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1. INDLEDNING  

Vi har i Danmark omtrent 300.000 virksomheder, der alle er med til at holde samfundet i gang.1 

Det anslås at op imod 20.000 af disse danske virksomheder  står overfor et generationsskifte 

indenfor de kommende 10 år.2  

 

En del af disse generationsskifter er formegentligt allerede på planlægningsstadiet, men der vil 

antageligt også være en lang række virksomhedsejere, der ikke har skænket et nærtforestående 

generationsskifte en tanke. Når det bliver aktuelt vil virksomhedsejerne stå tilbage med en lang 

række spørgsmål omkring fremtiden og om hvordan et generationsskifte bedst muligt håndteres. 

Et generationsskifte er en lang proces, der kræver grundige overvejelser og i særdeleshed 

planlægning i god tid.  

 

Først må de indledende overvejelser omkring generationsskiftet foretages, hvor det skal 

besluttes om der overhovedet er grundlag for, at andre kan videreføre virksomheden, eller om 

virksomheden skal ophøre med ejeren. Det vil i størstedelen af tilfældene blive besluttet, at 

virksomheden skal videreføres og det er her vigtigt at gøre sig overvejelser om hvem, der er 

kompetent til og har ønske om at overtage virksomheden – skal den blive i familien, er der 

medarbejdere, der skal overtage eller skal virksomheden sælges til tredjemand?  

 

De indledende overvejelser har en tendens til at fylde mindre end de økonomiske og 

skattemæssige overvejelser, da sidstnævnte kan have store konsekvenser for de involverede 

parter i et generationsskifte. De skattemæssige og økonomiske overvejelser er mange, herunder 

muligheder for omstrukturering, værdiansættelsen, generationsskiftemodellernes anvendelse i 

skattemæssigt henseende samt mulighederne for finansiering.   

 

Det vil i mange tilfælde, såfremt virksomheden f.eks. drives i personligt regi, være nødvendigt at 

omdanne denne til et selskab, da en køber i mange tilfælde ikke vil investere direkte i en 

personlig virksomhed.3 Desuden kan det være mere hensigtsmæssigt, både skattemæssigt og 

rent praktisk at afhænde aktier, i stedet for aktiver eller aktivitet. Når virksomheden drives i 

selskabsform kan det ligeledes være hensigtsmæssigt, at foretage en række omstruktureringer, 

                                                 
1 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/virksomheder-generelt/firmastatistik  
2 https://advokatgruppen.dk/viden-og-artikler/dit-generationsskifte-godt-paa-vej-billigere/  
3 Generationsskifte og omstrukturering, s. 179 
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hvorunder blandt andet kan nævnes aktieombytninger, spaltninger, tilførsel af aktiver eller 

fusioner, således at generationsskiftet kan gennemføres mest optimalt for alle parter. 

 

Et generationsskifte kan altså gennemføres ved anvendelse af en lang række metoder og 

modeller, og det vil altid afhænge af den konkrete situation hvorvidt et generationsskifte skal 

gennemføres ved anvendelse af en metode frem for en anden. 

 

Nærværende afhandling vil med udgangspunkt i casevirksomheden forsøge at belyse de 

overvejelser, der gør sig gældende, når et selskab ønskes generationsskiftet. Overvejelserne er 

mange og spænder vidt – lige fra de indledende overvejelser omkring hvem der skal overtage 

virksomheden til overvejelser omkring skatteoptimering og valg af finansieringsform i 

forlængelse af generationsskiftet.  

 

1.1 Problemformulering 

Afhandlingens fokus lægges på de skatteretlige problemstillinger, der opstår i relation til 

generationsskifte, herunder problemstillinger i de forskellige faser i generationsskiftet samt 

hvilke tiltag, der kan iværksættes for at mindske risiciene i den forbindelse. Afhandlingen tager 

afsæt i én konkret casevirksomhed, hvor et generationsskifte er nært forestående, og der i den 

forbindelse ønskes en dybdegående analyse af problemstillingerne og forskellige relevante 

løsningsmodeller til gennemførelse af generationsskiftet.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i følgende hovedproblemstilling:  

 
 
Hvorledes kan et generationsskifte af selskabet Einars Restauration A/S 

gennemføres mest hensigtsmæssigt for både erhverver og overdrager, med fokus på 

de skatteretlige overvejelser?  
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Følgende delspørgsmål vil blive behandlet i afhandlingen, til brug for besvarelse af ovenstående 

problemformulering:  

 

- Hvad bør man være særligt opmærksom på i forbindelse med planlægningen af et 

generationsskifte og hvilke indledende overvejelser bør foretages i den forbindelse? 

 

- Hvordan foretages værdiansættelsen af en virksomhed ved generationsskifte og hvilke 

forhold påvirker værdiansættelsen? 

 

- Hvilke generationsskiftemodeller, herunder krævede omstruktureringer, kan anvendes 

og hvad er de skattemæssige overvejelser og konsekvenser for de involverede parter, 

henholdsvis erhverver og overdrager, ved gennemførelse af generationsskifte efter disse 

modeller?  

 

- Hvorledes kan et generationsskifte ved anvendelse af de beskrevne modeller finansieres 

og sikre optimale økonomiske forhold for de involverede parter, henholdsvis erhverver og 

overdrager, efter generationsskiftet?  

 

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingens fokus lægges på de skatteretlige overvejelser i forbindelse med generationsskifte, 

herunder klargøring til generationsskifte ved omstrukturering, værdiansættelse i hovedtræk, 

selve generationsskiftemodellerne samt de forskellige overvejelser ved finansieringen og de 

økonomiske forhold for de involverede parter efter et generationsskifte. Afhandlingen vil tage 

afsæt i en konkret case, hvor et selskab ønskes generationsskiftet. Der vil derfor kun blive 

gennemgået relevante omstrukturerings- og generationsskiftemodeller for den konkrete case. 

Udtømmende gennemgang af metoder til generationsskifte vil således ikke blive gennemgået, 

herunder vil generationsskifte af personlig virksomhed ikke blive berørt. Desuden vil andre 

ejerformer ikke bliver taget særligt i betragtning, og afhandlingen vil primært omfatte ejerledede 

virksomheder, der er kendetegnet ved at samme person ejer og driver virksomheden. I 

forlængelse heraf og som følge af omstændighederne i casen, vil afhandlingen fokusere på de 

metoder der eksisterer for overdragelse af aktier i unoterede selskaber og vil ikke omhandle 

frasalg af aktiver.  
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Afsnittet værdiansættelse vil ligeledes tage udgangspunkt i den konkrete case og det 

forudsættes at generationsskiftet ønskes foretaget mellem nærtstående parter i henhold til 

casebeskrivelsen. Som følge af, at der er en årrække til generationsskiftet, er værdiansættelsen af 

virksomheden på nuværende tidspunkt ikke af væsentligt betydning, men kan anvendes som 

indikator på værdiansættelsen. Det vil altså særligt være de relevante forhold, der påvirker 

værdien af virksomheden, der gennemgås ligesom at det i kun vil være SKAT’s vejledende 

cirkulærer på området, der bliver anvendt. Øvrige værdiansættelsesmetoder vil således ikke 

bliver gennemgået. 

 

Alle parter antages at være fuldt skattepligtige til Danmark og der vil ikke blive inddraget 

internationale skatteretlige forhold.  

 

Afhandlingen vil ligeledes kun omfatte generationsskifte ved overdragelse af virksomhed i 

levende live og vil således ikke tage højde for de særlige forhold i medfør af arveretten, der 

træder i kraft, såfremt overdrageren ikke er i live.  

 

I forbindelse med de indledende overvejelser og selve planlægningen af generationsskiftet, vil de 

strategiske overvejelser kun omtales kort og der vil ikke være blive lagt betydelig vægt på de 

”bløde” værdier i forbindelse med generationsskifter, da det primært vil være de skatteretlige 

problemstillinger, som undersøges.  

 

Afslutningsvist nævnes det, at vægten vil være lagt på de skattefri generationsskiftemodeller, 

der samtidig giver mulighed for en hvis grad af finansiering, hvorfor skattepligtige modeller kun 

vil blive gennemgået kort for optimal forståelse af betydningen af de skattefri modeller.  

 

1.3 Metodevalg 

Afhandlingen er casebaseret og afhandlingen fokuserer på at fremkomme med forskellige 

løsningsforslag til et optimalt generationsskifte af casevirksomheden.  

 

Afhandlingen vil således have fokus på en redegørelse for de skattemæssige forhold, der 

regulerer området for generationsskifte, med fokus på de relevante teorier og modeller for 

casevirksomheden. Desuden vil konsekvenserne for de involverede parter i et nært forestående 
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generationsskifte af casevirksomheden analyseres og fordele samt ulemper ved de forskellige 

løsningsmetoder vil blive diskuteret.  

 

Metodetilgangen vil være således være praktisk orienteret og der vil være en lang række 

metoder, der ikke gennemgås i afhandlingen, som følge af manglende anvendelighed på 

casevirksomheden. 

 

1.4 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig primært til personer, der er beskæftiget inden for området og 

arbejder med generationsskifte, det være sig revisorer, advokater, økonomiske rådgivere mf. 

Desuden henvender afhandlingen sig til en bred gruppe af ejerledere, der kan se sig selv være i 

samme situation som ejeren af den analyserede casevirksomhed, såfremt man ønsker et overblik 

over de relevante teorier og metoder til gennemførelse af et generationsskifte.  

 

Målgruppen antages at have en generel forståelse for skatteretten og afhandlingen vil ikke 

behandle de overordnede skatteretlige principper. 

 

1.5 Kildekritik  

De til afhandlingen anvendte kilder er primært baseret på faglitteratur, love, artikler samt 

afgørelser og vejledninger fra SKAT, der alle er med til danne grundlag for løsning af 

afhandlingens problemfelt. Desuden omfatter kilderne regnskabsmateriale for 

casevirksomheden. De anvendte kilder må således betragtes som sekundær data, af henholdsvis 

kvalitativ og kvantitativ art.  

 

Artikler og publikationer anvendt til belysning af problemstillinger er alle udarbejdet af 

anerkendte rådgivningsfirmaer, der vurderes at have foretaget tilstrækkelig 

informationssøgning, til at kilderne kan klassificeres som valide.  

 

I forhold til anvendelsen af afgørelser og vejledninger fra SKAT, hvor disse ikke direkte kan 

henføres til de konkrete problemstillinger, er anvendt juridisk metode til fortolkning af loven på 

baggrund af afgørelserne og vejledningerne.  
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Da langt størstedelen af det væsentligste kildemateriale stammer fra faglitteratur, love, 

afgørelser mv. vurderes kildernes validitet og reliabilitet værende høj.  

 
1.6 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er opbygget således, at der startes med en beskrivelse af casescenariet og de 

økonomiske forhold, der knytter sig hertil. Dernæst vil de indledende overvejelser, der gør sig 

gældende ved et generationsskifte blive beskrevet og forsøgt anvendt i casevirksomheden, 

hvorefter en kort gennemgang af principperne for værdiansættelsen af unoterede aktier og 

goodwill samt en værdiansættelse af casevirksomheden på nuværende tidspunkt følger.  

 

Afhandlingen vil herefter rette fokus på selve generationsskiftet og de metoder mv., der knytter 

sig til dette. Der vil løbende blive vekslet mellem de teoretiske forhold, herunder lovgivning og 

fortolkning af lovgivning og de forhold, der gør sig gældende for casevirksomheden. Afsnittet er 

opbygget således, at der analyseres på de relevante generationsskiftemodeller og 

omstruktureringsmodeller, hvorefter finansieringen af generationsskiftet og de økonomiske 

forhold efter generationsskiftet omtales for de involverede parter i casevirksomheden.  

 

Afslutningsvist forsøges opsamlet på de relevante generationsskiftemodeller og finansieringen 

heraf samt konkluderet på hvordan det mest optimale generationsskifte for casevirksomheden 

kan gennemføres. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 – egen tilvirkning: afhandlingens struktur   

Konklusion

Sammenligning af modeller

Generationsskiftemodeller og finansiering

Værdiansættelse

Indledende overvejelser

Beskrivelse af casevirksomhed
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2. BESKRIVELSE AF CASEVIRKSOMHED  

2.1 Virksomheden og personerne  

Einars Restauration blev stiftet af Einar Hansen i 1986 og startede som en mindre restaurant i 

København. Virksomheden blev drevet som personligt ejet virksomhed i en årrække indtil at 

Einar i 2001 besluttede sig for at udvide virksomheden og åbne yderligere 2 restauranter. Der 

blev i den forbindelse foretaget en omstrukturering, hvor virksomheden blev omdannet til et 

selskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Anskaffelsessummen for aktierne blev opgjort 

til t. DKK -3.081, som følge af betydeligt opsparet overskud. Ejerstrukturen ser nu ud som følger: 

 

Figur 2 - egen tilvirkning: Nuværende selskabsstruktur 

 

Selskabet har siden da drevet restauration i København og har i dag 7 vellykkede restauranter 

spredt over hele København, der serverer traditionel mad fra hyggelige lokaler, alle med 

forskellige temaer. Fælles for alle restauranter er kvaliteten og den nære betjening. En del af 

lokalerne er beliggende i ejendomme ejet af Einars Restauration A/S og en del af lokalerne er 

lejede, med uopsigelighed i op til 15 år. 

 

Einar Hansen er 58 år gammel og har oprindeligt en uddannelse som kok. Einar har desuden 

rejst meget og tilegnet sig særlige kulinariske kompetencer fra alle verdenshjørner. Einar er også 

uddannet inden for ledelse og økonomi og har i dag ikke noget med selve madlavningen at gøre, 

da Einar fungerer som direktør og således er ansvarlig for den daglige drift på ledelsesmæssigt 

plan. Selskabet har foruden de ca. 200 ansatte i restauranterne 15 medarbejdere til at varetage 

administrationen, bogholderiet, IT-driften mv. 

 

Selskabet har oplevet betydelig vækst, ikke mindst som følge af en fremgang i den danske 

økonomi og en ændring i forbrugernes vaner, der har betydet af folk oftere spiser ude. Dette her 

betydet at selskabet har oparbejdet en pæn egenkapital og har haft mulighed for at investere i 

Einar 
Hansen

Einars 
Restauration 

A/S
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en del af ejendommene, hvor restauranterne drives fra. Af selskabets 7 restauranter ejer 

selskabets selv 4 af ejendommene. Desuden ejes ejendommen hvorfra administrationen drives. 

De resterende 4 restauranter drives fra lejede lokaler.  

 

Einar er gift og har sammen med sin kone Eva 2 børn, Bent på 35 år og Hans på 31 år. Eva er 56 

år og er ligeledes ansat i virksomheden. Einar og Eva bor i en større villa i Gentofte, der kan 

værdiansættes til ca. 7,5 mio. kr. Huset er behæftet med en smule gæld, og Einar ønsker ikke at 

optage yderligere gæld i ejendommen i forbindelse med et generationsskifte. Einar og Eva har 

en mindre pensionsopsparing, men har løbende anvendt overskydende likviditet til investering i 

virksomheden. De er derfor afhængige af, at der i forbindelse med et generationsskifte, kommer 

en større udbetaling til pensionstilværelsen. Einar og Eva ønsker efter et liv med hårdt arbejde at 

kunne trække sig tilbage og nyde livet og har derfor udtrykt ønske om at opnå et provenu fra 

generationsskiftet på 10 mio. kr. Einar og Eva er dog ikke helt uden opsparing, da de samlet har 

ca. 1,5 mio. kr., der kan anvendes ved generationsskiftet hvis det anses for nødvendigt. Det er 

Einar og Eva uvedkommende hvorvidt provenuet falder i forbindelse med generationsskiftet, 

eller i løbet af en årrække.  

 

Bent og Hans har arbejdet i virksomheden siden endt uddannelse og har hver ca. 15 års erfaring 

i virksomheden, både fra restauranterne og senere fra administrationen. Både Bent og Hans er i 

dag en del af ledergruppen i virksomheden og deres kompetencer komplementerer hinanden 

godt, da Bent har en ”hands-on” tilgang til driften og har været kok i flere år og Hans er 

uddannet inden for økonomi og har stærke ledelsesmæssige kompetencer.  

 

Einar er klar over, at han inden for en årrække, skal tage en beslutning i relation til 

virksomhedens fremtid. Einar har dog først planer om at forlade virksomheden inden for de 

næste 5-8 år. Da Einar har drevet virksomheden i 32 år, vil han gerne være sikker på, at 

virksomheden drives videres i hans ånd og at der arbejdes videres med de grundsten han 

byggede virksomheden på. Han er derfor af den overbevisning, at virksomheden på sigt skal 

overgå til sønnerne Bent og Hans, da de indenfor de seneste år har taget stort ansvar samt 

udvist ønske om at drive virksomheden videre, når den tid kommer. Einar er ligeledes af den 

opfattelse, at virksomheden skal drives videres under ét, da der opnås gode synergieffekter af 

den fælles administration og ledelse og han ønsker derfor ikke at der skal ske en opsplitning af 

virksomheden. Einar er dog indstillet på, at det af hensyn til nedsættelse af finansieringsbehovet 
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for Bent og Hans kan blive nødvendigt at udskille ejendommene fra virksomhedens drift, således 

at Einar er indstillet på fortsat at eje ejendommene og leje disse ud til selskabet.  
 

Bent og Hans har i egenskab af deres ansættelse hos faderen oparbejdet pæne lønninger og en 

livsstil over standarden. Dette har medført, at ingen af brødrene har betydelig opsparing og vil 

være afhængige af, at et generationsskifte kan finansieres og kræver så lille et kapitalindskud 

som muligt fra deres side.  

 

2.2 Økonomiske forhold  

Selskabets økonomiske situation er som beskrevet stærk. Der er betydelig positiv drift og der har 

de seneste år været solide vækstrater. Dette har medvirket et træk på de likviditetsmæssige 

ressourcer, men selskabets egenkapital er dog solid og den samlede økonomiske situation anses 

for værende god. Selskabets hoved- og nøgletal er som følger og resultatopgørelse samt balance 

findes i bilag 1:  
 

Hoved- og nøgletal, 5 år4      
      

t. DKK  2017 2016 2015 2014 2013 

Resultatopgørelse      

Nettoomsætning         146.438         134.060         126.852         122.347         100.569  

Resultat før finansielle poster            5.861             6.195             5.042             4.447             2.463  

Resultat før skat             5.071             5.577             4.514             4.037             2.145  

Årets resultat             3.361             4.127             3.225             2.663             1.413  

Balance      

Aktiver i alt           76.247           72.714           60.159           59.216           48.363  

Egenkapital i alt           29.046           25.686           21.559           18.334           15.671  

Rentabilitet      

Bruttomargin 71% 72% 72% 71% 72% 

Overskudsgrad 8% 8% 8% 7% 6% 

Egenkapitalforretning 12% 17% 12% 12% 12% 

Soliditet      

Egenkapitalandel  38% 35% 36% 31% 32% 

                                                 
4 Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanlytikerforenings anbefalinger 
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3. PLANLÆGNING OG INDLEDENDE OVERVEJELSER  

Et generationsskifte er mere end blot et salg af virksomheden. Det kan være en yderst 

kompliceret affære at afhænde sin virksomhed, også selvom den bliver i familien. Der vil i 

forbindelse med et generationsskifte altid være en lang række personlige forhold at tage hensyn 

til.  

 

Et generationsskifte er todelt og omfatter således en række tekniske detaljer, der opstår som 

følge af lovgivning på området og dels alle de personlige overvejelser, herunder alle de 

spørgsmål, der melder sig hos ejeren, når et generationsskifte påtænkes; Er jeg klar til at træde 

tilbage? Hvornår skal virksomheden videregives? Hvem er den rette til at overtage 

virksomheden? Hvad er min virksomhed værd? Hvordan kommer min fremtidige situation til at 

se ud efter overdragelsen? 

 

Formålet med et generationsskifte kan være mange, men vil i langt de fleste tilfælde være at 

bevare virksomheden. Et generationsskifte af en ejerledet virksomhed kan være vanskelig og 

ejeren vil i mange tilfælde være meget nært tilknyttet driften, hvilket kan være med til 

besværliggøre processen yderligere. Et generationsskifte omfatter mange personlige forhold og 

det er vigtigt at planlægningen og overvejelserne påbegyndes i god tid, så man har tid til 

personlig afklaring, såvel som tid til alt det praktiske.  

 

Et generationsskifte kan altså, af hensyn til opnåelsen af den mest hensigtsmæssige løsning, 

ikke startes for tidligt og bør ligesom øvrige langsigtede overvejelser indgå i enhver virksomheds 

strategiske langtidsplanlægning. Overordnet set kan et generationsskifte opdeles i to 

overdragelsesfaser:  

 

- Overdragelse af ejerskab  

- Overdragelse af ledelse 

 

Ovennævnte faser vil i mange tilfælde ske samtidig, men under hensyntagen til at alle 

generationsskifter er individuelle, kan det i nogle tilfælde være mest hensigtsmæssigt at 

tidspunktet for overdragelsen af ejerskab og ledelse er forskellige fra hinanden.  
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De indledende overvejelser ved et generationsskifte er mange og afhænger af de individuelle 

forhold – generelt kan dog opstilles følgende overvejelser, enhver virksomhedsejer bør tage 

stilling til i god tid inden gennemførelsen af et generationsskifte: 

 
3.1 Hvordan ser fremtiden ud?  

Ved de indledende overvejelser i forbindelse med et generationsskifte kan det være en fordel at 

starte bagfra.5 På den måde kan ejeren tegne et billede af, hvordan han ønsker, at hans situation 

ser ud efter generationsskiftet. Ejeren vil dog ikke kun skulle have sine egne interesser for øje, 

men vil også skulle tage stilling til selskabets fremtid og eventuelle særlige forhold for 

erhververne. 

