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1. Indledning 

De fleste virksomheder kommer på et tidspunkt til at stå overfor generationsskifteproblematikken. 

I Danmark er der mange personlige virksomheder, og der kommer hele tiden nye, derfor er der både 

nu og i fremtiden et behov for at få skiftet ejerskabet af virksomhederne. Behovet for et 

generationsskifte kan skyldes naturlige aldersmæssige årsager eller de såkaldte ”skæve” forløb, 

hvor der kan være opstået en for tidlig bortgang, udbrændthed, sygdom eller lysten til at gå nye 

veje. 

 

Når der skal ske et generationsskifte, vil dette ofte foregå inden for familien. Det er dog ikke altid 

tilfældet, at der er en ny generation inden for familien til at overtage ejerskabet. Dette kan bland 

andet være fordi den nye generation ikke har de nødvendige kvalifikationer, interesser mm. Hvis 

den nye generation af den ene eller anden grund ikke skal overtage virksomheden, vil det medføre, 

at et generationsskifte må foretages til tredjemand. Både når der skal laves et generationsskifte til 

familie eller tredjemand, er det vigtigt, at det forberedes tilstrækkeligt, da det kan tage adskillige år 

at gennemføre processen mellem den nuværende og kommende ejer. Flere virksomheder overlever 

ikke et generationsskifte på grund af utilstrækkelig forberedelse og manglende likviditet. 

 

I Danmark er der ikke et samlet regelsæt eller lov om generationsskifte. Løsningen af et 

generationsskifte er et særdeles kompliceret område, som både involverer den civilretlige, 

skatteretlige og selskabsretlige lovgivning. Dertil kommer så også, at de skatteretlige regler løbende 

ændres.  

 

Med overstående som udgangspunkt, er der ingen tvivl om, at generationsskifte problematikken er 

meget aktuel, og at det også i fremtiden (fortsat) vil være meget aktuelt. Det vil også kunne medføre 

store samfundsmæssige problemer, hvis en større del af virksomhederne må lukke i forbindelse 

med generationsskiftet. Flere virksomhedsejere er opmærksomme på dette, hvorfor man i flere 

tilfælde ikke venter med et generationsskifte til ejerens bortgang. 
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I forbindelse med et generationsskifte er der nogle problemområder, som skal overvejes. Dette 

drejer sig om de strategiske bløde og de tekniske hårde overvejelser. De vanskeligste, at tage stilling 

til, er ofte de bløde overvejelser, som f.eks. hvem der skal eje, og hvem der skal lede virksomheden 

efter generationsskiftet, hvordan den ledelsesmæssige overdragelse skal foregå og tidspunkt for 

overdragelse. 

 

De skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, samt andre økonomiske overvejelser er de mere teknisk 

hårde. Disse problemstillinger er oftest dem, som med en manglende tilpasning kan have mere 

alvorlige økonomiske følger, men det er også dem, man oftest har ”nemmest” ved at forholde sig 

til.  

 

2. Problemformulering 

2.1. Problemformulering og opgavetolkning 

Processen i at udføre et generationsskifte af en erhvervsvirksomhed er meget krævende, og 

samarbejdet mellem virksomhedsejer og rådgiver er en vigtig og væsentlig del for, at det bliver et 

vellykket generationsskifte.   

 

En godt gennemarbejdet planlægning af hele generationsskiftets forløb er en af grundpillerne for et 

godt skifte. Dette bør ske med udgangspunkt i virksomhedsejerens ønsker og behov, og der bør 

nedfælges en handlingsplan for hele forløbet. Denne handlingsplan bør inkludere en beskrivelse af 

målet med generationsskiftet, hvordan virksomheden skal drives videre, af hvem og i hvilken juridisk 

form den skal drives i. Der bør i denne også være taget højde for, om der er nogle 

lovgivningsmæssige forhold, som der skal tages højde for, hvilke skatteretlige muligheder der er, og 

om virksomheden overhoved er gearet til at fuldfører et generationsskifte. 

 

Virksomhedsejeren kan have et ønske om, at sikre sin fremtidige økonomiske situation via 

virksomhedsformuen og oparbejdet goodwill, hvortil en minimering af skattebetalingerne kan 
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hjælpe til. Det kan ligeledes være et ønske, at virksomheden fortsat skal drives i personligt regi samt, 

at den hidtidige virksomhedsejer fortsat skal stå til rådighed for virksomheden, så den viden og 

erfaring der er blevet opbygget gennem årende, kan videreføres i virksomheden.  

 

Der bør også gøres overvejelser omkring, hvilken virksomhedsstruktur der skal drives videre, hvem 

der skal/kan overtage virksomheden, og om alle aktiviteter skal med i overdragelsen, eller om dele 

skal skæres fra. Der skal heri også overvejes, om store likvide midler skal nedbringes via løn og 

udbytte til indehaveren.  

 

De problemstillinger ovenstående valg giver skatte- og afgiftsmæssigt, skal belyses. Herunder skal 

de alternative løsningsmodeller, samt konsekvenserne ved valg af model ligeledes belyses. 

Konsekvenserne er blandt andet de likviditetsmæssige her og nu, evt. udskudte skatter og 

påvirkningen af børns arvemæssige stilling mm.   

 

Hvordan vil en virksomhedsomdannelse, af en personlig virksomhed, i forbindelse med et 

generationsskifte mellem interesseforbundne parter i levende live kunne optimeres økonomisk 

for de involverede parter?   

 

Ved generationsskifte mellem interesseforbundne parter menes der, overdragelse af virksomhed 

eller dele heraf inden for familien, fra den ældre til den yngre generation. 

 

Et generationsskifte i levende live betyder, at det er en planlagt overdragelse af virksomheden, 

fremskudt så den kan overdrages inden virksomhedsejerens død. 

 

Økonomisk optimering for de involverede parter skal både ses skatte- og afgiftsmæssigt, men også 

i forhold til de ønsker, de involverede måtte have til generationsskiftet.  



8 
 

2.2. Problemafgrænsning 

Virksomheder er opbygget på vidt forskellige måder og virksomhedsindehaverene har alle deres 

egne planer og ønsker for virksomhedens fremtid. Dette gælder også i forhold til et 

generationsskifte, hvilket gør mulighederne utallige. For at kunne holde fokusset på den valgte 

problemstilling, vil opgaven have følgende afgrænsninger: 

Omdannelse af personlig ejet virksomhed og overdragelse af selskab 

Denne opgave vil have fokus på omdannelse af personlig ejet virksomhed samt overdragelse af 

selskab, hvorfor der ikke vil blive gennemgået løsningsmodeller til overdragelse af virksomheder i 

personligt regi. 

Kapitalafkastsordningen udeholdes 

Der vil i denne opgave ikke blive redegjort for muligheden, for anvendelse af 

kapitalafkastsordningen. Virksomhedsskatteordningen vil derimod blive inddraget i opgaven. 

Strategiske / omverdens analyser 

Diverse strategiske og omverden analyser vil ikke blive gennemgået i denne opgave. Dog vil der 

være enkelte analysemodeller der bliver nævnt. 

Ikke alle omstruktureringsmodeller 

Der er en bred vifte af omstruktureringsmodeller der kan anvendes i forbindelse med et 

generationsskifte. Der vil dog kun blive gennemgået aktieombytning. 

Ikke børsnoterede aktier 

Da denne opgave vil omhandle en personligt ejet virksomhed med én aktivitet, vil der ikke blive 

redegjort for børsnoterede aktier. Der vil i forbindelse med omdannelse til selskab komme et fokus 

på hovedaktionæraktier.  

Generationsskifte til nærtstående medarbejder eller tredjemand 

Denne opgaves fokus er på generationsskifte i familie, hvorfor generationsskifte til nærtstående 

medarbejder eller tredjemand og de muligheder der er herved ikke vil blive behandlet. 

Generationsskifte af dødsbo 
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Et generationsskifte kan gennemføres i forbindelse med død eller i levende live, disse giver 

forskellige problemstillinger. Opgaven vil kun behandle generationsskifte i levende live. 

 

3. Beskrivelse af virksomheden 

3.1. Generel beskrivelse af virksomheden 

Hr. og fru Hammer har drevet virksomheden Søm & Skruer Engros 2005. Virksomheden er en 

engrosvirksomhed, som beskæftiger sig i værktøjsbranchen. Søm & Skruer har i dag ca. 15 

beskæftigede medarbejder. 

 

Fru Hammer sørger for virksomhedens bogholderi, mens Hr. Hammer fungerer som virksomhedens 

administrerende direktør, og varetager den daglige ledelse heraf. Ud over de to, er der 8 

lagermedarbejdere, 3 sælgere, 2 kontorassistenter, 1 indkøber samt 1 regnskabselev. 

 

Søm & Skruer Engros får ca. 90% af deres produkter importeret, dette sker primært fra østen. 

