget konsekvenser med retsvirkning jfr. FUL § 8.  

Successionsprincippet i FUL § 8 medfører, at hvis det indskydende selskab ophører, så vil det 

modtagende selskab komme til at hæfte for eventuelle skattekrav og bødeansvar. Endvidere 

indtræder det indskydende selskab i krav efter Selskabsskatteloven både for indeværende indkomstår 

og såvel for tidligere indkomstår. Disse regler i FUL § 8 om hæftelse, bødeansvar og indtrædelse i krav 

efter Selskabsskatteloven gælder tilsvarende også for det indskydende selskab, hvis det modtagende 

selskab efter tilførslen ophører ved konkurs og lignende. 
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På baggrund af ovenstående er der implicitte vilkår for den skattefri tilførsel af aktiver, som medfører, 

at den efterfølgende drift for begge selskaber skal kunne vurderes overbevisende efter en konkret 

vurdering. 

 

 

6.3.4 Tilførsel af aktiver med tilladelse 

I lighed med reglerne om spaltning, omfatter reglerne ved tilførsel af aktiver således også muligheder 

for at gennemføre transaktionen med og uden tilladelse. 

 

Udgangspunktet følger af FUL § 15 C, stk. 1, 2. og 3. pkt., hvor det er nødvendigt at indhente tilladelse 

fra Skattestyrelsen ved en skattefri tilførsel af aktiver, hvorved Skattestyrelsen kan fastsætte særlige 

vilkår for tilladelsen. Endvidere skal der i forbindelse med ansøgning om tilladelsen foreligge en 

selskabsretlig og forretningsmæssig begrundelse herfor. 

 

 

6.3.5 Tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse følger af FUL § 15 C, stk. 1, 4 pkt. som en modsætningsvis 

undtagelse til ovenstående afsnit. 

 

Når Skattestyrelsen ikke involveres, foreligger der i lighed med spaltningsreglerne, også her et krav, at 

det indskydende selskab ikke afstår aktier eller anparter i det modtagende selskab inden for en 

periode på 3 år. Dette krav er overordnet beskrevet i det tidligere kapitel 6.1 holdingkravet. 

 

 

6.3.6 Delkonklusion 

Mulighederne for skattepligtig eller skattefri tilførsel af aktiver, både med og uden tilladelse, der er 

beskrevet i loven, danner grundlag for ændringer i koncernstrukturen, uden at det nødvendigvis 

betragtes som afståelse. 

Idet man ikke skal stilles dårligere end ved afhændelse til en uafhængig tredjemand, er 

lighedsgrundsætningen fortsat indarbejdet således, at man også kan vælge at lade sig beskatte. 
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Ulemperne kan være, at man på det givne tidspunkt ikke kan leve op til kravene og derfor ikke 

nødvendigvis kan eksekvere transaktionen. Fordelene består i, at man kan drive virksomhederne 

videre efter en anden ejerstruktur og på denne måde kan gennemføre successioner for dele af 

virksomheden eller sælge dele af virksomheden, uden at være forpligtet til at skulle afhænde alt. 

 

 

6.4 Aktieombytning 

6.4.1 Generelt 

En aktieombytning er defineret ved, at en aktionær ombytter sine allerede erhvervede aktier i et 

selskab med aktierne i et erhvervende selskab. Dette får den virkning, at selskabet opnår flertallet af 

stemmerne i selskabet. Implicit vil det fortsat være aktionæren, der ejer det erhvervende selskab og 

aktionæren står stadig med flertallet af stemmerne på øverste niveau. 

 

Typisk sker en aktieombytning ved, at aktionæren laver et apportindskud med sine aktier/anparter i 

det allerede erhvervede selskab (herefter datterselskab) mod anparter i det erhvervende selskab 

(herefter moderselskab)32.  

 

Det er en forudsætning, at aktieombytningen overholder reglerne vedrørende majoritetskravet også 

kaldt flertalskravet. Som beskrevet ovenfor, skal en aktieombytning forstås som en transaktion 

hvorved et selskab erhverver aktier og kapitalandele i det underliggende selskab, og derved opnår 

bestemmende indflydelse, majoritetskravet.  

 

Når en aktieombytning som udgangspunkt kræver, at der opnås flertal i det erhvervede selskab, kan 

der være udfordringer, hvis ejerkredsen består af flere indehavere forud for aktieombytningen. Der 

findes eksempelvis undtagelser hertil, således at hvis 2 parter ejer ligeligt (50/50), er det ved en 

konkret vurdering muligt at overføre en del af aktie/anpartskapitalen til den anden part, således at 

denne kan foretage aktieombytningen og etablere holdingstruktur. 

Her er det dog et krav, at en sådan overdragelse skal være statisk, hvilket vil sige, at ejerforholdene 

forventes at være sådan fremadrettet, og at denne overdragelse ikke er med henblik på omgåelse33. 

                                                
32 Sølvkær Birgitte Olesen (2017) Generationsskifte og omstrukturering, Det skatteretlige grundlag 5. udgave, 

1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag   
33 Sølvkær Birgitte Olesen (2017) Generationsskifte og omstrukturering, Det skatteretlige grundlag 5. udgave, 

1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag   
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Det er endvidere væsentligt at bemærke, at en tilbageførsel af 50/50 ejerskabet typisk vil blive 

omfattet som omgåelse af reglerne. 

 

Ved en aktieombytning afstår hovedaktionæren som udgangspunkt sine aktier/anparter i det 

erhvervede selskab, hvorfor der som hovedregel skal ske beskatning hos aktionæren jfr. ABL § 12.  

 

Etableringen af moder-/datterselskabs struktur ved aktieombytning, medfører muligheden for at 

overføre skattefrie udbytter til moderselskabet. Udlodningerne medfører, at kapitalen kommer 

udenfor driftsrisiko i driftsselskabet34 og ligeledes at det implicit bliver billigere for tredjemand at købe 

sig ind i datterselskabet. Udlodninger af frie reserver til moderselskabet medfører, at den del af de 

likvide beholdninger overføres til moderselskabet og dette gør at balancen i driftsselskabet bliver 

“slanket”35. 

 

Ved aktieombytningen er det endvidere et krav, at værdien af de aktier og eventuel kontant 

udligningssum, svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier.  

 

 

6.4.2 Selskaber der er omfattet, og kan anvende reglerne om 

aktieombytning 

Selskaber der har mulighed for at anvende reglerne om skattefri aktieombytning fremgår af ABL § 36, 

stk. 1. Det er ikke kun danske selskaber, der har mulighed for at anvende reglerne, da det også gælder 

selskaber, der har ophav i en medlemsstat.  

Selskaber i en medlemsstat er en betegnelse for selskaber af konkrete typer, hvoraf listen kan findes 

i bilaget til direktiv 2009/133EF. Eksempelvis gælder det i Danmark for aktie- og anpartsselskaber, der 

er defineret i bilagets artikel 136.  

Der er flere afgørelser i forbindelse med tilladelser til at ombytte aktier i selskaber inden for 

medlemsstaterne, blandt andet SKM2006.318TSS og SKM2007.718SKAT.  

 

                                                
34 Der henvises her til de generelle hæftelsesregler - https://skat.dk/skat.aspx?oid=2062190  
35 Sølvkær Birgitte Olesen (2017) Generationsskifte og omstrukturering, Det skatteretlige grundlag 5. udgave, 

1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag   
36 https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/0cf825a4-d34c-4264-82bf-
1f5493677ddd/language-da  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2062190
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/0cf825a4-d34c-4264-82bf-1f5493677ddd/language-da
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/0cf825a4-d34c-4264-82bf-1f5493677ddd/language-da
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Det er også muligt at ombytte med eller til ejerandele uden for EU, her er kravet dog, at selskabstypen 

skal kunne sidestilles med et af selskaberne svarende til de af direktivet oplistede selskaber for så vidt 

angår indskud af kapital. Dette dog kun med udgangspunkt i en konkret vurdering som beskrevet i 

SKM2006.447SKAT.  

 

Er det ikke muligt at anvende de ovenfor beskrevne regler, er det muligt at benytte reglerne i ABL § 

36 stk. 3, hvortil der således suppleres med et krav om, at der opnås fuldstændig ejerskab over det 

erhvervede selskab37.  

 

 

6.4.3 Skattepligtig aktieombytning 

En skattepligtig aktieombytning er defineret ved en transaktion, hvor aktionæren afstår sine aktier i 

det erhvervede selskab.  

Afståelsen ved en skattepligtig aktieombytning medfører således, at der sker beskatning for ejerne, 

som når fysiske personer beskattes efter ABL § 12 og juridiske personer (selskaber) efter ABL § 8 og 9.  

 

Da aktieombytningen sker med beskatning hos tidligere ejer som værende afhændet til handelsværdi, 

anses aktierne ligeledes anskaffet til handelsværdien i selskabet, der modtager aktierne. 

Aktieombytningen har ingen forudgående skattemæssige konsekvenser for hverken det erhvervede 

eller erhvervende selskab, idet begge selskaber bevarer eventuelle skattemæssige underskud og 

kildeartsbegrænsede tab fra tidligere år.  

 

 

6.4.4 Skattefri aktieombytning 

Aktieombytninger kan også ske skattefrit efter ABL § 36, hvilket medfører, at der ikke sker beskatning 

ved ombytningen, men at skatten først udløses ved en senere afståelse af aktierne/anparterne i det 

erhvervende selskab38. Reglerne er således udformet i lighed med de gældende regler for så vidt angår 

fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. 

 

 

                                                
37 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604  
38 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
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6.4.5 Skattepligtig aktieombytning med tilladelse  

Aktieombytningen kan ske både med og uden tilladelse. Aktieombytning med tilladelse, hvor 

Skattestyrelsen subjektivt skal tage stilling til aktieombytningen, reguleres efter reglerne i ABL § 36, 

stk. 1-3. 

 

Der kan stilles spørgsmålstegn til, hvorfor det kan være relevant at søge om tilladelse til 

aktieombytningen, når reglerne også kan anvendes objektivt og aktieombytningen kan eksekveres 

uden tilladelse. Skattefri aktieombytning uden tilladelse beskrives i næstkommende afsnit. 

  

Ved en aktieombytning med tilladelse skal der forinden udfærdiges en handlingsplan over forløbet, 

hvorfor der ved en eventuel efterfølgende uoverensstemmelse med Skattestyrelsen ved f.eks. 

ejerandele, kan refereres til en godkendt tilladelse af den gennemførte omstrukturering.  

 

Ved en skattepligtig aktieombytning med tilladelse har Skattestyrelsen mulighed for at fastsætte 

særlige vilkår til omstruktureringen. Særlige vilkår kan eksempelvis bestå af forhold i en kommende 

omstrukturering, hvortil der planlægges brug af en ikke stiftet juridisk enhed, men at dette er med i 

planlægningen. En tilladelse medfører således, at der samtidig med omstruktureringen godt kan være 

inddraget forhold vedrørende en skattefri virksomhedsoverdragelse med hertil efterfølgende 

ombytning af aktier med aktier i et nystiftet holdingselskab. 

 

En tilladelse fra Skattestyrelsen kan dog kun opnås, såfremt den i al væsentlighed er 

forretningsmæssig begrundet for virksomheden og i øvrigt overholder lovgivningen. Det er derfor ikke 

muligt at ansøge og få tilladelse, hvis formålet foreligger i en skatteoptimering, eller anden 

skattemæssig fordel for kapitalejeren for omgåelse af avancebeskatningen over en periode, se 

eventuelt SKM2005.167ØL39. 

 

Hæftelsesbegrænsning er en hyppig årsagsforklaring i forbindelse med en skattefri aktieombytning. I 

et sådan scenarie foreligger der en ønske om at flytte overskydende likviditet fra et driftsselskab op i 

et holdingselskab. Dette medfører således en mindre tabsrisiko ved eventuelle sagsanlæg, konkurser 

eller lignende forhold, der kan medvirke til tab for det efterfølgende datterselskab.  

Årsagsforklaringen kan også bero på et ønske om opdeling af selskabets aktiver, herunder en ejendom, 

som ønskes flyttet fra driftsselskabet op i holdingselskabet. Herved opstår der adskillelse af de 

driftsmæssige aktiviteter og passive aktiviteter.  

                                                
39 SKM2005.167ØL 
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Det er væsentligt at pointere, at der ved alle tilladelser skal tages hensyn til den konkrete sag, hvorfor 

en begrundelse for f.eks. hæftelsesbegrænsning ikke nødvendigvis kan stå alene som årsag for 

tilladelse i alle scenarier40.  

 

 

6.4.6 Skattefri aktieombytning med tilladelse  

Det er et krav ved skattefri aktieombytning med tilladelse, at der ved efterfølgende ændringer sker 

indmeldelse heraf til Skattestyrelsen senest 3 måneder forud for gennemførelse af ændringerne.  

Har det ikke været muligt at planlægge ændringerne rettidigt på grund af ekstraordinære årsager, skal 

meldingen ske til Skattestyrelsen senest en måned efter, at ændringerne er blevet konstateret. 

 

 

6.4.7 Skattefri aktieombytning uden tilladelse  

Det blev ved Lov nr. 343 af 18. april 2007 muliggjort at gennemføre en skattefri aktieombytning uden 

en forudgående tilladelse fra Skattestyrelsen jfr. ABL § 36, stk. 6 og 7, hvorfor der er betingelser om 

objektive forhold ved eksekveringen af en skattefri aktieombytning uden tilladelse. 

 

Når der er tale om objektive betingelser, er det endvidere præciseret i ABL § 36a, at det ikke er krav 

om en forretningsmæssig begrundelse. Til gengæld er kravene herfor, at aktierne i det erhvervede 

selskab bibeholdes i en periode på mindst 3 år, hvilket i øvrigt er i lighed med tidligere er beskrevet i 

6.1 heraf omtalt holdingkravet. 

 

Under forudsætning om gennemførelse af skattefri aktieombytning uden tilladelse er der fortsat krav 

om, at både selskab og aktionær fortsætter med at være fuldt skattepligtige til Danmark efter 

gældende regler jfr. ABL § 36, stk. 1 til 3. 

 

 

                                                
40 SKM2002.604LSR 
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6.4.8 Delkonklusion  

Reglerne omkring skattepligtig og skattefri aktieombytning kan anvendes i relation til nærværende 

virksomhedscase, da det muliggør en omstrukturering med henblik på at etablere den ønskede 

ejerstruktur med holdingselskab(er). 

 

Muligheden for etablering af holdingselskab kan desuden afstedkomme muligheder, hvor balancen i 

Dis9 A/S kan slankes forud for en overdragelse. En slankning af balancen kan således medvirke til en 

lavere handelsværdi / indre værdi af Dis9 A/S ved generationsskifte eller virksomhedsoverdragelse. 

 

I praksis betyder det, at der kan indskydes et selskab mellem Anders og Dis9 A/S – det i ovenfor også 

kaldet for det erhvervende selskab.  

Det erhvervende selskab vil i så fald være det selskab, der har til hensigt at fungere som holdingselskab 

for Anders.  

Processen for aktieombytningen kan udføres relativ ukompliceret, da det efter ovenstående kan ske 

efter reglerne om aktieombytning uden tilladelse og ligeledes skattefrit. 