 

3.1.1 Virksomheden og erhververen 

Ved et generationsskifte er selskabets fremtid ofte et højt prioritet punkt for ejeren, da han i 

mange tilfælde har været med til at starte virksomheden fra bunden og gerne vil se 

virksomheden blomstre, selv efter hans afgang. Det vil derfor ligge ejeren nært, at have med i 

sine overvejelser hvordan virksomheden, efter hans opfattelse, skal drives fremadrettet. På den 

måde er det nemmere, at finde frem til den rette erhverver og hvorvidt denne person har samme 

opfattelse af virksomhedens fremtid. Hvis ikke det er tilfældet, er det måske ikke den rette 

person til at overtage ejerens livsværk. Desuden er det vigtigt at erhververen også har de 

kompetencer, der skal til for at drive virksomheden succesfuldt videre.  

 
3.1.2 Overdrager 

Overdrageren af virksomheden bør som nævnt starte med at se på hvordan han forestiller sig sin 

situation efter overdragelsen. Det kan overvejes hvorvidt ejerens ønsker at være pensioneret 

efter generationsskiftet eller stadig ønsker en rolle i virksomheden, f.eks. som 

bestyrelsesmedlem. I den forbindelse vil det som tidligere nævnt også kunne overvejes om 

overdragelsen skal ske delvist, altså om overdragelsen af ledelsen skal ske tidligere eller senere 

end overdragelsen af ejerskabet. Det er dog essentielt at være opmærksom på, hvorvidt man som 

ejer er klar til at afgive ejerskab eller ledelse, da det kan være yderst problematisk såfremt ejeren 

ikke er klar til at forholde sig til sin nye rolle efter et generationsskifte, som f.eks. 

bestyrelsesmedlem, hvor han tidligere har været vant til at tage alle beslutningerne. Den 

                                                 
5 https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/9-skridt-til-
et-godt-ejerskifte/  
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ledelsesmæssige overdragelse bør derfor nøje overvejes og ejeren bør gøre op med sig selv, 

hvordan ledelsen og ejerskab skal fordeles og om det skal ske samtidigt eller adskilt.  

 

I tillæg til de ledelses- og ejerskabsmæssige overvejelser skal de økonomiske overvejelser 

ligeledes indgå. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan man som ejer ser sin økonomiske 

situation efter generationsskiftet. Ønsker man en tilværelse som pensionist og har været vant til 

en hvis levestandard, som følge af en sund forretning, kan det være væsentligt at overveje i 

hvilken størrelsesorden man ønsker afståelsessummen. Har man derimod oparbejdet en 

betydelig formue fra driften af virksomheden og levet relativt beskedent, er der ikke 

nødvendigvis behov for en stor afståelsessum. Dette giver anledning til yderligere overvejelser 

omkring erhververen. Såfremt der ønskes så stor salgssum som muligt, kan det være relevant at 

overveje hvem der er villig til at give den højeste pris for virksomheden. Hvis afståelsessummen 

derimod ikke er afgørende, er der større frihed til at vælge hvem man ønsker at overdrage 

virksomheden, uden særlige hensyn til den økonomiske gevinst.  

 

3.2 Strategiske overvejelser  

Når en virksomhed ønskes generationsskiftet og generationsskiftet sker i tilstrækkelig god tid, 

vil der være mulighed for at overveje de strategiske muligheder og begrænsninger for 

virksomheden i fremtiden. Det vil derfor være vigtigt at foretage en analyse af de interne og 

eksterne forhold for virksomheden, herunder sikre sig at grundlaget for virksomhedens 

indtjening fortsat er til stede. 

 

De strategiske overvejelser bør omfatte en analyse af makroforholdene for virksomheden samt en 

analyse af de interne forhold i virksomheden, herunder konkurrenceevnen, der bør munde ud i 

en SWOT-analyse.  

 

Det vil ved salg til en ekstern køber, hvor salgssummen er i fokus, være særligt relevant at 

foretage sådanne strategiske analyser i god tid inden overdragelsen. Det vil her være muligt at 

gribe ind overfor uhensigtsmæssige forhold og få ”trimmet” virksomheden, så den er moden til 

et salg. Generelt vil salgsmodningsprocessen samt optimal sammensætning af virksomhedens 

aktiver og passiver mv., være mest relevant ved salg til en ekstern køber. Prisen findes ved 

forhandling og tager som regel udgangspunkt i værdiansættelsesmetoder, der oftest er 

pengestrømsbasserede. En ekstern overdragelse vil således have betydeligt mere fokus på de 
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strategiske overvejelser end en overdragelse i familiemæssig sammenhæng, da en sådan 

overdragelse mellem nærtstående oftest værdiansættes efter SKAT’s vejledende cirkulærer. 

 

3.3 Selskabsstruktur  

Ved planlægningen af et generationsskifte skal det overvejes hvorvidt virksomhedens struktur 

sikrer den mest optimale gennemførelse af generationsskiftet, både i relation til de 

ledelsesmæssige og juridiske forhold, men særligt i forhold til de skattemæssige aspekter.  

 

Et generationsskifte kan som udgangspunkt gennemføres uanset hvilken sammensætning og 

konstruktion en virksomhed har. Under alle omstændigheder kan mange generationsskifter 

gennemføres mere hensigtsmæssigt, såfremt der i nær tilknytning hertil foretages en form for 

omstrukturering.  

 

Ved drift i selskabsform kan det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage en 

omstrukturering i relation til et generationsskifte, således at generationsskiftet kan ske mest 

hensigtsmæssigt. En aktieombytning, hvor der etableres, en holdingstruktur vil være den 

naturlige opfølgning på en tidligere foretaget skattefri virksomhedsomdannelse.6 Ved en 

aktieombytning indskydes aktieposten i et driftsselskab i et, typisk nystiftet selskab, hvorefter 

den personlige aktionær ejer aktierne i holdingselskabet, der igen ejer aktierne i driftsselskabet. 

Dette bevirker at holdingselskabet, efter en 3-årig periode, vil kunne afstå aktierne i 

driftsselskabet skattefrit. Overskydende likviditet fra driftsselskabet vil også kunne udloddes til 

holdingselskabet, hvorfra de kan investeres, uden at udløse skat. Desuden kan der være fordele 

ved at gennemføre en spaltning, hvor selskabets aktiviteter spaltes til flere selskaber, enten ved 

ophørsspaltning eller grenspaltning.7 Dette kan være hensigtsmæssigt såfremt man f.eks. ønsker 

at anvende reglerne om succession og der er en større beholdning af værdipapirer i selskabet. 

Det kan også være relevant at spalte et selskabet bestående af drift og ejendomme, således at 

ejendommene fraspaltes, da det kan give en lavere købesum hvilket er særligt relevant ved 

familieoverdragelse.  

 

Af øvrige omstruktureringsmuligheder kan nævnes tilbagesalg til udstedende selskab, tilførsel af 

aktiver samt fusioner, der ligeledes alle kan være relevante i generationsskifteovervejelserne.  

                                                 
6 Generationsskifte og omstrukturering, s. 185 
7 Generationsskifte og omstrukturering, s. 187 
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Det bør altid overvejes i god tid, hvilken virksomhedsstruktur, der er mest hensigtsmæssig ved 

et generationsskifte. Dette i medfør af blandt andet 3-års ejertidsreglen efter flere typer 

omstrukturering samt det forhold at flere typer omstruktureringer kræver planlægning og kan 

tage tid, herunder som følge af ansøgning og behandling hos SKAT. Mulighederne for 

omstrukturering og de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskifte er 

beskrevet nærmere under afsnit 5.  

 
3.4 Hvem skal erhverve virksomheden? 

Overvejelserne omkring erhververen af en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte bør 

også fylde meget for ejeren. Det er denne person, der skal sikre sig, at virksomheden drives 

videre som ønsket, hvorfor man som ejer i mange tilfælde kan ønske at overdrage til personer 

man kender; nærliggende et familiemedlem eller en tæt medarbejder. Det vil ikke i alle 

situationer være hensigtsmæssigt at overdrage sin virksomhed til nærtstående, og det kan 

derfor være relevant at overveje en ekstern køber, eventuelt en kapitalfond, der kan give 

virksomheden noget kapital, så den kan vokse sig stor og måske komme ud til et internationalt 

marked, hvis det er det man ønsker for sin virksomhed. Ejeren har måske ingen arvinger og kan 

have et ønske, om at formuen skal gå til et godt formål, hvornår en gaveoverdragelse af aktierne 

til en almenvelgørende fond kan være relevant.  

 

3.4.1 Familie 

Mange virksomhedsejere kan have et ønske om at virksomheden drives videre i familieregi. Som 

ejer er det blot vigtigt at sikre sig, at et familiemedlem, det være sig børn, børnebørn, søskende, 

nevøer, niecer mv., er den helt rigtige person til at drive virksomheden videre.  Det skal her igen 

overvejes om erhververen har de rette kompetencer og ledelsesstil til at drive virksomheden 

videre. Har familiemedlemmet arbejdet i virksomheden i en årrække og opnået tilstrækkeligt 

kendskab hertil og til branchen? Hvis det ikke er tilfældet kan man ved at forbedrede et 

generationsskifte i god tid, nå et sætte en erhverver i stilling, inden generationsskiftet, således 

at denne er klædt så godt på som muligt til opgaven. Det bør også overvejes hvordan børnene 

skal tilgodeses i forhold til hinanden. Det er ikke i alle tilfælde, at alle børnene skal deltage i 

generationsskifte og der kan være andre forhold, man bør overveje i den forbindelse. Det kan 

være at én søn ønsker at overtage virksomheden, mens datteren allerede har et arbejde inden for 

en helt anden branche og ikke ønsker at deltage i generationsskiftet. Her vil ejeren af 

virksomheden skulle overveje den mest optimale løsning hvor begge børn, særligt datteren, 
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tilgodeses ved et generationsskifte. Dette kan eventuelt ske ved at sønnen inddrages i 

generationsskiftet og datteren kompenseres på anden vis, ved eksempelvis en pengegave.  

 

Når en virksomhed ønskes overdraget til et familiemedlem, bør også reglerne for 

værdiansættelse iagttages. Da overdragelsen skal ske på markedsmæssige vilkår og da man ved 

overdragelse mellem nærtstående ikke altid kan forvente modstridende interesser og dermed 

sikre sig at overdragelsen sker på markedsmæssige vilkår, har SKAT udstedt en række 

vejledninger, der anvendes ved værdiansættelse af virksomheder. Det er ikke et krav at SKAT’s 

vejledninger anvendes og er således kun vejledende. Værdiansættelse af goodwill kan 

eksempelvis også ske efter en branchekutyme, hvis en sådan findes.8 Det vigtigste er at have 

dokumentation for værdiansættelsen og at denne er underbygget med vurderinger af de enkelte 

forhold, så objektivt som muligt. Det vil i alle tilfælde, såfremt overdragelsen er af betydelig 

værdi, være relevant at overveje hvorvidt man skal anmode SKAT om bindende svar på 

værdiansættelsen.  

 

I relation til værdiansættelsen er det vigtigt at nævne at en overdragelse af aktier og anparter til 

børn som udgangspunkt skal værdiansættes efter værdiansættelsescirkuleret fra 2000, TSS 

cirkulære 2000-09 omhandlende værdiansættelse af aktier og anparter. En overdragelse til 

søskende er dog som udgangspunkt ikke er en overdragelse mellem interesseforbundne parter 

og skal kun ske efter værdiansættelsesprincipperne fra 2000 eller transfer-pricing vejledningen, 

såfremt der foreligger et konkret interessefællesskab.9 

 

Afslutningsvis kan det ved overdragelse mellem familie være relevant at overveje de særlige 

regler for overdragelse med succession. Reglerne er beskrevet i KSL § 33C for så hvidt angår 

overdragelse af personligt ejet virksomhed og i ABL § 34, for så vidt angår overdragelse af aktier.  

 

Overdragelse af en virksomhed med succession indebærer at overdrageren ikke beskattes af en 

avance, men erhververen derimod succederer i overdragerens sted, for så vidt angår den skat, 

der hviler på aktiverne/aktierne. Den aktuelle skat forfalder således ikke til betaling, men 

udskydes derimod, til på det tidspunkt, hvor erhververen sælger aktiverne eller aktierne. 

Erhververen anses såedes for at have erhvervet aktiverne eller aktierne til samme pris, på 

                                                 
8 Juridisk vejledning, C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse goodwill  
9 Generationsskifte og omstrukturering s. 29-30 
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samme tidspunkt og med samme hensigt, som overdrageren.10  Det kan være en klar fordel at 

overdrage en virksomhed med succession, da der ikke udløses beskatning på tidspunktet for 

overdragelsen og det derfor ikke er nødvendigt at frigøre likviditet til betaling af skatten. 

Omvendt overtager erhververen skattebyrden og der vil oftest skulle betales en betydelig skat, 

den dag erhververen afstår virksomheden.    

  

3.4.2 Nær medarbejder 

Der kan være mange tilfælde hvor et generationsskifte ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres 

inden for den nærmeste familie og det kan her være relevant at overveje hvorvidt der er 

medarbejdere, der vil være egnede til at drive virksomheden videre. Her bør de samme 

overvejelser, som for familien, foretages.  

 

Frem til 2002 var det kun muligt at anvende reglerne for succession ved overdragelser inden for 

familiekredsen. Fra 2002 blev det muligt at anvende reglerne om overdragelse med succession, 

som beskrevet ovenfor, ved overdragelse til nære medarbejder. Reglerne og betingelserne for 

anvendelse heraf er beskrevet nærmere i KSL § 33C, stk. 12, for så hvidt angår overdragelse af en 

personlig virksomhed og ABL § 35, for så hvidt angår overdragelsen af en aktiepost.11 

 

Nære medarbejdere er i KSL og ABL beskrevet som medarbejdere, der inden for de seneste 5 år 

har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt 3 år. For 

så hvidt angår overdragelse af aktier, finder opgørelsen af timeantallet tilsvarende anvendelse på 

koncernforbundne selskaber.  

 

Overdragelse til medarbejder kan være relevant i mange tilfælde, både hvis der ikke kan findes 

en kompetent erhverver inden for familien, hvis familien ikke ønsker at deltage i 

generationsskiftet eller hvis der ikke kan opnås enighed om fordeling af virksomheden i 

familieregi. Det kan ligeledes været et godt alternativ til en ekstern overdragelse, da man stadig 

kan give virksomheden videre til en person man kender og stoler på. Overdragelse til nære 

medarbejder er med indførslen af reglerne om succession blevet lettere at gennemføre, da der 

som tidligere nævnt ikke kræves likviditet frigjort til betaling af skatten. 

 
  

                                                 
10 Generationsskifte og omstrukturering s. 31 
11 Generationsskifte og omstrukturering s. 109 
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3.4.3 Andre  

Overdragelse til andre end familie og nære medarbejder vil også være relevant i mange tilfælde, 

når en virksomhed ønskes generationsskiftet. Det være sig i situationer hvor f.eks. ejeren ikke 

har arvinger eller hvor ejeren ikke har børn, andre i familien eller nære medarbejder, der enten 

har de rette kompetencer eller ønskerne om at drive virksomheden videre. Der kan være 

situationer hvor ejerens og de øvrige involverede parters økonomiske situation ikke muliggør en 

overdragelse mellem nærtstående. Det vil i alle tilfældene være oplagt at se efter en ekstern 

køber af virksomheden.   

 

Såfremt virksomheden sælges til en ekstern køber, hvad end det er en konkurrent, en kapitalfond 

eller en anden køber, vil SKAT som udgangspunkt ikke blande sig i værdiansættelsen af 

virksomheden, med mindre SKAT kan bevise, at der er et andet aktiv, der ikke er ydet fuldt 

vederlag for samt eventuel forkert fordeling af købesummen på aktiverne.12 Dette skyldes, at der 

ved overdragelse mellem uafhængige parter som udgangspunkt er modstridende interesser, 

hvorfor den aftale pris oftest er markedsprisen. Generationsskifte af en virksomhed til en ekstern 

køber vil alt andet lige kræve en salgsmodningsproces, hvor virksomheds styrker og svagheder 

identificeres og virksomheden forsøges trimmet, således at de mest attraktive vilkår kan opnås. 

De mest attraktive vilkår indebærer oftest prisen, men kan også omfatter andre forhold som 

betalingsform, garantistillelser, konkurrenceklausuler, planer for medarbejdere og ledelse mv.13 

Salgsmodning er ofte en proces, der tager tid hvorfor overvejelserne omkring generationsskifte 

til en ekstern køber også bør overvejes i god tid inden det ønskes gennemført.  

 

Afslutningsvis kan nævnes muligheden for at overdrage virksomheden til en fond. Overdragelse 

af virksomheden til en fond kan være en hensigtsmæssig løsning, såfremt ingen af de nævnte 

nærtstående persongrupper er tilstede og hvis ejeren ikke har økonomisk behov for en 

afståelsessum. Overdragelsen til en fond kan blandt andet sikre at det fremtidige driftsoverskud 

fra virksomheden anvendes til almenvelgørende formål.  

 
  

                                                 
12 Juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill  
13 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Generationsskiftebog.pdf  
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3.5 Planlægning af generationsskifte i casevirksomhed  

For så hvidt angår planlægningen af et generationsskifte er det tidsmæssige perspektiv 

altafgørende. Det er vigtigt at overvejelserne omkring generationsskiftet igangsættes tidligt og 

at forholdene omkring fremtiden, strategien, virksomhedens struktur og erhververen tages i 

betragtning. Alt dette er medvirkende til at skabe et så glidende generationsskifte som muligt, 

med færrest overraskelser undervejs og medvirker desuden til at skabe de perfekte rammer for 

den mest optimale skattemæssige overdragelse.  

 

For Einars Restauration A/S er allerede foretaget en del af de indledende overvejelser til 

generationsskiftet. Det er primært overvejelserne omkring hvordan fremtiden ser ud og hvem 

der skal overtage virksomheden.  

 

Einar har i en alder af 58 år allerede gjort sig overvejelser omkring et kommende 

generationsskifte. Einar ønsker ikke at generationsskiftet skal foretages inden for de kommende 

år, men er indstillet på at det skal ske inden for en 5 til 8-årige periode. Han ønsker at selskabet 

skal drives videre af hans 2 sønner, hvorfor overdragelse til nære medarbejder og eksterne 

købere ikke er relevant. Begge sønner er indstillet på at deltage i generationsskiftet og det er 

Einars vurdering, at de har kompetencerne til at drive virksomheden videre, sådan som han 

ønsker det. Det er Einars holdning, at selskabet skal overdrages i sin helhed og at der ikke skal 

ske opsplitning af virksomhedens restauranter. Det er ligeledes både Einars og sønnernes 

vurdering at selskabet vil kunne drives videre efter samme strategi og der foretages derfor ingen 

særlige strategiske overvejelser i forbindelse med planlægningen af generationsskiftet.  

 

Det mest væsentlige at tage i betragtning er mulighederne for omstrukturering og 

overvejelserne omkring hvilken generationsskiftemodel, der ønskes anvendt ved et 

generationsskifte af Einars Restauration A/S. Desuden er værdiansættelsen af virksomheden 

relevant at få afklaret, således at der kan ske valg af generationsskiftemodel. I følgende afsnit 

forsøges redegjort for de overordnede principper for værdiansættelse af unoterede aktier samt 

foretaget en værdiansættelse af selskabet på nuværende tidspunkt. Derefter gennemgås de mest 

optimale løsningsmodeller til generationsskifte og de skattemæssige konsekvenser heraf.  
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4. VÆRDIANSÆTTELSE 

4.1 SKAT’s vejledende cirkulærer  

 Når en virksomhed eller et aktiv ønskes overdraget til en ekstern part er handelsværdien som 

udgangspunkt markedsværdien, da det antages at parterne vil have modstridende interesser. 

Situationen er dog en anden, når overdragelsen ønskes foretaget til nærtstående parter, da der 

ikke pr. definition er modstridende interesser og begge parter derfor kan have en interesse i at 

værdiansætte virksomheden til en bestemt værdi. Årsagerne kan være mange, men oftest kan 

en lavere skattebetaling give incitament til en lavere værdiansættelse. På denne baggrund har 

SKAT udstedt en række cirkulærer, der danner praksis for værdiansættelse, i tilfælde hvor der 

sker overdragelse mellem interesseforbundne parter. Cirkulærerne af relevans for Einars 

Restauration A/S er cirkulærerne fra 2000 og omfatter:  

 

- TSS-cirkulære 2000-09 (værdiansættelse af aktier og anparter)   

- TSS-cirkulære 2000-10 (værdiansættelse af goodwill)   

 
Af ovenstående er det væsentligste værdiansættelsen af goodwill, der oftest vejer tungest i 

restaurationsbranchen og samtidig kan være et af de forhold, der øger værdiansættelsen 

markant. De generelle principper for værdiansættelse af aktier og anparter er, at aktiernes værdi 

beregnes som summen af aktiverne fratrukket gældsposterne i selskabet på baggrund af 

bogførte værdier, dog med korrektion af regnskabsposterne; fast ejendom, associerede 

selskaber, goodwill og andre immaterielle aktiver, udskudt skat samt eventuelle egne aktier. 

Særligt regulering af goodwill, som værdiansættes efter TSS-cirkulære 2000-10 samt regulering 

af fast ejendom, der værdiansættes efter TSS-cirkulære 2000-09 til seneste kendte offentlige 

ejendomsvurdering, kan være betydelige reguleringer fra den bogførte værdi.  

 

4.2 Værdiansættelse af goodwill14 

Goodwill er som nævnt oftest en af de store reguleringer til den bogførte værdi, da en merværdi 

på aktierne ikke fremgår af regnskaberne. Oftest vil der være goodwill involveret, når der 

foretages en overdragelse af en restaurant. SKAT har opstillet en vejledende beregning, der på 

grundlag af de bogførte værdier skal illustrere goodwillen ved overdragelse mellem 

interesseforbundne parter. Goodwillberegningen er opbygget således, at den behandler 

                                                 
14 TSS cirkulære 2000-10 
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delelementer og afslutningsvist fremkommer med en endelig værdiansættelse af goodwillen. Det 

bemærkes at vejledningen også giver mulighed for værdiansættelse af goodwill efter særlig 

branchekutyme, hvor en sådan foreligger. I Den vejledende beregning indgår følgende 

elementer af betydning:  

 

Grundlaget for beregningen:  

Goodwillberegningen tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier opgjort efter 

årsregnskabsloven og særligt resultaterne for de seneste 3 år. Såfremt virksomheden ikke 

udarbejder regnskab efter årsregnskabsloven giver vejledningen mulighed for anvendelse af de 

skattemæssige resultater med korrektioner.  