Virksomhedens produkter består af alt fra el værktøj, håndværktøj, skruer og søm til en vifte af 

partivarer. Varerne sælges så videre til de danske byggemarkeder, supermarkeder, 

værktøjsmagasiner og varehuse. Søm & Skuer er hovedleverandør til forskellige 

byggemarkedskæder, og er også godkendt leverandør i samtlige danske supermarkedskæder i 

Danmark, hvorfor virksomhedens kundegruppe betragtes som stabil. 

 

Virksomheden har drevet forretning fra lejede lokaler indtil 2015, hvor de primo 2015 besluttede at 

overtage ejendommen. Ejendommens anskaffelsessum udgjorde 5 mio. inklusiv købsomkostninger. 

Ejendommen optages til anskaffelsessum, og der foretages ikke regnskabsmæssige afskrivninger 

herpå. 
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Virksomheden lejer herudover nogle lagerfaciliteter, som blev ombygget ultimo 2016 for i alt t.kr. 

250. Lejekontrakten er uopsigelig frem til år 2025. 

 

Ud over ejendommen består de materielle anlægsaktiver af 5 biler, som kontinuerligt udskiftes, 

hvilket gør den regnskabsmæssige saldo rimelig konstant, og af driftsmidler der også løbende bliver 

udskiftet i takt med nedslidning. Udviklingen i varelageret følger udviklingen i virksomhedens vare 

forbrug, da varelageret styres meget stramt.  

 

3.2. Ejer og familieforhold 

Hr. og fru Hammer er begge 55 år, og ejer i fællesskab Søm & Skruer Engros. De har en søn på 31 år, 

som er uddannet tømrer, og har derefter arbejdet i flere år som leder af salgsafdelingen i et 

nærtliggende værktøjsmagasin. Sønnen blev ansat i Søm og Skruer som sælger for 2 år siden. 

 

Sønnens ansættelse for 2 år siden har til formål, at han med tiden skal overtage Søm & Skruer 

Engros. For familien er det underordnet om virksomheden fortsætter i personligt regi eller i 

selskabsform. Sønnen skal overtage hele virksomheden. 

 

Hr. og fru Hammer er i stand til, at hjælpe sønnen økonomisk, da de igennem årene har fået sig en 

større privat formue og begge nogle pæne pensionsopsparinger. Derfor er de i stand til at hjælpe 

sønnen med gave op til kr. 3 mio. inklusiv gaveafgift. 

 

3.3. Hovedtal for virksomheden 

Hovedtal for virksomheden fremgår af nedenstående tabel. For detaljeret regnskabstal for de 

seneste tre år, henvises der til bilag 01 & 02, hvor resultatopgørelse og balance fremgår. De 

skattemæssige saldi fremgår af bilag 03 & 04, hvori det også fremgår, at virksomheds-

skatteordningen anvendes. 
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 2018 2017 2016 

Omsætning 21.025.978 20.054.987 18.453.352 

Årets resultat 1.110.793 1.152.528 944.027 

Balancesum 10.175.180 9.978.165 9.667.511 

Kapitalkonti 5.113.584 4.774.194 4.312.920 

- Heri årlig hævet privat 771.404 691.254 670.479 

 

4. Generationsskifteovervejelser 

Overvejelserne ved et generationsskifte kan deles op i strategiske “bløde” overvejelser og 

strategiske “hårde”. De bløde omfatter virksomhedsejers behov, ønsker og forventninger, herunder 

også dennes familie. De hårde omfatter de skatte- og afgiftsmæssige, finansielle og juridiske 

områder.   

 

En meget central ting i et generationsskifte er fokusset på virksomhedens videreførelse, herunder 

dennes fremtidige ledelse og ejerskab, samt de familiemæssige forhold og ønsker. Før man 

planlægger generationsskiftet af virksomheden, må man afklare, hvad det er man ideelt set gerne 

vil opnå med dette. I denne proces må man gennemtænke og drøfte alle de forhold, som vil kunne 

få betydning for de involverede parter, både på kort og langt sigt, ved udførslen af 

generationsskiftet. Ved at påbegynde disse overvejelser tidligt, vil man kunne lette de økonomiske 

vilkår for begge parter i generationsskiftet, og kunne justere planen i overensstemmelse med 

ændringer i omverdenen. Dette kan i sidste ende være afgørende for virksomhedens fortsatte 

eksistensgrundlag. 

 

Dette kapitel vil omfatte de strategiske “bløde” overvejelser, som virksomhedsejer bør gennemgå, 

inden selve generationsskiftet. 
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4.1. Virksomhedens forretningsmæssige status 

Virksomheden bør altid være udgangspunktet i generationsskiftet. Dette skyldes, at det er 

afgørende, at virksomheden har fremtidige indtjeningsmuligheder. Dette er relevant både for den 

nuværende ejer og den nye ejers eksistensgrundlag.  

 

Et hvert generationsskifte handler basalt set om salg af en virksomhed, også når dette foregår inden 

for familien. Det kan derfor også siges med andre ord, at det handler om at kortlægge 

virksomhedens værdi på centrale forretningsområder. 

 

Det er dog ikke alle virksomheder som er egnede til et generationsskifte. Selve eksistensgrundlaget 

kan f.eks. være truet af, hvis virksomhedens nuværende udbud af produkter ikke i fremtiden vil 

kunne forventes, at blive afsat på markedet, og der på samme tid ikke er muligheder for at 

videreudvikle eller udvikle helt nye produkter med positiv indtjening. Den nuværende ejer, kan have 

en helt afgørende rolle i virksomheden, og uden den nøgleperson i virksomheden vil aktiviteten dale 

og indtjeningen forsvinde.  

 

Det skal kortlægges, hvorvidt virksomhedens position på markedet er stærk eller svag og ikke 

mindst, hvor gunstige mulighederne for forbedringer, omkostningerne ved forbedringer og selve 

tidsrammen for færdiggørelsen. Herefter vil det være muligt at vurdere, hvorvidt virksomheden vil 

være egnet til et generationsskifte, eller om der er et behov for at modne virksomheden yderligere. 

Alternativt vil det kunne være hensigtsmæssigt, at få afviklet virksomheden, efter et eventuelt salg 

af overskudsgivende dele.  

 

Kortlægningen kan eventuelt sammenfattes i en forretningsplan. Det vil i denne forbindelse være 

relevant at bruge “Boston-modellen”1 samt en analyse af virksomheden stærke og svage sider, samt 

                                                      
1 Boston-modellen er en porteføljemodel udviklet af Boston Consulting Group. Modellen beskriver sammenhæng 
mellem markedsandel og vækst. 
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mulighederne og truslerne, dette kan gøres med en “SWOT-analyse”2. Efter virksomhedens 

forretningsmæssige status er blevet kortlagt, vil både den nuværende virksomhedsejer og den 

mulige fremtidige køber, med større sikkerhed kunne vurdere virksomhedens værdi og grundlaget 

for den fremtidige eksistens. 

 

4.2. Overdragelse af ledelse og overdragelse af kapital 

Når der tales om overdragelse i et generationsskifte, kan dette opdeles i overdragelse af ledelse og 

overdragelse af kapital. Der er i et generationsskifte, som hovedprincip, tre kombinationer af 

overdragelsen:  

1. Ledelsesmæssigt generationsskifte før det kapitalmæssige generationsskifte.  Det kan være 

hensigtsmæssigt, at prøve den nye ejers lederevner af i en kort periode, før den mere 

omkostningstunge overdragelse af kapitalen finder sted. 

 

2. Kapitalmæssigt generationsskifte før det ledelsesmæssige generationsskifte. Det kan af 

skatte- og afgiftsmæssige årsager være en fordel at overdrage kapitalen til arvingerne, hvis 

det kan forventes, at der kommer en kraftig vækst i virksomhedens indtjening og, at denne 

vækst afgiftsfrit skal tilføres arvingerne. 

 

3. Ledelsesmæssigt generationsskifte samtidigt med det helt eller delvise kapitalmæssige 

generationsskifte. Der kan også være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at den nye leder 

også påtager sig den kapitalmæssige risiko og herved også muligheden for gevinst. 

 

4. Ved spørgsmålet om hvad den mest hensigtsmæssige overdragelseskombination er, må det 

afhænge af kombinationen af menneskelige og økonomiske forudsætninger.  

 

                                                      
2 SWOT-analysen er en systematisk og simultan overvejelse af en organisations styrker, svagheder, muligheder og 
trusler. 
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4.3. Virksomhedens værdi 

I forbindelse med overdragelse af en personligt ejet virksomhed, skal denne værdiansættes. Ved 

værdiansættelsen er det nødvendigt, at der foretages et analysearbejde, som tidligere beskrevet, 

samt efterfølgende værdiansættelsesberegninger. 

 

Hvis generationsskiftet ønskes foretaget til en uafhængig tredjemand, vil sælger som udgangspunkt 

ønske den højest mulige pris, mens køber vil betale den lavest mulige pris. I sådanne et tilfælde vil 

der således være modstående interesser mht. prisfastsættelse. Det vil dog oftest være anderledes 

ved en familieoverdragelse, hvor både den nuværende ejer, den nye ejers og disses familiers 

privatøkonomi vil have en stor betydning for overdragelsen samt hensynet til andre arvinger.  