                                                                                                                                                                           

Efter etableringen af holdingstrukturen, vil det være muligt at udlodde udbytte til holdingselskabet og 

parkere den overskudslikviditet, der er opbygget i Dis9 A/S, så længe dette kan indeholdes i de frie 

reserver. En sådan udbytteudlodning skaber en lavere indre værdi i Dis9 A/S forud for et eventuelt 

overdragelses scenarie.  

 

En forudsætning for udbytte er, at størrelsen på udbyttet skal ligge inden for rimelighedens grænser, 

hvorfor der ikke kun skal tages højde for frie reserver, men der bør også foreligge en vurdering af 

selskabets mulighed for fortsat drift efter udlodningen af store dele af likviditeten. 

 

Et talmæssigt og praktisk perspektiv med fokus på generationsskiftet vil blive behandlet i forbindelse 

med analysedelen under de oplistede muligheder under opgavens løsningsforslag. 

 

 

6.5 Opdeling af selskabskapital i aktieklasser 

Ved etablering af holdingstruktur i virksomhedsstrukturen som følge af aktieombytning forud for 

eventuelle ændringer i ejerkredsen, er det endvidere muligt at etablere aktieklasser og fordele 
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selskabskapitalen på disse aktieklasser. Indehaveren har således mulighed for, forud for ændringerne, 

selv at bestemme, hvordan antallet af stemmer og udbytteret skal fordeles blandt aktieklasserne.  

 

Dette medfører, at to aktionærer med lige mange aktier, ikke nødvendigvis har samme stemmeret på 

en generalforsamling eller samme udbytteret, når der udloddes udbytte fra selskabet. På denne måde 

er det muligt at indføre andre aktionærer i ejerstrukturen uden at skulle opgive sin bestemmende 

indflydelse41 jfr. SEL kapitel 4. 

 

En aktieopdeling medfører en typisk opdeling af aktierne i henholdsvis A- og B-aktier etc. 

Herved kan A-aktierne tildeles større stemmerettigheder end B-aktierne. Det kan endvidere besluttes 

om A-aktierne skal have en fortrinsvis udbytteret eller om både A-aktierne og B-aktierne skal have ens 

udbytteret. 

 

Udbytteretten kan være opgjort og defineret på forhånd, herunder betegnelse forlods udbytteret. Nye 

investorer har således mulighed for at tilkøbe ejerandele i virksomheden i form af B-aktier, hvor disse 

aktier kun i et begrænset omfang giver ret til udbytte. Eksempelvis at der først udloddes udbytte til 

indehaverne af B-aktierne, når forlods udbytteretten til A-aktierne er udloddet og udbetalt. 

  

Endvidere er det muligt at differentiere aktieklasserne med mulighed om, at indehaverne af A-aktierne 

har forlods ret til at erhverve nytegnede aktier af samme klasse, eller ret til tegning af andre klasser 

før eventuelt B-aktier har ret til jfr. SEL § 162 stk. 1 - 6. Dette medfører, at de øvrige aktieklasser først 

tilgodeses, når aktionærerne med A-aktierne har udøvet valg i forhold til deres fortegningsret, og 

dermed besluttet om de ønsker at erhverve nye aktier efter reglerne jfr. SEL §162 stk. 1 eller ej.  

 

Hertil er det væsentlig at bemærke reglerne i SEL § 162 stk. 4, der foreskriver, at generalforsamlingen 

kan beslutte at overtrumfe dette ved flertal på samme vis at dette kan overtrumfes ved 

vedtægtsændringer jfr. SEL § 106, såfremt det er muligt at samle flertal. 

 

Aktiernes opdeling er beskrevet af selskabets stiftelsesdokument eller vedtægter, hvorfor dette også 

skal opdateres, såfremt der sker opdeling af selskabskapital i aktieklasser. 

 

 

                                                
41 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idee31f4b2-37d8-494d-9b80-ff1c24905760 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idee31f4b2-37d8-494d-9b80-ff1c24905760
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7 Løsningsforslag til generationsskiftet 

På baggrund af de foregående afsnit omkring virksomhedsoverdragelse og skattemæssige 

konsekvenser i dette henseende, er nedenstående løsningsforslag udarbejdet med henblik på at 

identificere de muligheder der foreligger for generationsskifte og virksomhedsoverdragelse samt de 

afledte konsekvenser heraf.  

 

Løsningsforslagene bygger primært på en analytisk tilgang af muligheder og konsekvenser, der tilsigter 

at opbygge en oversigt, over hvilke løsningsforslag der reelt giver mening. Således omfavner de 

nedenstående scenarier et generationsskifte og virksomhedsoverdragelse konsekvenser af de 

hypotetiske kriterier for en eventuel ny lovgivning. Konsekvenserne søger at skildre, hvordan 

virksomhederne påvirkes af både skattemæssige aspekter, men også generelle drøftelser i forbindelse 

med betalingstidspunkt og dét kapitaldræn konsekvenserne medfører for overdrager, erhverver og 

selskab i de valgte scenarier.  

 

Som udgangspunkt analyserer vi to løsningsforslag for der sker en reel afståelse, for dernæst at kigge 

på de muligheder, der er indenfor generationsskifte, og kunne sammenholde konsekvenserne for 

henholdsvis overdrager, erhverver og virksomhed med de muligheder der foreligger. 

 

Følgende løsningsforslag opstilles til brug for efterfølgende behandling af opsummering og 

delkonklusion: 

Løsningsforslag 1 – Salg af aktier, afståelsesbeskatning og delvis gave (udgangspunktet) 

Løsningsforslag 2 – Succession og gaveelement 

Løsningsforslag 3 – A/B model med kapitalforhøjelse, holdingstruktur, forlods udbytte og succession 

Løsningsforslag 4 – Holdingstruktur ved aktieombytning og spaltning med succession 

Løsningsforslag 5 – Grenspaltning, aktieombytning, spaltning og succession. 

 

Løsningsforslag 1 er udformet efter en traditionel afståelse efter lovgivningen og er udelukkende 

udformet som forslag, fordi det danner et udgangspunkt. 

 

Forud for gennemgangen af løsningsforslagene, hvor der gennemføres omstruktureringer, refereres i 

alle løsningsforslag til at der tages afsæt i udgangspunktet og den nuværende ejerstruktur som vist på 

næste side: 
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Figur 4: Ejerstruktur, kilde: egen tilvirkning 

 

  

 

7.1 Løsningsforslag 1 – Salg af aktier, afståelsesbeskatning og 

delvis gave. 

7.1.1 Ad salg af aktier 

Løsningsforslag 1 tager afsæt i de faktorer, som bliver påvirket ved direkte salg og afståelse af aktier 

på baggrund af implementeringen af de fastsatte kriterier. Løsningsforslaget tager udgangspunkt i den 

nuværende ejerstruktur og erhververne kan forinden vurdere, om de ønsker at etablere 

holdingstruktur ved selvstændigt at oprette holdingselskaberne forud for erhvervelsen. 

 

For at kunne sammenligne konsekvenserne mellem salg af virksomheden på baggrund af den 

nuværende ejerstruktur og de efterfølgende løsningsforslag, hvor der først sker omstrukturering, er 

dette løsningsforslag bygget op således, at erhververne fortsætter med en tilsvarende ejerstruktur 

som Anders og erhverver hans aktier, som vist i figuren på næste side: 

Anders 
And

Dis9 A/S

Nora 
Malkeko ApS
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Figur 5: Ejerstruktur efter salg, kilde: egen tilvirkning 

 

Under forudsætningerne tager salget af aktierne afsæt i de almindelige regler for afståelse og 

erhvervelse af aktier efter realisationsprincippet jfr. ABL § 23.  

Salget af aktierne til henholdsvis Rip, Rap, Rup og Georg sker efter ovenstående fordeling med en 

salgspris, der tager afsæt i den tidligere opgjorte handelsværdi og indre værdi af Dis9 A/S og Nora 

Malkeko ApS, som vist nedenfor. Den indre værdi er reguleret med et bruttoudbytte på 17.213.448 

kr., der svarer til, at Anders ender med netto 10 mio. kr. efter skat forud for salget. 

 

    DKK 
Indre værdi ifl. goodwill beregning    60.479.402 
- Udloddet udbytte forud for succession   -17.213.448 

Indre værdi efter udlodning    43.265.954 

     

  Nominel 
aktiekapital 

 Andel af indre 
værdi Ejere før Pct.  

Anders And 100,0% 500.000  43.265.954 

 100,0% 500.000  43.265.954 

     

  Nominel 
aktiekapital 

 Andel af indre 
værdi Erhververe Pct.  

Rip And 29,90% 149.500  12.936.520 
Rap And 29,90% 149.500  12.936.520 
Rup And 29,90% 149.500  12.936.520 
Georg Gearløs 10,30% 51.500  4.456.393 

 100,0% 500.000  43.265.954 
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Værdi af aktier og anparter til dagsværdi jfr. beregning   43.265.954 
- Anskaffelsessum for aktier og anparter   -500.000 

Beregnet værdi til beskatning ved salg   42.765.954 

     
Skat af avance til lav grænse (>2 x 54.000, 27 pct.)   29.160 
Skat af avance til høj grænse (<2 x 54.000, 42 pct.)   17.916.341 

Skat af avance ved salg i alt    17.945.501 

     
Skatteforøgelse ved 45 pct. beskatning   1.279.739 

     
Beregnet salgspris    42.765.954 
Betalt skat    -17.945.501 

Provenu efter nuværende 27pct. / 42 pct. beskatning   24.820.453 

     
Provenu efter skatteforøgelse til 45 pct. beskatning   23.540.715 

 

I udgangspunktet medfører salget en beskatning hos den nuværende indehaver på 17.945.501 kr. (når 

der ses bort fra beskatning af udbytte på 17.213.448 kr. forinden). Ved salg af aktierne til børn og 

medarbejder modtager Anders et provenu på 24.820.453 kr., hvis det sker på baggrund af de 

nuværende regler. 

Et ønske om at hæve denne beskatning fra 42 pct. til 45 pct. medfører alene en forhøjelse af 

skattebyrden på 1.279.739. kr. for indehaveren, hvilket nedbringer provenuet til 23.540.715 kr. 

Samlet set skal Anders beskattes af at modtage udbytte 17.213.448 kr. samt salget af virksomheden.  

 

Når Anders udelukkende skal ende med at modtage netto 10 mio. kr., bliver provenu fra salget givet 

som gave til børnene. Et provenu på 24.820.453 kr. fordeler sig ligeligt til 8.273.484 kr. pr. barn. 

Børnenes og medarbejderens konsekvenser ved køb af virksomhedens beskrives nedenfor. 

 

 

7.1.2 Ad børn 

I scenariet køber børn og medarbejder sig ind i virksomhederne til dagsværdien af aktierne og 

anparterne som illustreret ovenfor og alle opnår en ejerandel på minimum 10 pct. samt har forud for 

erhvervelsen mulighed for selvstændigt at etablere holdingselskaber. 

 

Erhvervelse af virksomhederne til den opgjorte handelsværdi, yderligere tilskud i form af gave samt 

med tillæg af gaveafgift som beregnet på næste side, medfører dette nedenstående kapitalbehov / 

finansieringsbehov for erhververne, hvis erhvervelsen gennemføres efter nuværende afgiftstyngde: 
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Konsekvens for gavemodtagere når de selv betaler gaveafgiften 
  Andel af 

indre værdi 

  Kapitalbehov / 
finansieringsbehov Erhververe  Gave Gaveafgift 

Rip And  12.936.520 -8.273.484 1.221.313 5.884.349 
Rap And  12.936.520 -8.273.484 1.221.313 5.884.349 
Rup And  12.936.520 -8.273.484 1.221.313 5.884.349 
Georg Gearløs  4.456.393 0 0 4.456.393 

I alt  43.265.954 -24.820.452 3.663.938 22.109.440 

 

 

Ved afståelse af aktierne, er der også den mulighed, at Anders indeholder gaveafgiften i gavens værdi 

og således lader børnene modtage gaven, hvor afgiften allerede er fratrukket, som vist i 

konsekvensberegningen nedenfor: 

 

 Børn afholder 
gaveafgift 

Anders afholder 
gaveafgift  

Gaveværdi til børn 24.820.453,32 21.634.420,28 
Gaveafgift betalt af børn -3.663.938,00 0,00 

Netto gaveværdi for børn 21.156.515,32 21.634.420,28 

   
Gaveværdi til børn 24.820.453,32 21.634.420,28 
Gaveafgift betalt af Anders 0,00 -3.186.033,04 

Netto betalt af Anders 24.820.453,32 24.820.453,32 
 

Når Anders afholder gaveafgiften og fratrækker denne inden, medfører det at børnene ender med et 

mindre kapitalbehov som vist nedenfor: 

 

Konsekvens for gavemodtagere når Anders betaler gaveafgiften 

  Andel af 
indre værdi 

  Kapitalbehov / 
finansieringsbehov Erhververe  Gave Gaveafgift 

Rip And  12.936.520 -7.211.473 0 5.725.047 
Rap And  12.936.520 -7.211.473 0 5.725.047 
Rup And  12.936.520 -7.211.473 0 5.725.047 
Georg Gearløs  4.456.393 0 0 4.456.393 

I alt  43.265.954 -21.634.420 0 21.631.534 

 

Anskaffelsessummen for de erhvervede aktier og anparter andrager i scenariet en kostpris på 

43.265.954 kr. hvoraf 29.437.200 kr. er afskrivningsberettiget goodwill og ejendomsopskrivning med 

fradrag af udskudt skat jfr. goodwill beregningen i kapitel 4.9 værdiansættelse af Dis9 A/S. 

 

Såfremt scenariet gennemføres efter dødsfald, med en modificeret arveafgift med 15 pct. af de første 

3 mio. kr. og 30 pct. herefter, må dette medføre arveafgift af hele virksomhedens værdi ifølge 

opgørelsen på næste side: 
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Beregning af modificeret afgiftstyngde for arv i henhold til Socialdemokratiets udspil: 
 

   DKK Samlet arv Børnenes arv 

Samlet arv (indre værdi) 60.479.402 54.250.024 

- fratrukket aktiekapital -500.000 -448.500 

- fratrukket passivpost (22%) -13.195.468 -11.836.335 

- fratrukket bundfradrag   -500.000 -448.500 

Afgiftsgrundlag herefter 46.283.934 41.516.688 

 
  

 
Grænse   

Arveafgift (15%) af arv op til 3 mio. kr. (fratrukket 
bundgrænse) 2.500.000 375.000 336.375 

Arveafgift (30%) af arv der overstiger 3 mio. kr. 43.783.934 13.135.180 11.782.257 

Arveafgift i alt    13.510.180 12.118.632 

      

Arveafgift pr. barn    4.039.544 

     
Løsningsforslag 1 opsummerer afgiftstyngden for børn, når de modtager en gave i form af deres 

betaling af virksomheden, der er tilpasset de efterfølgende løsningsforslag for at synliggøre et 

tilnærmelsesvist sammenligningsgrundlag på trods af forskellene. 