 

Regulering i de enkelte år:  

Der skal indledningsvist foretages nogle korrektioner til de regnskabsmæssige/skattemæssige 

resultater, afhængigt af hvilke der anvendes. De regnskabsmæssige korrektioner omfatter: 

 

 - ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

 +/- finansielle poster  

 +/- eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven  

 + afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 

Vægtet gennemsnit af resultater:  

På baggrund af de korrigerede resultater for de seneste 3 år beregnes nu et vægtet gennemsnit, 

således at seneste regnskabsår vægter 3, andensidste regnskabsår vægter 2 og tredjesidste 

regnskabsår vægter 1. Det vægtede resultat anvendes senere i vejledningen.  

 

Korrektion for udviklingstendens:  

Der foretages herefter en korrektion for udviklingstendensen i de tilfælde, hvor udviklingen har 

været konstant stigende eller konstant faldende inden for de seneste 3 år. Korrektionen foretages 

for at udligne eventuelle udsving i resultatet. Korrektionen foretages ved at finde forskellen 

mellem seneste års resultat og tredjesidste års resultat og dividere med 2, hvorefter det vægtede 

gennemsnit jf. ovenfor tillægges.  
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Forrentning af virksomhedens aktiver:  

Som udtryk for den forventede forretning fratrækkes et beløb, svarende til kapitalafkastsatsen + 

3% ganget med virksomhedens aktiver, dog ej driftsfremmede aktiver som f.eks. obligationer og 

tilkøbt goodwill.  

 

Kapitalisering:  

Der foretages afslutningsvist en regulering, således at det forventede årlige afkast kapitaliseres 

over goodwillens forventede levetid. Forretningsprocenten fastsættes til den gældende 

kapitalafkastsats + 8%. Goodwillens levetid kan variere og afhænger af en lang række forhold, 

blandt andet må det antages at produkter og tjenesteydelser med høj kompleksitet giver 

længere levetid for en eventuel goodwill. I henhold til juridisk vejledning kan levetiden for 

goodwill fastsættes til 7 år, såfremt der ikke er afgørende forhold, der taler for en kortere eller 

længere levetid.  

 

4.3 Værdiansættelse af Einars Restauration A/S 

Når Einar ønsker at overdrage aktierne i Einars Restauration A/S vil det være til hans børn Hans 

og Bent. Selskabet vil da skulle overdrages til interesseforbundne parter og der vil skulle ske 

værdiansættelse af aktierne efter TSS cirkulærer 2000-09 vedrørende værdiansættelse af 

unoterede aktier og anparter. Såfremt værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i de 

nuværende forhold vil opgørelsen se således ud:  

 
Beregning af kursen på unoterede aktier, jf. TS-cirk 2000-9 

   
Beregning af reguleret indre værdi, beløb i t.DKK   

   
  Indre værdi, jf. senest aflagte regnskab inkl. reguleringer 27.617 
+ Goodwill som beregnet 8.802 
= Aktiernes værdi 36.419 

   
 
Beregningen vil se således ud, såfremt ejendomsdelen fraspaltes, hvilket omtales i afsnit 5.2.1. 

Beregning af kursen på unoterede aktier, jf. TS-cirk 2000-9 

   
Beregning af reguleret indre værdi   

   
  Indre værdi, jf. senest aflagte regnskab inkl. regulering 14.832 
+ Goodwill som beregnet 8.802 
= Aktiernes værdi 23.634 
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Den eneste korrektion til beregningen er under henvisning til SKM2004.44.LSR, at ejendommens 

værdi og tilhørende gældsposter holdes ude af beregningen af indre værdi. Der korrigeres 

således ikke i beregningen af goodwill, da beregningen ikke tager udgangspunkt i hvilke aktiver 

der overdrages, men virksomhedens samlede ikke-driftsfremmede aktiver. Der er dog tale om et 

estimat, da en værdiansættelse først vil skulle foretages når driftsselskabet overdrages og 

ejendommene vil således ikke skulle medtages ved forrentningen af aktiverne hvilket vil øge 

værdiansættelsen af goodwill. Omvendt vil der være omkostninger tilknyttet leje af lokalerne 

mv., således at driftsresultatet vil være betydeligt mindre, hvilket vil nedsætte værdiansættelsen. 

 

Aktiernes værdi vil med udgangspunkt i årsrapporten for 2017 andrage ca. 36,4 mio. kr. 

henholdsvis 23,6 mio. kr. og vil således uanset overdragelse af ejendomme kræve særlige 

overvejelser omkring finansiering, da hverken Hans eller Bent har ressourcer til at anskaffe 

aktierne til denne værdi.  

 

Overdragelsen er dog ikke planlagt at skulle finde sted på nuværende tidspunkt og ovenstående 

er således blot til eksemplificering af hvorledes værdiansættelsen bør foretages. Den fremtidige 

udvikling i selskabet samt den fremtidige sammensætning af aktiver og forpligtelser vil have 

stor betydning for værdiansættelsen. 

 

Af forhold, der kan have særlig betydning for den fremtidige værdiansættelse af selskabet er 

gældssammensætningen, da den relativt høje egenkapital bevirker en høj værdi som følge af, at 

erhververen overtager en høj friværdi i ejendommene. Forholdet vil f.eks. kunne modvirkes af at 

der optages yderligere gæld i ejendommene, hvorefter den overskydende likviditet kan udloddes 

som udbytte og avnedes til at nedbringe egenkapitalen.  

 

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at særligt goodwillen vil kunne ændres sig 

markant, da goodwillen beregnes på baggrund af de realiserede resultater. Da afskrivningerne 

har været relativ store i ekspansionsårene og da der er anvendt store økonomiske ressourcer, 

herunder medarbejderressourcer, er der en forventning om at resultaterne vil øges over den 

kommende årrække. Dette forhold vil alt andet lige resultere i en højere beregnet goodwill. 

Det vil således i Einars tilfælde være mest hensigtsmæssigt, at foretage en vurdering i god tid af 

hvordan den forventede goodwill og værdiansættelse kommer til se ud, således at 

generationsskiftet kan planlægges mest hensigtsmæssigt, da der uundgåeligt vil være en 

betydeligt afståelsessum af en sådan type virksomhed. Dette giver også anledning til 
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overvejelserne omkring overskydende likviditet, som der umiddelbart ikke er nogle gode grunde 

til at børnene skal overtage. I og med at Einar kun har behov for en begrænset mængde likviditet 

til pensionstilværelsen, kan det blandt andet overvejes hvorvidt det kunne være 

hensigtsmæssigt at udlodde overskydende likviditet til et holdingselskab. Dette vil lette 

finansieringsbyrden betydeligt og vil desuden løse en del af problematikken om Einars 

likviditetsbehov til pensionstilværelsen. Det vil dog omvendt betyde, at selskabet efterfølgende 

er gældsat således, at der kan opstå en ikke optimal situation til den fremtidige drift. 

   

5. METODER TIL GENERATIONSSKIFTE 

5.1 Skattepligtigt salg af aktier 

For bedst muligt at kunne forstå de overvejelser, der ligger til grund for anvendelsen af de 

skattefrie omstruktureringsmodeller og generationsskiftemodeller, er det nærliggende først at 

forholde sig til de almindelige regler om afståelse af aktier.  

 

Den skattemæssige behandling af personers afståelse af unoterede aktier er behandlet i ABL 

§12, der foreskriver at gevinst ved afståelse af aktier skal medtages i den skattepligtige 

indkomst.15 Såfremt Einar ønsker at sælge aktierne i Einars Restauration A/S vil avancen, der 

opgøres som salgssum – anskaffelsessum, skulle medregnes som aktieindkomst i afståelsesåret 

og beskattes med 27% af den del, der ikke overstiger et grundbeløb og 42% af den del, der 

overstiger grundbeløbet.16 Da Einar allerede, som følge af en tidligere skattefri 

virksomhedsomdannelse, har negativ anskaffelsessum på aktierne, vil en afståelse uanset 

værdiansættelsen jf. afsnit 4 medføre en betydelig aktieavance og dermed avancebeskatning, 

hvilket begrænser finansieringsmulighederne, da der skal frigøres likviditet til betaling af 

skatten. Derudover vil både Bent og Hans som udgangspunkt, i tilfælde af et skattepligtigt salg, 

skulle betale for 50% af aktierne i forhold til en konkret værdiansættelse af selskabet, hvilket alt 

andet lige vil medføres betydelige træk på deres nærmest ikke eksisterende likviditetsmæssige 

ressourcer.  

 

På baggrund af de involverede parters respektive økonomiske situationer samt det forhold at 

ovenstående løsning vil udløse en betydelig skattebetaling ved afståelsen, vurderes et 

                                                 
15 ABL §12 
16 PSL §8a – 52.900 kr. for ugifte og 104.800 kr. for gifte, 2018-niveau 
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almindeligt salg af aktier ikke som optimalt, når der skal foretages generationsskifte af Einars 

Restauration A/S. Følgende modeller tager således udgangspunkt i skattelovgivningens 

muligheder for udskydelse af beskatning, således at der opnås de mest optimale økonomiske og 

skattemæssige forhold for henholdsvis Einar og børnene.  

  

5.2 Omstrukturering som forberedelse til generationsskifte  

Som beskrevet i de indledende overvejelser til generationsskifte, kan der være flere fordele 

forbundet med at foretage en eller flere omstruktureringer i nær tilknytning til gennemførelsen af 

et generationsskifte. Omstruktureringerne giver mulighed for at tilpasse virksomhedsstrukturen, 

således at generationsskiftet kan gennemføres mest hensigtsmæssigt for alle parter. I det 

følgende vil de relevante omstruktureringsmodeller for de foreslåede generationsskiftemodeller i 

Einars Restauration A/S blive gennemgået og de skattemæssige konsekvenser heraf behandlet.  

 
5.2.1 Etablering af holdingselskab ved skattefri aktieombytning 
 
Det kan af flere årsager være relevant at etablere et holdingselskab i forbindelse med et 

generationsskifte. Særligt muligheden for skattefri afståelse af aktier samt mulighederne for at 

modtage skattefrit udbytte er attraktive. Der findes flere metoder til etablering af 

holdingselskaber, hvor en skattefri aktieombytning i langt de fleste tilfælde vil være at 

foretrække.  

 

En aktieombytning dækker over den transaktioner, hvor der afstås aktier mod vederlæggelse i 

kapitalandele med en eventuelt kontant udligningssum.17 Udgangspunktet for sådanne 

transaktioner er, at en afståelse af aktierne vil være skattepligtigt og at der vil ske 

avancebeskatning efter reglerne i ABL §12. Der vil altså her være tale om en skattepligtig 

aktieombytning. I praksis ses skattepligtige aktieombytninger sjældent og en aktieombytning vil 

oftest blive gennemført efter ABL §36, således at denne kan gennemføres skattefrit.  

 

Reglerne om skattefri aktieombytning i ABL §36 tillader aktionærerne at bliver beskattet efter 

reglerne i FUL §§ 9 og 11 og medfører således, at der ikke sker umiddelbar beskatning af 

avancen, men at aktierne i det erhvervende selskab i stedet anses for erhvervet på samme 

tidspunkt, til samme anskaffelsessum og efter samme hensigt som de ombyttede aktier. 

Beskatningen vil således først ske på det tidspunkt, hvor aktionæren afstår aktierne i det 

                                                 
17 Generationsskifte og omstrukturering – s. 195 
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100% 

100% 

erhvervende selskab ved enten salg, likvidation eller konkurs. En aktieombytning i medfør af 

ABL §36 medfører, at der i forbindelse med et generationsskifte kan etableres et holdingselskab 

mellem aktionæren og driftsselskabet.  

 

I Einars Restauration A/S vil slutresultatet af en aktieombytningen blive som følger.  

 
 
Figur 3 – egen tilvirkning: Selskabsstruktur efter skattefri aktieombytning 

 

Ved gennemførelse af en skattefri aktieombytning kan således etableres en holdingstruktur hvor 

Einar via et 100% holdingselskab ejer aktierne i Einars Restauration A/S. Praktisk sker 

ombytningen ved at Einar indskyder aktierne i Einars Restauration A/S som apportindskud i et 

nystiftet selskab, Einar Holding A/S. 

 

Generelle betingelser for gennemførelse af skattefri aktieombytning  

Såfremt det besluttes, at der ønskes gennemført en skattefri aktieombytning er der flere forhold 

og en række betingelser, der skal iagttages, herunder stillingtagen til hvorvidt aktieombytningen 

ønskes gennemført med eller uden tilladelse fra SKAT. Betingelserne for gennemførelse af en 

skattefri aktieombytning er tilnærmelsesvist det samme, hvad end aktieombytningen ønskes 

gennemført med eller uden tilladelse fra SKAT. Den helt store forskel består dog i, at en skattefri 

aktieombytning med tilladelse skal være forretningsmæssigt begrundet på baggrund af en 

subjektiv vurdering foretaget af SKAT, hvorimod man ved opfyldelse af de objektive betingelser i 

Einar 
Hansen

Einar Holding A/S

Einars 
Restauration A/S
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ABL §36, stk. 6 har krav på at foretage en skattefri aktieombytning (uden tilladelse) også selvom 

der ikke foreligger en forretningsmæssig begrundelse.  

 

De generelle betingelser for gennemførelse af en skattefri aktieombytning findes i ABL §36 stk. 1 

– 4. Det er en betingelse, at det erhvervende og erhvervede selskab i aktieombytningen er 

omfattet af begrebet selskab i henhold til EU direktivet eller det der svarer til selskaber uden for 

EU og at aktionærerne er fuldt skattepligtig til Danmark. Det er desuden altid en betingelse, at 

vederlaget erlægges i form af aktier i det erhvervende selskab eventuelt med tillæg af en kontant 

udligningssum. Det er også en ultimativ betingelse, at det erhvervende selskab opnår 

majoriteten af stemmerne i det erhvervede selskab. 

 

Det vil altså umiddelbart i Einars tilfælde være mest hensigtsmæssigt og nemmest, såfremt de 

objektive betingelser beskrevet nedenfor overholdes, at gennemføre en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse fra SKAT.  

 

Betingelser for skattefri aktieombytning uden tilladelse:  

For at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse er opstillet en række betingelser i 

ABL §36 stk. 6-7, der i tillæg til de generelle betingelser skal være opfyldte. Såfremt 

betingelserne ikke er opfyldt ved ombytningen eller såfremt de løbende betingelser ikke 

overholdes, vil ombytningen blive anset for værende skattepligtig med fuld avancebeskatning til 

følge.  

 

Vederlaget: 

Det er en betingelse at værdien af vederlagsaktierne samt en eventuel kontant udligningssum 

svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Dette krav er som udgangspunkt opfyldt, når 

der er tale om ombytning med én enkelt aktionær, der ønsker at stifte et ny holdingselskab, idet 

vederlagsaktierne i form af aktier i det nystiftede selskab pr. definition svarer til handelsværdien 

af de ombyttede aktier.18 Dette krav anses således for opfyldt, såfremt der gennemføres en 

skattefri aktieombytning i Einars Restauration A/S og etableres en ejerstruktur som beskrevet i 

figur 3.  

 

 

                                                 
18 Se SKM 2013.763SR 
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Ejertidskrav: 

Kravet om ejertid medfører, at aktierne i det erhvervede selskab ikke må afstås i en periode på 3 

år fra ombytningstidspunktet. Årsagen til kravet ligger i, at SKAT anser en relativt hurtig 

afståelse for en indikation på at aktieombytningen er foretaget med henblik på skatteudskydelse 

eller skatteundgåelse. Såfremt aktierne i det erhvervede selskab afstås inden for en periode på 3 

år fra ombytningen kan reglerne i ABL § 36, stk. 1 – 5 ikke anvendes og aktieombytningen vil i 

så fald blive anset for skattepligtig. Dette gør sig gældende hvad enten afståelse af aktierne 

skyldes salg, likvidation mv. og alle afståelsessituationer efter ABL § 30 vil som udgangspunkt 

medføre at ombytningen bliver skattepligtig. Det bemærkes dog i loven, at aktierne kan afstås i 

forbindelse med en efterfølgende skattefri omstrukturering, f.eks. en skattefri spaltning, såfremt 

der ikke sker vederlæggelse med andet end aktier.  

  

I Einars tilfælde vil det ikke være problem at opfylde ejertidskravet, idet Einar har påbegyndt 

overvejelserne om generationsskifte i god tid og da et generationsskifte først vil skulle 

gennemføres om 5 – 8 år vil der være tid til at få den rette selskabsstruktur, herunder foretage en 

skattefri aktieombytning.  

 

Aktionæren: 

Aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab skal være fuldt 

skattepligtig til Danmark og det er desuden et krav at aktionæren med bestemmende indflydelse 

i det erhvervede selskab ombytter sine aktier med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på 

Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS eller en stat, der har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.  

 

Anmeldelse:  

Det erhvervende selskab skal senest samtidig med indsendelse af selvangivelse for det 

indkomstår, hvor ombytningen har fundet sted, oplyse om at selskabet har deltaget i en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse. I praksis overholdes oplysningspligten ved korrekt angivelse på 

selvangivelsen for indkomståret, hvori aktieombytningen er gennemført. Desuden har selskabet 

anmeldelsespligt overfor SKAT, såfremt der afstås aktier i det erhvervede selskab inden for en 3 

årig periode.  
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5.2.1 Fraspaltning af ejendomme ved skattefri spaltning 
 
Såfremt der drives virksomhed fra egne ejendomme kan det i mange tilfælde være en bekostelig 

affære at overdrage ejendommene, særligt hvis der er stor friværdi i ejendommene. Dette er 

tilfældet, da erhververen køber friværdien, der kan udgøre en relativt stor del af egenkapitalen i 

sådanne virksomheder. Det kan i forbindelse med et generationsskifte være attraktivt at spalte 

selskabet således at ejendommene fraspaltes til et selvstændigt selskab og der efterfølgende ejes 

et selskab med driftsaktivitet og et ejendomsselskab.  

 

Det fremgår af afsnit 4, at værdiansættelsen af Einars Restauration A/S på nuværende tidspunkt 

kan nedbringes med 12,8 mio. kr., såfremt ejendommene fraspaltes og ikke medtages i 

overdragelsen. Dette er værd at tage med i betragtningerne ved valg af omstrukturerings- og 

generationsskiftemodel, da det vil nedsætte anskaffelsessummen for Bent og Hans betydeligt og 

mindske deres behov for finansiering. Strukturen efter en spaltning af Einars Restauration A/S 

vil kunne illustreres som følger:  

 

 

Figur 4 – egen tilvirkning: Selskabsstruktur ved fraspaltning af ejendomme  

 

Såfremt der forud for et generationsskifte ønskes foretaget en spaltning af ejendommene i 

henhold til ovenstående, er det nødvendigt at iagttage de skattemæssige problemstillinger og 

regelsæt, der knytter sig til en sådan spaltning. 

 

En spaltning dækker over muligheden for at opdele aktiviteterne i et selskab, således at de 

spaltede selskabsdele overgår til et eller flere selskaber.19 En spaltning kan, som en 

aktieombytning, gennemføres enten skattepligtigt eller skattefrit, hvor en skattefri spaltning 

                                                 
19 Omstrukturering og generationsskifte – s. 335 

Einar 
Hansen
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oftest vil være at foretrække. En skattepligtig spaltning omfatter en spaltning af et selskab, der 

medfører afståelsesbeskatning af aktionærerne efter ABL §12, der anses for at have afstået 

aktierne ligesom at det medfører beskatning for det indskydende selskab, der anses for at have 

afstået de spaltede aktiver. En sådan transaktion er oftest kun relevant ved spaltning af 

selskaber, der ejes af andre selskaber, som har mulighed for skattefrit at afstå aktierne ligesom 

at de fraspaltede aktiver ikke udløser beskatning, f.eks. hvis der er tale om kapitalandele eller 

aktiver uden fortjeneste.  

 

Reglerne for skattefri spaltning er reguleret i FUL kapital 4, §§ 15 a og 15b og medfører, at der 

ikke sker beskatning af aktionærerne i det indskydende/spaltede selskab, ligesom at der ikke 

sker beskatning af de involverede selskaber. Aktionærernes anskaffelsessum overflyttes således 

til de aktier, der modtages som vederlag for de indskudte aktier og det modtagende selskab 

succederer i de modtagne aktivers skattemæssige stilling, således at beskatningen først sker 

ved afståelse af aktiverne.  

 

Der er mulighed for at gennemføre en spaltning med tilladelse fra SKAT efter de subjektive 

bestemmelser i FUL § 15A, stk. 1, 2. pkt. eller uden tilladelse efter de objektive bestemmelser i 

FUL § 15A stk. 1, 4 pkt. hvor de særlige regler jf. 5. – 10. pkt. skal iagttages. Uanset om der 

ønskes gennemført en spaltning med eller uden tilladelse fra SKAT skal de generelle betingelser 

for gennemførelse af en spaltning overholdes.  

 

Generelle betingelser for gennemførelse af en skattefri spaltning:  

For at gennemføre en skattefri spaltning skal de deltagende selskaber være omfattet af 

selskabsdefinitionen i fusionsdirektivet, 2009/133EF artikel 3, der omfatter næsten alle selskaber, 

såfremt der ikke er tale om skattetransparente enheder, f.eks. partnerselskaber. En spaltning kan 

gennemføres enten som en ophørsspaltning, hvor det indskydende selskab ophører og spalter to 

eller flere selskabsdele til nye eller eksisterende selskaber. Alternativt kan spaltningen 

gennemføres som en grenspaltning, hvor det indskydende selskab fortsætter med at eksistere, 

men blot fraspalter en samlet virksomhedsgren, der skal udgøre en selvstændig del af 

virksomheden. Såfremt spaltningen ønskes gennemført som en grenspaltning, er der således 

krav om at alle de indskudte aktiver og passiver kan fungere selvstændigt og udgør en hel 

virksomhed. Kravet har benævnelsen grenkravet, hvilket anses for værende opfyldt, når samtlige 
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aktiver og forpligtelser vedrørende ejendomme ejet af et selskab, der også driver anden 

erhvervsvirksomhed, ønskes fraspaltet.20 

 

Vederlaget: 

Kravet til vederlæggelsen af aktionærerne følger principperne i FUL § 15 a, stk. 2 og der skal 

således ske vederlæggelse i form af aktier samt en eventuel kontant udligningssum, der skal 

svare til handelsværdien af aktionærernes forholdsmæssige ejerandele i det indskydende 

selskab. Såfremt der kun er en aktionær, der vederlægges med aktier i et nystiftet selskab, 

opstået i forbindelse med spaltningen vil kravet pr. definition være opfyldt.  