 

Værdiansættelsen af en virksomhed i fortsat drift vil være et resultat af nogle forventninger til det 

fremtidige afkast, som virksomheden kan præstere i de kommende år. Helt grundlæggende handler 

værdiansættelsen om, at vurdere afkastmulighederne i forhold til de risikoelementer der må være. 

Hvis der forventes et stort afkast med uændret risikoniveau, vil virksomhedens værdi være høj. 

 

Noget af det vanskeligste ved værdiansættelsen af en virksomhed er som regel fastsættelsen af 

goodwill-værdien. Denne problematik vil blive behandlet i et senere kapitel.  

 

En ren likvidationsberegning bør supplere selve værdiansættelsesberegningen, så et nettoprovenu 

ved lukning kan estimeres. I nogle tilfælde vil en likvidation være et meget realistisk alternativ, 

såfremt der ikke kan findes en køber af virksomheden eller, hvis den pris der er for overdragelsen 

af virksomheden, ligger under realisationsværdien, der kunne opnås ved likvidation. 

 

4.4. Hvem skal lede virksomheden fremover? 

Hvis en virksomhed skal kunne få succes, har den også brug for en leder med evnerne hertil. Evner 

som en leder skal have, når denne overtager en virksomhed, er blandt andet at have et godt samspil 
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med virksomhedens medarbejdere, kunderne og leverandørerne samt at sikre sig en god 

videreførelse af virksomheden. Lederen er efter min opfattelse den mest kritiske faktor i forbindelse 

med en succesrig overdragelse, og det bør derfor give anledning til kritiske overvejelser hos ejeren. 

Hvis ikke omverdenen er klar til at acceptere et generationsskifte i virksomheden, vil det kunne få 

betydelige negative konsekvenser for virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder, hvis den 

nuværende ledelse træder ud af virksomheden fra den ene dag til den anden.  

 

Når der er tale om en familievirksomhed, vil det ofte være meget naturligt, at det er den yngre 

generation, som samtidig er arving, der vil få chancen for at videredrive virksomheden før nogen 

andre får denne chance. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt, at næste generation vil kunne 

overtage lederskabet i virksomheden, mens i andre tilfælde vil det være meget naturligt. Før en 

arving overtager lederskabet af virksomheden, kan det være en god idé, at lade denne uddanne sig 

i en anden virksomhed først, så denne kan opnå tilstrækkelig erfaring, viden og tilføre nye 

kompetencer.  

 

Vurderingen af den yngre arvings evner som leder af virksomheden, kan være en meget vanskelig 

opgave for den ældre generation. Hvis ikke der kan findes en egnet leder blandt arvingerne, vil en 

naturlig tilgang til problemstillingen være, at se om der er en af de nuværende ansatte i 

virksomheden, som har de evner der skal til som leder. Hvis heller ikke der her kan findes en egnet 

leder, vil det næste skridt være at vurdere muligheden for at ansætte en kompetent leder udefra. 

Et ledelsesskifte børe under alle omstændigheder iværksættes i god tid, da videnoverførsel og selve 

bedømmelsen af den yngre leders evner kan være en meget tidskrævende proces. Hvis det ikke er 

muligt at finde en egnet leder til virksomheden, bør det overvejes, om der eventuelt skal ske et salg 

eller en afvikling af virksomheden alt efter, hvilket der er økonomisk mest gunstigt. 

 

4.4.1. Lederevner 

På baggrund af virksomhedens placering i sin livscyklus bør den ældre generation lave en beskrivelse 

af den ønskede lederprofil. I denne forbindelse vil det også kunne overvejes, om den kommende 
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leder skal gennemgå en ledelsestest, for at få nogle informationer om den kommende leders styrker 

og svagheder samt, at dette eventuelt vil kunne danne grundlag for en ledelsesmæssig udvikling. 

Ved at se på de styrker og svagheder, vil man kunne sikre en bedre udvikling af virksomheden, og i 

samme forbindelse kunne hindre et senere ledelsesmæssigt sammenbrud. 

 

Det er vigtigt at en leder er åben overfor ændringer, både i forhold til den historiske udvikling og 

hverdagens oplevelser. Det er derfor vigtigt, at den kommende leder besidder en bred vifte af 

egenskaber, der vil gavne virksomheden. En leder bør besidde evnen til, at kunne forstå 

problematikker i virksomheden og dennes situation, fortolke ledelsesopgaver og konsekvenserne 

heraf, både lave langsigtede og kortsigtede handlingsplaner og kunne skabe en tillid og respekt hos 

omverdenen, kunder, finansieringskilder m.v. Dog behøver en leder ikke at besidde alle de 

egenskaber der skal til for at drive en succesrig virksomhed, da de manglende evner eventuelt vil 

kunne afhjælpes. En afhjælpning vil kunne gøres ved f.eks. at ansætte personer med de egenskaber 

eller faglige kundskaber. En sådan type person kunne være en regnskabschef, administrationschef, 

konsulent osv..  

 

4.4.2. Hvornår og hvordan overdrages ledelsen af virksomheden? 

Det har i praksis ofte vist sig, at når der er fundet en ny leder, er det vanskeligt at få den ældre 

generation til at overdrage ledelsen af virksomheden til den yngre generation, dette er uanset om 

det er til en leder indenfor familien eller udenfor. Dette kan vanskeliggøre det ledelsesmæssige 

generationsskifte, og det kan i disse tilfælde kræve et stort pres fra omverdenen og familien, at 

gennemtvinge skiftet som er besluttet. 

 

Hvis den ældre generation har et ønske om at “dø på jobbet”, og dermed ikke har taget de 

nødvendige forholdsregler omkring et generationsskifte, kan det blive vanskeligt eller umuligt at få 

gennemført et fornuftigt skifte og overdragelse af virksomheden. Som tidligere nævnt er det vigtigt 

med planlægning og at planlægge i god tid, så ejerlederen kan vænne sig til tanken om, at hans 

virksomhed på et tidspunkt skal drives og ejes af andre. 
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4.4.3. Klar rolle- og kompetencefordeling 

Ved overdragelsen af virksomheden vil det kunne lempe processen, hvis der er en åben og ærlig 

kommunikation mellem den ældre og yngre generation. En skriftlig hensigtserklæring mellem 

parterne ville med fordel kunne laves. 

 

Der bør også udarbejdes en organisationsplan ved den ledelsesmæssige overdragelse, hvori de 

stillingsmæssige forhold er beskrevet. Man vil med dette kunne opnå, at det er tydeligt for de 

ansatte, hvad den tidligere indehaver fortsat har af opgaver for virksomheden og, hvad den nye 

tager sig af. Man kan sige, at de ansatte skal vide, hvem de skal spørge og, hvem der bestemmer. 

 

Det kan herudover være en god idé at tilpasse arbejdsdelingen mellem den ældre og den yngre 

generation af hensyn til deres indbyrdes forhold. Denne arbejdsdeling kan blandt andet laves ud fra, 

hvad der er aftalt om ejerforholdet eller, hvis den yngre generation mangler egenskaber, som den 

ældre generation besidder. Det er omvendt også muligt, at den ældre generation tildeles et 

konsulentjob.  

 

4.4.4. Personlige interesser 

Når der skal indgås en aftale om generationsskifte af virksomheden mellem den ældre og yngre 

generation, uanset om det gælder det ledelsesmæssige- og/eller kapitalmæssige generationsskifte, 

er det vigtigt, at både den ældre og den yngre generation har fået en objektiv viden om 

virksomhedens situation. Dette er vigtigt, da den yngre generation skal have et objektivt grundlag 

for bedømmelsen af den tilbudte salgspris men også, at begge parter bør være enige i de 

beslutninger, som må træffes for at sikre virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. 

 

Det bør overvejes af både den ældre og den yngre generation, hvilke egne interesser de har i 

forbindelse med planlægningen af generationsskifte. Spørgsmål som nuværende og kommer leder 

og ejer skal overveje vil f.eks. være: 
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1. Er der en balance mellem det personlige tidsforbrug i forhold til det økonomiske udbytte? 

2. Bliver familiens økonomiske interesser sikret?  

3. Hvad målsætningen for virksomheden er? 

4. Hvilke nøglepersoner og deres kompetencer? 

5. Kan lederen træffe beslutninger, og føler denne sig ansvarlig? 

6. Er samarbejdet tilfredsstillende? 

 

4.5. Kan virksomheden overdrages indenfor familien, eller skal den sælges? 

Der er mange familievirksomhedsejere der går med en vision om, at virksomheden skal forblive 

inden i familien. Det er ikke unormalt, at en virksomhed kan forblive i familien, men der er dog også 

mange gange, hvor det ikke er tilfældet. Hvis ikke virksomheden bliver inden for familien, bliver de 

enten overdraget til større virksomheder og dermed integreret i disse, eller virksomheden 

overdrages til en ny ejerkreds, dette kunne være medarbejdere. Der er også en del som lukker på 

grund af uenighed i familien, at der mangler ledelse eller, at der ikke er nogen indtjening. En lukning 

kan også skyldes, at der ikke er midler til betaling af de skatter og afgifter, som der er i forbindelse 

med overdragelsen af virksomheden. 