 

Afslutningsvis er det også en mulighed, at børnene låner pengene af forældrene, ved udstedelse af 

gældsbrev mellem børn og forældre. Herved kan gælden de efterfølgende år nedbringes med hvad 

der svarer til en afgiftsfri gave som i 2019 andrager 65.700 kr. pr. forælder. Det er her en forudsætning 

at det årligt gives som lejlighedsvise gaver, samt at dette sker fra forældrene hver især, hvorfor gælden 

kan nedbringes med hhv. 131.400 kr., indtil børnene har mulighed for at indfri gælden på baggrund af 

udbytter fra selskabet. 

 

Ovenstående scenarie viser, hvor stort et kapitalbehov der kræves, når det skal ske til den aktuelle 

handelsværdi. 

 

 

7.2 Løsningsforslag 2 – Succession og gaveelement 

7.2.1 Ad børn 

Med udgangspunkt i den foreliggende ejerstruktur, ændres scenariet i relation til den ovenstående 

således, at børnene succederer i Anders’ aktier i stedet for at Anders afstår aktierne. 
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Den indre værdi på 60.479.402 kr. er uændret og aktierne afstås med succession til børn og 

medarbejderen der i nær tilknytning til virksomhedens drift opfylder kravene i forbindelse med den 

mangeårige ansættelse.  

Børn og medarbejder indtræder således i overdragerens sted og overtager virksomheden til den 

opgjorte handelsværdi og samme kostpris som den oprindeligt blev stiftet for, i alt 500 t.kr. 

 

Overdragelsen af virksomheden sker efter samme fordelingsmønster som tidligere, hvor 

udgangspunktet er, at Georg Gearløs modtager 10,3 pct. i forbindelse med successionen og resten 

fordeles mellem børnene efter nedenstående oversigt, der viser andel af aktiekapitalen og andel af 

den indre værdi i virksomheden som opgjort ultimo seneste regnskab: 

 

 

Figur 6: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning 

Når overdragelsen sker ved succession, indtræder erhververe i overdragers anskaffelsessum, 

oprindelige anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt, hvorfor den opgjorte goodwill ikke må 

aktiveres i regnskabet. Erhververne fortsætter derfor med samme værdier, som fremgår af seneste 

regnskab.  

 

Anders skal jfr. casen ende med 10 mio. kr. netto efter afståelsen, hvorfor en beregning af 

bruttoudbytte på 17.213.448 kr. trækkes fra den opgjorte indre værdi som vist på næste side.  

Udbyttet er beregnet ved at tage forbehold for, at der skal betales en skat på 27 pct. af de første 

108.000 kr. (ægtefæller) svarende til 29.160 kr. og 42 pct. af de resterende 17.105.448 kr. svarende til 

7.184.288 kr.  
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Når bruttoudbytte udloddes forinden og dernæst fratrækkes i den indre værdi, er der således en 

mindre værdi at succedere i, som det fremgår nedenfor: 

 

Indre værdi ifl. goodwill beregning   60.479.402 
- Udloddet udbytte forud for succession   -17.213.448 

Indre værdi efter udlodning    43.265.954 

     

     

  Nominel 
aktiekapital 

Andel af indre 
værdi før 

Andel af indre værdi 
efter Ejere Pct. 

Rip And 29,90% 149.500 18.083.341 12.936.520 
Rap And 29,90% 149.500 18.083.341 12.936.520 
Rup And 29,90% 149.500 18.083.341 12.936.520 
Georg Gearløs 10,30% 51.500 6.229.378 4.456.393 

 100,0% 500.000 60.479.402 43.265.954 

 

Efter nuværende regler, bliver erhververne afgiftspligtige af at succedere i Anders’ aktier ved 

overdragelse af virksomheden. Vederlagsfri overdragelse af aktiver medfører, at der skal pålægges 

gaveafgift overfor erhververne. Gaveafgiften beregnes ud fra den opgjorte handelsværdi af 

virksomheden med fradrag af de tidligere stiftelsesomkostninger og fradrag af en passivpost.  

 

I opgørelsen nedenfor benyttes den forholdsmæssige indre værdi af virksomheden og 

forholdsmæssige anskaffelsessum jfr. ovenstående oversigt. Hertil fradrages passivposten, der 

beregnes som dét, der ville have været Anders’ fortjeneste ved almindelig afståelse af aktierne, som 

forevist i løsningsforslag 1. Når der er tale om vederlagsfri overdragelse af en aktiepost i selskaberne, 

beregnes passivposten med 22 pct. heraf og dette fradrages den forholdsmæssige andel af 

virksomhedens indre værdi for hver erhverver. Endvidere er der mulighed for at fradrage bo- og 

gaveafgiftslovens øvrige fastsatte satser for gave fra forældre til børn, som vist nedenfor. 

 

Konsekvens for gavemodtager med succession 
Pr. barn (hhv. Rip, Rap og Rup)  DKK DKK (enlig) DKK (ægtepar) 
Anskaffelsessum   149.500   
Kurs   8.653   
Dagsværdi ved succession (forholdsmæssigt)  12.936.520 12.936.520 12.936.520 
Fratrukket anskaffelsessum   -149.500   
Fortjeneste   12.787.020   
Passivpost (22%)   -2.813.144 -2.813.144 -2.813.144 
Bundfradragsgrænse for gaver til børn   -131.400 -131.400 
Bundfradragsgrænse for gaver til svigerbørn     -46.000 

Afgiftsgrundlag    9.991.976 9.945.976 

Gaveafgift (6%)    599.519 596.759 
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Beregning af afgiftstyngde med 15 pct.   DKK  
Afgiftsgrundlag    9.991.976  
 

     
Gaveafgift (15%) - rullet tilbage til ordinær afgiftstyngde 1.498.796  
 

     
Afgiftstyngde forøget med DKK   899.278  

 

Beregning af modificeret afgiftstyngde for arv i henhold til Socialdemokratiets 
udspil:  

   DKK Samlet arv 
Børnenes 
arv 

Samlet arv (indre værdi) 43.265.954 38.809.561 

- fratrukket aktiekapital -500.000 -448.500 

- fratrukket passivpost (22%) -9.408.510 -8.439.433 

- fratrukket bundfradrag   -500.000 -448.500 

Afgiftsgrundlag herefter 32.857.444 29.473.127 
 

  Grænse   
Arveafgift (15%) af arv op til 3 mio. kr. (fratrukket 
bundgrænse) 2.500.000 375.000 336.375 

Arveafgift (30%) af arv der overstiger 3 mio. kr. 30.357.444 9.107.233 8.169.188 

Arveafgift i alt    9.482.233 8.505.563 

      

Arveafgift pr. barn    2.835.188 

      

Afgiftstyngde forøget med DKK   1.935.910 
 

Rip, Rap og Rup ender således med at blive pålagt en gaveafgift på 599.519 kr., såfremt successionen 

gennemføres efter gældende regler for skattefri succession med gaveelement. 

I beregningen ovenfor er der også vist forøgelse af gaveafgiften, når sænkningen til 6 pct. er rullet 

tilbage til 15 pct., hvor gaveafgiften pr. barn stiger til 1.498.796 kr. 

Såfremt successionsreglerne rulles tilbage og arveafgiften modificeres til 15 pct. / 30 pct., vil børnene 

blive pålagt en arveafgift på 2.835.188 pr. barn for deres 29,90 pct. af virksomhederne. 

 

 

7.2.2 Ad medarbejder 

Tilsvarende børnene, beregnes Georgs afgift på lige fod med dem, når han indtræder ved succession 

og i øvrigt opfylder kravene til dette. På næste side fremgår Georg’ forholdsmæssige successions andel 

svarende til de 10,30 pct.: 
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Konsekvens for gavemodtager med succession   
Georg Gearløs   DKK DKK DKK 
Anskaffelsessum   51.500   
Kurs   8.653   
Dagsværdi ved succession (forholdsmæssigt) 4.456.393 4.456.393 4.456.393 
Fratrukket anskaffelsessum -51.500   
Fortjeneste   4.404.893   
Passivpost (22%)   -969.077 -969.077  
Afgiftsgrundlag    3.487.317  
Gaveafgift (6%)    209.239  

      
Gaveafgift (15%) - rullet tilbage til ordinær afgiftstyngde 523.098  

      
Afgiftstyngde forøget med DKK 313.859  
      
52,05 % Indkomstskat af gave (forholdsmæssig indre værdi) 2.319.553 

      
Forskel mellem gaveafgift (6%) og indkomstskat (52,05%) 2.110.314 

 

Til opgørelse af indkomstskatten for Georg Gearløs, hvis successionsmulighederne rulles tilbage, er 

skatteloftet på 52,05 pct. benyttet, idet Georg allerede betaler topskat af sin almindelige løn. 

 

 

7.2.3 Ad Anders 

Successionsreglerne medfører, at Anders ikke beskattes i forbindelse med overdragelse af aktierne.  

Anders skal derimod betale skat af det udloddede udbytte, der sker forinden successionen, hvilket 

beskattes med 27 pct. og 42 pct. / 45 pct. som beregnet nedenfor: 

 

Udbytte til beskatning    17.213.448 

     
Skat af avance til lav grænse (>2 x 54.000, 27 pct.) 29.160 
Skat af avance til høj grænse (<2 x 54.000, 42 pct.) 7.184.288 

Skat af avance ved salg i alt   7.213.448 

     
Skatteforøgelse ved 45 pct. beskatning   537.463 

  

 

7.2.4 Afrunding 

Beregningerne tager udgangspunkt i, om successionen gennemføres inden der vedtages lovmæssige 

ændringer, der ifølge forslaget hæver gaveafgiften fra 6 pct. til 15 pct. og yderligere hæver 

udbyttebeskatningen over progressionsgrænsen fra 42 pct. til 45 pct. 
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Med udgangspunkt i gennemførelse af successionen med nuværende skatte- og afgiftssatser, betyder 

dette en samlet gaveafgift på 2.007.795 kr. for de 4 nye selskabsdeltagere ved 6 pct. og samlet 

5.019.487 kr. ved 15 pct. 

 

Gaveafgiften kan betales ved efterfølgende udlodning af udbytte fra virksomheden, der beskattes 

efter reglerne herom med henholdsvis 27 pct. og 42 pct. ud fra progressionsgrænsen på 54.000 kr. 

Bruttoudbyttet fra virksomhederne vil i så fald andrage 3.405.855 kr. jfr. beregningen nedenfor: 

 

Likviditetstræk ved udlodning af udbytter til betaling af gaveafgift:  
 Gaveafgift 6%  Gaveafgift 15%  Arveafgift/indkomstskat 

 Brutto-
udbytte 

Netto-
udbytte 

 Brutto-
udbytte 

Netto-
udbytte 

 Brutto-
udbytte 

Netto-
udbytte DKK   

Rip And 1.019.688 599.519  2.707.411 1.498.796  5.137.215 2.835.188 
Rap And 1.019.688 599.519  2.707.411 1.498.796  5.137.215 2.835.188 
Rup And 1.019.688 599.519  2.707.411 1.498.796  5.137.215 2.835.188 
Georg Gearløs 346.791 209.239  933.415 523.098  4.199.696 2.319.553 

I alt 3.405.855 2.007.796  9.055.647 5.019.486  19.611.340 10.825.117 

 

Gennemføres løsningsforslaget efter vedtagelse af ændringer i afgiftssatserne, medfører dette en 

samlet gaveafgift på 5.019.486 kr. for de 4 selskabsdeltagere. Ved udbetaling af udbytte fra 

virksomhederne til betaling af gaveafgift, beløber dette sig til en bruttoudbytte på 9.055.647 kr. og 

medfører således et kapitaldræn i virksomheden på yderligere 5.649.792 kr. 

Sammenlignes den beregnede gaveafgift efter de nuværende regler og hvor den lave afgift på 6 pct. 

rulles tilbage til 15 pct., medfører dette en stigning på faktor 2,5, hvis gaveafgiften efter nuværende 

regler sættes til indeks 100. 

 

Tilbagerulning af successionsreglerne og modificering af arveafgiften, hvor medarbejderen ikke 

længere indgår i gaveafgiftskredsen efter successionsreglerne og arveafgiften øges, medfører dette, 

at medarbejderen indkomstbeskattes og børnene betaler en højere gaveafgift. Dette ultimative 

scenarie kræver et likviditetstræk i virksomheden på 19.611.340 kr. i bruttoudbytte. 

 

Både overdrager og erhververe bør forholde sig til dette likviditetstræk i virksomheden, da det skal 

kunne rummes indenfor de frie reserver samt kunne finansieres af virksomheden. Dette forhold 

opstilles i kapitel 7.6.6, hvor løsningsforslagene sammenholdes. 
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7.3 Løsningsforslag 3 – A/B Model med kapitalforhøjelse, 

holdingstruktur, forlods udbytte og succession 

7.3.1 Etableringen 

Udgangspunktet for A/B modellen er forsat at anskue virksomhedsoverdragelsen ud fra et 

afståelsesscenarie uden succession. Scenariet er sammenligneligt med de ovenstående scenarier, hvor 

skatten opgøres endeligt – i modsætning til de scenarier, hvor afståelsesbeskatning fortsat hviler på 

erhververne. 

 

Nærværende løsningsforslag forslås eksekveret i 4 trin som følger i relation til virksomhedscasen: 

Trin 1 – aktieombytning 

Trin 2 – kapitalforhøjelse og opdeling af kapital i aktieklasser 

Trin 3 – spaltning 

Trin 4 – succession  

 

 

Trin 1 - aktieombytning:  

Anders etablerer holdingstruktur, ved oprettelse af holdingselskab (Anden Holding ApS), og herefter 

skattefri aktieombytning med aktierne i Dis9 A/S uden tilladelse som vist nedenfor: 

 

 

Figur 7: Ejerstruktur med holding, kilde: egen tilvirkning 
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Trin 2 – kapitalforhøjelse og opdeling af kapital i aktieklasser: 

Når aktieombytningen er gennemført, udloddes udbytte 17 mio. kr. fra Dis9 A/S til Anden Holding ApS. 

Herefter eksekveres en kapitalforhøjelse fra 500.000 kr. (oprindelige aktier) til 540.000 kr. ved 

nytegning af aktier nominelt 40.000 aktier af 1 kr. pr. stk. 

Samtidig med nytegning af aktier, gennemføres en opdeling af aktierne i aktieklasserne. De 

oprindelige 500.000 aktier fordeles blandt A-aktier og B-aktier samt nytegnede 40.000 aktier som C-

aktier efter fordelingen nedenfor: 

    Nominel 
aktiekapital Aktieklasser    

A-aktier    149.500 

A-aktier    149.500 

A-aktier    149.500 

B-aktier    51.500 

C-aktier    40.000 

    540.000 

 

Til A-aktierne knyttes en forlods udbytteret på den indre værdi, der er tilbage i virksomheden efter 

eksekvering af kapitalforhøjelse og udlodning af 16.626.897 kr., som opgjort nedenfor: 

    DKK 
Indre værdi ifl. goodwill beregning    60.479.402 
Indskud som følge af kapitalforhøjelse    40.000 
- Udloddet udbytte forud for successionen    -16.626.897 
- overført kapital ved spaltning    -40.000 

Indre værdi herefter    43.852.505 

 

De 16.626.897 kr. er opgjort som residualet af, hvad der skal udloddes brutto, svarende til netto 10 

mio. kr. over de kommende 22 år med en kapitalgevinstbeskatning på 27 pct. af 2 x 54.000 kr. og 42 

pct. af resten, som vist i bilag 9. 