 

Anmeldelse:  

Det er et ubetinget krav at der senest én måned efter gennemførelsen af spaltningen indsendes 

relevante oplysninger til SKAT. Der skal af det modtagende selskab gives en række oplysninger 

til SKAT, som kan anmeldes digitalt, ligesom at de deltagende selskaber senest samtidig med 

indsendelse af selvangivelsen skal oplyse at de har deltaget i en skattefri omstrukturering. Det er 

en gyldighedsbestemmelse, at der gives oplysninger om spaltningen til SKAT, således at der er 

hjemmel til at gøre spaltningen skattepligtig, såfremt oplysningerne ikke indsendes rettidigt.  

 

Skattefri spaltning med tilladelse – forretningsmæssig begrundelse:  

En skattefri spaltning gennemføres normalvis med udgangspunkt i en tilladelse fra SKAT, 

således at skattemyndighederne har mulighed for at acceptere, alternativt afvise, de påtænkte 

dispositioner.  

 

For at opnå tilladelse fra SKAT, er det et krav at der er tale om en forretningsmæssigt begrundet 

spaltning.21 Hvorvidt der er tale om en forretningsmæssigt begrundet disposition afhænger af 

flere forhold, men det er et ultimativt krav, at dispositionen ikke er begrundet i 

skatteundgåelses- eller skatteunddragelseshensigt.22  

 

I praksis vil generationsskifte i mange tilfælde kunne anvendes som en gyldig 

forretningsmæssig begrundelse for ønsket om at gennemføre en skattefri spaltning. Desuden 

kan ønsket om at udskille en gren af virksomheden i en selvstændig del også være en 

                                                 
20 SKM2006.97.SKAT  
21 Juridisk vejledning C.D.6.1.4.1 Betingelse om gyldige forretningsmæssige årsager  
22 Generationsskifte og omstrukturering – s. 348 
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forretningsmæssige begrundelse. Hvorvidt der foreligger en gyldig forretningsmæssig 

begrundelse kræver altid en konkret vurdering af de samlede forhold.  

 

Skattefri spaltning uden tilladelse – objektive betingelser:  

I stedet for at gennemføre en skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT tillader loven i stedet 

anvendelse af de objektive betingelser, således at en skattefri spaltning, ligesom en 

aktieombytning, kan ske uden forudgående tilladelse fra SKAT.  

 

Ejertidskrav:  

Der er, i lighed med kravet for skattefri aktieombytning uden tilladelse, indført et 3 års 

ejertidskrav ved gennemførelse af skattefrie spaltninger uden tilladelse. Det er en betingelse at 

selskaber, der ejer kapitalandele i et af de deltagende selskaber ikke afstår aktierne i en periode 

på 3 år fra gennemførelsen af spaltningen, dog med den undtagelse at der kan ske efterfølgende 

skattefrie omstruktureringer, der normalt medfører afståelse, så længe at der ikke sker 

vederlæggelse med andet end aktier. Omvendt kan der også gennemføres en skattefri spaltning 

i tilknytning til en skattefri aktieombytning, uden at det har konsekvenser for ejertidskravet. 

Ejertidskravet vil da være tilknyttet aktierne i den seneste skattefri omstrukturering og såfremt 

aktierne sælges inden udløbet af ejertidskravet for den første omstrukturering, vil samtlige 

skattefri omstruktureringer blive anset for værende skattepligtige.  

 

Kontantvederlagsbegrænsning: 

En skattefri spaltning uden tilladelse kan på trods af vederlagskravet, der tilsiger at vederlaget 

delvist kan ske i aktier og delvist i kontantvederlag, ikke ske ved kontantvederlag til aktionærer, 

der på spaltningstidspunktet ejer mindst 10% af kapitalen i det indskydende selskab – ej heller 

hvis aktierne i det indskydende selskab er omfattet af reglerne i ABL § 4 B eller 4 C, således at 

der kan modtages skattefrit udbytte. En eventuel kontant udligningssum vil normalvis blive 

betragtet som udbytte og beskattet dersom.  

 

Flere selskabsdeltagere 

En skattefri aktieombytning uden tilladelse er desuden betinget af, at følgende 3 betingelser 

ikke gør sig gældende; Der er mere end én selskabsdeltager i det indskydende selskab og én 

eller flere af disse af har været selskabsdeltager i mindre end 3 år og ikke samtidig rådet over 



34 

flertallet af stemmerne i det indskydende selskab og i forbindelse med spaltningen bliver 

selskabsdeltagere i et modtagende selskab, hvor de tilsammen opnår stemmeflerhed.23 

 

Korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser: 

Ved skattefrie spaltninger uden tilladelse er det et krav, at forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser, der overdrages svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende 

selskab.24 Bestemmelse skal forhindre, at der ikke kan ske formueforskydning, således at 

spaltningen sker som alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver og at avancen nedsættes i den 

forbindelse. 

 

5.2.3 kombination af skattefrie omstruktureringsmodeller  
 
Som nævnt under henholdsvis reglerne for skattefri aktieombytning og skattefri spaltning, er der 

mulighed for at gennemføre flere skattefri omstruktureringer efter hinanden, uden at dette 

påvirker skattefriheden. Der er således mulighed for at foretage en aktieombytning og 

efterfølgende en spaltning af driftsselskabet, således at en portefølje af ejendomme fraspaltes til 

et særskilt selskab. Situationen er herefter at holdingselskabet ejer både ejendomsselskabet og 

driftsselskabet. De objektive betingelser for gennemførelse af en skattefri aktieombytning er 

relativt enkle at overholde ved simple transaktioner, hvor der ved gennemførelse af en skattefri 

spaltning er yderligere krav, der selv ved enkle spaltninger kan være komplicerede at opfylde. 

Det bør således nøje overvejes hvorvidt der skal ansøges om tilladelse til gennemførelse af de 

skattefri omstruktureringer og særligt, såfremt der ønskes gennemført flere af disse, da der kan 

gives tilladelse ud fra en helhedsvurdering af samtlige forhold og påtænkte dispositioner. 

 

Det står klart, at der i forbindelse med et generationsskifte er mulighed for gennemførelse af en 

række skattefri omstruktureringer, således at der opnås de mest optimale og hensigtsmæssige 

forhold for både erhverver og overdrager. Det kan blandt andet ske ved de to mest almindelige 

omstruktureringsformer i forbindelse med generationsskifter, skattefri spaltning og skattefri 

aktieombytning. En aktieombytning kan gennemføres med henblik på etablering af 

holdingstruktur, således at aktierne efterfølgende kan frasælges skattefrit. Desuden opnås der, 

ved etablering af en holdingstruktur, en risikoafgrænsning, således at overskydende likviditet 

kan udloddes til holdingselskabet skattefrit, hvorfra det kan investeres. En skattefri spaltning 

                                                 
23 Juridisk vejledning C.D.7.2.2 Undtagelser vedrørende spaltning  
24 Juridisk vejledning C.D.7.2.1 hovedregler vedrørende spaltning  
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kan gennemføres både selvstændigt eller i tilknytning til en skattefri aktieombytning. En 

spaltningen kan være en mulighed for at udskille en selvstændig gren af virksomheden, der ikke 

ønskes generationsskiftet eller en større beholdning af ejendomme, likvider mv., således at 

anskaffelsessummen for erhververen bliver mindre.  

 

For Einars vedkommende kan der gennemføres flere skattefrie omstruktureringer, således at der 

opnås optimale forhold i forbindelse med planlægningen af generationsskiftet. Uanset om 

generationsskiftet ønskes foretaget ved et salg via holdingselskab, overdragelse af aktierne med 

succession eller såfremt A/B-modellen ønskes anvendt. Generationsskiftemodellerne er nærmere 

beskrevet i den resterende del af afhandlingen og resultatet af de mest relevant 

omstruktureringsmodeller kan illustreres som følger:  
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Figur 9 – egen tilvirkning 
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5.3 Salg via holdingselskab 

Aktieavancebeskatningsloven giver i visse tilfælde mulighed for at sælge aktier skattefrit, 

således at et selskabs afståelse af unoterede porteføljeaktier som udgangspunkt er skattefri i 

henhold til ABL § 8, såfremt de falder under kategorierne datterselskabsaktier, 

koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier.25 Definitionen på sådanne aktier følger af 

ABL §§ 4A, 4B og 4C og omfatter størstedelen af unoterede aktier.  

 

For at ovenstående bliver relevant ved generationsskifte af Einars Restauration kræves det, at 

der etableres en holdingstruktur mellem Einar og Einars Restauration A/S. Holdingselskabet kan 

etableres på flere måder, hvor en skattefri aktieombytning vil være at anbefale. Der kan desuden 

foretages en skattefri spaltning, såfremt det besluttes at ejendommene ikke skal overdrages på 

nuværende tidspunkt.  

 
5.3.2 Skattemæssige konsekvenser ved salg via holdingselskab 
 

Såfremt der i gennemføres en omstrukturering ved en skattefri aktieombytning af Einars 

Restauration A/S, således at selskabsstrukturen ser ud som i figur 6, vil Einar Holding A/S, efter 

udløbet af ejertidskravet efter 3 år, have mulighed for at sælge aktierne i Einars Restauration A/S 

skattefrit, i henhold til bestemmelserne i ABL § 8. Det vil samtidig medføre at Einars 

anskaffelsessum for aktierne i Einars Restauration A/S, opgjort til t. DKK -3.081 i forbindelse med 

en skattefri virksomhedsomdannelse, vil bliver overført til aktierne i Einar Holding A/S. 

Realisation af den latente skat vil således først blive aktuel, når aktierne i Einar Holding A/S 

afstås. Det være sig ved enten salg, likvidation eller konkurs.  

 

Omstruktureringen vil altså spare Einar skatten af aktieavancen, når aktierne i driftsselskabet 

sælges til Bent og Hans, da Einar i så fald ville sælge aktierne via sit holdingselskab i stedet for 

personligt. Det vil samtidigt lade Einar beholde en overskydende likviditet i sit holdingselskab, 

der først bliver beskattet, når der hæves udbytte fra holdingselskabet. Imidlertid vil 

overskydende likviditet kunne investeres gennem holdingselskabet med løbende beskatning af 

gevinster på 22% (2018-niveau) til følge. 

 

                                                 
25 ABL §8 
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Ovenstående løser dog ikke finansieringsproblematikken for Bent og Hans, der ikke umiddelbart 

har de store likviditetsmæssige ressourcer og ønsker en løsning hvor der kræves så lille et 

kapitalindskud som muligt. Desuden kan det være ganske svært at opnå finansiering via de 

almindelige banker til køb af restaurationsvirksomhed og særligt goodwill, der vejer tungt. 

Såfremt finansiering kunne opnås eksternt ville Bent og Hans med fordel kunne købe aktierne 

via nystiftede holdingselskaber, således at den forventelige fremtidige overskydende likviditet 

fra driften kan udloddes skattefrit til deres holdingselskaber i medfør af SEL § 13, stk. 1 nr. 2. 

Overskydende likviditet vil således kunne anvendes til afdrag på den optagne gæld uden at der 

først sker beskatning, bortset fra almindelig selskabsskat i driftsselskabet.  

 

Som alternativ til den eksterne finansiering kunne overdragelsen ske via oprettelse af et 

gældsbrev fra Einar Holding A/S til sønnernes respektive holdingselskaber, således at der i 

samme omfang som ovenstående ville kunne ske afdrag på gælden, med selskabsbeskattede 

midler til 22% og gælden derfor hurtigere ville kunne afvikles. Gældsbrevene ville skulle 

renteberigtiges løbende til en nærmere fastsat rente, svarende til markedsrente på et sådant 

gældsforhold. 

 

Det er dog klart, at denne løsning indebærer, at Einar når han trækker pengene ultimativt ud af 

sit holdingselskab ikke kan undgå beskatning af provenuet som aktieindkomst. Dog er det værd 

at bemærke at den negative anskaffelsessum ikke kommer til beskatning før end aktierne i 

holdingselskabet afstås.  

 

Salg af aktierne via et holdingselskab, kan ligeledes ske ved først at foretage en skattefri 

aktieombytning og efterfølgende skattefri spaltning, således at ejendommene udskilles i et 

særskilt selskab, som illustreret i figur 8 og 9. Ved denne løsning bliver finansieringen mindsket 

for Bent og Hans og Einar vil kun modtage provenu fra salg af driftsdelen, der er betydeligt 

mindre end ved et samlet salg. Herefter betaler driftsselskabet husleje til Einar Ejendomme A/S 

og Einar ejer fortsat ejendommene. Såfremt Einar på et senere tidspunkt ønsker at overdrage 

ejendommene til sønnerne kan dette efterfølgende ske ved et salg af Einar Ejendomme A/S til 

sønnerne efter samme principper som ovenstående, alternativt ved anvendelse af en anden 

generationsskiftemodel. 
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Skattelovgivningen giver i tillæg til ovenstående mulighed for at afstå aktier personlig, uden 

omgående beskatning af avancen, også benævnt overdragelse af aktier med succession, hvilket 

er behandlet i følgende afsnit.   

 
5.4 Overdragelse af aktier med succession 

ABL § 34 tillader en aktionær at overdrage hele eller dele af sin virksomhed i selskabsform til en 

nærmere bestemt personkreds, hvor særligt overdragelse til familien er relevant. Overdragelse af 

et selskab med succession kræver kun en overdragelse af helt ned til én procent af 

selskabskapitalen og indebærer, at der ikke udløses beskatning af en avance for overdrageren, 

men at erhververen derimod succederer i overdragerens sted, for så vidt angår anskaffelsessum, 

tidspunkt for anskaffelsen og hensigten med anskaffelsen. Det betyder også, at den latente skat 

hvilende på aktierne overtages af erhververen og vil komme til beskatning den dag erhververen 

afstår aktierne. Fordelen i overdragelse med succession opstår blandt andet, da der ikke udløses 

beskatning og ikke kræves frigivet likviditetsmæssige ressourcer til betaling af skatten. Reglerne 

om succession er også særligt relevante, når en virksomhed f.eks. ønskes overdraget ved 

gaveoverdragelse eller delvis gaveoverdragelse.  

 

I det følgende vil reglerne om overdragelse af aktier med succession blive gennemgået og 

beskrevet ved anvendelse i generationsskiftet af Einars Restauration A/S, det være sig 

overdragelse af aktier med succession, med og uden gaveelement samt overdragelse af aktier 

med succession på holdingniveau og driftsniveau. Desuden omtales gaveoverdragelse uden 

succession for at synliggøre fordelene ved anvendelse af reglerne om succession. 

 
5.4.1 Reglerne for overdragelse af aktier med succession 

 

De generelle bestemmelser for overdragelse af aktier med succession findes i ABL § 34 og 

indebærer, at der ved overdragelse af aktier er mulighed for at erhververen kan succedere i 

overdragerens skattemæssige stilling. Når reglerne for overdragelse af aktier med succession 

ønskes anvendt bør flere forhold og de generelle bestemmelser iagttages.  

 

Personkredsen:  

Ved anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier er det vigtigt at være opmærksom på 

hvilke personer, der er omfattet af reglerne. Overdragelsen efter ABL § 34 kan altså kun ske til 

børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og samlevere omfattet af BAL § 22, stk. 1, litra d. 



39 

Adoptionsforhold og stedbørnsforhold sidestilles med naturlige slægtsforhold.26 Det bemærkes, 

at bestemmelsen er udtømmende og at der ikke kan overdrages aktier med succession til andre 

end de i bestemmelsen nævnte personer, dog således at overdragelsen kan omgøres hvis det 

sker inden for 5 år og overdragelsen sker til den person, som aktierne blev erhvervet fra. Det er 

særligt relevant i tilfælde hvor en virksomhed er blevet overdraget fra forældre til børn og 

børnene ikke længere ønsker eller er i stand til at drive virksomheden videre. 

 

Aktierne:  

Kravene til de overdragne aktier skal også bemærkes, når der ønskes foretaget et 

generationsskifte ved anvendelse af reglerne om succession. Alle aktier omfattet af ABL kan 

som udgangspunkt overdrages. Dog fremgår af ABL § 34, at aktier omfattet af ABL § 19, 

omfattende investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber, ikke kan overdrages med 

succession. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at der som minimum skal overdrages 1% af 

aktiekapitalen i det overdragne selskab. 

 

En anden vigtig bestemmelse i relation til aktierne er, at der skal være tale om aktier i 

erhvervsmæssig virksomhed. Kravet indebærer, at der ikke kan overdrages aktier med 

succession, såfremt der er tale om aktier i et selskab, der i væsentligt omfang består af aktiver af 

ikke-erhvervsmæssig karakter. Aktiver af ikke-erhvervsmæssig karakter er defineret som 

udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer og lignende.27 Kravet er indført, 

da successionsreglerne ikke ønskes anvendelige på passiv investering og benævnes ofte 

”pengetanksreglen”. Ifølge betingelsen anses en virksomhed for i væsentligt omfang at bestå af 

passiv investering af ikke-erhvervsmæssig karakter når mindst 50% af selskabets indtægter 

gennemsnitligt over de seneste år 3 år stammer fra sådan aktivitet eller hvis handelsværdien af 

selskabets ejendomme, kontanter, værdipapirer o.l. gennemsnitligt over de seneste 3 år udgør 

mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. 

 

Kravene til anvendelse af reglerne om succession vurderes opfyldt i Einars tilfælde, såfremt der 

ønskes overdraget virksomheden samlet, hvad enten Einar ønsker at overdrage aktierne i Einars 

Restauration A/S eller først ønsker at foretage en aktieombytning og derefter overdrage aktierne 

i Einar Holding A/S. Einar ønsker at overdrage 50% af aktierne til hver af sine børn og selskabet 

                                                 
26 Generationsskifte og omstrukturering – s. 74 
27 Omstrukturering og generationsskifte – s. 77 
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er ikke omfattet af pengetanksreglen, da der ikke er tale om passiv investering i ejendommene, 

men erhvervsmæssig virksomhed, da virksomheden udøves fra de ejede ejendomme. Såfremt 

Einar ønsker at udskille ejendomsdelen og derefter overdrage Einars Restauration A/S, 

alternativt aktierne i et etableret holdingselskab, vil disse ligeledes kunne overdrages med 

succession. Hertil bemærkes at aktierne i ejendomsselskabet ikke vil kunne overdrages med 

succession, da de vil blive omfattet af pengetanksreglen om ikke-erhvervsmæssige aktiver.28 

Ejendomme, der ikke anvendes erhvervsmæssigt i selskabet der overdrages, betragtes som 

ikke-erhvervsmæssige aktiver og et selskab udelukkende bestående af udlejningsejendomme vil 

således ikke kunne overdrages med succession. Løsningen på dette forhold kan, såfremt 

ejendommene ønskes overdraget med succession til sønnerne på et senere tidspunkt, være at 

ejendomsselskabet fusioneres med driftsselskabet, hvortil Einar vederlægges med aktier i det 

fælles selskab. Ejendommene vil herefter igen overgå til erhvervsmæssige bygninger og der vil 

kunne succederes i disse aktier.  

 

5.4.2 Gaveoverdragelse uden succession    
 
For at beskrive anvendeligheden af reglerne om succession, er det vigtigt at forstå hvordan en 

simpel gaveoverdragelse uden anvendelse af reglerne om succession ville fungere.  

 

Reglerne for gaveoverdragelse til børn er beskrevet i BAL kapital 5 omhandlende afgift af gaver. 

Da børn er omfattet af personkredsen i BAL § 22, stk. 1, vil en gave fra Einar til Hans og Bent 

være omfattet af reglerne om gaveafgift i henhold til denne lov. Gaver til andre end de af loven 

omfattede personer vil være almindeligt indkomstskattepligtige efter SL § 4.  

 

Under de nuværende forhold skal der af børnene betales en afgift på 15% af beløbet, der 

overstiger et grundbeløb.29 Det må dog forventes at et generationsskifte af Einars Restauration 

A/S tidligst vil blive gennemført i 2023 hvilket vil resultere i, at afgiften som følge af ændringer til 

loven er nedsat til 5%, hvorfor denne værdi anvendes ved beregninger.30 Afgiften beregnes på 

baggrund af værdiansættelsen af virksomheden, der udgør værdien af den afgiftspligtige gave 

ved overdragelse af en virksomhed. Reglerne for gaveafgift giver to muligheder for nedsættelse; 

nedsættelse af aktiernes værdiansættelse med den latente skatteforpligtelse, der påhviler 

aktierne eller beregning af passivpost til fradrag i den gaveafgiftspligtige værdi.  