 

4.5.1. Ikke alle virksomheder fortsætter i familien 

Hvis en familie ikke har den tilstrækkelige energi og risikovillighed til at overdrage virksomheden til 

næste generation, ophører disse virksomheder ofte som familievirksomheder. Det likviditetskrav 

der er i forbindelse med overdragelsen kan være væsentligt, dette er bl.a. forårsaget af skatter og 

afgifter, som forfalder i forbindelse med overdragelsen af virksomheden samt størrelsen på 

goodwill. En anden årsag hertil kan også være, at der er besværlige og kostbare forhandlinger med 

en eventuel ny køber.  

 

Mange virksomheder bliver solgt, når de er på deres højeste og ejerens energi til at drive 

virksomheden begynder at aftage. Da der ofte ikke er nogen i familien med et ønske eller mulighed 
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for at overtage virksomheden, kan et godt tilbud, der vil gøre ejeren økonomisk uafhængig, være 

det, der skal til for at et salg går igennem. 

 

En anden medvirkende årsag til en virksomheds afvikling er et manglende overblik over den 

strategiske udvikling i virksomheden, herunder også manglende evne til at træffe de rigtige 

beslutninger på de rigtige tidspunkter. Hvis det skal undgås, kræver det, at familien har tilknytning 

til de rette rådgivere og, at disse tør tage initiativ til de ubehagelige dialoger med virksomhedens 

ejer. 

 

Uenighed i familien om ledelsen og kapital kan hurtigt blive et større problem, herunder kommer 

også, at børnene mangler livserfaring, at der opstår samarbejdsvanskeligheder eller, at der er en 

mangel på motivation. 

 

En situation med uenighed om ledelsen og kapitalen kan f.eks. opstå, hvis den ældre generation har 

overdraget virksomheden til samtlige børn, dog uden af begunstige de arvinger, som skal lede 

virksomheden fremover. Det kan også være, at nogle af børnene er kommet ind i virksomheden 

uden noget særlige kompetencer eller, at disse kompetencer kun er på en snævert felt. Der kan også 

opstå en problematik, hvor de arvinger der agere aktivt i virksomheden, ønsker konsolidering, mens 

de arvinger der forholder sig passive som kapitalejere, ønsker “udbytte”. Det bør derfor overvejes, 

hvorvidt det er alle børnene der skal overtage virksomheden, eller kun dem som skal lede 

virksomheden. En eventuel opsplitning af virksomheden i mindre selvstændige forretningsområder 

vil kunne være en løsning hertil.  

 

Det vil kunne skabe konflikter både i familien og overfor de ansatte, hvis børnene mangler 

livserfaring og/eller kompetencer i forhold til at overtage ledelsen af virksomheden. Hvis den ældre 

generation ikke kan vente på den yngre generation, bør det tages til overvejelse at ansætte en leder 

udefra, som vil kunne støtte børnene, indtil deres livs- og ledelseserfaring er tilstrækkelige. 



20 
 

Hvis den ældre generation ikke reelt har overdraget ledelsen til den nye generation, vil dette kunne 

skabe samarbejdsvanskeligheder. Derfor bør den ældre generation afklare sig om, hvorvidt denne 

er “moden” til et generationsskifte, og er indstillet på at hjælpe den nye leder bedst muligt i gang. 

 

Manglende motivation hos den nye generation kan forekomme, hvis det kun er ledelsen der er 

overdraget, og ejerskabet stadig er hos den ældre generation. En anden kilde til manglende 

motivation kan være, hvis der ikke er lavet en aftale om, hvornår den kapitalmæssige overdragelse 

skal finde sted. Dog er det ikke kun vigtigt at opretholde motivationen hos den yngre generation, da 

det også i stor grad er vigtigt, at den ældre generation er motiveret. Det skal derfor klargøres, hvilke 

ønsker de hver har for virksomhedens fremtid og, hvilke roller der påhviler dem hver især, så alle 

arbejder mod det fælles mål. 

 

4.5.2. Naturlige konflikter i familievirksomheder 

Når to generationer “bor under samme tag”, opstår der naturligt nogle konflikter, dette gælder både 

i hjemmet såvel som i virksomheden. Mens den yngre generation stadig er unge, bliver den ældre 

generation accepteret som faderen og chefen. Men når den yngre generation begynder at komme 

længere op i alderen og modenhed, kan man komme i en situation, hvor både den ældre og yngre 

generation ønsker at være chef og ejer, og det er her, konflikterne kan bryde ud i lys lue. 

 

Den ældre generation har ofte ikke den store lyst til at lave adfærdsændringer og risikovillighed. 

Hvorimod den yngre generation ofte har store ambitioner med virksomheden, herunder lysten til 

at lave investeringer og ændringer. I mange tilfælde er der ikke skriftlige aftaler mellem 

generationerne, men derimod bliver aftaler lavet mundtligt henover en familiemiddag. Hvis så ikke 

aftalerne kan huskes præcist af de to parter, vil dette være en grobund for konflikter både i 

virksomheden og i familielivet. Det er derfor vigtigt, at der bliver afsat den fornødne tid til den 

proces og, at der bliver lavet skriftlige aftaler, når det er muligt og/eller relevant. 
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4.5.3. Gode råd for at mindske konflikter i familien 

For at sikre et succesfuldt generationsskifte er en god forberedelse vigtig. Denne forberedelse skal 

blandt andet indeholde en skriftlig aftale mellem den ældre og den yngre generation, om de 

vigtigste forretnings- og ledelsesmæssige områder. Derudover vil en positiv stemning, når de 

uundgåelige konflikter kommer, være et godt redskab til at komme igennem disse så smertefrit som 

muligt. 

 

Der bør inddrages en rådgiver som både den ældre og yngre generation kan drøfte 

generationsskiftet med, for at undgå fremtidige konflikter. Forældrerollen, som den ældre 

generation har, bør lægges på hylden under hele processen i generationsskiftet, og de bør være 

støttende overfor den yngre generation.  

 

Kun de arvinger som skal have det ledelsesmæssige ansvar fremover i virksomheden, bør deltage i 

det kapitalmæssige generationsskifte af virksomheden, og de bør ikke presses til at overtage 

virksomheden til en købspris, som vil kræve en urimelig høj indtjening i fremtiden.  

 

Hvis flere arvinger skal lede og eje virksomheden sammen, bør der indgås klare skriftlige aftaler 

imellem disse om ledelsesform og områder. Disse aftaler vil være en foranstaltning for, at sikre 

ledernes uenigheder ikke kommer til at skabe uro blandt medarbejdere og kunder. I værste fald bør 

det overvejes om, hver arving bør have sin del af virksomheden og, hvor de hver især er reel leder. 

Dette kunne ske ved at opdele virksomheden i selvstændige enheder så, hver arving har en særskilt 

virksomhed.   

 

Det viser sig i praksis at de familie- og ledelsesmæssige forhold er de vanskeligste at blive enige om, 

og denne proces med planlægning og overvejelser er ofte lang. Rådgivere tager sig af de økonomiske 

og strukturelle modeller, og disse er ikke nødvendigvis lange processer, men kan derimod hurtigt 
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blive beskrevet og besluttet. Dog kan det blive nødvendigt med en lang planlægningsperiode, så der 

kan blive lavet en optimering af resultatet ud fra en finansiel og skattemæssig synsvinkel.  

 

Både den ældre og yngre generation bør forholde sig til de væsentligste økonomiske og 

ledelsesmæssige faktorer, det er vigtigt, at de ikke fortaber sig i de følelsesmæssige detaljer. Der må 

mange gange indgås kompromiser, så generationsskiftesituationen kan tilpasses de muligheder, der 

viser sig praktisk gennemførlige.  

 

4.6. Delkonklusion 

Virksomhedens forretningsmæssige status bør altid være udgangspunktet for 

generationsskifteovervejelserne. Dette skyldes at det for både den nuværende og den nye ejers 

eksistensgrundlag, er virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder der er afgørende. Det er 

nødvendigt at få kortlagt virksomhedens forretningsmæssige status, da det ikke er alle 

virksomheder, der er egnede til at udfører et generationsskifte. 

 

Der kan være et behov for at modne virksomheden, hvis den ikke netop nu er egnet til et lederskifte. 

I denne forbindelse vil kombinationen mellem den kapital- og ledelsesmæssige overdragelse være 

vigtig, at gøre sig overvejelser om og hvordan dette skal forløbe.  

 

Alternativer til familiegenerationsskifte, som bør indgå i generationsskifteovervejelserne, er et 

eventuelt salg til tredjemand eller alternativt en lukning af virksomheden. Her bør overvejelser om 

virksomhedens værdi indgå.  