 

En udlodning af 16.626.897 kr. vurderes desuden at kunne indeholdes i de frie reserver i Dis9 A/S, idet 

det overførte resultat ultimo seneste regnskab udgør 30.542.202 kr. (eksklusive ordinært udbytte i 

regnskabet). Det er endvidere også et likviditetstræk, der vurderes at kunne egenfinansieres af 

selskabet, idet selskabets likvide beholdninger ultimo seneste regnskab udgør 19.214.049 kr. 

 

 

Trin 3 - spaltning:  

Anden Holding ApS spaltes i 4 selskaber som Anders herefter ejer, således at de udloddede 17 mio. kr. 

forbliver i Anden Holding ApS med en nominel kapital på 40.000 kr. og ejerskabet af Dis9 A/S med 

underliggende datterselskab spaltes over i de 4 selskaber sammen med de oprindelige 500.000 aktier. 
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Herved etableres selskaberne Rip Holding ApS, Rap Holding ApS, Rup Holding ApS og Gearløs Holding 

ApS ved spaltningen og A-aktierne med forlods udbytteretten følger selskaberne med børnenes 

navne. 

 

 

Trin 4 - succession: 

Børn og medarbejder succederer herefter i de oprindelige aktier i hvert deres holdingselskab og er nu 

hver især underlagt holdingkravet på 3 år for de aktier der ejes i Dis9 A/S. 

 

Ovenstående trin er sammenfattet i figuren nedenfor, som viser den efterfølgende ejerstruktur: 

 

 

Figur 8: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning 

 

Børn og medarbejder succederer herved i Anders’ aktier, der knytter sig til Dis9 A/S med det 

underliggende selskab Nora Malkeko ApS. 

Børnene får således hver især et gaveelement på den resterende forlods udbytteret, der fordeles 

ligeligt blandt dem og medarbejderen modtager et gaveelement i form af et etableret holdingselskab 

med en nominel kapital. 

Den ovenfor opgjorte indre værdi efter kapitalforhøjelse og udlodning skal derfor fordeles efter 

ejerandele og forlods udbytteret, som det er opgjort på næste side: 
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Børnene, der modtager en ligelig fordeling med A-aktiernes forlods udbytteret, modtager således en 

gaveværdi af udbytteretten tillagt deres andel af den nominelle aktiekapital, individuelt 14.600.335 

kr. 

Medarbejderen modtager en gave med en værdi af 51.500 kr. 

 

Medarbejderen med B-aktierne får i dette scenarie først ret til udbytter fra Dis9 A/S, når udbytteretten 

på ca. 43.352.505 kr. er udnyttet af børnene og udbetalt til deres holdingselskaber. Dette vil givetvis 

vil tage nogle år, da det udmønter sig i, at der skal ske udbetaling af likvide midler fra Dis9 A/S. 

Forlods udbytteretten skal tilmed i de kommende år forrentes, indtil det endegyldigt er udloddet. 

Forrentningen medfører derfor en årlig opskrivning af udbytteretten med en konkret vurderet 

rentesats. 

Der er ikke fast praksis for forrentningens størrelse, da det afhænger af den konkrete sag, herunder 

virksomhedens risikoprofil samt udbytterettens løbetid. 

 

Der har været tvivlsspørgsmål om forrentningens størrelse, hvor SKM2016.219.SR42 redegør for, at 

forlods udbytte ikke sidestilles med en decideret låntagning indeholdende markedsrenten, men netop 

at udbytteretten skal modsvare et investorafkast på den konkrete udbytteret i lighed med 

investeringer i henholdsvis aktier og/eller obligationer. En forrentning som foreslået i 

SKM2016.219.SR på 3 pct. blev derfor ikke anerkendt af Skattemyndighederne, da man historisk set 

generelt har realiseret et afkast på obligationer i størrelsen 5-9 pct. og på 9-12 pct. for aktier. 

 

I den konkrete situation for Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS, er der tale om unoterede aktier og 

anparter, hvorfor disse ejerandele ikke er underlagt samme prisstruktur som børsnoterede aktier. 

                                                
42 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2228800  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2228800
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I relation til Skatterådets bindende svar af 22. januar 2019 i sag 17-172120743, henviste 

Skattemyndighederne til en tidligere sag, SKM2015.195.SR44, hvor man havde tilbagediskonteret 

forlods udbytte med en faktor svarende til en kort rente tillagt et risikotillæg. Man nåede her frem til, 

at 6,3 pct. forretning af udbytteretten som værende tilstrækkelig og retvisende i modsætning til 

SKM2016.219.SR, hvor 3 pct. var utilstrækkeligt. 

 

Senest har Skattestyrelsen med SKM2019.371.SR45 konkret accepteret en rentesats på 7,5 pct. pro 

anno samt begrundet dette med en løbetid på maksimalt 10 år og en risikoprofil, hvor virksomhedens 

aktivitet og indtjeningsforhold ikke vurderes at være særligt risikobetonet. 

I det konkrete tilfælde for den forlods udbytteret, der er opgjort til børnene i nærværende 

virksomhedscase, vurderes det at være muligt at lægge sig op ad seneste afgørelse og en passende 

forretning 7,5 pct. pro anno. 

 

 

7.3.2 Ad børn 

I eksemplet ses bort fra omkostninger i forbindelse med spaltninger og etablering af holdingselskaber 

for at skabe et mere simpelt overblik over konsekvenserne ved at ændre i de nuværende regler. 

 

Som opgjort i afsnittet ovenfor modtager hvert barn 14.600.335 kr. i gaveværdi af forældrene. 

Det er som tidligere nævnt tilladt, at hver forælder giver hvert barn 65.700 kr. som afgiftsfri gave, dvs. 

samlet 131.400 kr. Endvidere er det tilsvarende tilladt at give svigerbørn 23.700 kr., hvorfor det 

ligeledes kan have indflydelse på opgørelse af gaveafgiften, der opgøres nedenfor: 

 

Konsekvens for gavemodtager med succession       
Pr. barn (hhv. Rip, Rap og Rup) DKK DKK (enlig) DKK (ægtepar) 
Dagsværdi af gave ved succession (forholdsmæssigt) 14.600.335 14.600.335 14.600.335 
Fratrukket anskaffelsessum (forholdsmæssigt) -149.500     

Fortjeneste   14.450.835     
Passivpost (22%)   -3.179.184 -3.179.184 -3.179.184 
Bundfradragsgrænse for gaver til børn   -131.400 -131.400 
Bundfradragsgrænse for gaver til svigerbørn     -46.000 

Afgiftsgrundlag     11.289.751 11.243.751 

Gaveafgift (6%)     677.385 674.625 

     
     

                                                
43 https://www.foxylex.dk/afgoerelser/skatteradet/bindende-svar/22-01-2019/sag-17-1721207/  
44 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2171738  
45 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290240  

https://www.foxylex.dk/afgoerelser/skatteradet/bindende-svar/22-01-2019/sag-17-1721207/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2171738
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290240
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Beregning af afgiftstyngde med 15 pct.     DKK   
Afgiftsgrundlag     11.289.751   

Gaveafgift (15%) - rullet tilbage til ordinær afgiftstyngde 1.693.463   

          
Afgiftstyngde forøget med DKK   1.016.078   

 

Beregning af modificeret afgiftstyngde for arv i henhold til Socialdemokratiets udspil: 
 

   DKK Samlet arv Børnenes arv 
Samlet arv (indre værdi) 43.852.505 43.801.005 
- fratrukket aktiekapital -500.000 -448.500 
- fratrukket passivpost (22%) -9.537.551 -8.555.183 
- fratrukket bundfradrag   -500.000 -448.500 

Afgiftsgrundlag herefter 33.314.954 34.348.822 
 

  Grænse   
Arveafgift (15%) af arv op til 3 mio. kr. (fratrukket 
bundgrænse) 2.500.000 375.000 336.375 
Arveafgift (30%) af arv der overstiger 3 mio. kr. 30.814.954 9.244.486 8.292.304 

Arveafgift i alt   9.619.486 8.628.679 

      
Arveafgift pr. barn    2.876.226 

 

Såfremt successionen gennemføres efter nuværende regelsæt med 6 pct. i gaveafgift ved succession, 

er det muligt for børnene at succedere i den resterende forlods udbytteret og pålægges herved en 

gaveafgift på 677.385 kr. pr. barn – samlet 2.032.155 kr. for alle børn. 

 

Når de nye regler træder i kraft, og gaveafgiften tilbagerulles til 15 pct., medfører dette en gaveafgift 

på 1.693.463 kr. pr. barn – samlet 5.080.388 kr. for alle børn. 

 

I værste fald, hvor der sker dødsfald og de nye regler om modificeret arveafgift ved arv er trådt i kraft, 

medfører dette en samlet arveafgift for alle børn på 8.628.679 kr. 

 

Tidspunktet for gennemførelse af ovenstående scenarier med de afledte konsekvenser analyseres og 

gennemgås i 7.6.6, der opsummerer løsningsforslagene med henblik på at belyse mulighederne til at 

finansiere generationsskiftet. 
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7.3.3 Ad medarbejder 

Som opgjort i afsnittet ovenfor omkring etableringen, modtager Georg Gearløs et holdingselskab med 

en nominel aktiekapital på 51.500 kr. Ved succession i dette selskab medfører dette, at Georg 

modtager en gave fra Anders på denne værdi. 

En gave til en medarbejder beskattes som udgangspunkt efter de almindelige regler om indkomst jfr. 

Personskatteloven, men successionen muliggør anvendelse af Boafgiftsloven, hvor der pålægges en 

afgift. 

 

Med et udgangspunkt i at Georg Gearløs allerede er nøglemedarbejder i en ledende stilling i Dis9 A/S, 

opgøres gaveværdien ved at modtage holdingselskabet svarende til 51.500 kr. jfr. nedenstående 

beregning. 

 

Konsekvens for gavemodtager med succession   
Georg Gearløs  DKK DKK  
Dagsværdi ved succession (forholdsmæssigt) 51.500 51.500 51.500 
Fratrukket anskaffelsessum  -51.500   
Fortjeneste  0   
Passivpost (22%)  0 0  
Afgiftsgrundlag   51.500  
Gaveafgift (6%)   3.090  
      
Gaveafgift (15%) - rullet tilbage til ordinær afgiftstyngde 7.725  
      
52,05 % Indkomstskat af gave (forholdsmæssig indre værdi) 26.806 

 

Et holdingselskab med en nominel aktiekapital på 51.500 kr. pålægges således en gaveafgift på 3.090 

kr. for medarbejderen efter nuværende regler og 7.725 kr., når gaveafgiften øges til 15 pct.  

I yderste konsekvens, hvor succession for nøglemedarbejdere ikke længere er muligt, vil Georg blive 

indkomstbeskattet af gavens værdi og skal således betale 26.806 kr. af gavens værdi på 51.500 kr. 

 

 

7.3.4 Afrunding 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at de opstillede forudsætninger om at alle skal have 

holdingselskaber, Georg skal have en ejerandel på minimum 10 pct., her afrundet til 10,30 pct. og 

Anders en pensionsopsparing på 10 mio. kr. netto, er overholdt i dette scenarie. 
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Holdingkravet består mellem de fire holdingselskaber (Rip, Rap, Rup og Georgs) og Dis9 A/S, når der 

sker succession i de oprindelige 500.000 aktier. Når børnene får lov at succedere skattefrit i de 

etablerede holdingselskaber, sker der således ikke brud på holdingkravet, men børnene overtager 

holdingkravet og må derfor ikke afstå aktierne indenfor de næste 3 år fra ombytningstidspunktet. 

 

Med en resterende forlods udbytteret i dette selskab, forventes det således heller ikke at blive 

relevant at afstå disse aktier, før dette er udbetalt til aktionærernes holdingselskaber. 

Den opgjorte forlods udbytteret på 43.852.505 kr. vurderes ikke at kunne rummes indenfor de 

kommende 3 år, ud fra en forudsætning om, at driften fortsætter som hidtil. Til gengæld forventes 

gaveafgiften efter de nuværende regler at være mulig at betale overfor Skattestyrelsen indenfor en 

nær fremtid, forudsat at Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS fortsætter med en drift, der er i lighed med 

de seneste 5 år. Mulighederne opsummeres i efterfølgende kapitel 7.6.6. 

 

 

7.4 Løsningsforslag 4 – Holdingstruktur ved aktieombytning og 

spaltning med succession 

7.4.1 Ad børn 

I relation til løsningsforslag 2, hvor der ikke kan etableres holdingstruktur uden en forudgående 

omstrukturering, opstilles dette løsningsforslag med henblik på at etablere holdingstruktur for at 

muliggøre fremadrettede udbytteudlodninger til disse holdingselskaber. 

 

Som vist i figuren på næste side etableres i udgangspunktet et holdingselskab, hvor der sker 

aktieombytning med indehavernes oprindelige aktier i Dis9 A/S med aktierne i det modtagende 

selskab, Anden Holding ApS. 
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Figur 9: Ejerstruktur med holding, kilde: egen tilvirkning 

 

Når aktieombytningen er fortaget, er det muligt at spalte Anden Holding ApS, således nedenstående 

holdingstruktur etableres: 

 

 

Figur 10: Ejerstruktur med spaltning af holding, kilde: egen tilvirkning 

 

Spaltningen giver mulighed for at lade Rip, Rap, Rup og Georg succedere i de respektive selskaber, 

som efter spaltningen hver ejer hhv. 29,9 pct. og 10,3 pct. af aktiekapitalen i Dis9 A/S. Successionen 

er vist på næste side: 

Oprindelig ejerstruktur

Aktieombytning 

Anders And

Dis9 A/S

Nora Malkeko ApS

Anden Holding ApS

100 pct.

100 pct.

100 pct.
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Figur 11: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning 

Anden Holding ApS består således efter spaltningen alene med en likvid beholdning bestående af 

16.626.897 kr., som er residualet af hvad der skal udloddes brutto, svarende til netto 10 mio. kr. over 

de kommende 22 år med en kapitalgevinstbeskatning på 27 pct. af 2 x 54.000 kr. og 42 pct. af resten, 

som vist i bilag 9. 

 

Ejerstrukturen er således opgjort nedenfor, visende de ideelle andele af virksomhedens indre værdi 

og synliggør hvilken individuel andel de erhvervene parter succederer i. 

 

   DKK 
Indre værdi ifl. goodwill beregning  60.479.402 
- fratrukket udlodning til Anden Holding ApS  -16.626.897 

Indre værdi efter udlodning  43.852.505 

    

    

  Andel af Dis9 A/S i 
procent 

Andel af indre 
værdi Erhververe Erhvervet 

Rip And Rip Holding ApS 29,90% 13.111.899 
Rap And Rap Holding ApS 29,90% 13.111.899 
Rup And Rup Holding ApS 29,90% 13.111.899 
Georg Gearløs Gearløs Holding ApS 10,30% 4.516.808 

  100,0% 43.852.505 

 

Ved dette scenarie sker der succession, hvor der skal opgøres en passivpost ved overdragelse af 

aktieposten, der knytter sig til Dis9 A/S, som der er redegjort for tidligere i opgaven. Passivposten 

Oprindelig ejerstruktur

Etableret ejerstruktur ved 

aktieombytning med 

efterfølgende spaltning

Etableret ejerstruktur ved  

succesion

Anders And

Dis9 A/S

Nora Malkeko ApS

Anden Holdng ApS Rap Holding ApS Rup Holding ApS Gearløs Holding ApS

Rip And Rap And Rup And Georg Gearløs

Rip Holding ApS

29,9 pct.29,9 pct. 10,3 pct.29,9 pct.