                                                 
28 Juridisk vejledning C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession  
29 Omstrukturering og generationsskifte – s. 92  
30 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-og-gaveafgift-faktaside  
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Ved nedsættelse af aktiernes værdiansættelse foretages en konkret vurdering af den overtagne 

latente skatteforpligtelse værdi, der ifølge SKAT må ligge under kurs 100.31 Der foretages således 

et nedslag i aktiernes værdiansættelse. En anden mulighed ved gaveoverdragelse er beregning 

af en passivpost, således at den gaveafgiftspligtige værdi nedsættes med 22% af den beregnede 

aktieavance på overdragelsestidspunktet. Det fremgår af SKM2011.406 SKAT, at der ikke kan 

gives nedslag i handelsværdien samtidig med at der beregnes en passivpost, men at 

skatteyderen har krav på det størst beregnede af de to nedslag.32 

 

Såfremt Einar overdrager aktierne i Einars Restauration A/S til hver af sine børn ved en gave, og 

reglerne for succession ikke anvendes vil det have betydeligt utilsigtede skattemæssige 

konsekvenser. Det vil medføre, at der skal betales skat af aktieavancen efter reglerne beskrevet i 

afsnit 5.1 samtidig med, at der beregnes en gaveafgift af den afgiftspligtige gave. Dette vil 

medføre, at der såfremt værdiansættelsen pr. 31.12.17 anvendes, realiseres en samlet 

avancebeskatning på op til ca. 16,6 mio. kr., svarende til 42% af den skattepligtige avance, der 

kan opgøres til maksimalt 39,5 mio. kr. I tillæg dertil kommer skatten af gaven, der kan opgøres 

til 5% af den afgiftspligtige værdi, opgjort til 27,7 mio. kr. ved anvendelse af passivposten, 

hvorefter afgiften udgør ca. 1,4 mio. kr. Beløbene vil udgøre henholdsvis 11,2 mio. kr. i 

avancebeskatning og 0,9 mio. kr. i gaveafgift såfremt ejendommene ikke overdrages. Beløbet vil 

således være men vil stadig udgøre et betydeligt beløb.  

 

Ved beregning af passivposten kontra nedslag i handelsværdien er det vigtigt at holde for øje, at 

et nedslag i handelsværdien skal ske under hensyntagen til hvorvidt og hvornår forpligtelsen 

bliver aktuel.33 Passivposten er anvendt, da der er stor usikkerhed om kursværdien på den 

latente skatteforpligtelse og da generationsskiftet ikke skal finde sted før om en årrække 

vurderes det unødvendigt at udføre en større teoretisk beregning af denne. Den samlede skat af 

overdragelsen andrager således maksimalt 18 mio. kr. uden at Einar har opnået nogen reel 

likviditetsmæssig fortjeneste til pensionstilværelsen, da overdragelsen er sket som gave. Der er 

således heller ikke likviditet til at betale skatten, hvorfor denne løsning er yderst 

uhensigtsmæssig og det er altså her reglerne om succession bliver særligt relevante.  

 
  

                                                 
31 Juridisk vejledning C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C 
32 SKM2011.406 SKAT 
33 SKM2012.479.LSR  
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5.4.3 Overdragelse med succession og fuldt vederlag 

 

En overdragelse med succession til børn vil ofte være forbundet med et gaveelement, alternativt 

udstedelse af anfordringsgældsbreve, således at overdragelsen kan gennemføres med færrest 

konsekvenser for alle involverede parter. Det ses derfor ofte, at reglerne omkring overdragelse 

med succession blandes sammen med reglerne omkring vederlaget for overdragelsen. Selv om 

overdragelsen sker med succession og der er taget stilling til den skattemæssige behandling i 

denne henseende, skal der stadig tages stilling til hvorledes vederlaget skal erlægges. 

Vederlaget kan erlægges ved enten kontant vederlag eller gaveoverdragelse samt en 

kombination af disse. Dette afsnit beskriver de forhold, der gør sig gældende såfremt 

overdragelsen med succession sker mod fuldt vederlag.  

 

Såfremt der sker overdragelse med fuldt vederlag vil Einar modtage et vederlag svarende til 

handelsværdien af aktierne på 36,4 mio. kr. eller 23,6 mio. kr. henholdsvis med og uden 

overdragelse af ejendommene. I ovenstående gives dog jf. afsnit 5.4.2 nedslag for den latente 

skatteforpligtelse, der overtages i forbindelse med overdragelsen, således at handelsværdien af 

aktierne nedsættes med et beløb, der for enkelthedens skyld fastsættes til 5 og 7 mio. kr., 

hvorefter handelsværdien udgør 29,4 mio. kr. henholdsvis 18,6 mio. kr. Beløbet kan som 

udgangspunkt erlægges enten ved udstedelse af gældsbreve eller ved kontant vederlæggelse. Da 

hverken Bent eller Hans har den fornødne likviditet til betale et større vederlag nu og her, vil en 

overdragelse med fuldt vederlag skulle tilvejebringes ved udstedelse af gældsbreve. Einar vil 

således have et tilgodehavende hos Bent og Hans hvorved de løbende kan afdrage på 

gældsbrevet med overskuddet fra driften. Afdragene skal dog ske med udbytte-/lønbeskattede 

midler og vil tage længere tid end situationen hvor overdragelsen sker mellem holdingselskaber, 

således at der kan afdrages med selskabsbeskattede midler. Desuden vil en overdragelse med 

fuldt vederlag medføre at Einar modtager det samlede vederlag for sine aktier i Einars 

Restauration A/S, således at han vil modtage en betydeligt større afståelsessum, end de 10 mio. 

kr., der var ønsket til pensionstilværelsen.  

 
5.4.4 Delvis gaveoverdragelse med succession 
 
Overdragelse af aktier med succession kan som anført ske ved, at erhververen betaler fuldt 

vederlag for aktierne, ved at erhververen modtager aktierne som en gave, der betales gaveafgift 

af, eller ved en kombination af kontant vederlag og gaveoverdragelse. Følgende illustrerer de 

forhold, der gør sig gældende i tilfælde af, at aktierne overdrages med succession ved delvist 
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vederlag og delvis gaveoverdragelse. Det kontante vederlag kan også bestå i oprettelse af 

anfordringsgældsbrev, der kan nedskrives løbende med bundgrænsen for gaveafgift og desuden 

afdrages løbende med overskydende likviditet fra driftsselskabet.  

 

De generelle regler for succession skal stadig iagttages og reglerne for beregning af gaveafgift 

gør sig ligeledes stadig gældende. Det væsentligste element i gaveoverdragelsen med 

succession er igen det forhold, at skatten af aktieavancen udskydes, hvilket ikke kræver frigjort 

likviditet til betaling af skatten. Det er således en attraktiv metode til finansiering af et 

generationsskifte og kræver hverken skattebetaling fra overdragerens side eller betaling for 

aktierne fra erhververs side. Den eneste omgående skattebetaling vil være gaveafgiften, der skal 

anmeldes senest 1. maj i det efterfølgende år efter gavens modtagelse. 

Under hensyntagen til det særlige forhold, at Einar ikke har behov for fuldt vederlag for sit salg af 

aktierne, men blot en forventning om at modtage ca. 10 mio. kr. til pensionstilværelsen og da en 

foreløbig værdiansættelse af Einars Restauration A/S udviser i omegnen af 36,4 mio. kr., 

henholdsvis 23,6 mio. kr. uden ejendommene, er det nærliggende at overveje en gennemførelse 

af generationsskiftet ved delvis gaveoverdragelse. Da hverken Bent eller Hans umiddelbart har 

økonomiske ressourcer til at betale 5 mio. kr. hver er det desuden hensigtsmæssigt at se på 

muligheden for erlæggelse af vederlaget i form af oprettelsen af et gældsbrev, der med fordel kan 

oprettes som anfordringsgældsbreve uden krav om renteberigtigelse, således at Bent og Hans 

kan afdrage når de har likviditet til det.  

 

Denne mulighed indebærer, at vederlaget for aktierne i Einars Restauration A/S erlægges efter 

følgende model:  

  

Beløb i t. DKK 

 

Med ejendomme 

 

Uden ejendomme 

 
Vederlag erlagt i form af gældsbrev, Bent 

 
5.000 

 
5.000 

Vederlag erlagt i form af gældsbrev, Hans 5.000 5.000 

Gave til Bent og Hans 26.419 13.634 

 
Vederlag i alt  

 
36.419 

 

 
23.634 

 

Tabel 1 – egen tilvirkning: Specifikation af vederlag ved delvis gaveoverdragelse  
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Såfremt vederlæggelsen sker i henhold til ovenstående, vil det samtidig betyde en nedbringelse 

af gaveafgiften, idet passivposten ikke ændres på trods af gavens nedsættelse. SKAT har altså 

ikke mulighed for at nedsætte passivposten efter forholdet mellem gave og vederlag.34 Der 

lægges vægt på, at formålet med passivposten er at kompensere erhververen for den overtagne 

udskudte skat, der hviler på aktierne og at der er tale om en samlet overdragelse af alle aktierne. 

Gaveafgiften kan herefter opgøres til ca. 0,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. henholdsvis med og uden 

overdragelse af ejendomme og ved anvendelse af den nuværende værdiansættelse, hvilket er en 

besparelse på ca. 0,5 mio. kr. svarende til gaveafgiften af de oprettede gældsbreve på 10 mio. kr. 

 

En delvis gaveoverdragelse af aktier med succession kan således være yderst fordelagtig og i 

Einars tilfælde kan reglerne være særligt anvendelige, da Einar har gjort sig klart på forhånd hvor 

meget han har behov for til pensionstilværelsen, ligesom at reglerne kan være særligt 

fordelagtige, når børnene ikke har de store økonomiske ressourcer til at betale et kontant 

vederlag nu og her. Desuden er der ved anvendelse af reglerne for skattefri spaltning mulighed 

for ikke at lade ejendommene indgå i overdragelsen, hvilket vil nedsætte behovet for gave 

yderligere, alternativt øge gaveandelen, således at Einars formue er placeret i ejendommene, der 

med fordel enten kan sælges til Hans og Bent senere eller sælges til en ekstern part, såfremt 

dette skønnes mere fordelagtigt set fra et driftsøkonomisk perspektiv.  

 

5.4.5 Konsekvenser for overdrager 
 
Såfremt reglerne for overdragelse af aktier med succession anvendes vil det, for overdrageren, 

have relativt begrænsede skattemæssige konsekvenser. Dette skyldes forholdet, at en 

overdragelse af aktierne med succession ikke vil udløse nogen avancebeskatning for Einar og at 

efterfølgende forhold i virksomheden mv. er Einars skatteopgørelse uvedkommende.  

 

I relation til de likviditetsmæssige forhold og Einars krav til likviditetsoverskud er en fuld 

gaveoverdragelse, hvor Einar ikke modtager noget provenu fra afståelse udelukket. Såfremt 

generationsskiftet skal gennemføres ved anvendelse af reglerne om succession, kan Einars 

likviditetsmæssige forhold illustreres som følger afhængigt af valget af model: 

 

                                                 
34 Se TfS 2001.174 LSR 



45 

 

 

 

Figur 10 – egen tilvirkning: Samlet modtaget likviditet for Einar med og uden ejendomme over tid. 
 
 
Det ses her, at Einar ved fuld gaveoverdragelse, ikke vil modtage noget provenu og at Einar ved 

fuldt vederlag vil modtage samtlige 29,4 mio. kr., henholdsvis 18,6 mio. kr. selskabet er 

værdiansat til, fratrukket latent skatteforpligtelse. En mellemløsning er den beskrevne løsning 

omhandlende delvis gaveoverdragelse og delvis berigtigelse af vederlaget i form af gældsbreve. 

Einar vil ved denne løsning ikke modtage nogen kontant betaling ved afståelsen, men vil 

løbende modtage de 10 mio. kr., som ønsket både ved overdragelse med og uden ejendomme. 

Dette dog såfremt at Bent og Hans driver virksomheden forsvarligt videre og muliggør 

udlodning, til brug for afdrag på gældsbrevene. De modtagne afdrag vil være skatteopgørelsen 

uvedkommende og såfremt gældsbrevene oprettes som anfordringsgældsbreve kan disse være 

rentefrie og uden løbende renteberigtigelse. 

 

Skattemæssigt vil, afhængigt af modelvalg, skulle betales mellem 0 – 1,4 mio. kr. i gaveafgift. 

Såfremt der vælges delvis gaveoverdragelse kan gaveafgiften pt. fastsættes til 0,9 mio. kr. eller 

0,4 mio. kr. henholdsvis med og uden overdragelse af ejendommene. Gaveafgiften kan med 

fordel betales af Einar, der har likviditeten til at betale denne. Fordelen består i, at der i så fald 

ikke skal betales afgift af gaveafgiften, når denne betales af giveren. De anvendte beregninger af 

aktieavance, passivpost og gaveafgift er illustreret nedenfor:  
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Beløb i t. DKK Med ejendomme Uden ejendomme 

Handelsværdi af aktierne  36.419 23.634 
Skattemæssig anskaffelsessum -3.084 -3.084 

Beregnet avance 
 

39.503 26.718 

Passivpost, 22% heraf  8.691 5.878 

     
Gaveafgift ved fuld gaveoverdragelse   
     
Handelsværdi af aktierne   36.419 23.634 
Nedsættelse med passivpost   -8.691 -5.878 

Gaveafgiftspligtig værdi 27.728 17.756 

Gaveafgift, 5% heraf  1.386 888 

     
Gaveafgift ved anvendelse af gældsbreve på 10 mio. kr. 

     
Handelsværdi af aktierne   36.419 23.634 
Vederlæggelse med gældsbreve   -10.000 -10.000 
Nedsættelse med passivpost   -8.691 -5.878 

Gaveafgiftspligtig værdi 17.728 7.756 

Gaveafgift, 5% heraf  886 388 

 

Tabel 2 – egen tilvirkning: Beregning af avance, passivpost og gaveafgift  



47 

5.4.6 Konsekvenser for erhverver  

 

Såfremt Bent og Hans erhverver aktierne med succession vil de succedere i Einars 

skattemæssige position for så vidt angår anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt med 

anskaffelsen. Anskaffelsestidspunkt og hensigten med anskaffelsen af aktierne er umiddelbart 

ikke relevant, da der ikke påhviler ejertidsnedslag på aktierne og da aktierne ikke er erhvervet 

som led i næringsforhold. Det væsentligste forhold vedrørende overtagelsen af den 

skattemæssige position er den skattemæssige anskaffelsessum på aktierne, der overtages fra 

Einar. Bent og Hans overtager således den oprindelige negative anskaffelsessum, således at de 

hver har en anskaffelsessum for 50% af aktierne på t.DKK – 1.542. Forholdet bliver særligt 

relevant, såfremt Bent eller Hans senere ønsker at afstå aktierne og reglerne om succession ikke 

anvendes, hvorefter de vil blive skattepligtige af den negative anskaffelsessum.  

 

Afhængigt af valg af model kan Bent og Hans’ likviditetsbehov ved overdragelsen illustreres 

således:  

 

 

Figur 11 – egen tilvirkning: Likviditetsbehov nu og her for Bent og Hans 
 

Såfremt overdragelsen sker ved fuld gaveoverdragelse er likviditetsbehovet begrænset til 

gaveafgiften. Løsningen er dog ikke optimal, da Einar ikke opnår vederlag til brug for 

pensionstilværelsen.  
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Sker overdragelsen med fuldt vederlag vil likviditetsbehovet være den fulde anskaffelsessum, der 

vil være yderst svær at opnå for Bent og Hans. Alternativt skulle en sådan overdragelse 

finansieres ved oprettelse af gældsbreve, der løbende blev afdraget. Under hensyntagen til de 

store beløb og Einars relativt beskedne likviditetsbehov, er løsningen dog heller ikke helt 

hensigtsmæssig for hverken Einar, Bent eller Hans.  

 

Såfremt den sidste løsning anvendes og der foretages en delvis gaveoverdragelse samt 

erlæggelse af restvederlaget i form af gældsbreve vil det ikke kræve anden likviditet end betaling 

af den beregnede gaveafgiften pt. på 0,4 - 0,9 mio. kr. afhængigt af om der også foretages en 

overdragelse af ejendommene. Betalingen kan som anført foretages af Einar og vil i så fald ikke 

kræve træk på nogen likviditetsmæssige ressourcer for Bent og Hans.   

 

For erhververne Bent og Hans vil der fremadrettet være oprettet to gældsbreve på hver 5 mio. 

kr., der skal betales tilbage over årrække. Såfremt det besluttes at oprette gældsbrevene som 

anfordringsgældsbreve kan de undlades forrentet og Bent og Hans kan afdrage løbende når de 

har likviditet til det. Likviditeten forventes, at opstå løbende som følge af positiv udvikling i 

virksomheden, således at der kan udloddes udbytte til Bent og Hans. Det er dog vigtigt at være 

opmærksom på det forhold, at udbytterne er skattepligtige for Bent og Hans, således at der ikke 

er adgang til afdrag på gælden til lavt beskattede midler. Det er altså først når udbyttet er 

udloddet til Bent og Hans med udbytteskat til følge, at pengene kan avendes til afdrag på deres 

respektive gældsbreve. 

 

Det bemærkes desuden, at et generationsskifte kan ske både på driftsniveau og holdingniveau, 

således at der i stedet for succession i aktierne i Einars Restauration A/S succederes i aktierne i 

Einar Holding A/S, der kan stiftes ved en skattefri aktieombytning omtalt underafsnit 5.2. 

Successionen kan dog kun ske i personligt ejede aktier og Bent og Hans vil altså ikke kunne 

succedere i aktierne i Einars Restauration A/S, såfremt der allerede er gennemført en 

aktieombytning. Der vil i så fald skulle succederes på holdingniveau, hvis reglerne om 

overdragelse med succession ønskes anvendt.  

 

Der er dog intet til hinder for, at en overdragelse af aktier med succession gennemføres først, 

hvorefter der foretages yderligere led i generationsskiftet. Det være sig f.eks. overdragelse af 

aktierne i Einars Restauration A/S med succession, hvorefter der foretages en skattefri 
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50 %  50 %  

Figur 12 – egen tilvirkning: Selskabsstruktur ved overdragelse  

med succession og efterfølgende aktieombytning og spaltning 

aktieombytning og efterfølgende en skattefri spaltning, således at holdingselskabet spaltes og 

aktierne i Einars Restauration A/S ejes efter følgende model:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.7 Delkonklusion  
 
Det står klart at reglerne om succession er særdeles anvendelige og med til at lette en byrde for 

erhvervslivet, når virksomheder skal generationsskiftes. Der er flere fordele ved anvendelse af 

reglerne om overdragelse af aktier med succession, herunder den klart største fordel, at der ikke 

kræves frigjort likviditet til betaling af den skat, der opstår som følge af en aktieavance. Desuden 

er reglerne særligt anvendelige, når der ønskes overdraget aktier i erhvervsmæssige 

virksomheder ved gaveoverdragelse eller delvis gaveoverdragelse. En gaveoverdragelse uden 

anvendelse af reglerne om succession kan være en bekostelig affære og gavner umiddelbart 

ingen parter, i de tilfælde hvor der er betydelige aktieavancer.  

 

I Einars tilfælde vil særligt reglerne om overdragelse af aktier med succession være anvendelige 

såfremt modellen ved delvis gaveoverdragelse og delvis vederlæggelse i form af gældsbreve 

anvendes, idet der ikke udløses beskatning af aktieavancen, men alligevel giver mulighed for at 

Einar på sigt kan opnå de ønskede vederlag. Desuden vil de nyligt lempede regler for 
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gaveafgifter betyde, at en gaveafgift kan holdes inden for rammerne af Einars nuværende 

kapitalsituation og samtidig vil det betyde at Bent og Hans ikke skal ud og finde ekstern 

finansiering til erhvervelsen af aktierne samt at der ikke er behov for andre træk på deres 

likviditetsmæssige ressourcer. Dette er tilfældet uanset om ejendommene ønskes overdraget 

eller ej. Ejendommene kan dog overdrages med en relativt beskeden merbeskatning i form af 

gaveafgift, da Einar allerede ved oprettelsen af gældsbrevene har modtaget det ønskede 

vederlag, hvorfor dette umiddelbart er den mest optimale løsning.  

 

Overdragelse af aktier ved succession medfører omvendt at erhververne, altså Bent og Hans 

succederer i anskaffelsessummen på aktierne, således at de overtager en betydelig latent 

skatteforpligtelse, der vil komme til realisation når og hvis aktierne en dag afstås uden 

anvendelse af reglerne om succession. Desuden medfører oprettelsen af gældsbrevene, at Bent 

og Hans først kan afdrage med fremtidige overskud, når overskuddene er udloddet til Bent og 

Hans personligt, med betaling af udbytteskat til følge. Det er således ikke muligt at anvende lavt 

beskattede midler til afdrag på gældsbrevene.  

 

5.5 A/B-modellen  

Når et generationsskifte planlægges i god tid forud for sin gennemførelse, er der mulighed for at 

opnå attraktive finansieringsmuligheder ved anvendelse af A/B – modellen og altså den 

situation hvor en virksomhed genererationsskiftes ved etablering af henholdsvis A-aktier og B-

aktier, hvoraf navnet. Modellen omfatter situationen hvor overdrageren og altså den nuværende 

ejer tildeles en forlods udbytteret til sine A-aktier samtidig med at erhververen kan tegne eller 

købe B-aktier til en lavere kurs, der ikke har denne udbytteret. Når den forlods udbytteret er fuldt 

udbetalt kan aktieklasserne opløses og A-aktierne kan afhændes, således at erhververen har fuld 

kontrol over virksomheden og generationsskiftet kan afsluttes. Dette tillader en indtrædende 

aktionær at erhverve aktierne til en meget fordelagtig kurs og finansieringen stammer således 

fra det fremtidige driftsoverskud i virksomheden.  

 

A/B-modellen vil oftest blive anvendt i forbindelse med en eller flere typer af omstruktureringer, 

således at der opnås de mest optimale forhold for gennemførelsen af generationsskiftet. Det 

være sig f.eks. ved etablering af holdingstruktur eller fraspaltning af en virksomhedsgren.  

 



51 

Et sådant generationsskifte hvor A-aktier og B-aktier tildeles forskellige udbytterettigheder, kan 

være særdeles fordelagtigt, såfremt et glidende generationsskifte kan accepteres og såfremt den 

krævede udbytteret forventes at kunne realiseres inden for en overskuelig årrække.   

 
 
A/B-modellen tager altså udgangspunkt i at generationsskiftet sker løbende og over en årrække 

samtidig med at den stiller krav til parternes enighed i den periode de ejer aktierne i fællesskab. 