 

Der bør ligeledes være overvejelser og en vurdering af om både omverdenen og den yngre 

generation er klar til et lederskifte. Den kommende leder bør besidde de fornødne lederevner og 

hvis ikke, bør eventuelle mangler identificeres og suppleres. Der bør i forbindelse med lederskiftet 
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være en klar kompetence- og rollefordeling mellem de to generationer. De personlige interesser 

skal også afklares i forbindelse med generationsskiftets planlægning. 

 

For at få gennemført et succesfuldt generationsskifte kræver det, at virksomheden betragter og 

behandler generationsskiftet på lige fod med en hver anden opgave i virksomheden. Med dette 

menes der, at virksomheden ofre de nødvendige rådgivnings- og ledelsesmæssige ressourcer på den 

bedste løsning. 

 

Der er mange “naturlige konflikter” mellem de to generationer, som kan undgås, hvis de er villige til 

at ofre den fornødne tid til processen, der vil skabe den fornødne tryghed hos begge parter. 

Skriftlige aftaler vedrørende de vigtigste forretnings- og ledelsesområder kombineret med god 

stemning under de konflikter der måtte være, samt en god forberedelse af generationsskiftet, vil 

være gode redskaber til at sikre et succesfuldt generationsskifte.  

 

5. Den skatte- og afgiftsmæssige del af et generationsskifte 

I det foregående kapitel blev de strategiske “bløde” overvejelser gennemgået, hvilke 

virksomhedsejer bør have været igennem og taget stilling til. I dette kapitel vil de teknisk “hårde” 

overvejelser blive behandlet, dette omfatter de skatte- og afgiftsmæssige områder.  

 

Generationsskifte af en erhvervsvirksomhed i levende live kan ske mod fuldt vederlag eller som hel 

eller delvis gave. Overdragelse af virksomhed sidestilles med et salg, hvorved der som hovedregel, 

skal foretages avanceopgørelse og realistionsbeskatning. 

 

De skattemæssige konsekvenser ved en overdragelse foreligger, når ejendomsretten er overført fra 

sælger til køber. Denne ejendomsret er overført når den endelige bindende aftale om overdragelse 
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af virksomheden, eller dele heraf, er indgået. I forbindelse med salget skal gevinst og tab medregnes 

i overdragerens skattepligtige indkomst i året, hvor den bindende aftale er indgået.  

 

5.1. Afståelsesprincippet 

Afståelsesprincippet tager udgangspunkt i avancebeskatning af realiseret fortjeneste ved 

afhændelse af virksomhed til tredjemand.  

 

Når der tales om realisation, menes der, at overdragelsen sker til faktisk handelsværdi. Den 

afstående part, som her er virksomhedsejer, skal opgøre den avance eller det tab, der er på de 

afhændede aktiver og passiver, herunder bl.a. goodwill. Køberen overtager virksomheden til 

handelsværdien, og herefter bliver handelsværdierne på de overdragne aktiver og passiver anset, 

som den skattemæssige anskaffelsessum for køberen. 

 

5.1.1. Handelsværdier 

Overdragelse til handelsværdier betyder, at der skal ske en fordeling af vederlaget for virksomheden 

på de overdragne aktiver fratrukket de overdragede gældsposter, og begge disse omregnet til 

kontantværdi. Den kontantomregnede overdragelsessum danner så grundlag for både købers 

afskrivningsgrundlag og sælgers tabs-/avanceopgørelser. 

 

Når overdragelsen af en virksomhed sker mellem uafhængige parter, vil skattevæsenet umiddelbart 

ikke korrigere handelsværdierne. Når overdragelsen derimod er mellem interesseforbundne parter, 

vil der være en risiko for, at skattevæsenet korrigerer handelsværdierne. Derfor er det i disse 

tilfælde særligt vigtigt, at de opgjorte handelsværdier er veldokumenterede og rimelige. For aktiver, 

hvor der er et relativt veludviklet og stort brugt marked, er der ikke de store problemer, når 

handelsværdien skal fastsættes og dokumenteres. Det kan meget enkelt gøres ved at få indhentet 

en eller flere vurderinger fra uvildige parter. Denne proces har gode anvendelsesmuligheder på 

aktiver som biler, samt de mere gængse former for driftsmidler og inventar. 
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Det er dog ikke alle aktiver, hvor der er et stort brugt marked. Det er her problemerne vil kunne 

opstå i forbindelse med fastsættelse af handelsværdierne. For aktiver, hvor der ikke er et stort brugt 

marked at forholde sig til, vil en god løsning for at få fastlagt handelsværdierne være, at indhente 

vurderinger fra en eller flere sagkyndige personer/institutioner. Dog er disse vurderinger ikke en 

garanti for, at skattevæsenet ikke laver ændringer, hvis de vurderer, at der ikke foreligger den 

tilstrækkelige dokumentation for fastsættelsen af handelsværdierne. 

 

Hvis handelsværdien ikke kan opgøres, kan værdiansættelsen tage udgangspunkt i Cirkulære nr. 185 

af 17/11 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsbo m.m. og ved 

gaveafgiftsberegning. Cirkulæret kan dog alene bruges som retningsgivende, da dets direkte 

anvendelse er ved fastsættelse af handelsværdier i dødsboer og vurdering af gavens størrelse. 

 

Hvis værdiansættelserne er væsentlige for overdragelsen og, at der samtidigt er en vis usikkerhed i 

forbindelse med værdiansættelsen, bør man ansøge om at få et bindende svar fra skattevæsenet. 

 

5.1.2. Ejendomme 

5.1.2.1. Værdiansættelse af ejendomme 

Udgangspunktet for overdragelse af en ejendom er, at det skal ske til handelsværdi. Det kan dog 

være svært at finde denne handelsværdi, når handlen foregår mellem interesseforbundne parter. 

Ved handel mellem interesseforbundne parter, skal det vurderes om denne handel er sket inde for 

arms længde princippet. En måde at få værdiansat ejendommen, er ved at få en uafhængig 

vurderingsmand til at vurdere denne, men denne vurdering er dog ikke bindende for 

skattemyndighederne.  

 

En anden måde at værdiansætte ejendommen, vil være via værdiansættelsescirkulæret 1982-185. 

Heri er det anført, at værdiansættelsen skal ligge inden for +/- 15 % fra seneste kontante 
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ejendomsvurdering og, at denne skal ligge til grundlag for gaveafgiftsberegningen. Denne +/- 15 % 

regel er dog ikke en værdiansættelsesmetode der ubetinget kan forventes at blive accepteret af 

skattemyndighederne, da værdiansættelsescirkulæret kun finder direkte anvendelse ved dødsboer 

og gaveafgiftsberegning.  

 

Hvis overdragelsen ikke falder inden for CIR 1982-185, kan TSSCIR 2000-5 om værdiansættelse af 

fast ejendom anvendes til værdiansættelsen. Denne bygger på, at ejendomsvurderingen kan 

anvendes som en vejledende værdi. Hertil skal det dog siges, at hverken parterne i overdragelsen 

eller skattemyndighederne er bundet af denne vurdering, hvis den antages ikke at være retvisende. 

Forhold der kan påvirke, hvorvidt ejendomsvurderingen er retvisende eller ej kan eksempelvis være, 

ombygning eller modernisering af ejendommen. Det vil dog altid ved værdiansættelse af ejendom, 

være en god ide at ansøge om et bindende svar fra skattemyndighederne.  

 

5.1.2.2. Beskatning af ejendomme 

Når der sker et salg af en ejendom, skal sælger udarbejde en avanceopgørelse. Denne avance 

beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Når der sælges en ejendom, som har 

været brugt til erhvervsmæssig brug, skal der ske beskatning af to elementer. Disse to er beskatning 

af genvundne afskrivninger3, såfremt der er foretaget afskrivninger, og der skal ske beskatning af 

ejendomsavancen4, som er værdiforskellen fra køb til salg. 

 

Genvundne afskrivninger 

Når der er tale om afståelse af en afskrivningsberettiget ejendom, skal der laves en opgørelse af de 

genvundne afskrivninger jf. AL § 21. Genvundne afskrivninger opstår, når afståelsessummen ved 

overdragelse af en fast ejendom, overstiger anskaffelsessummen af ejendommen med fradrag af 

foretagne afskrivninger. Dog kan de genvundne afskrivninger højst udgøre de faktisk foretagne 

afskrivninger. Når der er genvundne afskrivninger ved overdragelse af en ejendom, er dette et 

                                                      
3 Efter afskrivningslovens regler 
4 Efter ejendomsavancebeskatningsloven 
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udtryk af, at ejendommens forventede værditab (afskrivningerne) ikke modsvare det faktiske 

værditab. 