100 pct.100 pct.100 pct.100 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.
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opgøres som nedslag i gaveafgiften og modsvarer den latente skatteforpligtelse i selskaberne, hvorfor 

denne også opgøres på baggrund af den avance, gavegiver ville have modtaget ved salg til en 

uafhængig part, og beregnes derfor som følgende:  

 

Konsekvens for gavemodtager med succession    

Pr. barn (hhv. Rip, Rap og Rup) 
 DKK DKK (enlig) 

DKK 
(ægtepar) 

Anskaffelsessum   149.500   
Kurs   8.771   
Dagsværdi ved succession (forholdsmæssigt)  13.111.899 13.111.899 13.111.899 
Fratrukket anskaffelsessum  -149.500   
Fortjeneste   12.962.399   
Passivpost (22%)   -2.851.728 -2.851.728 -2.851.728 
Bundfradragsgrænse for gaver til børn   -131.400 -131.400 
Bundfradragsgrænse for gaver til svigerbørn     -46.000 

Afgiftsgrundlag    10.128.771 10.082.771 

Gaveafgift (6%)    607.726 604.966 

      

      
 
Beregning af afgiftstyngde med 15 pct.     

    DKK  
Afgiftsgrundlag    10.128.771  
 

     
Gaveafgift (15%) - rullet tilbage til ordinær afgiftstyngde 1.519.316  
 

     
Afgiftstyngde forøget med DKK   911.589  

 

Beregning af modificeret afgiftstyngde for arv i henhold til Socialdemokratiets udspil: 
 

   DKK Samlet arv Børnenes arv 
Samlet arv (indre værdi) 43.852.505 39.335.697 
- fratrukket aktiekapital -500.000 -448.500 
- fratrukket passivpost (22%) -9.537.551 -8.555.183 
- fratrukket bundfradrag  -500.000 -448.500 

Afgiftsgrundlag herefter 33.314.954 29.883.514 
 

  Grænse   
Arveafgift (15%) af arv op til 3 mio. kr. (fratrukket 
bundgrænse) 2.500.000 375.000 336.375 
Arveafgift (30%) af arv der overstiger 3 mio. kr. 30.814.954 9.244.486 8.292.304 

Arveafgift i alt   9.619.486 8.628.679 

      
Arveafgift pr. barn    2.876.226 

 

Såfremt successionen gennemføres efter nuværende regelsæt med 6 pct. i gaveafgift ved succession, 

er det muligt for børnene at succedere i den resterende forlods udbytteret og pålægges herved en 

gaveafgift på 607.726 kr. pr. barn – samlet 1.823.178 kr. for alle børn. 
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Når de nye regler træder i kraft, og gaveafgiften tilbagerulles til 15 pct., medfører dette en gaveafgift 

på 1.519.316 kr. pr. barn – samlet 4.557.947 kr. for alle børn. 

 

I værste fald, hvor der sker dødsfald og de nye regler om modificeret arveafgift ved arv er trådt i kraft, 

medfører dette en arveafgift på samlet 8.628.679 kr. 

 

 

7.4.2 Ad medarbejder 

Georg Gearløs vil ligeledes være påvirket af ændringerne fra de nuværende regler til reglerne der er i 

udspillet af Socialdemokratiet, men modtager ikke muligheden for fradrag inden for gaveafgiftslovens 

gaveafgiftskreds for nære slægtninge jfr. nedenstående beregning: 

 

 

Konsekvens for gavemodtager med succession   
Georg Gearløs  DKK DKK  
Anskaffelsessum  51.500   
Kurs   8.771   
Dagsværdi ved succession (forholdsmæssigt) 4.516.808 4.516.808 4.516.808 
Fratrukket anskaffelsessum -51.500   
Fortjeneste   4.465.308   
Passivpost (22%)  -982.368 -982.368  
Afgiftsgrundlag   3.534.440  
Gaveafgift (6%)   212.066  
      
Gaveafgift (15%) - rullet tilbage til ordinær afgiftstyngde 530.166  
      
52,05 % Indkomstskat af gave (forholdsmæssig indre værdi) 2.350.999 

      
Forskel mellem gaveafgift (6%) og indkomstskat (52,05%) 2.138.932 

 

Georg Gearløs har således muligheden med at overtage andelen på 10,3 pct. med en gaveafgift på 

212.066 kr. efter nuværende regler og 530.166 kr., når gaveafgiften øges til de tidligere 15 pct. 

I yderste konsekvens, hvor succession for nøglemedarbejdere ikke længere er muligt, vil Georg blive 

indkomstbeskattet af gavens værdi og skal således betale 2.350.999 kr. af gavens værdi på 4.516.808 

kr. 
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7.4.3 Afrunding 

Efter samme scenarier som tidligere er der mulighed for at der sker skattefri udbytte udlodning fra 

Dis9 A/S til de respektive holdingselskaber. Holdingselskaberne har efterfølgende mulighed for at 

udlodde udbytte overfor nye ejere, således det er muligt at betale gaveafgiften jfr. nedenstående, 

hvorfor begge scenarier med henholdsvis 6 pct. og 15 pct. er stillet op: 

 

 

 

Gennemføres løsningsforslaget efter vedtagelse af ændringer i afgiftssatserne, medfører dette en 

samlet gaveafgift på 5.088.114 kr. for de 4 selskabsdeltagere. Ved udbetaling af udbytte fra 

virksomhederne til betaling af gaveafgift, beløber dette sig til et bruttoudbytte på 9.180.425 kr. og 

medfører således et kapitaldræn i virksomheden på yderligere 5.727.246 kr. 

 

Tilbagerulning af successionsreglerne og modificering af arveafgiften, hvor medarbejderen ikke 

længere indgår i gaveafgiftskredsen efter successionsreglerne og arveafgiften øges, medfører dette, 

at medarbejderen indkomstbeskattes og børnene betaler en højere gaveafgift. Dette ultimative 

scenarie kræver et likviditetstræk i virksomheden på 19.892.358 kr. i bruttoudbytte kontra et 

likviditetstræk på 3.453.179 kr. efter de nuværende regler. 

 

Både overdrager og erhververe bør forholde sig til dette likviditetstræk i virksomheden, da det skal 

kunne rummes indenfor de frie reserver samt kunne finansieres af virksomheden. Dette forhold 

opstilles i kapitel 7.6.6 hvor løsningsforslagene sammenholdes. 

 

 

7.5 Løsningsforslag 5 – Grenspaltning, aktieombytning, 

spaltning og succession 

Løsningsforslag 5 er opbygget ved at foretage en grenspaltning af Dis9 A/S, således alt på nær en del 

af likviderne (17. mio. kr.) bliver spaltet til det nye selskab Nuggetsfabrikken ApS. 



104 
  

I samme ombæring med spaltningen udføres der en aktieombytning med anparterne i 

Nuggetsfabrikken ApS, med anparterne i holdingselskabet Rip Holding ApS. 

 

Figur 12: Ejerstruktur efter spaltning, kilde: egen tilvirkning 

Herefter foretages en spaltning af anparterne i Rip Holding ApS, til Rap Holding ApS, Rup Holding ApS 

og Gearløs Holding ApS. Dernæst lader Anders således Rip, Rap, Rup og Georg succedere i de 

respektive selskaber, og afstår således ejerskabet af Nuggetsfabrikken ApS som illustreret af 

nedenstående figur: 

 

 

Figur 13: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning 
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Løsningen medfører, at Anders bibeholder ejerskabet af aktierne i Dis9 A/S, der herefter fungerer som 

holdingselskab for Anders. Holdingselskabet står dernæst alene tilbage med overskydende likviditet 

fra tidligere år. 

 

Selskabet herefter fungerer som holdingselskab for Anders og indeholder herefter Anders’ 

pensionsopsparing, hvor der løbende er mulighed for udlodning af udbytte. Den resterende kapital, 

som endnu ikke er udbetalt som udbytte til Anders privat, kan eventuel geninvesteres efter eget ønske 

og således bidrage til eventuel værdiskabelse henover årene i pensionsalderen.  

 

Formålet med at lade midlerne blive i holdingselskabet og geninvestere midlerne i selskabet, kan øge 

afkastet, fordi der sker investering af ikke beskattede midler.  

 

De talmæssige konsekvenser i løsningsforslag 5 vil være identiske med de talmæssige konsekvenser i 

løsningsforslag 4, hvorfor der refereres til disse opgørelser ovenfor. 

 

Muligheden ved løsningsforslag 5, når det sammenholdes med løsningsforslag 4 er, at man selv kan 

vælge at Nora Malkeko ApS skal fortsætte med at være ejet af Dis9 A/S eller ej. Hvis Nora Malkeko 

ApS ikke længere skal indgå i beregningen, er det muligt at nedbringe den indre værdi yderligere.  

  

En væsentlig faktor er dog, at Anders herefter ikke har mulighed for at overdrage sine aktier i Dis9 A/S 

til sine børn ved succession på et senere tidspunkt, da aktiviteten i Dis9 A/S alt andet lige må antages 

at være overgået til passiv kapitalanbringelse, når dette selskab anskues sammen med Nora Malkeko 

ApS. 

En overdragelse heraf skal derfor ske som arv, gave eller salg, og behandles efter gældende regler, 

hvor der sker fuld avancebeskatning i forbindelse med afståelse. Desuden sker overdragelse af 

ejendommen til handelsværdi.  

 

Hvorvidt ejendommen er placeret det ene sted, frem for det andet, er ikke af væsentlig karakter og 

bidrager ikke til besvarelsen af problemstillingen, hvorfor dette løsningsforslag ikke vil behandlet 

yderligere, men blot oplyse om mulighederne.  
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7.6 Kort opsummering af løsningsforslag 

7.6.1 Løsningsforslag 1 

Af hensyn til sammenligning har vi i dette løsningsforslag valgt, at der skal udloddes et udbytte til 

Anders forud for salget, således at dette følger kriterierne om, at Anders skal have 10 mio. kr. netto.  

Løsningsforslaget er opbygget på baggrund af salg af aktierne i Dis9 A/S til børn og nøglemedarbejder 

efter de gældende forudsætninger som fremgår af virksomhedscasen i kapitel 2.4. 

 

Salg af aktierne i Dis9 A/S medfører et massivt kapitalbehov for både sælger og køber, da sælger skal 

betale afståelsesbeskatning, købere skal betale for aktierne, og køberne skal ligeledes, som det 

fremgår af nærværende case, betale gaveafgift.  

 

Børnene skal minimum kunne stille kapital på 5,7 mio. kr. og medarbejderen skal minimum kunne 

stille kapital på 4,5 mio. kr., før det er muligt for Anders at betale afståelsesbeskatningen. 

Kapitalbehovet er derfor meget omfangsrigt i dette scenarie. 

 

 

7.6.2 Løsningsforslag 2 

Løsningsforslag 2 er opbygget efter samme struktur som løsningsforslag 1. I stedet for at frasælge 

aktierne, overdrages aktierne efter reglerne om succession.  

Løsningsforslaget medfører således, at der ikke skal betales afståelsesbeskatning ved overdragelsen, 

men først ved en senere afståelse. 

 

Overdragelse ved succession muliggør overdragelse med en gaveafgift på 6 pct., forudsat at 

overdragelsen sker inden vedtagelse af ny finanslov. Hvis successionen først effektueres efter de nye 

satser på 15 pct., vil afgiften være markant højere. 

Der skal derfor ved dette løsningsforslag betales skat af udbyttet til Anders inden successionen 

samtidig med at børn og medarbejder skal betale gaveafgift af den værdi, der succederes i.  
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7.6.3 Løsningsforslag 3 

Løsningsforslag 3 er bygget op efter en forlods udbyttemodel med opdeling af kapitalen i aktieklasser, 

og efterfølgende succession i det opgjorte forlods udbytte, der er tilbage efter og 60 pct. af 

virksomheden overdrages efter afståelsesreglerne til handelsværdi. 

Modellen muliggør, at virksomhedens indre værdi kan forfordeles til børnene, hvilket ændrer i afgifts- 

og beskatningstyngden, som det fremgår af sammendraget på side 109. Endvidere får erhververne et 

holdingselskab, der medfører, at der kan ske udbytteudlodning efterfølgende fra datter- til 

holdingselskab uden beskatning, før indehaverne udlodder udbyttet ultimativt. 

Løsningsforslag 3 med etablering af holdingstruktur åbner for mulighederne for en overdragelse af 

aktierne i Dis9 A/S ved succession sammen med muligheden for at lade Anders selv bestemme 

tidspunktet for beskatning af de 10 mio. kr. netto, når han udlodder udbytte. Endvidere reduceres den 

indre værdi af Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS, når der sker forlods udlodning til Anders forinden 

succession i aktierne. 

 

 

7.6.4 Løsningsforslag 4 

Den etablerede holdingstruktur i løsningsforslag 4 er igen et afgørende element for at Anders selv kan 

bestemme tidspunktet for beskatning af de 10 mio. kr. netto, når han udlodder udbytte.  

Ligeledes medfører løsningsforslag 4, at samtlige erhververe modtager de reelle aktier i Dis9 A/S i form 

af ejerskab af andelene i nyopstået holdingstruktur, således at der kan udloddes udbytte fra Dis9 A/S, 

uden at det sker udbyttebeskatning fra datter til holding.   

Løsningsforslag 4 bidrager derfor til, at der ”kun” skal betales aktieavancebeskatning af den del, som 

Anders vælger at udlodde fra sit holdingselskab, samt betaling af gaveafgiften ved successionen af en 

tilsvarende mindre værdi. 

 

 

7.6.5 Løsningsforslag 5 

Løsningsforslag 5 opfylder samme kriterier som vist i løsningsforslag 4 og foregår på stort set 

tilsvarende vilkår, dog med den yderligere mulighed, at man her selv kan vælge, om Nora Malkeko 

ApS skal indgå i omstruktureringen og successionen eller ej.  