A/B-modellen kan opdeles i følgende delprocesser:  

 

 

Figur 13 – egen tilvirkning: A/B – modellen forløb 

 

5.5.1 Etablering af aktieklasser 
 
Den første delproces i anvendelsen af A/B-modellen er etableringen af grundlaget for den forlods 

udbytteret. Grundlaget består i etableringen af forskellige aktieklasser, normalt A-aktier og B-

aktier, hvor der er knyttet en særlig udbytteret til A-aktierne. Etableringen af de forskellige 

aktieklasser sker i praksis ved en vedtægtsændring, der fastsætter aktierettighederne for de 

forskellige aktieklasser.35 Det er således her den forlods udbytteret beskrevet nærmere under 

afsnit 5.5.3 defineres. Det er vigtigt at bemærke problematikken i ABL § 30, stk. 1, der sidestiller 

en vedtægtsændring med afståelse, såfremt der sker ændringer i aktiernes økonomiske 

rettigheder. A/B-modellen kan derfor kun finde anvendelse, i de tilfælde vedtægtsændringen 

sker inden nytegning af B-aktierne, da det på vedtægtsændringstidspunktet er den eksisterende 

                                                 
35 Lærebog om indkomstskat – s. 1032 

Etablering af aktieklasser

Tegning eller køb af B-aktier
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aktionær, der ejer alle aktierne, hvorfor der ikke kan ske en formueforskydning og en sådan 

vedtægtsændring derfor ikke anses for afståelse.36 Derimod vil en vedtægtsændring, hvor f. eks. 

A-aktier ændres til B-aktier med tilhørende ophævelse af en udbytteret, i skattemæssigt 

henseende blive sidestillet med afståelse og altså som om aktierne var ombyttet,37 hvilket 

umiddelbart vil medføre beskatning. Vedtægtsændringer i forbindelse med A/B-modellen skal 

således altid overvejes med særligt fokus på den skattemæssige betydning af ændringerne.  

 

5.5.2 Tegning af b-aktier 
 
Efter der er etableret aktieklasser skal der tegnes B-aktier, hvilket i praksis kan ske ved enten 

nytegning eller overdragelse af B-aktier, fra den eksisterende aktionær, der kan have modtaget 

B-aktierne ved vedtægtsændringerne. Normalvis foregår tegningen af B-aktier ved en 

kapitalforhøjelse og altså en nytegning af B-aktier til markedskursen, der ved korrekt 

værdiansættelse af den forlods udbytteret kan gøres yderst beskeden. En sådan nytegning 

medfører som udgangspunkt ikke beskatning for den eksisterende aktionær, da kapitalejerens 

værdi af aktierne er uændret som følge af den forlods udbytteret, således at der ikke er sket en 

formueforskydning.  

 

Modsat er der også mulighed for at aktieklasserne først etableres og at den eksisterende 

kapitalejer overdrager B-aktierne til den indtrædende aktionær. En sådan overdragelse vil være 

omfattet af de almindelige bestemmelser om afståelse og udgangspunktet er således, at der skal 

ske avancebeskatning. En afståelse af aktierne i personligt regi, vil således resultere i 

beskatning af aktieavancen og en afståelse via holdingselskab vil være skattefrit for selskabet. 

Fastsættelse af kursen skal altid ske til markedsværdi og vil have indflydelse på den forlods 

udbytteret, såfremt der ikke ønskes overdragelse til en høj værdi. 

 

En etablering af aktieklasser vil ved generationsskifte af Einars Restauration A/S kunne 

gennemføres enten ved at Hans og Bent nytegner B-aktier i Einars Restauration A/S eller ved 

erhvervelse af allerede etablerede B-aktier fra Einar eller et af Einar ejet holdingselskab, stiftet 

ved skattefri aktieombytning. Det skal her bemærkes at 3 års holdingkravet vil være gældende, 

således at aktierne i Einars Restauration A/S ikke vil kunne afstås før udløbet af den 3 årige 

periode. For Hans og Bent vil transaktionerne fordelagtigt kunne foretages gennem respektive 

                                                 
36 SKM2010.2.SR 
37 Se juridisk vejledning C.B.2.1.4.8 Vedtægtsændringer 
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nyetablerede holdingselskaber, således at der på sigt vil kunne foretages skattefri 

udbytteudlodninger samt skattefrit salg af aktierne, når dette bliver aktuelt. Desuden vil de 

resterende aktier efter udløbet af den forlods udbytteret kunne erhverves af holdingselskaberne 

med lavt beskattede midler. 

 

5.5.3 Forlods udbytteret  
 
A/B modellen bygger på, at der ved etablering af aktieklasserne beskrevet ovenfor etableres en 

forlods udbytteret tilknyttet den eksisterende aktionærs aktier, således at den indtrædende 

aktionær kan tegne eller købe aktier til en lav kurs. Dette som følge af, at den eksisterende 

aktionær tilgodeses i form af den forlods udbytteret.  

 

Fastsættelse af forlods udbytteret tager udgangspunkt i selskabets markedsværdi reguleret for 

fradrag af de nytegnede aktier samt et rente- og risikotillæg. Værdiansættelsen i familieforhold 

og altså mellem interesseforbundne parter vil således tage udgangspunkt i TSS cirkulære 2000-

09 og TSS cirkulære 2000-10 omkring værdiansættelse af aktier og anparter samt 

værdiansættelse af goodwill, nærmere beskrevet under afsnit 4. Når værdiansættelsen af 

selskabet er foretaget, skal den forlods udbytteret nærmere værdiansættes. SKAT har accepteret 

nærværende formel for beregning af den forlods udbytteret:38 

 

(𝑖𝑛𝑑𝑡𝑟æ𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∗ (𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 + 𝑡𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑙ø𝑏𝑒𝑡) −

𝑡𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑙ø𝑏𝑒𝑡)/ 𝑖𝑛𝑑𝑡𝑟æ𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  

 

Beregningen er baseret på, at udbyttet udloddes i aftaleåret og ikke løbende, hvorfor det er 

SKAT’s opfattelse, at der skal tillægges en rente- og risikofaktor. Praksis giver anledning til en 

række overvejelser, da rente- og risikofaktor skal fastsættes ud fra en lang række parametre og 

der er i en række afgørelser på området estimeret en udbytteplan for betalingen af den forlods 

udbytteret, herunder forventninger til resultater og beregning af rente- og risikotillæg.39 

 

En A/B-model til generationsskifte af Einars Restaurations A/S kan gennemføres ved, at der 

først foretages en skattefri aktieombytning, således at aktierne ejes af Einar Holding A/S, som 

beskrevet i figur 6. Alternativt kan generationsskiftet gennemføres ved, at der i tillæg hertil 

                                                 
38 SKM2004.416.LR 
39 SKM2011.79.SR 
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50%, nom 
500.000 A

25%, nom 
250.000 B 

25%, nom 
250.000 B 

gennemføres en skattefri spaltning, således at ejendommene fraspaltes til et særskilt selskab, 

hvorefter generationsskiftet kun gennemføres for driften. Efter udløbet af 3-års ejertidskravet kan 

der foretages en ændring af vedtægterne, hvor der etableres A-aktier og B-aktier og der 

indsættes bestemmelser om den forlods udbytteret beregnet nedenfor, der tilfalder A-aktierne. 

Bent og Hans kan derefter via deres respektive nystiftede holdingselskaber tegne nominelt 

250.000 B-aktier til kurs 100 hver, således at selskabskapitalen herefter beskrives som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 14 – egen tilvirkning: Selskabsstruktur efter nytegning af B-aktier 

 

En sådan nytegning vil medføre, at der kan estimeres en værdiansættelse af den forlods 

udbytteret, krævet for at nytegning til kurs 100 kan betragtes som værende markedsværdi. 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i den foreløbigt beregnede handelsværdi af aktierne, 

opgjort til 36,4 mio. kr. henholdsvis 23,6. Værdiansættelsen af den forlods udbytteret, skal 

således tage udgangspunkt i selskabets værdi sammenholdt med de nytegnede aktier, og kan 

beregnes som følger (t. DKK):  

 

𝑀𝑒𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒 =  (0,5 ∗ (36.419 + 500) − 500 )/ 0,5 = 35.919  

 

𝑈𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒 = (0,5 ∗ (23.634 + 500) − 500)/0,5 = 23.134 
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Altså kan den forlods udbytteret ved nytegning til kurs 100 værdiansættes til selskabets værdi 

fratrukket nytegningen. Værdiansættelsen af den forlods udbytteret på 35,9 mio. kr. er således et 

udtryk for det beløb, der skal udloddes til Einar Holding A/S før end der kan ske udlodning til 

Hans og Bent. Det bemærkes som nævnt, at udbytteretten skal tillægges et rente- og risikotillæg, 

som der ikke er taget højde for i beregningen. Under henvisning til SKM2011.79.SR, hvor det 

accepteres at der ikke fastsættes et risikotillæg og at forrentningen af den forlods udbytteret kan 

ske til 4% efter de konkrete omstændigheder og under hensyntagen til selskabets historiske 

resultater og en forventning om yderligere positive resultater i fremtiden, herunder betydelig 

likviditetsoverskud og beskrivelsen af det forventede udbytteforløb jf. tabel 3 og 4 er det 

forventningen, at SKAT vil acceptere, at der foretages risikotillæg på 2% og at der fastsættes en 

rentesats, til forrentning af det forlods udbytte på 4%, hvilket svarer til kapitalafkastsatsen + 3% 

og er tilnærmelsesvist hvad der kunne være opnået i ekstern rentefinansiering.40 Den samlede 

forrentning udgør således 6% og vurderes tilstrækkeligt som afkastkrav til en sådan investering 

under hensyntagen til den stærkt begrænsede usikkerhed. Det er altid anbefalelsesværdigt, at 

der søges bindende svar hos SKAT i den forbindelse, således at der opnås sikkerhed for at SKAT 

vil acceptere værdiansættelsen af den forlods udbytteret, særligt når der er stor usikkerhed 

omkring udbytteforløbet mv.  

 

Einar har en klar forventning om, at der vil være stigende resultater i fremtiden, som følge af 

betydelige afskrivninger i årene samt massive investeringer og anvendelse af ekstra 

medarbejderressourcer i forbindelse med ekspansionen. Det forventede udbytteforløb, kan med 

udgangspunkt i Einars forventninger til de fremtidige resultater og et forventet 

likviditetsoverskud, der muliggør udbytte på 5,5 mio. kr. årligt beskrives som følger:  

 

  

                                                 
40 SKM2011.79SR 
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År Estimeret udbytte Rente Forlods udbytteret, saldo 

   35.919 
2021                                  5.500                  2.155                       32.574  
2022                                  5.500                  1.954                       29.029  
2023                                  5.500                  1.742                       25.270  
2024                                  5.500                  1.516                       21.287  
2025                                  5.500                  1.277                       17.064  
2026                                  5.500                  1.024                       12.588  
2027                                  5.500                     755                         7.843  
2028                                  5.500                     471                         2.813  
2029 2.982 169 0 

 
Tabel 3 – egen tilvirkning: Forlods udbytteret, forløb ved overdragelse med ejendomme 

 
 

År Estimeret udbytte Rente Forlods udbytteret, saldo 

   23.134 
2021                                  5.500                  1.388                       19.022  
2022                                  5.500                  1.141                       14.663  
2023                                  5.500                     880                       10.043  
2024                                  5.500                     603                         5.146  
2025                                  5.454                     309  0 

 
Tabel 4 – egen tilvirkning: Forlods udbytteret, forløb ved overdragelse uden ejendomme 

 
 
Ovenstående udviser således, at udbytteretten vil være udtømt i løbet af 5 - 9 år, fra A/B-

modellens igangsættelse, dog under forudsætning af at værdiansættelsen ikke ændrer sig og de 

øvrige budgetforudsætninger såsom muligt udbytte holder. Generationsskiftet kan dog først 

reelt igangsættes efter en 3-årig periode, således at der tidligst fra 2021 kan påbegyndes 

udbytteudlodning mv. Dette som følge af, at der ønskes etableret et holdingselskab til Einar, 

hvorefter modtagelsen af den forlods udbytteret ikke beskattes umiddelbart, men først når Einar 

udlodder likviderne fra sit holdingselskab til ham personligt. Ovenstående giver udtryk for, at et 

fuldt generationsskifte med A/B-modellen af Einars Restauration A/S tidligst kan være 

gennemført i 2025, såfremt kun restaurationsdelen overdrages og ejendommene holdes uden for. 

Hvis virksomheden som helhed ønskes overdraget, vil et sådant generationsskifte først kunne 

gennemføres endeligt i 2029 og altså 4 år senere end Einar planlægger at trække sig tilbage fra 

virksomheden. 

 

Ovenstående beregninger er foretaget på baggrund af den forventede udvikling i selskabet samt 

de forventninger, der er til den mulige udbytteudlodning. Det er således naturligt at stille 

spørgsmålstegn ved hvilke konsekvenser en ændring af disse forudsætninger vil have.  



57 

Hertil kan åremålsbegrænsningsperioden og de forhold, der gør sig gældende såfremt 

udbytteretten ikke er endeligt udtømt inden for denne periode diskuteres.  

 
5.5.3 Åremålsbegrænsningen og manglende indfrielse af udbytteretten 
 
Ved etablering af A/B modellen samt fastsættelse af den forlods udbytteret, tages der højde for i 

hvilken periode udbytteretten er gældende – benævnt åremålsbegrænsningen. Den forlods 

udbytteret udløber som udgangspunkt, når den denne er udtømt eller i tilfælde af, at 

åremålsbegrænsningen overskrides. I ovenstående tilfælde kan åremålsbegrænsningen 

fastsættes til henholdsvis 5 og 9 år, da udbytteretten forventes at være udtømt herefter. Såfremt 

udbyttet af selskabsretlige årsager og ændringer i de løbende forhold for virksomheden ikke er 

udloddet, vil udbytteretten bortfalde alligevel. Det er her spørgsmålet om hvorvidt der er sket 

formueforskydning mellem de interesseforbundne parter opstår og de skattemæssige 

konsekvenser for parterne bør overvejes.  

 

Åremålsbegrænsningen fastsættes efter de konkrete forhold og kan have betydning for værdien 

af den forlods udbytteret og omvendt. Det være sig i en situation hvor f.eks. goodwill udgør 

størstedelen af den forlods udbytteret og værdiansættelsen af goodwill har taget højde for en 

forventet levetid på 7 år. SKAT vil i tilfælde af, at der ikke fastsættes og argumenteres for anden 

åremålsbegrænsning fastsætte denne til 7 år. 41 Åremålsbegrænsningen skal dog fastsættes 

under hensyntagen til samtlige omstændigheder i sagen, hvor også risikofaktoren har en 

afgørende betydning. Såfremt der er medtaget risikotillæg, kan det tale for en lavere 

åremålsbegrænsning, da det er SKAT’s opfattelse, at risikotillæg og forretning vejer op for 

eventuel manglende indfrielse af den forlods udbytteret.42 Skatterådet tager i SKM2010.2.SR 

stilling til, at der ikke er tale om afståelse af aktier og at en ophævelse af vedtægternes 

bestemmelse omkring kapitalklasser ikke har betydning for de skattemæssige konsekvenser, 

også i de tilfælde hvor udbytteretten ikke er udtømt. Der ligges samtidig vægt på, at det 

afgørende ved en sådan ophævelse er, at aktieklasserne har samme rettigheder, således at der 

ikke sker formueforskydning. Det anføres dog samtidigt, at såfremt udbytteplanen tilsidesættes 

uden retlig begrundelse, vil dette forhold kunne medføre, at der er sket formueforskydning og 

aktierne kan således blive anset for afstået. Årsagerne til den manglende udlodning vil derfor 

altid skulle indgå i vurdering af om der er sket formueforskydning og hvorvidt det har 

skattemæssige konsekvenser for de involverede parter. Det vil altid i tilfælde af planlægning af et 

                                                 
41 SKM2011.79.SR 
42 SKM2010.2.SR 
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generationsskifte ved anvendelse af A/B-modellen være hensigtsmæssigt, at anmode SKAT om 

et bindende svar vedrørende værdiansættelsen af den forlods udbytteret, fastsættelse af rente- 

og risikofaktor som fastsættelse af åremålsbegrænsningen. Dette er ikke en sikkerhed for at 

SKAT ikke på et senere tidspunkt kan anfægte, hvorvidt de opstillede forudsætninger var 

korrekte, men det er en sikkerhed for at SKAT accepterer de ovennævnte forhold under de 

opstillede forudsætninger.  

 

5.5.4 Afståelse af A-aktierne  
 
Når den ovenfor omtalte udbytteret er udtømt eller periode for åremålsbegrænsningen er 

udløbet, således at den tidligere aktionær ikke længere har udbytteretten tilknyttet sine aktier, 

er det nærliggende at generationsskiftet afsluttes, således at de indtrædende aktionærer opnår 

fuld kontrol over selskabet, da dette var hensigten fra start af. Kontrollen kan opnås på flere 

måder, hvor de mest normale metoder er en afståelse af den oprindelige aktionærs aktier til de 

indtrædende aktionærer eller en afståelse af den oprindelige aktionærs aktier ved tilbagesalg til 

det udstedende selskab og efterfølgende annullering af aktierne, således at de indtrædende 

aktionærer samlet har fuld kontrol over selskabet.  

 

Afståelse af aktier ved salg til erhverver 

Når aktieklasserne har samme rettigheder og den forlods udbytteret ikke længere eksisterer, kan 

Einar afstå sine aktier til hver af sønnerne som beskrevet under afsnit 5.3. Dette medfører at 

aktierne afstås af Einar Holding A/S til henholdsvis Bent og Hans’ respektive holdingselskaber, 

hvor finansieringen kan tilvejebringes ved kontant betaling eller alternativt ved oprettelse af 

gældsbreve, der kan afdrages med selskabsbeskattede midler. Aktierne i Einars Restauration 

A/S vil skulle værdiansættes på ny og at overdragelsen af de resterende ejerandele vil betyde, at 

Einar modtager yderligere provenu for sine aktier. Såfremt vederlæggelsen sker i form af 

gældsbreve, vil en endelig modtagelse af provenuet dog trække endnu længere ud, da det ikke er 

forventningen, at der på tidspunktet for Einars udtræden vil være likviditet i Bent og Hans’ 

holdingselskaber, da Einar Holding A/S vil have modtaget det løbende udbytte. Nedenstående 

løsning vil derfor umiddelbart være mere optimal. 

 

Afståelse af aktier ved tilbagesalg til udstedende selskab  

Afståelse af aktierne, når udbytteretten er udtømt, kan også ske ved et tilbagesalg til det 

udstedende selskab. Ved tilbagesalg til udstedende selskab, sælger aktionæren sine aktier 
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tilbage til det selskab, der har udstedt aktierne. Fordelen for de indtrædende aktionærer er, at 

vederlaget for de resterende aktier finansieres af selskabet selv og at denne løsning i 

modsætning til et salg, ikke kræver yderligere finansiering.  

 

En sådan afståelse vil som udgangspunkt være skattepligtig som udbytte efter LL § 16B, dog 

således at selskabers skattepligt vil afhænge af hvorvidt ejerandelen udgør mere end 10%. 

Såfremt selskabet ejer mere end 10% af aktierne vil udbyttet være skattefrit.  

Afståelsen af Einar Holding A/S’ aktier i Einars Restauration A/S kan altså ske ved tilbagesalg af 

aktierne til det udstedende selskab, Einars Restauration A/S. Ved denne model sælger Einar 

Holding A/S sine aktier tilbage til Einars Restauration A/S, således at der ejes egne aktier, der 

efterfølgende kan annulleres ved en kapitalnedsættelse til den krævede kapital på nom. 500.000, 

hvorefter Bent og Hans via deres respektive holdingselskaber ejer 50% af Einars Restauration 

A/S hver. Generationsskiftet anses herefter for værende gennemført, da Einar er helt udtrådt af 

aktionærkredsen og Einar vil herefter via sit holdingselskab have en betydelig formue, der kan 

investeres og udloddes løbende, dog med udbyttebeskatning til følge. Einars formue vil altså i 

holdingselskabet have beløbet sig til den forlods udbytteret samt provenuet fra salget. Dette 

beløb vil alt andet lige være en del højere end de krævede 10 mio. kr. til Einars 

pensionstilværelse. Overvejelserne omkring udskillelse af ejendommene kunne således her være 

særligt interessante og være med til at nedbringe provenuet betydeligt.  

 
5.5.5 Delkonklusion  
 
A/B-modellen åbner op for en betydelig lettelse af finansieringen ved generationsskifte og er en 

udbredt model til gennemførelse af generationsskifte. Modellen er i Einars Restauration A/S’ 

tilfælde ligeledes særdeles anvendelig, da det står klart, at Bent og Hans ikke har den fornødne 

finansiering til at købe aktierne i Einars Restauration A/S. Ved anvendelse af A/B-modellen er 

finansieringen tilvejebragt gennem fremtidige udbytter fra selskabet selv og der kræves kun 

indskud af den nytegnede kapital i Einars Restauration A/S. Det giver samtidig Einar mulighed 

for, via sit holdingselskab at modtage skattefrie udbytter, således at disse kan geninvesteres via 

holdingselskabet, hvorefter udbytterne først beskattes endeligt, når likviderne udtages til Einar 

personligt. Desuden vil finansiering af restafståelsen kunne tilvejebringes af selskabet selv, ved 

tilbagesalg til udstedende selskab, således at Bent og Hans kan sikre minimal gældsoptagelse.  

 

Einar vil altså efter afståelsen være relativt formuende via sit holdingselskab og vil have den 

forlods udbytteret samt den endelige afståelsessum for de resterende aktier. Dette er alt andet 
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lige betydeligt mere end de krævede 10 mio. kr. også efter at der er sket endelig udlodning til 

Einar personligt. Det vil derfor i forbindelse med et generationsskifte være naturligt, at Einar 

ikke på nuværende tidspunkt afstår ejendommene, hvilket vil mindske provenuet samtidig med 

at generationsskiftet vil kunne gennemføres ca. 4 år tidligere, da udbytteretten vil være udtømt 

hurtigere og Einar kan udtræde af virksomheden på det planlagte tidspunkt.  