 

Genvundne afskrivninger skal medregnes i den personlige indkomst (virksomhedsindkomsten). Den 

fortjeneste eller det tab der konstateres, medregnes i salgsåret med en andel der svare til forholdet 

mellem fratrukne afskrivninger i indkomstopgørelsen og de samlede beregnede afskrivninger5. Dog 

kan tab ikke fradrages, når der er tale om et salg fra en person til et selskab, hvor personen har 

bestemmende indflydelse6.  

 

Ejendomsavance 

Når der bliver afstået en fast ejendom, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst jf. 

EBL § 1 stk. 1. Denne fortjeneste bliver opgjort som forskellen mellem den kontantomregnede 

anskaffelsessum med tillæg og den kontante afståelsessum. 

 

Anskaffelsessummen beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen lægges sammen 

med kursværdien af ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet jf. EBL §4 stk. 2. 

 

Afståelsessummens kontantværdi beregnes ved, at den kontante del af afståelsessummen lægges 

sammen med kursværdien af de resterende gældsposter på afståelsestidspunktet jf. EBL §4 stk. 4. 

 

Anskaffelsessummen bliver hvert kalenderår, hvori den skattepligtige har ejet ejendommen, 

forhøjet med kr. 10.000 fra anskaffelsesåret. Dette tillæg bliver dog ikke givet i det kalenderår, hvor 

ejendommen afstås, medmindre dette sker i samme kalenderår som den blev anskaffet7. 

Hertil lægges faktisk fortagende forbedringsomkostninger ud over de kr. 10.000. 

                                                      
5 AL § 21 stk. 4 
6 AL § 21 stk. 5 
7 EBL § 5 stk. 1 
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Anskaffelsessummen skal som udgangspunkt nedsættes med faktiske foretagende afskrivninger 

såfremt de ikke er beskattet som genvundne afskrivninger jf. EBL §5 stk. 4, pkt. 1.  

 

For køberen af ejendommen vil den aftalte handelsværdi være lig med dennes anskaffelsessum med 

tillæg af købsomkostningerne, og det er heri afskrivningsgrundlaget tager sit udgangspunkt. 

 

I forbindelse med overdragelse af fast ejendom, skal sælger og køber lave en skriftlig aftale om 

fordelingen af den samlede afståelsessum, på de aktiver der indgår i aftalen8. 

 

Fortjenesten skal fuldt ud medregnes i den skattepligtige indkomst. Et eventuelt tab kan kun 

fradrages i avance ved afståelse af andre ejendomme. Fortjenesten indgår, for personer der ikke 

anvender virksomhedsskatteordningen, i afståelsesåret i kapitalindkomsten til 42% beskatning, og 

anvendes virksomhedsskatteordningen medregnes fortjenesten i virksomhedsindkomsten, som 

beskattes i den personlige indkomst inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. 

 

5.1.3. Driftsmidler 

Der er ikke en opgørelsesmetode til værdiansættelsen af driftsmidler. Driftsmidler er som regel 

præget af, at de ofte bliver handlet, derfor eksisterer der et faktisk marked herfor. Dette gør det 

betydeligt lettere at værdiansætte driftsmidlerne og dokumentationen heraf, end f.eks. 

værdiansættelsen af goodwill. 

 

Ved ophør med virksomhed f.eks. i forbindelse med overdragelse til næste generation, skal 

fortjeneste eller tab medregnes i ophørsårets opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette 

opgøres som forskellen mellem salgssummen for de i solgte driftsmidler, herunder også de 

straksafskrevne driftsmidler og saldoværdien ved ophørsårets begyndelse, dette dog med tillæg af 

                                                      
8 EBL § 4 stk. 5 
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anvendte beløb til nyanskaffelser i ophørsåret. I ophørsåret kan der desuden ikke afskrives på 

driftsmidler. Jf. AL § 9 stk. 1. 

 

Såfremt saldoværdien ved ophørsårets udgang er positiv, og der fortsat er driftsmidler, der ikke er 

solgt, videreføres den positive saldo for efterfølgende indkomstår. Salgssummen for driftsmidler, 

der sælges efter ophørsåret, fradrages i saldoværdien. Tab kan først fradrages i den skattepligtige 

indkomst for det indkomstår, hvori det sidste driftsmiddel er solgt.9  

 

For køber udgør handelsværdien den skattemæssige anskaffelsessum. 

 

5.1.4. Goodwill 

5.1.4.1. Værdiansættelse af goodwill 

I lovgivningen findes der ikke én specifik regel om værdiansættelsen af goodwill, men dog er det, 

som hovedregel, handelsværdien goodwill skattemæssigt værdiansættes til. Dette er hovedreglen, 

uanset om der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter eller uafhængige parter. 

Goodwill ved overdragelse af virksomhed mellem uafhængige parter skal have grundlag i aftalen om 

overdragelsen med mindre, at skattestyrelsen kan påvise, at der er et andet aktiv, der ikke er ydet 

fuldt vederlag for.  

 

Værdiansættelsen af goodwill kan i handel mellem interesseforbundne parter være præget af 

interessesammenfald, hvorfor det kan være vanskeligere at dokumentere værdiansættelsen end 

ved handel med tredjemand.  Dette er bland andet en årsag til, at dette aktiv er særligt udsat for 

skattevæsenets opmærksomhed og hermed også i risiko for korrektion. 

 

                                                      
9 AL § 9 stk. 2 
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Hvis der inden for visse brancher er en fast kutyme for værdiansættelsen af goodwill ved 

overdragelse mellem uafhængige parter, godkendes disse ved værdiansættelsen af goodwill. Disse 

kutymer kan dog også skabe grundlag for værdiansættelsen af goodwill mellem interesseforbundne 

parter. Disse kutymer kan eksempelvis være en fastsat procentsats af bruttoomsætningen i 

virksomheden, som danner grundlag for kutymen inden for en specifik branche. Branchekutymer 

eksisterer bl.a. for revisorer, læger og tandlæger. Hvis der bliver gjort brug af branchekutyme ved 

fastsættelse af goodwill, indsendes dokumentation på at en sådanne branchekutymes eksistens.  

 

Findes der ikke branchekutymer, der kan danne grundlag for værdiansættelsen af goodwill, har 

ligningsrådet fastsat en vejledende anvisning til en standardiseret beregning af goodwill10. Der kan 

være konkrete omstændigheder, som gøre denne beregningsmodel mindre brugbar. I disse tilfælde 

skal værdiansættelsen svare til den pris, som man vil kunne forvente en uafhængig tredjemand ville 

betale for goodwill under de konkrete omstændigheder. Omstændigheder der ville kunne gøre 

beregningen ikke anvendelig, kunne eksempelvis være, at der er foretaget omfattende ændringer i 

virksomhedens regnskabsprincipper, eller virksomheden ikke har eksisteret i en 3-årig periode forud 

for overdragelsen.   

 

5.1.4.2. Ligningsrådets vejledende beregningsregel 

Ligningsrådets vejledende beregningsregel af goodwill er med udgangspunkt i den skattepligtige 

virksomhedsindkomst i de seneste tre indkomstår forud for overdragelsen. De skattepligtige 

resultater reguleres for finansielle indtægter og udgifter, overførsel til medarbejdende ægtefælde, 

forskudsafskrivninger m.v. 

 

De regulerede resultater vægtes herefter, med 3, 2 og 1. Dette betyder, at det seneste år før 

overdragelsen multipliceres med 3, det næstsidste år med 2 og tredjesidste år med 3. Herefter 

findes gennemsnitsindtjeningen ved at dividere de regulerede og vægtede indkomster med 6. 

                                                      
10 Skatteministeriets cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
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Såfremt at der har været en konstant resultatmæssig udvikling de seneste 3 år, enten stigende eller 

faldende, skal der reguleres for en såkaldt udviklingstendens. Beregningen tager udgangspunkt i den 

resultatmæssige udvikling fra det tredjesidste regnskabsår før overdragelsen til det sidste år før. Der 

er tale om to udviklingsperioder (fra år 1 til 2 og år 2 til 3), og derfor skal den samlede udvikling fra 

år 1 til 3 divideres med 2. Det skal bemærkes, at der kun kan foretages en regulering for 

udviklingstendensen, såfremt udviklingen er konstant. Hvis den regulerede gennemsnitsindtjening 

herefter er negativ, antages goodwill at være kr. 0. 

 

Ved overdragelse af personlig virksomhed skal der også reguleres for driftsherreløn. Denne anses 

som værende halvdelen af det herefter fremkomne beløb. Der skal mindst fratrækkes kr. 250.000 

og højst kr. 1.000.000 som driftsherreløn. Ved overdragelse af et selskab foretages der ikke i 

almindelighed fradrag for driftsherreløn, da ansatte i virksomheden typisk har modtaget løn for 

deres arbejde. 

 

Næste skridt er forrentning af virksomhedens aktiver, som skal trækkes fra. Forrentningsprocenten 

fastsættes til den kapitalafkastssats, der er gældende på overdragelsestidspunktet jf. VSL § 9, plus 

3%. Dette gælder alle virksomhedens aktiver i virksomhedens balance, dog med undtagelse af 

driftsfremmede aktiver. Disse aktiver kunne eksempelvis være pantebreve, obligationer og tilkøbt 

goodwill.  