Essensen er at løsningsforslag 5 opbygger en vandret ejerstruktur – modsætningsvist løsningsforslag 

4, der opbygger en lodret struktur. 
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7.6.6 Sammendrag af skatte-/afgiftsbyrde samt likviditetstræk for løsningsforslagene 

 

Løsningsforslag 1 Løsningsforslag 2 Løsningsforslag 3 Løsningsforslag 4 Løsningsforslag 5

Opsummering af løsningsforslag

Gaveafgift ved succession 6%       (for Rip, Rap, Rup og Georg) 0 2.007.795 2.035.245 2.035.244 2.035.244

Gaveafgift 15%                                     (for Rip, Rap, Rup og Georg) 3.663.939 5.019.487 5.088.113 5.088.113 5.088.113

Arveafgift (15% / 30%) og indkomstskat         (samlet bo) 13.510.180 10.825.116 9.646.292 10.979.678 10.979.678

Udbytte- og afståelsesbekskatning 42 %    (for Anders) 17.945.501 7.213.448 6.626.897 6.626.897 6.626.897

Udbytte- og afståelsesbekskatning 45 %    (for Anders) 19.225.239 7.750.912 7.404.218 7.404.218 7.404.218

Sammenligning af samlede skatte- afgiftsbyrde

Sænket Samlet skatte- og afgiftbyrde med 6 % og 42 % Ej muligt 9.221.243 8.662.142 8.662.141 8.662.141

Samlet skatte- og afgiftbyrde med 6 % og 45 % Ej muligt 9.758.706 9.439.463 9.439.463 9.439.463

Ændring i pct. N/A 5,8% 9,0% 9,0% 9,0%

Tilbagerullet Samlet skatte- og afgiftbyrde med 15 % og 42 % 21.609.440 12.232.935 11.715.010 11.715.010 11.715.010

Samlet skatte- og afgiftbyrde med 15 % og 45 % 22.889.178 12.770.398 12.492.331 12.492.331 12.492.331

Ændring i pct. 5,9% 4,4% 6,6% 6,6% 6,6%

Modificeret Samlet skatte- og afgiftbyrde ved arv med 30 % og 42 % 31.455.681 18.038.564 16.273.189 17.606.574 17.606.574

Samlet skatte- og afgiftbyrde ved arv med 30 % og 45 % 32.735.419 18.576.028 17.050.510 18.383.896 18.383.896

Ændring i pct. 4,1% 3,0% 4,8% 4,4% 4,4%

Forskellen i samlet skatte-/afgiftsbyrde - "sænket" vs. "tilbagerullet" N/A 3.011.692 3.052.868 3.052.869 3.052.869

Forskel i pct. N/A 32,7% 35,2% 35,2% 35,2%

Forskellen i samlet skatte-/afgiftsbyrde - "sænket" vs. "modificeret" N/A 8.817.321 7.611.047 8.944.433 8.944.433

Forskel i pct. N/A 95,6% 87,9% 103,3% 103,3%

Finansiering af generationsskiftet

Udvikling i virksomhedens konsolidering ved generationsskiftet

Virksomhedens frie reserver ifølge seneste regnskab 30.542.202 30.542.202 30.542.202 30.542.202 30.542.202

Udlodning af udbytte til Anders N/A -17.213.448 -16.626.897 -16.626.897 -16.626.897 

Egenkapital efter udlodning 30.542.202 13.328.754 13.915.305 13.915.305 13.915.305

Virksomhedens likvide beholdninger ifølge seneste regnskab 19.424.871 19.424.871 19.424.871 19.424.871 19.424.871

Kapitaldræn ved udlodning af udbytte N/A -17.213.448 -16.626.897 -16.626.897 -16.626.897 

Virksomhedens likvide beredskab efter generationsskifte 19.424.871 2.211.423 2.797.974 2.797.974 2.797.974

(Succession med A/B-

model)

(Succession med 

lodret struktur)

(Succession med 

vandret struktur)
(Succession)(Afståelse)
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Kommende finansieringsbehov for erhververe

Finansieringsbehov - "sænket"

Rip And N/A 599.519 677.385 607.726 607.726

Rap And N/A 599.519 677.385 607.726 607.726

Rup And N/A 599.519 677.385 607.726 607.726

Georg Gearløs N/A 209.239 3.090 212.066 212.066

Samlet finansieringsbehov inden 1. maj året efter N/A 2.007.795 2.035.245 2.035.244 2.035.244

Opgjort bruttoudbytte til finansiering af gaveafgiften ved 27% / 42% N/A -3.405.853 -3.453.181 -3.453.181 -3.453.181 

Virksomhedens likvide beredskab efter generationsskifte N/A 2.211.423 2.797.974 2.797.974 2.797.974

Virksomhedens likvide beredskab efter finansiering af gaveafgiften N/A -1.194.430 -655.207 -655.207 -655.207 

Yderligere likviditetstræk ved forøgelse af aktiebeskatning 42% --> 45% N/A -173.992 -176.574 -176.574 -176.574 

Virksomhedens likvide beredskab ved forøgelse af aktiebeskatningen N/A -1.368.422 -831.780 -831.780 -831.780 

Kommende finansieringsbehov for erhververe

Finansieringsbehov - "tilbagerullet" 

Rip And N/A 1.498.796 1.693.463 1.519.316 1.519.316

Rap And N/A 1.498.796 1.693.463 1.519.316 1.519.316

Rup And N/A 1.498.796 1.693.463 1.519.316 1.519.316

Georg Gearløs N/A 523.098 7.725 530.166 530.166

Samlet finansieringsbehov inden 1. maj året efter N/A 5.019.487 5.088.113 5.088.113 5.088.113

Opgjort bruttoudbytte til finansiering af gaveafgiften ved 27% / 42% N/A -8.598.426 -8.716.747 -8.716.747 -8.716.747 

Virksomhedens likvide beredskab efter generationsskifte N/A 2.211.423 2.797.974 2.797.974 2.797.974

Virksomhedens likvide beredskab efter finansiering af gaveafgiften N/A -6.387.003 -5.918.772 -5.918.772 -5.918.772 

Yderligere likviditetstræk ved forøgelse af aktiebeskatning 42% --> 45% N/A -457.223 -463.677 -463.677 -463.677 

Virksomhedens likvide beredskab ved forøgelse af aktiebeskatningen N/A -6.844.226 -6.382.449 -6.382.449 -6.382.449 

Kommende finansieringsbehov for erhververe

Finansieringsbehov - "modificeret" 

Samlet bo (arveafgift og indkomstskat) N/A 10.825.116 9.646.292 10.979.678 10.979.678

Samlet finansieringsbehov inden 1. maj året efter N/A 10.825.116 9.646.292 10.979.678 10.979.678

Opgjort bruttoudbytte til finansiering af gaveafgiften ved 27% / 42% N/A -18.608.131 -16.575.676 -18.874.617 -18.874.617 

Virksomhedens likvide beredskab efter generationsskifte N/A -1.194.430 -655.207 -655.207 -655.207 

Virksomhedens likvide beredskab efter finansiering af gaveafgiften N/A -19.802.561 -17.230.882 -19.529.824 -19.529.824 

Yderligere likviditetstræk ved forøgelse af aktiebeskatning 42% --> 45% N/A -1.003.207 -892.346 -1.017.743 -1.017.743 

Virksomhedens likvide beredskab ved forøgelse af aktiebeskatningen N/A -20.805.769 -18.123.228 -20.547.567 -20.547.567 
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7.7 Delkonklusion på løsningsforslag 

Ovenstående sammendrag viser den relative udvikling af finansieringsbehovet, på baggrund af de 5 

opstillede løsningsforslag, der tager afsæt i konkrete konsekvenser for de opstillede forudsætninger i 

afgrænsningen: 

1. Oprindelig indehaver modtager rundt 10 mio. kr. i provenu efter skat og udgår fuldstændigt 

fra ejerkredsen 

2. Nøglemedarbejder modtager ca. 10 pct. af ejerandelene (dog minimum 10 pct.) 

3. Den resterende ejerandel fordeles ligeligt mellem børnene 

Alle udarbejdede løsningsforslag (på nær udgangspunktet med afståelsesbeskatning i løsningsforslag 

1) tilsigter at løse ovenstående forudsætninger, således det er muligt at analysere konsekvenserne af 

de enkelte løsningsforslag i forhold til hinanden. Tilsvarende succederer børn og medarbejder i den 

oprindelige anskaffelsessum (på nær løsningsforslag 1), hvorfor modellerne er sammenlignelige og 

kan på dette grundlag danne et overblik over, hvilken selskabsstruktur erhververne ønsker at have 

fremover. 

 

Det er lagt til grund at skatte- og afgiftsbyrden som udgangspunkt skal finansieres af virksomheden, 

hvorfor en sammenholdelse af kapitaldrænet for de samtlige løsningsforslag er opsat og vurderet ud 

fra dette element. 

 

Den tidsmæssige eksekvering af løsningsforslagene får individuel betydning for skatte-/afgiftsbyrden 

og sammendraget tager derfor udgangspunkt i en model ”sænket”, hvor det fortsat er muligt at 

succedere til 6 pct. (2019-sats). Endvidere sammenholdes dette med en model ”tilbagerullet”, hvor 

gaveafgiften ved succession rulles tilbage til 15 pct. Afslutningsvis er nuværende successionsregler 

sammenholdt med konsekvenserne af en modificeret arveafgift, hvor virksomhedens samlede indre 

værdi indgår i beregningen med henholdsvis 15 pct. og 30 pct. samt en skattefri bundgrænse på 500 

t.kr. 

 

 

7.7.1 Ad overdrager 

I udgangspunktet modtager Anders udbytte i forbindelse med generationsskiftet og beskatningen 

tilbageholdes og afregnes ved udlodningen til ham privat, hvorfor dette ikke medfører, at han selv skal 

have penge op ad lommen – uanset hvilken model der anvendes. 
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Anders har mulighed for at vælge mellem at etablere en holdingstruktur inden udlodning og således 

lade sig beskatte af udlodningen med det samme kontra løbende udbytteudbetalinger. 

Løsningen, hvor der udbetales udbytte med det samme, medfører en beskatning på 7.213.448 kr. 

kontra 6.626.897 kr. med løbende udbetalinger. Løbende udbetaling medfører en besparelse på 

586.552 kr., når det ses over en periode på 22 år (alder 58 år  80 år). 

I oversigten på side 108 ses endvidere konsekvenserne i opgjorte skattebetalinger ved at øge 

udbytteskatten fra 42 pct. til 45 pct. 

Udbytte til Anders på rundt 17 mio. kr. (brutto) i de forskellige scenarier nedbringer de frie reserver 

samt likvide beholdninger i virksomheden, som det fremgår nederst på side 108, hvor der 

efterfølgende vil være ca. 13,3 – 13,9 mio. kr. i frie reserver samt ca. 2,2 - 2,8 mio. kr. i likvide 

beholdninger.  

 

 

7.7.2 Ad erhververe – gaveafgift 6 pct. 

Den opgjorte skatte- og afgiftsbyrde for børn og medarbejder ligger i et højt niveau, hvorfor det vil 

være attraktivt for erhververne at kigge på, hvor meget der kan finansieres af virksomheden. Dette 

skal ses i lyset af de tilbageværende frie reserver samt likvide beholdninger. 

 

Ved eksekvering af generationsskifte efter nuværende regler med 6 pct. i gaveafgift, er det på side 109 

opgjort at hvis finansieringen skal ske ved udlodning fra selskabet, medfører det et likviditetstræk på 

ca. 17 mio. kr. til Anders og ca. 3,4 - 3,5 mio. kr. til erhververne til betaling af gaveafgiften inden 1. maj 

2020.  

 

Det medfører således et samlet likviditetstræk på ca. 20,5 mio. kr., ud af de ca. 19,4 mio. kr., som 

selskabet har ultimo seneste regnskabsår. I så fald er det i alle scenarier nødvendigt for virksomheden 

at etablere en driftskredit på ca. 1 - 1,5 mio. kr., når udbytterne ultimativt skal beskattes med 

henholdsvis 42 pct. og i værste fald 45 pct. 

  

 

7.7.3 Ad erhververe – gaveafgift 15 pct. 

Ved eksekvering af generationsskifte efter tilbagerulningen af de nuværende regler fra 6 pct. til 15 pct. 

i gaveafgift, er det på side 109 opgjort tilsvarende sammenholdt hvad erhververne skal kunne udlodde 

i udbytte til betaling af gaveafgiften inden 1. maj 2020. 
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Forøgelse af gaveafgiften til 15 pct. medfører et højere likviditetstræk i virksomheden, idet dette stiger 

fra ca. 3,4 - 3,5 mio. kr. (kapitel 7.7.2) til ca. 8,6 - 8,7 mio. kr. 

Virksomhedens likvide beholdning vil i så fald ende med at være negativ med ca. 5,9 - 6,4 mio. kr. ved 

en udbyttebeskatning på 27 / 42 pct. og medføre et yderligere likviditetstræk på ca. 0,5 mio. kr. ved 

en udbyttebeskatning på 27 / 45 pct. 

Det samlede likviditetstræk for virksomheden vil i dette tilfælde ende med at være ca. 22,5 - 24,0 mio. 

kr.  

 

Uanset hvilket løsningsforslag der benyttes, medfører det, at virksomheden er nødsaget til at optage 

en større kreditfacilitet, der kan imødegå et overtræk/gældsætning på ca. 6,5 - 7,0 mio. kr.  

 

 

7.7.4 Ad erhververe – arv 

Ved eksekvering af generationsskifte hvor arveafgiften forøges fra 15 pct. til en modificeret 

afgiftstyngde på 15 / 30 pct. med en skattefri bundgrænse på 500 t.kr., er det på side 109 opgjort hvad 

erhververne skal kunne udlodde i udbytte til betaling af arveafgiften. 

Forøgelse af arveafgiften medfører et markant højere likviditetstræk i virksomheden. 

 

Virksomhedens likvide beholdning vil i så fald ende med at være negativ med ca. 17,2 - 19,8 mio. kr. 

ved en udbyttebeskatning på 27 / 42 pct. og medføre et yderligere likviditetstræk på ca. 0,9 - 1,0 mio. 

kr. ved en udbyttebeskatning på 27 / 45 pct. 

Det samlede likviditetstræk for virksomheden vil i dette tilfælde ende med at være ca. 33,8 - 38,0 mio. 

kr. 

 

Uanset hvilket løsningsforslag der benyttes, medfører det, at virksomheden er nødsaget til at optage 

en større kreditfacilitet, der kan imødegå et overtræk/gældsætning på ca. 17,5 - 21,0 mio. kr.  

Udfordringen ved dette scenarie er, at der ikke er mulighed for at udlodde udbytte til betaling af 

henholdsvis arveafgift og indkomstskat af ejerandelene. Der er kun frie reserver for ca. 30,5 mio. kr., 

hvorfor et udbytte på ca. 33,8 - 38,0 ikke kan imødekommes.   
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7.7.5 Ad erhververe – sammenfatning  

De opgjorte finansieringsbehov kan udloddes som ekstraordinært udbytte fra Dis9 A/S til de 

respektive aktionærers holdingselskaber inden for en 6 mdr. Periode, hvis det kan rummes i de frie 

reserver og ikke stiller virksomheden ugunstigt. 

Den videre udlodning af udbytterne til aktionærerne privat sker fra holdingselskaberne og møder 

restriktioner om, at der ikke må udloddes udbytte, før der er afholdt første ordinære 

generalforsamling. Dette imødekommes ved at ændre regnskabsperioderne i holdingselskaberne, ved 

således at afkorte dette til det absolutte minimum på en 6 måneders periode for første regnskabsår. 

Dette påvirker løsningsforslag 3 til 5 samt udbytte til Anders via holdingstruktur. 

 

Af løsningsforslag 1 og 2 lægges der ikke op til en Holding struktur, hvorfor reglerne om udbytte inden 

for virksomhedens første regnskabsår ikke er relevant, og udbytte kan ske direkte til de nye 

aktionærer.  
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8 Konklusion 

I opgavens teoretiske afsnit omkring værdiansættelse af virksomheder blandt interesseforbundne 

parter, lægger lovgivningen vægt på, at parterne ikke skal stilles ringere end handel mellem 

uafhængige parter. Lovgivningen lægger i sit udgangspunkt vægt på en lighedsgrundsætning, hvilket 

vægtes højere ved opgørelse af handelsværdien af virksomheden end ved den tidligere sænkning af 

gaveafgiften til 6 pct. i forbindelse med succession. 