 

A/B-modellen er en generationsskiftemodel, der tager tid at planlægge og føre ud i livet. Såfremt 

modellen ønskes gennemført i Einars Restauration A/S vil der først skulle etableres et 

holdingselskab til Einar, således at der kan modtages skattefri udbytter. Gennemføres dette via 

en skattefri aktieombytning skal 3-års holdingkravet iagttages og modellen kan først 

igangsættes 3 år senere. På baggrund af det beregnede forlods udbytte og den forventede 

udbytteplan vil generationsskiftet således først være gennemført om 8 - 12 år, hvor sidstnævnte 

er en smule senere end Einar ønsker at udtræde fra virksomheden. Forholdet kan afhjælpes med 

en fraspaltning af ejendomsdelen. Gennemførelse af generationsskiftet kræver desuden store 

overvejelser omkring fastsættelsen af den forlods udbytteret, rente- og risikofaktoren, samt 

åremålsbegrænsningen. A/B-modellen kræver også et godt samarbejde mellem erhverver og 

overdrager, da de ejer selskabet i fællesskab og der ofte kræves enighed. Dette antages dog ikke 

at blive et problem i Einars tilfælde, da Einar er indstillet på at afgive noget af sin indflydelse og 

da parterne er indstillet på at drive virksomheden videre efter samme fundamentale principper.  

 

6. VALG AF GENERATIONSSKFITEMODEL 

På baggrund af nærværende afhandling og de analyserede generationsskiftemodeller, kan det 

udledes, at der er en lang række forhold man bør tage hensyn til, når en virksomhed ønskes 

overdraget til næste generation. Særligt de skatteretlige problemstillinger bør iagttages, da der 

kan være store fordele og ulemper ved at vælge en metode frem for en anden. Såfremt der ikke 

tages stilling til anvendelsen af skattelovgivningen eller såfremt loven ikke anvendes korrekt, 

kan det have stærkt utilsigtede skattemæssige konsekvenser for både overdrager og erhverver – 

Einar samt Bent og Hans.  

 

En meget uhensigtsmæssige løsning for Einar er f.eks. en overdragelse af aktierne fra person til 

person, ved almindeligt salg, da det udløser betydelig beskatning hos Einar og da hverken Hans 

eller Bent har formuen til at betale for aktierne. Desuden er effekten af reglerne om succession 
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illustreret, da en gaveoverdragelse uden anvendelse af reglerne om succession kan have 

katastrofale skattemæssige konsekvenser for overdrageren.  

 

For Einar er det essentielle ved et generationsskifte, at han selv modtager op imod 10 mio. kr., 

således at han har tilstrækkeligt med midler til pensionstilværelsen. Det er omvendt vigtigt for 

Hans og Bent, at generationsskiftet ikke kræver særligt kapitalindskud fra deres side, da ingen af 

børnene har betydelige formuer.  

 

Det står derfor klart, at en generationsskiftemodel af Einars Restauration A/S skal tage højde for 

begge forhold og en optimal model vil således både tage højde for, at Einar ønsker et provenu, 

der ikke behøver at falde prompte samt at hverken Bent eller Hans har mulighed for væsentlige 

kapitalindskud på nuværende tidspunkt. En optimal model tager ligeledes højde for, at Einar 

ikke nødvendigvis har behov for det fulde provenu af afståelsen, således at der kan tilføjes et 

gaveelement. Desuden bør de nævnte overvejelser omkring udskillelsen af ejendommene i et 

særskilt selskab, således at disse ikke medtages i generationsskiftet indgå. På baggrund af de 

analyserede modeller er følgende fordele og ulemper ved relevante modeller udledt.  

  

6.1 Salg via holdingselskab 

Et salg af Einars Restauration A/S via holdingselskab kan ske ved, at der etableres en 

holdingstruktur mellem Einar og selskabet. Holdingstrukturen kan med fordel etableres ved en 

skattefri aktieombytning, således at Einar ejer aktierne via et holdingselskab. Dette medfører at 

Einars anskaffelsessum på aktierne for Einars Restauration A/S flyttes til anskaffelsessummen 

på aktierne i holdingselskabet. I tillæg hertil kan Einar vælge at foretage en skattefri spaltning, 

således at ejendommene i selskabet udskilles til et særskilt selskabet og driftsselskabet vil 

herefter kunne overdrages separat med lavere provenu til følge.  

 

Såfremt Einar ejer aktierne i Einars Restauration A/S via et holdingselskab, vil holdingselskabet 

kunne afstå aktierne skattefrit i medfør af ABL § 8, hvorefter afståelsessummen vil kunne 

investeres via holdingselskabet uden at være blevet beskattet, hvilket kan medføre et højere 

afkast end såfremt der var sket beskatning af provenuet i og med at investeringen ville være 

mindre.  
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En overdragelse ved salg via holdingselskab kræver berigtigelse af vederlaget og kan ikke ske 

ved gaveoverdragelse på samme måde, som overdragelse af aktier i personligt regi. Det er derfor 

relevant, at se på hvordan finansieringen kan tilvejebringes. En sådan overdragelses primære 

finansieringskilde vil være udstedelse af et gældsbrev fra Einar Holding A/S til Bent og Hans’ 

respektive holdingselskaber, hvorpå Bent og Hans vil have mulighed for at afdrage med 

selskabsbeskattede midler udloddet som udbytte fra Einars Restauration A/S.  

 

Fordele og ulemper ved et salg via holdingselskab kan opsummeres således:  

 

Fordele:  

- Salget kan ske skattefrit og der udløses ikke avancebeskatning for Einar Holding A/S 

ved et salg af aktierne i Einars Restauration A/S.  

- Mulighed for at fraspalte ejendomsselskab og sælge driftsselskabet særskilt, hvilket vil 

mindske provenuet. Ejendomsselskabet vil senere kunne afstås uden særlige 

overvejelser for Einar, da salget heraf ligeledes vil være skattefrit.  

- Mulighed for finansiering ved oprettelse af gældsbreve fra Einar Holding A/S til Bent og 

Hans’ respektive holdingselskaber, hvorefter der kan ske afdrag med selskabsbeskattede 

midler.  

- Bent og Hans vil have mulighed for at sælge aktierne skattefrit ved en senere afståelse af 

aktierne.  

- Relativt ukompliceret model til brug for generationsskifte. 

Ulemper:  

- 3 års holdingkrav ved skattefri aktieombytning og eventuel skattefri spaltning.  

- Ej mulighed for gaveelement. 

- Stor finansieringsbyrde for indtrædende aktionærer, da der skal betales fuld købesum. 

- Ved finansiering med gældsbreve kræves disse renteberegnet på markedsvilkår, da 

transaktionen sker mellem to juridiske personer. Det kan således være dyrere for Bent og 

Hans’ holdingselskaber, eftersom at de skal betale en rente. 

- Finansieringen påvirkes ved ændringer i forudsætningerne anvendt til værdiansættelsen.  

 
  



63 

6.2 Overdragelse med succession  

Reglerne om overdragelse af aktier med succession åbner op for en række løsninger, der kan 

være særligt relevante i forbindelse med et generationsskifte.  En overdragelse af aktier med 

succession tillader således erhververen at udskyde beskatningen, der påhviler avancen på 

aktierne. En sådan udskydelse medfører, at Einar ikke beskattes ved en afståelse af aktierne i 

Einars Restauration A/S, men at den skattemæssige anskaffelsessum overføres til erhververne. 

Bent og Hans succederes således i den skattemæssige situation for aktierne og vil således blive 

beskattet af avancen ved et eventuelt senere salg. Bent og Hans overtager altså den latente 

skat, der påhviler aktierne. 

Reglerne om succession kan ligeledes anvendes såfremt Einar ikke ønsker at overdrage 

ejendommene på nuværende tidspunkt. Det vil medføre, at anskaffelsessummen kan nedbringes 

betydelig. Såfremt der vælges en løsning med et delvist gaveelement er forskellen relativt 

umærkbar, da det her kun vil være gaveafgiften, der forhøjes en smule.  

Ved anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier med succession er det altså nærliggende 

at se på mulighederne for finansieringen, der i Bent og Hans’ tilfælde mest fordelagtigt vil kunne 

tilvejebringes ved delvis gaveoverdragelse og delvis oprettelse af anfordringsgældsbreve. Dette 

gør sig gældende, da Einar i forbindelse med afståelsen ikke har behov for en afståelsessum, der 

overstiger hans behov på 10 mio. kr. til pensionstilværelsen. Det vil således også umiddelbart 

være mest hensigtsmæssigt at overdrage virksomheden samlet, da en sådan overdragelse, som 

nævnt, kun vil medføre en smule højere afgiftsbeskatning og ikke medføre forøgede 

finansieringsvanskeligheder for Bent og Hans. En sådan overdragelse vil resultere i, at de 

oprettede anfordringsgældsbreve skal afdrages over en årrække, dog med beskattede midler, 

som følge af at gældsforholdet er mellem Einar, Bent og Hans personligt. Såfremt afdragene 

ønskes foretaget med løbende likviditetsoverskud fra driftsselskabet vil likviderne skulle 

udloddes til Bent og Hans personligt, med udbyttebeskatning til følge.  

 

Fordele og ulemper ved overdragelse af aktier med succession kan beskrives som følger: 

Fordele:  

- Der sker ingen beskatning af Einar ved afståelsen, da Bent og Hans succederer i Einars 

skattemæssige position for så vidt angår aktiernes anskaffelsessum, 

anskaffelsestidspunkt og hensigten med anskaffelsen. 
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- Der er mulighed for stor fleksibilitet i overdragelsen, da overdragelsen kan gennemføres 

med brug af gaveelement. 

- Mulighed for at undgå væsentlige likviditetsmæssige konsekvenser for paterne nu og 

her, da den eneste omgående betaling er en eventuel gaveafgift.  

- Mulighed for nedslag i handelsværdi eller beregning af passivpost ved gaveoverdragelse, 

hvilket er med til at sænke likviditetsbehovet yderligere.  

- Finansieringen påvirkes ikke nødvendigvis væsentligt ved en stigning i 

værdiansættelsen af goodwill, da det kun vil påvirke gaveafgiftens størrelse.  

- Relativt simpel og hurtig model til brug for generationsskifte.  

Ulemper:  

- Erhververne Bent og Hans overtager en betydelig latent skatteforpligtelse, medførende 

at de, såfremt en senere afståelse af aktierne sker uden anvendelse af reglerne om 

succession, bliver beskattet af den ”gamle” avance samt en eventuel yderligere avance, 

opnået mens de har drevet virksomheden.  

- Såfremt finansieringen tilvejebringes med gældsbreve, er der ikke mulighed for afdrag 

på gældsbrevene med selskabsbeskattede midler.  

- Det er ikke, uden yderligere omstrukturering, muligt at overdrage ejendomsselskabet 

ved succession på et senere tidspunkt, som følge af pengetanksreglen.  

 
6.3 A/B – modellen  

 
A/B – modellen kan ligeledes være en særligt attraktiv generationsskiftemodel, da der opnås 

mulighed for at finansieringen kan tilvejebringes ved fremtidigt driftsoverskud fra det selskab, 

som overdrages ved anvendelse af A/B – modellen.  

 

A/B – modellen forudsætter, at der etableres flere aktieklasser og i den forbindelse tildeles en 

forlods udbytteret til A-aktierne, ejet af Einar Holding A/S, således at generationsskiftet kan 

gennemføres ved at Bent og Hans via nystiftede holdingselskaber tegner nye B-aktier til kurs 

100. Kapitalindskuddet er således begrænset til den nominelle kapitalforhøjelse. Ved fastsættelse 

af den forlods udbytteret må værdiansættelsen af selskabet tages i betragtning, ligesom at de 

samlede omstændigheder er med til fastsætte en rente- og risikofaktor, således at den forlods 

udbytteret forrentes over udbetalingsperioden. Der er altid tilknyttet en risiko til anvendelse af 

modellen og såfremt udbyttet ikke er udbetalt inden for en fastsat åremålsbegrænsningsperiode, 

vil de faktiske forhold danne grundlag for en vurdering af hvorvidt der er sket 
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formueforskydning. Som følge af usikkerheden og den betydelige mængde af skøn, der danner 

grundlag for modellen, anbefales det at der anmodes om bindende svar hos SKAT, således at 

modellen på baggrund af de opstillede forudsætninger på forhånd er accepteret.  

 

A/B – modellen giver mulighed for en fuldstændig overdragelse af den samlede virksomhed, 

men tillader også, at ejendommene holdes uden for generationsskiftet. Dette kan ske ved 

gennemførelse af en skattefri spaltning, hvorefter kun driftsselskabet generationsskiftes ved 

anvendelse af A/B – modellens principper.  

 

For Einars vedkommende kan et generationsskifte ved anvendelse af A/B – modellen meget 

fordelagtigt gennemføres ved delvis overdragelse, således at kun driftsselskabet overdrages. 

Dette vil mindske perioden for udbetaling af den forlods udbytteret og altså være medvirkende 

til at generationsskiftet gennemføres hurtigere end det ville være tilfældet, hvis hele 

virksomheden skulle overdrages samlet.  

 

Når udbytteretten er udtømt, hvad enten det er efter en længere eller kortere årrække, er det 

nærliggende at generationsskiftet afsluttes og at Einars resterende aktier afhændes, således at 

Bent og Hans opnår fuld kontrol over selskabet. En sådan afhændelse kan fordelagtigt ske ved 

tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab, således at Einar Holding A/S tilbagesælger 

aktierne i Einars Restauration A/S til selskabet selv. Finansieringen kan således opnås fra 

driftsselskabet og aktierne vil efterfølgende kunne annulleres. 

 

Nedenfor er de væsentligste fordele og ulemper ved A/B – modellen opsummeret. 

 

Fordele: 

- Udløser ingen skattebetaling, da der beregnes en forlods udbytteret tilknyttet Einar 

Holding A/S’ aktier i Einars Restauration A/S. 

- Kræver ingen væsentlig likviditet for Bent og Hans, da finansieringen tilvejebringes ved 

løbende udbytte fra driftsselskabet. 

- Mulighed for hurtigere gennemførelse ved at holde ejendommene uden for 

overdragelsen, hvorved udbytteretten udtømmes hurtigere.  

- Mulighed for at hele generationsskiftet finansieres af driftsselskabet, herunder også en 

efterfølgende afhændelse af de resterende aktier.  
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Ulemper:  

- Kræver samarbejde i delejerskabsperioden, hvilket kan skabe splid.  

- Ej mulighed for gaveelement og den fulde afståelsessum skal på sigt overføres til Einars 

holdingselskab, herunder også afståelsessummen for de resterende aktier. 

- 3-års ejertidskrav inden modellen kan igangsættes, da der først skal et etableres 

holdingselskab ved en skattefri aktieombytning.  

- Usikkerhed om værdiansættelse af forlods udbytteret, rente- og risikofaktor samt 

åremålsbegrænsningsperioden. 

- Tidskrævende og kompliceret metode til generationsskifte, der ofte kræver god 

planlægning og involvering af SKAT.  

 

6.4 Sammenligning af modeller 

Inden gennemførelsen af et generationsskifte vil det være stærkt anbefalelsesværdigt, at foretage 

en sammenligning af de forskellige generationsskiftemodeller, hvor der tages højde for samtlige 

fordele og ulemper ved modellernes anvendelse, herunder skattemæssige betragtninger samt 

overvejelser omkring finansiering og øvrige forhold. De analyserede modeller er ikke 

fuldstændigt sammenlignelige, da der ikke umiddelbart kan tages højde for, at der er stor forskel 

på hvorvidt generationsskiftet sker på holdingniveau eller på personligt niveau ligesom at de 

forskellige finansieringsmæssige overvejelser afhænger af hvorvidt finansieringen sker ved 

gaveoverdragelse, udstedelse af gældsbreve eller såfremt finansieringen tilvejebringes via A/B – 

modellen.    

 

Til illustration af de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af de mest relevante 

generationsskiftemodeller i generationsskiftet af Einars Restauration A/S er opstillet følgende 

oversigt over skattebetaling ved overdragelsen: 
 

 

 

Beløb i t. DKK  

 

Salg via 

holdingselskab 

Overdragelse af aktier 

med succession,  

delvis gave 

 

 

A/B – modellen 

Gaveafgift  0 886 0 

Avancebeskatning 0 0 0 

Skat til betaling i alt 0 886 0 

 

Tabel 5 – egen tilvirkning: Skattebetaling ved overdragelse med ejendomme  
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Beløb i t. DKK  

 

Salg via 

holdingselskab 

Overdragelse af aktier 

med succession,  

delvis gave 

 

 

A/B – modellen 

Gaveafgift  0 388 0 

Avancebeskatning 0 0 0 

Skat til betaling i alt 0 388 0 

 

Tabel 6 – egen tilvirkning: Skattebetaling ved overdragelse uden ejendomme  

 

Som det fremgår af ovenstående er den umiddelbare skattebetaling ikke særlig væsentlig, 

uagtet hvilken model der vælges. Vægten har været lagt på de skattefri 

generationsskiftemodeller og der udløses således ikke nogen skat ved anvendelse af de nævnte 

modeller. Det bemærkes dog, at der ved anvendelse af ”salg via holding” og A/B – modellen er 

etableret holdingselskaber, hvor der på det indestående påhviler en skattebetaling, når beløbene 

trækkes ud til Einar privat. Denne beskatning afhænger af, hvor store udbytter Einar vælger at 

trække ud, men såfremt der over en årrække trækkes 10 mio. kr. (netto) ud, vil skatten udgøre ca. 

7,2 mio. kr. Einar vil omvendt, når pengene er placeret i holdingselskabet, have mulighed for at 

lade pengene forrente uden at der er sket beskatning, hvorved en større investering som 

udgangspunkt vil opnå et større afkast.  

 

Nedenfor er opstillet kravene til likviditet ekskl. skattebetaling for Bent og Hans ved anvendelse 

af de forskellige modeller, med de foreslåede finansieringsløsninger:  

  



68 

 

 

 

Beløb i t. DKK  

 

Salg via 

holdingselskab 

Overdragelse af aktier 

med succession,  

delvis gave 

 

 

A/B – modellen 

Indskudskapital 100 0 500 

Købesum for aktierne 0 0 0 

Likviditetsbehov, nu 100 0 500 

Oprettelse af gældsbreve 36.419 10.000 0 

Forlods udbytteret 0 0 35.919 

Likviditetsbehov i alt 36.519 10.000 36.419 

 

Tabel 7 – egen tilvirkning: Likviditetsbehov ved overdragelse med ejendomme 

 

 

 

Beløb i t. DKK  

 

Salg via 

holdingselskab 

Overdragelse af aktier 

med succession,  

delvis gave 

 

 

A/B – modellen 

Indskudskapital,  100 0 500 

Købesum for aktierne 0 0 0 

Likviditetsbehov, nu 100 0 500 

Oprettelse af gældsbreve 23.634 10.000 0 

Forlods udbytteret 0 0 23.134 

Likviditetsbehov i alt 23.734 10.000 23.634 

 

Tabel 8 – egen tilvirkning: Likviditetsbehov ved overdragelse uden ejendomme 
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Ovenstående illustration giver som nævnt ikke en fuldstændig sammenligneligning, da der er 

flere faktorer, der ikke direkte kan sammenlignes og afhænger af en række forhold.  

 

Anvendes salg via holdingselskabs forudsættes, at der vælges finansiering via gældsbrev. Det 

bemærkes samtidig, at denne finansieringsform kræver løbende renteberegning, der også vil 

være et likviditetstræk for Bent og Hans. Beløbene vil være fradragsberettigede i deres 

respektive holdingselskaber, men vil kun kunne fradrages i anden skattepligtig indkomst. 

Såfremt købesummen vælges berigtiget ved kontant betaling vil likviditetseffekten over tid være 

uændret og blot rykkes til købesum for aktierne.  

 

Ved anvendelse af reglerne om overdragelse med succession er det særlige, at der kan ske 

vederlæggelse i form af gaveoverdragelse. Ovenstående forudsætter at der anvendes delvis 

gaveoverdragelse som beskrevet i afsnit 5.4.4, således at størstedelen af vederlæggelsen sker i 

form af gaveoverdragelsen og de resterende 10 mio. kr. sker ved oprettelse af gældsbreve. Denne 

metode resulterer således i det laveste likviditetsbehov for Bent og Hans, men samtidig også i 

det laveste provenu for Einar. De 10 mio. kr., der skal afdrages skal desuden ske med beskattede 

midler og kræver således en yderligere bruttoindtægt for Bent og Hans’ vedkommende.  

 

A/B – modellen er bundet op på en lang række forudsætninger og er ligeledes ikke direkte 

sammenlignelig med øvrige modeller. Den forlods udbytteret er således ekskl. de løbende 

tilskrivninger af rente- og risikotillæg, da der hersker stor usikkerhed omkring fastsættelsen af 

denne faktor. For sammenlignelighedens skyld er indsat den forlods udbytteret som 

likviditetsbehov, selvom Bent og Hans reelt set ikke har et finansieringsbehov ved denne model. 

Dette er i stedet et udtryk for den manglende mulighed Bent og Hans har for at udlodde 

udbyttet til egne holdingselskaber, da Einar Holding A/S opnår den forlods udbytteret, der reelt 

finansieres af driftsselskabet. Betragtningen angående erhvervelsen af de resterende 

kapitalandele bør ligeledes indgå, da dette vil kræver yderligere likviditetsbehov for 

driftsselskabet på et senere tidspunkt.  
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7. KONKLUSION  

Afhandlingens hovedformål er at belyse de skatteretlige overvejelser i relation til et 

generationsskifte af Einars Restauration A/S. Selskabet står overfor et nærtforestående 

generationsskifte til den kommende generation og der er foretaget en dybdegående analyse af 

problemstillingerne, der gør sig gældende i de forskellige faser, ved gennemførelsen af et 

generationsskifte. Einar har et ønske om at have tilstrækkeligt med midler til 

pensionstilværelsen, efter generationsskiftet er gennemført. Omvendt har Bent og Hans ikke 

mulighed for at tilvejebringe en betydelig købesum for aktierne og er afhængige af fordelagtigt 

finansiering af generationsskiftet.  

 

Der er knyttet mange overvejelser til et generationsskifte, hvor de økonomiske og skatteretlige 

forhold ofte vejer tungest, som følge af betydeligheden af disse forhold.  Ikke desto mindre er der 

en lang række indledende og personlige overvejelser, der bør iagttages inden påbegyndelsen af 

et generationsskifte.  