 

Herefter skal kapitaliseringen findes. Kapitaliseringsfaktoren et udtryk for det forventede årlige 

afkast (forrentningsprocent), og i hvor mange år afkastet kan forventes på den erhvervede goodwill. 

Fastsættelsen af forrentningen sker ved at tage den gældende kapitalafkastssats på 

overdragelsestidspunktet, jf. VSL § 9, plus 8%. Der skal dog tages forhold for, at goodwill kan have 

varierende levetid, og derfor må kapitaliseringsfaktoren fastsættes herefter. 
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5.1.4.3. Beskatning af goodwill 

Erhververen af goodwill kan afskrive på denne med op til 1/7 årligt fra og med det indkomstår, hvori 

der er indgået en endelig aftale om overdragelsen. Der kan ikke afskrives på goodwill i det 

indkomstår, hvor dette afstås. Goodwill afskrivningen fragår i den skattepligtige indkomst, og 

afskrivningsgrundlaget er anskaffelsessummen.  

 

Ved afståelse af goodwill skal fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Avancen som skal medtages i den skattepligtige indkomst, er forskellen på salgssum og 

restværdien af goodwill efter afskrivningerne. Eksempel: Der skal afskrives maksimalt 1/7, hvis 

goodwill er fastsat til kr. 700.000, kan der årligt afskrives kr. 100.000. Efter 4 år sker der salg af 

goodwill på kr. 800.000. Dette medfører at fortjenesten på kr. 400.00011, skal medregnes fuldt ud i 

den personlige indkomst.  

 

5.1.5. Anvendelse af virksomhedsskatteordningen 

Hvis den erhvervsdrivende lader sig beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteordningen, vil der 

ved ophør/overdragelse af skattepligtig virksomhed være specielle regler, som man skal tage højde 

for. Disse regler vil være temaet i dette afsnit. 

 

Hvis en overdrager har flere virksomheder, vil alle disse virksomheder blive behandlet som én 

virksomhed i virksomhedsskatteordningen jf. VSL § 2 stk. 3. Dette betyder, at der kun er én samlet 

indskudskonto og tilsvarende også kun én konto for opsparet overskud pr. skatteprocent der er 

opsparet til. Der vil kun være én kapitalafkastgrundlagsopgørelse. Virksomhedsindkomst, 

kapitalafkast, rentekorrektion, kapitalafkast og virksomhedsskat skal således beregnes for alle 

virksomhederne, den erhvervsdrivende har, under ét. 

 

                                                      
11 Salgsværdi - (anskaffelsessum - foretagne afskrivninger) = gevinst /tab -> 800.000 - (700.000 - 300.000) = 400.000 kr. 
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Anvendelsen af virksomhedsskatteordningen kan ophøre. Et ophør i virksomhedsskatteloven kan 

skyldes: 

• At den erhvervsdrivende aktivt vælger ikke længere at anvende virksomhedsskatteloven, 

hvilket også er valgfrit fra år til år. 

• At den erhvervsdrivende vælger at lade virksomheden blive beskattet efter reglerne i 

kapitalafkastordningen eller personskatteloven. 

• At den erhvervsdrivende vælger at sælge eller på anden måde overdrager virksomheden. 

• At virksomheden bliver omdannet til aktieselskab eller anpartsselskab efter reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven. 

• At virksomhedsejeren går konkurs. 

• At virksomhedsejeren dør.  

 

I dette afsnit er det alene ophør VSL i forbindelse med overdragelse af en del eller hele 

virksomheden, som vil blive behandlet, da dette er interessant i forbindelse med et 

familiegenerationsskifte. Ophør i VSL i forbindelse med en omdannelse af virksomheden, vil blive 

behandlet i et senere afsnit. Beskatning i forbindelse med øvrige ophørsformer vil ikke blive 

behandlet. 

 

Fuld afståelse 

Når overdrager ophører med at blive beskattet efter reglerne i VSL, skal det indestående der må 

være på konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskatten medregnes i den personlige 

indkomst i året, hvor virksomheden bliver overdraget til den næste generation12 jf. VSL § 15. 

Virksomhedsordningen kan anvendes til og med udløbet af indkomståret, hvori afståelsen eller 

ophøret finder sted, hvis den regnskabsmæssige opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i 

                                                      
12 Det er her forudsat, at overdragelsen sker i samme indkomstår som overdrager ophører med at anvende reglerne i 
VSL 
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en privatøkonomi og i en virksomhedsøkonomi kan opretholdes i hele indkomståret. Hvis dette er 

tilfældet indgår salgssummen i virksomhedsordningen13. 

 

Ved indkomstårets udløb skal det indestående, som er på konto for opsparet overskud tillagt 

virksomhedsskat medregnes i den personlige indkomst i det efterfølgende indkomstår. Således kan 

overdrager lade fortjenesten m.v. stå i virksomhedsordningen, og herved nøjes med en foreløbig 

skat på 22%. Dette vil dog kun være en mulighed i afståelsesåret, da overdrager kun kan fortsætte i 

virksomhedsordningen, så længe denne har en erhvervsmæssige virksomhed. 

 

Overdrager kan opretholde virksomhedsskatteordningen fremover og beskatningen på 22%, hvis 

overdrager inden udløbet af næste indkomstår efter afståelsesåret påbegynder eller overtager en 

ny virksomhed14. Hele det opsparede overskud kan således videreføres i den nye virksomhed, dette 

medfører ikke nogen efterbeskatning, og der kan opspares i salgsåret. Hvis denne videreførelse 

ønskes, skal den private og erhvervsmæssige økonomi også her holdes adskilt i den mellemperiode, 

hvor der ikke drives erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Delafståelse 

Hvis overdrager i et familiegenerationsskifte besidder flere virksomheder, kan det forekomme, at 

det kun er en af flere virksomheder der skal overdrages. Et typisk eksempel herpå er, hvor 

overdrager besidder en ejendom udover den virksomhed, som skal generationsskiftes og, hvor den 

ældre generation fortsat ønsker denne ejendom i personlig regi. Hvis ejendommen anvendes i 

forbindelse med virksomhedens drift, bør der etableres en lejekontrakt mellem den ældre og yngre 

generation efter gennemførelsen af generationsskiftet. Salgsvederlaget fra den overdragne 

                                                      
13 Derfor kan planlægning være vigtig da man bl.a. har mulighed for at få kapitalafkast i afståelsesåret og derved spare 
AM-bidrag af beløbet. Modsat kan det være en fordel ikke at anvende reglerne i VSL i afståelsesåret da f.eks. 
ejendomsavance vil blive beskattet i kapitalindkomsten.  
14 VSL § 15 stk. 2 
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virksomhed, indgår i disse tilfælde i den fortsættende virksomhedsordning for overdrager jf. VSL § 

15 stk. 3.  

 

Overdrager kan dog efter VSL § 15a stk. 1 fra begyndelsen af salgsåret overføre en del eller hele det 

kontante nettovederlag fra indskudskontoen til mellemregningskontoen uden, at dette bliver 

betragtet som en hævning i hæverækkefølgen efter VSL § 5. Det kontante nettovederlag bliver 

opgjort som kontantværdien af salgssummen af de overdragne aktiver, hvor kontantværdien af den 

gæld, som den nye ejer overtager fradrages. Den gæld der kan forekomme/blive stiftet i forbindelse 

med selve overdragelsen, bliver ikke anset, som gæld der overtages af den nye ejer. Hvis overdrager 

benytter sig af muligheden for at gå uden om hæverækkefølgen, og overføre beløb fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen skal en forholdsmæssig del af det opsparede overskud 

med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes i den personlige indkomst jf. VSL § 

15a stk. 2. 

 

5.2. Omdannelse til selskab 

Omdannelse til selskab bør altid indgå i overvejelserne, når man taler om generationsskifte af en 

personligt drevet virksomhed. Ved et familiegenerationsskifte af en virksomhed i selskabsform, er 

der en del muligheder for at opnå en hensigtsmæssig løsning. Overdragelse af aktier fra den ældre 

generation til den yngre er det enkleste generationsskifte. Aktierne kan her f.eks. overdrages 

etapevis over en længere eller kortere periode15. Herudover ved en omdannelse til selskab, har man 

muligheden for, at udskille den aktivitet der skal generationsskiftes til den lavest mulige værdi, altså 

med eller uden skattemæssig succession.  

 

Ved omdannelse til selskab skal det også bemærkes, at det ikke er et krav, at hele virksomheden 

skal omdannes. Muligheden for delvis omdannelse af virksomheden, kan i mange sammenhænge 

lette generationsskiftet af virksomheden. Hvis der eksempelvis er en større latent skat på et aktiv, 

dette aktiv kunne være en ejendom, og dette aktiv ikke er relevant for den yngre generations 

                                                      
15 Minimum 1% af aktie/anpartskapitalen pr. overdragelse. 
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overtagelse af virksomheden, vil en delvis omdannelse være relevant. Herudover kan en 

begrundelse for den delvise omdannelse være, at overdrager har et større opsparet overskud, som 

skal beskattes fuldt ud, hvis hele virksomheden bliver omdannet til et selskab. 