 

Socialdemokratiets udspil forud for valgkampen, og de løfter de gik til valg på, var baseret på 

ændringer, der ville medføre højere beskatning af kapitalindkomst og diversificering i bo- og 

gaveafgift. Lighedsgrundsætningen syntes i deres udspil at være farvet af en politisk konstrueret 

tilgang til økonomisk ligedeling. 

Den nu fremsatte finanslov afspejler dog i høj grad, at lighedsgrundsætningen er blevet mere central 

i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, idet der er fremsat ønske om at tilbagerulle den tidligere 

nedtrapning af gaveafgiften i forbindelse med succession. 

 

Som følge af det fremsatte finanslovsforslag, hvor gaveafgiften ved succession forøges til 15 pct., er 

det i kapitel 7.7 opgjort, at gaveafgiften forøges for erhververne med en faktor 2,5 og dette medfører 

en markant ændring i virksomhedens finansielle gearing.  

Forud for generationsskiftet havde virksomheden ca. 19,4 mio. kr. i likvide beholdninger og ender med 

at skulle optage en kreditfacilitet allerede ved gennemførelse af generationsskiftet efter de 

nuværende regler med en gaveafgift på 6 pct. 

En tilbagerulning af gaveafgiften fra 6 pct. til 15 pct. øger markant virksomhedens gældsætning, hvor 

scenariet med det laveste likviditetstræk (løsningsforslag 3) medfører, at gældsætningen stiger fra ca. 

0,7 mio. kr. til ca. 5,9 mio. kr. 

De skattemæssige konsekvenser ved en eventuel ændring af aktiebeskatning i forbindelse med 

udlodning af udbytter (42 pct.  45 pct.), er af mindre karakter for generationsskiftet og vurderes 

udelukkende at være tiltænkt som en ny ”topskat” for virksomhedsejere. 

 

En stramning af reglerne for succession, der medfører en modificeret afgiftstyngde for arvinger samt 

indkomstbeskatning af medarbejderen medfører, at virksomhedens likviditetstræk, som omtalt i 

kapitel 7.7, øges til ultimativt ca. 33,8 - 38,0 mio. kr. 

Et likviditetstræk i denne størrelse vurderes ikke at kunne rummes i de frie reserver og det vurderes 

heller ikke muligt at kunne finansiere, idet likviditetstrækket overstiger de samlede driftsaktiver. 
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I et sådan scenarie, kan det være umuligt at drive en velkonsolideret virksomhed videre, hvorfor 

arvingerne i så fald ender med at måtte træffe et valg om at likvidere virksomheden eller sælge den. 

 

Det fremsatte finanslovforslag ændrer i udgangspunktet ikke på de grundlæggende regler, der er 

bestemmende for gennemførelse af generationsskiftet, men står udelukkende i kontrast til 

Socialdemokratiets oprindelige udspil om at fjerne successionsmuligheder for arvinger. 

 

Mulighederne som opstillet i kapitel 7, viser realisationsbeskatning kontra anvendelse af 

successionsreglerne. Det er således Anders’ krav om betaling for virksomheden, der er afgørende for, 

hvor attraktive de opstillede løsningsforslag er samt om det er muligt at sælge til en uafhængig tredje 

part. Hvis det er Anders’ primære målsætning, at et eller flere børn samt medarbejder, skal have 

muligheden for at drive virksomheden videre, viser de opstillede løsningsforslag, at Anders i så fald er 

tvunget til at give afkald på den fulde avance, når generationsskiftet skal finansieres. Endvidere skal 

det overvejes, om slutresultatet for Anders på 10 mio. kr. er for højt, hvis gaveafgiften rulles tilbage 

eller i værste fald hvis successionsreglerne ikke længere er mulige at tilvælge. 

 

Det vil være i overdragers og erhververnes interesse, at der etableres holdingstruktur for alle parter. 

Det er efterfølgende afgørende for overdragelsen, hvordan den indre værdi skal fordeles blandt 

erhververne. I kapitel 7 er det opstillet, at afgiftsbyrden samlet set er uændret, men at der er mulighed 

for at lade børn succedere i hele den indre værdi fratrukket den oprindelige kapital, når A/B-modellen 

benyttes. Tilsvarende er der opstillet løsningsforslag, der ændrer på strukturen og således tillader en 

anden fordeling, således at det skaber et overblik over hvilke værdier, der kan forhandles med for så 

vidt angår børn og medarbejder. 

 

De afgifts- og skattemæssige ændringer i Socialdemokratiets udspil, der danner grundlag for denne 

afhandling, påvirker i udgangspunktet virksomhedens konsolidering samt de involverede parters evne 

til at finansiere generationsskiftet. 

I de opstillede forudsætninger er det valgt at overdrageren udelukkende modtager rundt 10 mio. kr. 

netto. Det afgørende element for generationsskiftet er således, om det ender med at være muligt at 

opfylde både overdragers, erhververs og virksomhedens interesser. 

Hvis generationsskiftet medfører et likviditetstræk i en så markant grad som opsummeret ovenfor 

(opgjort i kapitel 7) medfører det, at selv velkonsoliderede virksomheder er nødt til optage 

kreditfaciliteter for at eksekvere generationsskiftet, hvis afgifts- og skattebyrde skal betales efter de 

fastsatte frister. 
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I absolutte yderste konsekvens kan det antages, at succession ikke længere bliver en mulighed for 

arvinger samt at virksomhedsejere uden efterkommere slet ikke har mulighed for at overdrage 

virksomheden. 

 

Ved overdragelse med generationsskifte er det nødvendigt at sondre mellem de absolutte største 

likviditetstræk i den pågældende virksomhed. Dét likviditetstræk, der medfører den absolutte byrde, 

er i dette tilfælde Anders’ udbyttekrav som den heraf afledte ”betaling for virksomheden” på ca. 10 

mio. kr. netto. 

De efterfølgende værdier der overdrages, pålægges en gaveafgift, der skal være mulig for erhververne 

at betale samt eventuelt finansiere. De opstillede løsningsforslag medfører udbytter fra virksomheden 

til erhververne som finansieringsløsning til betaling heraf og viser således, hvordan dette direkte 

påvirker en velkonsolideret virksomhed, når en generationsskiftemodel eksekveres. 

 

Opgaven har forevist at forøgelse af skatte- og afgiftsbyrden gør det vanskeligt at gennemføre 

generationsskiftet, uden at virksomheden er nødsaget til at optage kreditfaciliteter, i tilfælde hvor 

afgifts- og skattebyrder skal betales efter de fastsatte frister. 

Det er endvidere forevist, at udfasning af reglerne om succession kan medføre en afgiftstyngde, der 

udelukkende muliggør frivillig likvidation eller salg af virksomheden til tredjemand – og dette kræver 

endvidere, at der er købere til den. 

 

Selv de mest velkonsoliderede virksomheders finansielle stilling ændres markant, uanset om 

gaveafgiften er på 6 pct. eller 15 pct. Tilbagerulningen vil medføre en strammere likviditet over en 

længere periode for virksomheden. 

Endvidere er en velkonsolideret virksomhed truet på overlevelse, hvis successionsreglerne ophæves 

og afgifts- og skattebyrden forøges for arvinger og nøglemedarbejdere. 

 

Dette understreger de vanskeligheder, danske virksomheder står overfor ved et generationsskifte. Det 

er særligt en udfordring for virksomheder, der i forvejen er gældsat og det forringer markant disse 

virksomheders konkurrenceevne – og måske endda også minimerer deres overlevelsesevne. 

 

Et generationsskifte vil derfor efter ovenstående, alt andet lige, være mest hensigtsmæssigt ved 

eksekvering inden udgangen af 2019, hvorpå det er muligt at anvende de nuværende 

successionsregler. 
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9 Perspektivering 

I henhold til opgavens valg af finansiering gennem virksomheden kan det være relevant at sætte 

denne relief til finansiering via en henstandsordning, som omtalt i kapitel 5.5.  

 

Henstandsordningen bliver i finanslovsudspillet omtalt, samtidig med at der ønskes en dialog med det 

danske erhvervsliv om ændring af denne. 

 

Henstandsordningen er på nuværende tidspunkt ugunstig for erhververe, da rentesatsen på 

nuværende tidspunkt andrager 3 pct. 

Hvis der efter den tiltænkte dialog med det danske erhvervsliv ændres i rentesatsen, således at denne 

eventuelt følger nationalbankrenten på obligationslån, kan det muligvis blive mere interessant i 

fremtiden.  

Det er ligeledes lagt op til, at løbetiden for tilbagebetalingen på henstandsordningen bliver forlænget 

fra den nuværende 15 års periode til en 30 års periode. 

Uagtet om rentesatsen besluttes at være lavere og/eller henstandsperioden længere, så stiller dette 

gavemodtagerne i en situation, hvor de kan ende med, at virksomheden går konkurs og hvor de fortsat 

hæfter for den opgjorte gaveafgift i forbindelse med generationsskiftet. Risikoen for denne 

henstandsordning påhviler både staten og gavemodtagerne, men gavemodtagerne vil efter al 

sandsynlighed aldrig kunne betale gaveafgiften i tilfældet, hvor virksomheden går konkurs eller hvor 

den i sidste ende ikke længere har en værdi, de kan realisere. 

 

Det må antages at flere virksomheder, som har haft generationsskifte for øje, har afventet 2020 og en 

gaveafgift på 5 pct. ved succession. Ligeledes må det antages, at flere af disse virksomheder har 

fremskyndet generationsskiftet til 2019, for således at kunne eksekvere generationsskiftet med de 

nuværende 6 pct. fremfor 15 pct. i 2020.  

 

Det kan derfor antages, at der i 2019 er sket flere generationsskifter end forventet, hvilket implicit for 

2020 vil bidrage til en større samlet afgiftsindtægt hos staten. Det bliver derfor spændende at se, om 

den følgende tilbagerulning rent faktisk giver en gevinst på kort sigt, eller i stedet medvirker til færre 

generationsskifter på langt sigt, da virksomheder kan have incitament til at afvente i håbet om at 

successioner igen tilskyndes med lav gaveafgift.  

 

Afslutningsvis kan der stilles spørgsmålstegn ved, om hvorvidt en gaveafgift på 15 pct. for alle er den 

korrekte måde at gennemføre ligedeling på. Når der gives en kontant gave, foreligger der ikke en 
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uvished om gavens værdi på længere sigt. Hvorimod en gave opgjort som virksomhedens indre værdi, 

kan ændres drastisk i nedadgående retning over en kort periode. Selvom der gives en ”rabat” i form 

af den latente skatteforpligtelse, ændrer det ikke på, at virksomheden kan miste markedsandele og 

derved blive mindre værd som følge af, at omsætningsmål ikke opnås. 

Afgiftsbyrden, der i så fald er blevet pålagt ved generationsskiftet, ender i værste fald med at være 

opgjort på baggrund af et øjebliksbillede, hvor virksomheden har nået den øvre grænse for hvad der 

var muligt nogensinde. 

Det påhviler således overdrager og erhververe at vurdere, om det i så fald skaber mere værdi for dem 

at sælge virksomheden til tredjemand. 

 

  



119 
  

10 Litteraturliste  

10.1 Andre publikationer: 

 Finansministeriet: Forslag til finanslov for finansåret 2020 

 Frederiksen, Mette: Danmark er for lille til store forskelle 

 Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid - finanslovforslaget 2020    

 

10.2 Hjemmesider: 

 https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5226/overvejer_du_et_generationsskifte_i_din_vi

rksomhed_sa_er_det_nok_pa_haje_tid.html 

 https://www.berlingske.dk/ejendomme/klumme-generationsskifte-af-ejendomme  

 https://www.foxylex.dk/afgoerelser/skatteradet/bindende-svar/22-01-2019/sag-17-

1721207/  

 https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekreta

riatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-

%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder 

 https://skat.dk/skat.aspx?oid=124 (Den juridiske vejledning 2019-2)  

 

10.3 Bøger: 

 Olesen, Birgitte Sølvkær, Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 5. Udgave, 1. Oplag, 2017 

 

10.4 Love: 

 Aktieavancebeskatningsloven  

 Boafgiftslovens  

 Fusionsskatteloven 

 Kursgevinstloven 

 Kildeskatteloven 

 Ligningsloven 

 Opkrævningsloven 

https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5226/overvejer_du_et_generationsskifte_i_din_virksomhed_sa_er_det_nok_pa_haje_tid.html
https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5226/overvejer_du_et_generationsskifte_i_din_virksomhed_sa_er_det_nok_pa_haje_tid.html
https://www.berlingske.dk/ejendomme/klumme-generationsskifte-af-ejendomme
https://www.foxylex.dk/afgoerelser/skatteradet/bindende-svar/22-01-2019/sag-17-1721207/
https://www.foxylex.dk/afgoerelser/skatteradet/bindende-svar/22-01-2019/sag-17-1721207/
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/2017/Nedsaettelse%20af%20bo-%20og%20gaveafgiften%20ved%20generationsskifte%20af%20erhvervsvirksomheder
https://skat.dk/skat.aspx?oid=124


120 
  

 Personskatteloven 

 Selskabsskatteloven 

 Statsskatteloven 

 Lov om indkomst og formueskat til staten 

 Lov visse selskabers aflæggelse af regnskab 

 Direktiv 2009/133/EF 

 

10.5 Cirkulærer: 

 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

 Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 

 TSS-cirkulære 2000-9 

 TSS-cirkulære 2000-10 

 

10.6 Skatteministeriets meddelelser: 

 Skatterådets bindende svar af 22. januar 2019 i sag 17-1721207 

 SKM2003.228.LSR 

 SKM2005.167ØL 

 SKM2006.97SKAT 

 SKM2006.318TSS 

 SKM2006.447SKAT 

 SKM2007.718SKAT 

 SKM2008.876.LSR 

 SKM2009.411.SR 

 SKM2012.321SKAT 

 SKM2015.195.SR 

 SKM2016.219.SR 

 SKM2018.113.SR 

 SKM2019.371.SR 

  

 



121 
  

11 Anvendte termer og forkortelser 

ABL – Aktieavancebeskatningsloven 

BAL – Boafgiftsloven 

FUL – Fusionsskatteloven 

KGL – Kursgevinstloven 

KSL – Kildeskatteloven 

LL – Ligningsloven 

OPKL – Opkrævningsloven 

PSL – Personskatteloven 

SEL – Selskabsskatteloven 

SKM – Skatteministeriets meddelelser 

ST – Statsskatteloven 

 

 

  



122 
  

12 Figuroversigt 

Figur 1: Struktur og disposition, kilde: egen tilvirkning ........................................................................ 20 

Figur 2: Ejerstruktur, kilde: egen tilvirkning .......................................................................................... 23 

Figur 3: Ejerstruktur og alternativ ejerstruktur, kilde: egen tilvirkning ................................................ 68 

Figur 4: Ejerstruktur, kilde: egen tilvirkning .......................................................................................... 81 