 

Ved planlægningen af et generationsskifte er det særligt vigtigt, at være opmærksom på det 

tidsmæssige perspektiv i generationsskiftet. Et generationsskifte er en svær beslutning og en 

tidlig igangsættelse er med til at udglatte processen. Det giver samtidig mulighed for at opnå de 

mest optimale forhold for alle involverede parter. Det er desuden vigtigt at foretage en vurdering 

af forholdene omkring fremtiden, strategien og virksomhedens struktur, ligesom at 

overvejelserne omkring hvem der skal overtage og hvornår overdragelsen skal foregå, med fordel 

kan overvejes tidligt i processen. En tidlig planlægning giver desuden mulighed for at fastlægge 

den mest optimale struktur og foretage eventuelle omstruktureringer i virksomheden, således at 

generationsskiftet kan gennemføres optimalt.  

 

I forbindelse med generationsskiftet af Einars Restauration A/S er der allerede foretaget en lang 

række indledende overvejelser, det være sig blandt andet hvem der skal overtage samtidig med, 

at Einar har fastsat en nærmere tidshorisont for sin udtræden. Planlægningen af 

generationsskiftet i Einars Restauration A/S er derfor på nuværende tidspunkt primært møntet 

på overvejelserne omkring omstruktureringen, da Einar allerede har gjort sig en lang række 

indledende overvejelser i relation til generationsskiftet.  
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I forbindelse med generationsskifte af en virksomhed mellem nærtstående parter, opstår 

spørgsmålet vedrørende værdiansættelsen af virksomheden. Da parterne ikke pr. definition har 

modstridende interesser vil værdiansættelsen med fordel kunne fastsættes på baggrund af 

SKAT’s vejledende cirkulærer, TSS cirkulære 2000-09 omkring værdiansættelse af unoterede 

aktier og anparter samt TSS cirkulære 2000-10 omkring værdiansættelse af goodwill. SKAT vil, 

såfremt forudsætningerne er anvendt korrekt, ikke anfægte en værdiansættelse foretaget på 

baggrund af cirkulærerne.  

 

Værdiansættelsen af Einars Restauration A/S kan på baggrund af regnskabsdata for 2017 og 

tidligere år opgøres til henholdsvis 36,4 mio. kr. og 23,6 mio. kr., afhængigt af hvorvidt 

ejendommene ønskes overdraget i forbindelse med generationsskiftet. Den foretagne 

værdiansættelse er vejledende og kan ikke anses som et udtryk for den værdi selskabet vil skulle 

overdrages til, da generationsskiftet ikke skal gennemføres på nuværende tidspunkt. 

Værdiansættelsen skal i stedet ses som en indikator på selskabets værdi og kan anvendes ved 

planlægning af generationsskiftet samt overvejelserne omkring valg af generationsskiftemodel. 

Der kan i perioden frem til generationsskiftet forekomme en lang række hændelser, der kan 

påvirke værdiansættelsen. De væsentligste forhold omkring værdiansættelsen er 

sammensætningen af aktiver og forpligtelser samt den beregnede goodwill.  

 

Værdiansættelsen af Einars Restauration A/S vil over den kommende årrække være påvirket af 

sammensætningen af selskabets aktiver og forpligtelser. En udlodning af eventuel overskydende 

likviditet vil således mindske værdiansættelsen helt naturligt. Såfremt ejendommene fraspaltes 

til et særskilt selskab, kan værdiansættelsen ligeledes påvirkes, da ejendommene på nuværende 

tidspunkt har en høj friværdi, hvilket øger værdien af egenkapitalen. Den nuværende 

værdiansættelse kan således mindskes betydeligt ved udskillelse af ejendommene. På sigt 

bemærkes det dog, at værdiansættelsen skal tage højde for ændringen i resultaterne før renter, 

der alt andet lige vil falde, som følge af øgede omkostninger til husleje. Omvendt står det klart, at 

en udskillelse af ejendommene vil medfører en mindre aktivmasse, der anvendes ved 

beregningen af aktivernes forretning medfører lavere forrentningskrav, hvilket taler for en højere 

værdiansættelse af goodwillen.  

 

De fremtidige resultater har ligeledes stor betydning for værdiansættelsen, da goodwill er 

beregnet på baggrund af de seneste 3 års resultater. En ændring af resultaterne, i 

overensstemmelse med Einars forventninger til positiv udvikling, vil således have øgende effekt 
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på værdiansættelsen. Faldende resultater vil omvendt påvirke værdiansættelsen i nedadgående 

retning. 

 

I forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte står det klart, at der findes en lang 

række metoder og modeller til brug for generationsskiftet. Afhandlingen har ikke afdækket 

samtlige metoder og modeller, men har forsøgt at belyse de mest hensigtsmæssige metoder til 

brug for et generationsskifte af Einars Restauration A/S.  

 

Et generationsskifte kan som udgangspunkt gennemføres uanset virksomhedsstruktur, men det 

kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt, at foretage en omstrukturering af virksomheden, 

således at der opnås optimale forhold for overdrager og erhverver.  

 

Såfremt der ikke foretages en omstrukturering og de særlige regler for overdragelse af aktier med 

succession ikke anvendes, vil det have betydelige utilsigtede konsekvenser for de involverede 

parter, da der udløses en væsentlig avancebeskatning. Hverken Einar, Bent eller Hans er 

umiddelbart interesserede i en sådan løsning, hvorfor nærværende afhandling har forsøgt at 

afdække hvilke omstruktureringsformer og generationsskiftemodeller, der kan anvendes med 

henblik på, at generationsskiftet sker skattefrit og med fordelagtige muligheder for finansiering.  

 

I Einars Restauration A/S kan der ved flere generationsskiftemodeller med fordel etableres et 

holdingselskab ved anvendelse af reglerne for skattefri aktieombytning. Mulighederne for at 

foretage en skattefri spaltning åbner ligeledes op for, at ejendommene spaltes til et særskilt 

selskab, hvorefter kun driftsselskabet overdrages. Dette er reelt en mulighed ved alle de 

analyserede generationsskiftemodellerne.  

 

De skattefri omstruktureringer skaber en række skattemæssige forhold, der bør iagttages, 

herunder opstår 3-års holdingkravet, hvorefter de indskudte aktier skal ejes i mindst 3 år før de 

afstås, hvilket skaber overvejelser om det tidsmæssige perspektiv i generationsskiftet. Desuden 

bør det overvejes hvorvidt de skattemæssige problemstillinger, der opstår ved ønsket om en 

skattefri spaltning kræver anmodning om bindende svar hos SKAT, hvilket i mange tilfælde vil 

være anbefalelsesværdigt. 
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I forbindelse med et generationsskifte kan det ikke entydigt konkluderes hvilken 

generationsskiftemodel, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes ved et generationsskifte af 

Einars Restauration A/S. Dette vil afhænge af en lang række forhold samt personlige 

overvejelser. Det må dog antages, at et generationsskifte mest hensigtsmæssigt vil kunne 

gennemføres ved anvendelse af en skattefri generationsskiftemodel, således at der ikke udløses 

beskatning ved overdragelsen. Dette som følge af den betydelige avance der påhviler aktierne. 

 

Et skattefrit generationsskifte kan fordelagtigt gennemføres ved et salg via holdingselskab, 

overdragelse af aktierne med succession eller ved anvendelse af A/B – modellen.  

 

De tre metoder omfatter alle en skattefri løsning, således at der ikke udløses avancebeskatning i 

forbindelse med overdragelsen. Af ovenstående skiller overdragelsen af aktier med succession 

sig ud, da den tillader anvendelse af et gaveelement, således at der dog udløses en gaveafgift af 

det overdragne beløb. Der påhviler dog ikke Einar nogen latent skat herefter og et eventuelt 

vederlag, hvad end det erlægges i form af gældsbrev eller kontantvederlag, vil ikke udløse 

beskatning. Ved anvendelse af salg via holdingselskab samt A/B – modellen påhviler der en 

latent skat for Einar. Et vederlag i form af udbytte eller afdrag på gældsbreve er dog ikke er 

skattepligtigt for Einars holdingselskab, men beløbet vil være skattepligtigt, når Einar trækker 

likviderne ud som udbytte.  

 

Investeringsmulighederne for Einar bør ligeledes nævnes, da Einar ved anvendelse af 

holdingkonstruktionerne vil have mulighed for at modtage afdrag på gældsbreve eller forlods 

udbytte, der er lavt beskattede og Einar vil således have mulighed for at foretage en større 

investering via holdingselskabet, hvor afkastet eventuelt vil kunne finansiere hans 

pensionstilværelse. Einar er ved overdragelse af aktierne med succession begrænset til at 

modtage beskattede midler og der vil ikke være de samme investeringsmuligheder.  

 

De relevante generationsskiftemodeller vil alle være påvirket af en ændring af værdiansættelsen, 

dog således at den mindste effekt, kan tillægges overdragelse af aktierne med succession, da en 

øget værdiansættelse af goodwill blot vil medfører en øget gaveafgift, da Einar allerede ved 

udstedelsen af gældsbreve har opnået det ønskede provenu. Holdingkonstruktionerne er meget 

påvirket af værdiansættelsen, da de ikke indeholder et gaveelement og således kræver fuld 

vederlæggelse.  
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I forlængelse af ovenstående kan det konkluderes, at muligheden for fraspaltning af 

ejendommene kan være en særdeles brugbar løsning, såfremt der ønskes en lavere købesum for 

aktierne. Anvendeligheden afhænger af den valgte generationsskiftemodel og særligt af 

finansieringsløsningen. Såfremt det antages, at generationsskiftet gennemføres ved 

overdragelse af aktierne med succession og vederlaget erlægges i form af delvis 

gaveoverdragelse og delvis udstedelse af anfordringsgældsbreve, vil en overdragelse af 

ejendommene ikke have stor effekt på modellens anvendelse. En sådan konstruktion vil blot 

medføre, at gaveoverdragelsen øges og at der skal betales en yderligere gaveafgift på 5% af den 

mer-afgiftspligtige værdi. Såfremt A/B – modellen anvendes, vil en overdragelse af 

ejendommene have mærkbare konsekvenser, da den forlods udbytteret vil være betydeligt 

større, hvilket vil medføre, at perioden før end generationsskiftet er endeligt gennemført, kan 

variere markant. Det samme gør sig gældende ved et salg via holdingselskab, da 

værdiansættelsen af aktierne vil være øget betydeligt, hvilket vil medføre et større vederlag, der 

igen medfører en øget afbetalingsperiode. Generationsskiftet vil dog i modsætning til A/B – 

modellen være betragtet som gennemført, da Bent og Hans vil have fuld kontrol over 

driftsselskabet.   

 

Finansieringen af et generationsskifte kan ved anvendelse af de nævnte modeller tilvejebringes 

ved enten fuldt kontantvederlag, udstedelse af gældsbrev, gaveoverdragelse eller fastsættelse af 

den forlods udbytteret gældende for A/B – modellen. Overvejelserne omkring finansiering 

hænger således sammen med overvejelserne omkring valg af generationsskiftemodel, da brugen 

af generationsskiftemodellerne udelukker enkelte finansieringsløsninger. Særligt bemærkes at 

finansieringen ved A/B – modellen er fuldt tilvejebragt gennem fremtidige overskud fra 

driftsselskabet og det løbende udbytte som følge heraf. Finansieringen af et salg via 

holdingselskab kan tilvejebringes ved udstedelse af gældsbreve, der vil resultere i noget nær 

samme løsning, dog med den væsentlige forskel, at generationsskiftet gennemføres endeligt ved 

overdragelsen og således hurtigere end ved anvendelse af A/B – modellen. Adskillende er 

således overdragelsen af aktierne med succession, der som nævnt giver mulighed for 

anvendelse af gaveelement og således kun kræver reel finansiering af Einars likviditetsbehov til 

pensionstilværelsen. Denne finansiering vil dog skulle tilvejebringes med beskattede midler og 

kan ikke ske ved skattefri udbytter. Dette bevirker ligeledes investeringssituationen, der alt 

andet lige vil være dårligere med færre midler.  

 



75 

Det kan således samlet set konkluderes, at et generationsskifte er en længerevarende proces, 

der kræver god planlægning og kræver overvejelser omkring en lang række forhold i god tid. Det 

kan ikke entydigt konkluderes hvilken metode eller finansieringsform, der er mest 

hensigtsmæssige til et generationsskifte af Einars Restauration A/S. Ved valg af metode til 

generationsskifte må samtlige fordele og ulemper ved de forskellige modeller tages i betragtning 

og en vurdering af hvordan de forskellige modeller påvirker fremtiden må overvejes. For det 

nærværende generationsskifte af Einars Restauration A/S er det dog optimalt, at dette 

gennemføres ved anvendelse af en skattefri model, der giver mulighed for finansiering efter 

Einar, Bent og Hans’ samlede ønsker. Et skattefrit salg via holdingselskab, overdragelse af 

aktierne med succession samt anvendelse af A/B – modellen åbner alle op for skattefri løsninger 

med finansieringsmuligheder. Valget af generationsskiftemodel skal således ske ved 

sammenligning af modellernes fordele og ulemper og det vil formegentligt være forskelligt fra 

person til person hvilken metode, der vil være at foretrække.  
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9. BILAG  

9.1 Bilag 1 – Resultatopgørelse og balance Einars Restauration A/S  

Resultatopgørelse      
      

t. DKK  2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsætning         146.438         134.060         126.852         122.347         100.569  
Omkostninger til råvarer           42.467           37.537           35.392           35.725           27.757  

Bruttoavance I        103.971           96.523           91.460           86.622           72.812  

Personaleomkostninger          65.311           60.461           57.083           53.955           45.457  

Bruttoavance II          38.660           36.062           34.377           32.667           27.355  

Andre eksterne 
omkostninger          27.058           24.710           24.501           23.870           21.051  

Resultat før af- og 
nedskrivninger          11.602           11.352             9.876             8.797             6.304  

Af- og nedskrivninger            5.741             5.157             4.834             4.350             3.841  

Resultat før finansielle 
poster            5.861             6.195             5.042             4.447             2.463  

Finansielle indtægter                179                 156                 123                 102                   97  
Finansielle omkostninger                969                 774                 651                 512                 415  

Resultat før skat             5.071             5.577             4.514             4.037             2.145  

Skat af årets resultat             1.710             1.450             1.289             1.374                 732  

Årets resultat             3.361             4.127             3.225             2.663             1.413  

 
  



79 

Balance - Aktiver      
      

t. DKK  31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

Erhvervede rettigheder 
            

1.429  
            

1.786  
            

2.143  
            

2.500  
                  

-   

Goodwill 
                  

-   
               

400  
               

800  
            

1.200  
            

1.600  

Immaterielle anlægsaktiver i alt  
            

1.429  
            

2.186  
            

2.943  
            

3.700  
            

1.600  

Grunde og bygninger 
         

38.741  
         

38.741  
         

25.730  
         

26.740  
         

18.620  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
         

28.450  
         

25.982  
         

23.697  
         

22.139  
         

21.491  

Materielle anlægsaktiver i alt  
         

67.191  
         

64.723  
         

49.427  
         

48.879  
         

40.111  

Anlægsaktiver i alt  
         

68.620  
         

66.909  
         

52.370  
         

52.579  
         

41.711  

Råvarer og hjælpematerialer 
            

2.130  
            

2.017  
            

1.938  
            

1.871  
            

1.597  

Fremstillede varer og handelsvarer 
               

157  
               

169  
               

170  
               

138  
               

115  

Varelager i alt  
            

1.973  
            

1.848  
            

1.768  
            

1.733  
            

1.482  

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 

            
2.671  

            
2.472  

            
2.355  

            
2.224  

            
2.039  

Andre tilgodehavender 
               

352  
               

371  
               

207  
               

294  
               

251  

Periodeafgrænsningsposter 
               

974  
               

867  
               

773  
               

569  
               

541  

Tilgodehavender i alt  
            

3.997  
            

3.453  
            

3.350  
            

3.388  
            

2.980  

Likvide beholdninger 
            

1.657  
               

504  
            

2.671  
            

1.516  
            

2.190  

Omsætningsaktiver i alt  
            

7.627  
            

5.805  
            

7.789  
            

6.637  
            

6.652  

Aktiver i alt  
         

76.247  
         

72.714  
         

60.159  
         

59.216  
         

48.363  
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Balance - Passiver      

      

t. DKK  31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

Selskabskapital 
            

1.000  
            

1.000  
            

1.000  
            

1.000  
            

1.000  

Overført resultat 
         

28.046  
         

24.686  
         

20.559  
         

17.334  
         

14.671  

Egenkapital i alt  
         

29.046  
         

25.686  
         

21.559  
         

18.334  
         

15.671  

Hensættelse til udskudt skat 
            

4.342  
            

3.783  
            

2.454  
            

1.551  
               

931  

Hensatte forpligtelser i alt  
            

4.342  
            

3.783  
            

2.454  
            

1.551  
               

931  

Gæld til realkreditinstitutter 
         

25.956  
         

26.731  
         

18.011  
         

19.841  
         

13.779  

Langfristede gældsforpligtelser i alt 
         

25.956  
         

26.731  
         

18.011  
         

19.841  
         

13.779  

Kortfristet del af langfristede 
gældsforpligtelser 

            
1.600  

            
1.500  

            
1.200  

               
950  

               
950  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 
            

5.080  
            

4.741  
            

4.657  
            

4.630  
            

4.671  

Selskabsskat 
            

1.057  
            

1.223  
            

1.670  
            

1.154  
               

970  

Anden gæld 
            

9.165  
            

9.050  
         

10.608  
         

12.756  
         

11.391  

Kortfristede gældsforpligtelser 
         

16.902  
         

16.514  
         

18.135  
         

19.490  
         

17.982  

Gældsforpligtelser i alt  
         

47.200  
         

47.028  
         

38.600  
         

40.882  
         

32.692  

Passiver i alt  
         

76.247  
         

72.714  
         

60.159  
         

59.216  
         

48.363  
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9.2 Bilag 2 – værdiansættelse af Einars Restauration A/S 

Beregning af det regnskabsmæssige resultat     

    

Regnskabsår 
Seneste 

regnskabsår 
Andet sidste 
regnskabeår 

Tredje sidste 
regnskabsår 

    
Regnskabsmæssigt resultat før skat 5.071 5.577 4.514 
Reguleringer:    
Ikke udgiftsført løn til evt. medarbejdende 
ægtefælle    
Finansielle indtægter 179 156 123 
Finansielle udgifter 969 774 651 
Eventulle ekstraordinære poster iht. 
årsregnskabsloven    
Afskrivning på tilkøbt goodwill 400 400 400 
Resultat 6.261 6.595 5.442 

    
Beregning af vægtet resultat       
Vægtning 3 2 1 

    

Vægtet resultat 6.236 
'Beregning ud fra 
regnskabsmæssige resultater 

 
Der korrigeres ikke for udviklingstendens, da resultaterne ikke er konstant udviklende.  
 
  Forrentning af virksomhedens aktiver       

 

Forretningen beregnes på baggrund af 
samtlige aktiver i virksomhedens seneste 
balance bortset fra driftsfremmede aktiver    

     

 

Kapitalafkastsats, jf. 
virksomhedsskattelovens § 9 plus 3 pct. 4   

     
 Samtlige aktiver jf. seneste balance 76.247   

- 
Driftsfremmede aktiver som ex. 
obligationer og pantebreve    

- Bogført værdi af tilkøbt goodwill     
= Regulerede aktiver 76.247   
     
 Forrentningen af de regulerede aktiver 3.050   
     
  Rente- og levetid       

     
 Levetid på goodwill 7   

 

Kapitalafkastsats, jf. 
virksomhedsskattelovens § 9 plus 8 pct. 9   
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  Goodwill       

     
 Vægtet reultat 6.236   
+/- Udviklingstendens 0   
- Driftsherreløn 0   
- Forrentning aktiver -3.050   
= Rest til forrentning af goodwill 3.186   
     
 Kapitaliseringsfaktor, jf. hjælpeberegning 2,76   
     

 

Goodwill. Beregnet som rest til forrentning 
af goodwill ganget med 
kapitaliseringsfaktor 8.802   

 
Beregning af 
kapitaliseringsfaktor for 
goodwill             

         
Levetid på goodwill        7  
Kapitalafkastsats jf. virksomhedsskattelovens § 9, plus 8 pct.  0,09  
     
         
  År       
  1 2 3 4 5 6 7 

         
Første led  1,00000 0,85714 0,71429 0,57143 0,42857 0,28571 0,14286 
Andet led  0,8571 0,7143 0,5714 0,4286 0,2857 0,1429 0,0000 
Sidste led  0,91743 0,84168 0,77218 0,70843 0,64993 0,59627 0,54703 

  0,851900 0,661320 0,496404 0,354213 0,232118 0,127772 0,039074 
   0,851900 0,661320 0,496404 0,354213 0,232118 0,127772 0,039074 

         
Kapitaliseringsfaktor  2,76       
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Beregning af kursen på unoterede aktier, jf. TS-cirk 2000-9   

    
Beregning af reguleret indre værdi     

    

  

Indre værdi, jf. senest aflagte regnskab. Der reguleres for 
følgende poster   
-fast ejendom (1) 
-andre immaterielle    aktiver (2) 
-udskudt skat af goodwill 27.617  

    
+ Goodwill som beregnet 8.802  
    
= Aktiernes værdi  36.419  
    
 1. den offentlige ejendomsvurdering for selskabets ejendomme svarer til bogført værdi 

 2. der er korrigeret for værdien af erhvervede rettigheder  
 
Nedenfor er værdiansættelsen opgjort såfremt ejendommene holdes uden for værdiberegningen. 
 
Beregning af kursen på unoterede aktier, jf. TS-cirk 2000-9   

    
Beregning af reguleret indre værdi     

    

  

Indre værdi, jf. senest aflagte regnskab. Der reguleres for 
følgende poster   
-fast ejendom (1) 
-andre immaterielle    aktiver (2) 
-udskudt skat af goodwill 14.832  

    
+ Goodwill som beregnet 8.802  
    
= Aktiernes værdi 23.634  
    
 1. Ejendommen med tilhørende gæld er udtaget af indre værdi (38.741-25.956) 

 2. der er korrigeret for værdien af erhvervede rettigheder  
 
 
 
 