Figur 5: Ejerstruktur efter salg, kilde: egen tilvirkning .......................................................................... 82 

Figur 6: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning ............................................................... 86 

Figur 7: Ejerstruktur med holding, kilde: egen tilvirkning..................................................................... 91 

Figur 8: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning ............................................................... 93 

Figur 9: Ejerstruktur med holding, kilde: egen tilvirkning..................................................................... 99 

Figur 10: Ejerstruktur med spaltning af holding, kilde: egen tilvirkning ............................................... 99 

Figur 11: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning ........................................................... 100 

Figur 12: Ejerstruktur efter spaltning, kilde: egen tilvirkning ............................................................. 104 

Figur 13: Ejerstruktur efter succession, kilde: egen tilvirkning ........................................................... 104 

 

 

 

13 Bilagsoversigt 

Bilag 1 – Resultatopgørelse for Dis9 A/S i perioden 2014/15 – 2018/19 

Bilag 2 – Balance for Dis9 A/S i perioden 2014/15 – 2018/19 

Bilag 3 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst for Dis9 A/S i perioden 2014/15 – 2018/19 

Bilag 4 – Dekomponeret resultatopgørelse for Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 2018/19 

Bilag 5 – Balance for Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 2018/19 

Bilag 6 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst for Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 

2018/19 

Bilag 7 – Konsolideret balance for Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 2018/19 

Bilag 8 – Elimineringer i Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS for 2018/19 illustreret 

Bilag 9 – Årlige udlodninger fra Andens Holding ApS 

  



123 
  

13.1 Bilag 1 – Resultatopgørelse for Dis9 A/S i perioden 

2014/15 – 2018/19 

      

DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Nettoomsætning 101.465.769 98.258.347 92.531.678 94.523.156 93.624.951 

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -65.952.750 -63.867.926 -60.145.591 -61.440.051 -60.856.218 

Andre eksterne omkostninger -5.054.789 -5.234.594 -5.134.951 -4.507.513 -4.958.354 

Bruttofortjeneste 30.458.230 29.155.827 27.251.136 28.575.592 27.810.379 

Personaleomkostninger -15.981.130 -15.581.602 -15.269.970 -14.811.871 -13.589.693 
Afskrivninger af materielle og immaterielle 
anlægsaktiver -4.903.912 -4.602.918 -4.171.725 -3.886.242 -3.571.429 

Driftsresultat 9.573.188 8.971.307 7.809.441 9.877.479 10.649.257 
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder 1.785.498 1.725.295 1.636.003 1.529.274 1.494.741 

Andre finansielle indtægter 15.329 23.857 254.287 411.398 532.467 

Andre finansielle omkostninger -554.615 -254.687 -9.087 -8.502 -11.364 

Resultat før skat 10.819.400 10.465.772 9.690.644 11.809.649 12.665.101 

Skat af årets resultat -2.910.145 -2.739.220 -2.502.627 -3.063.204 -3.288.841 

Årets regulering af udskudt skat 529.592 434.793 479.762 374.039 0 

Årets resultat 8.438.847 8.161.345 7.667.779 9.120.484 9.376.260 
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13.2 Bilag 2 – Balance for Dis9 A/S i perioden 2014/15 – 

2018/19 

DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Anlægsaktiver      
Produktionsanlæg og maskiner 8.837.505 11.634.461 13.219.027 15.392.368 17.074.917 

Materielle anlægsaktiver i alt 8.837.505 11.634.461 13.219.027 15.392.368 17.074.917 

      
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.587.370 2.527.167 2.437.875 2.331.146 2.296.613 
Forudbetalt leje og deposita 1.503.050 1.457.959 1.414.220 1.371.794 1.330.640 

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.090.420 3.985.126 3.852.095 3.702.940 3.627.253 

      
Anlægsaktiver i alt 12.927.925 15.619.587 17.071.122 19.095.308 20.702.170 

      

      
Omsætningsaktiver      
Råvarer og hjælpematerialer 4.946.456 4.790.094 4.510.919 4.608.004 4.564.216 

Varebeholdninger i alt 4.946.456 4.790.094 4.510.919 4.608.004 4.564.216 

      
Tilgodehavende fra salg og 
tjenesteydelser 8.455.481 8.188.196 7.710.973 7.876.930 7.802.079 
Tilgodehavende selskabsskat hos 
tilknyttede virksomheder 508.002 491.022 468.037 476.013 491.538 

Tilgodehavende i alt 8.963.483 8.679.218 8.179.010 8.352.943 8.293.617 

      
Likvide beholdninger 19.214.049 13.672.141 10.188.084 6.358.382 239.590 

      
Omsætningsaktiver i alt 33.123.988 27.141.453 22.878.013 19.319.329 13.097.423 

      
Aktiver i alt 46.051.913 42.761.040 39.949.135 38.414.637 33.799.593 

      

      

      
Passiver      

      
Egenkapital      
Virksomhedskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Overført resultat 30.542.202 27.103.355 23.942.010 21.774.231 17.653.747 
Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.000.000 4.000.000 

Egenkapital i alt 36.042.202 32.603.355 29.942.010 27.274.231 22.153.747 

      
Hensatte forpligtelser      
Hensættelser til udskudt skat 296.444 826.036 1.260.829 1.740.591 2.114.630 

Hensatte forpligtelser i alt 296.444 826.036 1.260.829 1.740.591 2.114.630 

      
Gældsforpligtelser      
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.496.063 5.322.327 5.012.133 5.120.004 5.071.352 
Selskabsskat 3.418.147 3.230.242 2.970.664 3.539.217 3.780.379 
Anden gæld 799.057 779.080 763.499 740.594 679.485 

Gældsforpligtelser i alt 9.713.267 9.331.649 8.746.296 9.399.815 9.531.216 

      
Passiver i alt 46.051.913 42.761.040 39.949.135 38.414.637 33.799.593 
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13.3 Bilag 3 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst for 

Dis9 A/S i perioden 2014/15 – 2018/19 

     

      

DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Resultat før skat ifølge årsrapport 10.819.400 10.465.772 9.690.644 11.809.649 12.665.101 

      

Ej fradragsberettiget omkostninger 1.298 8.896 9.206 886 1.900 

      
Tilbageførsel af regnskabsmæssige 
afskrivninger 4.903.912 4.602.918 4.171.725 3.886.242 3.571.429 

      

Skattemæssige afskrivninger -2.496.678 -2.626.585 -2.495.996 -2.661.867 -2.814.591 

      

Skattepligtig indkomst 13.227.932 12.451.001 11.375.579 13.034.910 13.423.839 

      

Skat heraf  2.910.145 2.739.220 2.502.627 3.063.204 3.288.841 
 
 
 
      

Beregning af udskudt skat      

      

Regnskabsmæssig værdi 8.837.505 11.634.461 13.219.027 15.392.368 17.074.917 

Skattemæssig værdi 7.490.032 7.879.754 7.487.987 7.985.599 8.443.773 

Udskudt skat 296.444 826.036 1.260.829 1.740.591 2.114.630 

Ændring i udskudt skat -529.592 -434.793 -479.762 -374.039 0 

      

Primo 7.879.754 7.487.987 7.985.599 8.443.773 11.258.364 

Tilgang 2.106.956 3.018.352 1.998.384 2.203.693 0 

Beregningsgrundlag 9.986.710 10.506.339 9.983.983 10.647.466 11.258.364 

Skattemæssige afskrivninger -2.496.678 -2.626.585 -2.495.996 -2.661.867 -2.814.591 

Ultimo 7.490.032 7.879.754 7.487.987 7.985.599 8.443.773 

      

      

Sambeskatningsopgørelse      

Skattepligtig indkomst Dis9 13.227.932 12.451.001 11.375.579 13.034.910 13.423.839 

Skattepligtig indkomst Nora Malkeko 2.309.100 2.231.917 2.127.440 2.025.587 2.006.279 

Skattepligtig indkomst i alt 15.537.032 14.682.918 13.503.019 15.060.497 15.430.118 

Skat heraf 3.418.147 3.230.242 2.970.664 3.539.217 3.780.379 
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13.4 Bilag 4 – Dekomponeret resultatopgørelse for Nora 

Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 2018/19 
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13.5 Bilag 5 – Balance for Nora Malkeko ApS i perioden 

2014/15 – 2018/19 

 

 

Balance for Nora Malkeko A/S      
DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Aktiver      
Grunde og bygninger 4.260.000 4.320.000 4.380.000 4.440.000 4.500.000 

Anlægsaktiver i alt 4.260.000 4.320.000 4.380.000 4.440.000 4.500.000 

      
Omsætningsaktiver      
Udskudte skatteaktiver 127.600 123.200 118.800 122.200 122.500 

Likvide beholdninger 210.822 32.948 -178.668 -383.247 -503.709 

Omsætningsaktiver i alt 338.422 156.148 -59.868 -261.047 -381.209 

      
Aktiver i alt 4.598.422 4.476.148 4.320.132 4.178.953 4.118.791 

      
 
 
      
Passiver 2018 2017 2016 2015 2014 

      
Selskabskapital 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

Overført resultat 676.872 676.872 676.872 676.872 676.872 

Skyldigt udbytte 1.785.498 1.725.295 1.636.003 1.529.274 1.494.741 

Egenkapital i alt 2.587.370 2.527.167 2.437.875 2.331.146 2.296.613 

      
Forudbetalt leje og deposita 1.503.050 1.457.959 1.414.220 1.371.794 1.330.640 

Skyldig selskabsskat 508.002 491.022 468.037 476.013 491.538 

Kortfristet gæld 2.011.052 1.948.981 1.882.257 1.847.807 1.822.178 

      
Passiver i alt 4.598.422 4.476.148 4.320.132 4.178.953 4.118.791 
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13.6 Bilag 6 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst for 

Nora Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 2018/19 

 

DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Resultat før skat ifølge årsrapport 2.289.100 2.211.917 2.107.440 2.005.587 1.986.279 

      

Ej fradragsberettiget omkostninger 0 0 0 0 0 

      
Tilbageførsel af regnskabsmæssige 
afskrivninger 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

      

Skattemæssige afskrivninger -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

      

Skattepligtig indkomst 2.309.100 2.231.917 2.127.440 2.025.587 2.006.279 

      

Skat heraf  508.002 491.022 468.037 476.013 491.538 

      

Beregning af udskudt skat      

      

Regnskabsmæssig værdi 4.260.000 4.320.000 4.380.000 4.440.000 4.500.000 

Skattemæssig værdi 4.840.000 4.880.000 4.920.000 4.960.000 5.000.000 

Udskudt skat -127.600 -123.200 -118.800 -122.200 -122.500 

Ændring i udskudt skat -4.400 -4.400 3.400 300 0 
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13.7 Bilag 7 – Konsolideret balance for Dis9 A/S og Nora 

Malkeko ApS i perioden 2014/15 – 2018/19 

DKK      
Aktiver 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

            
Anlægsaktiver           
Grunde og bygninger 4.260.000 4.320.000 4.380.000 4.440.000 4.500.000 
Produktionsanlæg og maskiner 8.837.505 11.634.461 13.219.027 15.392.368 17.074.917 

Materielle anlægsaktiver i alt 13.097.505 15.954.461 17.599.027 19.832.368 21.574.917 

            
Anlægsaktiver i alt 13.097.505 15.954.461 17.599.027 19.832.368 21.574.917 

            
Omsætningsaktiver           
Råvarer og hjælpematerialer 4.946.456 4.790.094 4.510.919 4.608.004 4.564.216 

Varebeholdninger i alt 4.946.456 4.790.094 4.510.919 4.608.004 4.564.216 

            
Tilgodehavende fra salg og 
tjenesteydelser 8.455.481 8.188.196 7.710.973 7.876.930 7.802.079 

Tilgodehavende i alt 8.455.481 8.188.196 7.710.973 7.876.930 7.802.079 

            
Likvide beholdninger 19.424.871 13.705.089 10.009.416 5.975.135 0 

            
Omsætningsaktiver i alt 32.826.808 26.683.379 22.231.308 18.460.069 12.366.295 

            
Aktiver i alt 45.924.313 42.637.840 39.830.335 38.292.437 33.941.212 

            
            
Passiver 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
            
Egenkapital           
Virksomhedskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Overført resultat 30.542.202 27.103.355 23.942.010 21.774.231 17.653.747 
Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.000.000 4.000.000 

Egenkapital i alt 36.042.202 32.603.355 29.942.010 27.274.231 22.153.747 

            
Hensatte forpligtelser           
Hensættelser til udskudt skat 168.844 702.836 1.142.029 1.618.391 1.992.130 

Hensatte forpligtelser i alt 168.844 702.836 1.142.029 1.618.391 1.992.130 

            
Gældsforpligtelser           
Kassekredit 0 0 0 0 264.119 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 5.496.063 5.322.327 5.012.133 5.120.004 5.071.352 
Selskabsskat 3.418.147 3.230.242 2.970.664 3.539.217 3.780.379 
Anden gæld 799.057 779.080 763.499 740.594 679.485 

Gældsforpligtelser i alt 9.713.267 9.331.649 8.746.296 9.399.815 9.795.335 

            
Passiver i alt 45.924.313 42.637.840 39.830.335 38.292.437 33.941.212 
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13.8 Bilag 8 – Elimineringer i Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS 

for 2018/19 illustreret 

 

 

  

Elimineringer i Dis9 A/S og Nora Malkeko ApS for 2018/19 illustreret

DKK Dis9 A/S Nora Malkeko ApS Ref. Elimineringer Konsolidering

2018/19 2018/19 2018/19 2018/19

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 0 4.260.000 4.260.000

Produktionsanlæg og maskiner 8.837.505 0 8.837.505

Materielle anlægsaktiver i alt 8.837.505 4.260.000 13.097.505

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.587.370 0 A -2.587.370 0

Forudbetalt leje og deposita 1.503.050 0 B -1.503.050 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.090.420 0 0

Anlægsaktiver i alt 12.927.925 4.260.000 13.097.505

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 4.946.456 0 4.946.456

Varebeholdninger i alt 4.946.456 0 4.946.456

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 8.455.481 0 8.455.481

Udskudte skatteaktiver 0 127.600 D -127.600 0

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder 508.002 0 C -508.002 0

Tilgodehavende i alt 8.963.483 127.600 8.455.481

Værdipapirer i alt 0 0 0

Likvide beholdninger 19.214.049 210.822 19.424.871

Omsætningsaktiver i alt 33.123.988 338.422 32.826.808

Aktiver i alt 46.051.913 4.598.422 45.924.313

Passiver

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000 125.000 A -125.000 500.000

Overført resultat 30.542.202 676.872 A -676.872 30.542.202

Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.000.000 1.785.498 A -1.785.498 5.000.000

Egenkapital i alt 36.042.202 2.587.370 36.042.202

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 296.444 0 D -127.600 168.844

Hensatte forpligtelser i alt 296.444 0 168.844

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.496.063 1.503.050 B -1.503.050 5.496.063

Selskabsskat 3.418.147 508.002 C -508.002 3.418.147

Anden gæld 799.057 0 799.057

Gældsforpligtelser i alt 9.713.267 2.011.052 9.713.267

Passiver i alt 46.051.913 4.598.422 45.924.313
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13.9 Bilag 9 – Årlige udlodninger fra Anden Holding ApS 

 

 