 

En omdannelse fra personlig ejet virksomhed til selskab kan ske på to måder. Enten ved salg af 

virksomheden til et selskab, eller ved anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

5.2.1. Anvendelse afståelsesprincippet 

Ved en omdannelse af en personlig ejet virksomhed til et selskab, sker der et salg af virksomheden 

fra personligt regi til et selskab registreret i erhvervsstyrelsen.  

 

I forbindelse med en virksomhedsomdannelse efter afståelsesprincippet skal aktiver og passiver, 

opgøres til kontantomregnede handelsværdier. Når der er tale om overdragelse mellem 

interesseforbundne parter, vil selve overdragelsen samt værdiansættelse af aktiver og passiver, få 

mere opmærksomhed fra skattestyrelsen end, hvis det havde været til tredjemand. For at mindske 

skattestyrelsens korrektionsmuligheder, er det vigtigt at overdragelsesvilkårene fastlægges på en 

måde, hvorpå de kan karakteriseres som normale16. 

 

5.2.1.1 Fordeling af vederlag for aktiverne ved omdannelse 

Ved omdannelse til selskab vil betalingen til overdrager være i form af overtagelse af gæld samt en 

restsum. Denne restsum skal fordeles som henholdsvis: 

a) Aktier i selskabet 

b) Stiftertilgodehavende => gældsbrev/anfordringstilgodehavende 

                                                      
16 Der henvises til afsnit 5.1 
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Aktiekapitalen henholdsvis anpartskapitalen skal som bekendt minimum udgøre t.kr. 400 / t.kr. 50 i 

henhold til gældende lovgivning. Det resterende vederlag skal herefter fordeles mellem gældsbrev 

og anfordringstilgodehavende.  

 

Overdrager kan hæve et anfordringstilgodehavende i takt med sit behov herfor dog under 

forudsætning, af at selskabet har den fornødne likviditet. Et stiftertilgodehavende har også 

muligheden for at blive udformet som et gældsbrev med en aftalt rente og afdragsprofil. Fordelen 

ved dette er, at der på et sådanne gældsbrev kan foretages kursnedslag. Kursnedslaget skal fordeles 

forholdsmæssigt på de overdragne aktiver bortset fra likvide midler. Dette gør at afståelsessummen 

bliver mindsket og dermed også den skattepligtige avance hos overdrager. 

 

Det vil for omdanners synsvinkel være en fordel med en så lille egenkapital som mulig, hvilket 

betyder et stort stiftertilgodehavende. Dette vil betyde, at omdanner har den størst mulige 

likviditetstilførsel hurtigst muligt. Ved valg af fordelingen af vederlaget kan der dog også være andre 

relevante hensyn at tage højde for.  

 

For den yngre generation, som skal overtage selskabet, vil et stort stiftertilgodehavende være en 

fordel. På den måde vil den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne blive minimeret og derfor 

også være mindre likviditetskrævende. Herudover ved at anbringe gælden hos den ældre 

generation i selskabet minimeres skattebetalingerne, da erhverver af selskabet ellers skal hæve løn 

i selskabet for, at kunne betale ydelserne på gælden vedrørende erhvervelsen af aktierne til den 

ændre generation. Disse lønhævninger vil komme til beskatning som personlig indkomst. 

 

5.2.2. Anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse 

Ved anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, kan aktiver og passiver overføres til et 

selskab uden at der udløses beskatning. 
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De fortjenester der i princippet er ved omdannelsen, er dog ikke helt skattefrie, men derimod 

“udskudt” til et senere tidspunkt. Beskatningen sker, når enten den oprindelige ejer af 

virksomheden vælger at afstå aktierne, som er brugt til vederlag for virksomheden, eller når 

selskabets overtagne aktiver og forpligtelser eller hele virksomheden realiseres. Selskabet 

succederer således i den tidligere ejers sted med hensyn til anskaffelsestidspunkt, 

anskaffelsesgrundlag og hensigt, og også i de foretagne skattemæssige afskrivninger. 

 

5.2.2.1. Generelle forhold ved lov om skattefri virksomhedsomdannelse 

For at en virksomhed kan omdannes efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse skal visse 

betingelser være opfyldt.  

• Ejeren er undergivet fuld skattepligt efter KSL § 1.  

 

• Alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen (det er således ikke muligt at omdanne en 

gren af virksomheden), dog er en ejendom der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, 

defineret som en selvstændig virksomhed, hvorfor denne kan holdes uden for en 

omdannelse, hvis dette ønskes, eller omdannes til et selvstændigt selskab hvis dette ønskes. 

 

• Hele vederlæggelsen sker i aktier eller anparter. 

 

• En eventuel negativ indskudskonto skal være indfriet inden stiftelsen. 

 

• Mellemregninger med indehaver eller hensættelser til senere hævning skal være udlignet 

inden stiftelsen. 

 

• Skattemæssig anskaffelsessum for aktierne / anparterne skal være positiv, med mindre der 

omdannes ved benyttelse af virksomhedsordningen eller alt omdannes.  

 

• Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter dagen, der følger efter statusdatoen 

for det sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed. 
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• Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen indsende den lovgivne dokumentation til 

told- og skatteforvaltningen. 

 

• 1. regnskabsår skal være 12 måneder. 

 

Virksomheder med flere ejeren kan også benytte loven om skattefri virksomhedsomdannelse, her 

er der dog yderligere krav17.  

• Alle ejerne skal anvende reglerne i loven.  

 

• De skal alle have anvendt samme regnskabsperiode.  

 

• Der skal udarbejdes en opgørelse over den beregnede skat af den skattepligtige fortjeneste, 

der ville have været ved et sædvanligt salg, denne opgørelse skal herudover vise, hvordan 

skatten kan henføres til de enkelte ejere. Hvis ikke den beregnede skat fordeler sig i samme 

forhold på ejerne, som deres ejerandel af den personligt ejede virksomhed, skal ejerne 

indbetale forskellen til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Denne indbetaling tillægges 

anskaffelsessummen ved omdannelsen. 

 

• Det er endvidere en betingelse, at omdannelsen sker til et nystiftet selskab eller til et 

allerede stiftet selskab, hvor der endnu ikke har været aktivitet og hele selskabskapitalen 

består som ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. 

 

5.2.2.2. Værdiansættelse af everdragne aktiver og passiver 

Handelsværdien pr. omdannelsesdag skal bruges til at beregne den skattemæssige værdi aktiver og 

passiver i virksomheden, da disse skattemæssige værdier bruges til beregning af aktiernes 

anskaffelsessum i det fortsættende selskab. Opgørelsen af virksomhedens skattemæssige værdi skal 

                                                      
17 VOL § 2 stk. 2 + 3 
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ske aktiv for aktiv, hvilket medfører, at tab ikke skal modregnes i et andet aktivs fortjeneste. 

Virksomhedens aktiver og passivers skattemæssige værdi opgøres jf. VOL §4 stk. 2. “til det kontante 

beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag 

af skattepligtig fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg.”18  

 

5.2.2.3. Skattemæssige konsekvenser for overdrageren 

Reglerne for afståelse af virksomhed når overdrager anvender virksomhedsskatteordningen er 

beskrevet i afsnit 5.1. 

 

Såfremt at man vil undgå beskatning af indestående på konto for opsparet overskud, giver VSL § 16 

mulighed for nedsættelse af den skattemæssige værdi af aktiver og passiver, med den saldo der er 

på konto for opsparet overskud. Hvis aktiernes anskaffelsessum19 nedsættes med saldoen på konto 

for opsparet overskud, bliver virksomhedsskatten endelig. Denne mulighed er en væsentlig årsag til 

at vælge skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

Sker der kun en delvis omdannelse i overensstemmelse med regelsættet herfor, kan en 

forholdsmæssig del af opsparet overskud nedsætte aktiernes anskaffelsessum. Brøken er som 

følger:  

 

 

Hvis virksomheden kun omdannes delvist f.eks. ved lade ejendom fortsætte som personlig 

virksomhed, indgår overdragelsessummen vedr. den omdannede virksomhed i 

virksomhedsordningen. De ved omdannelsen erhvervede aktier bliver betragtet i 

virksomhedsordningen som en hævning til privatøkonomien jf. VSL § 16, stk. 1. Kontantværdien af 

                                                      
18 VOL §4 stk. 2. 
19 Skattemæssig anskaffelsessum = Handelsværdi - Skattemæssig avance 
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vederlaget skal overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen og udenom 

hæverækkefølgen. Denne overførsel i virksomhedsskatteordningen skal foretages med virkning fra 

begyndelsen af omdannelsesåret. En del af konto for opsparet overskud med den heraf betalte 

virksomhedsskat skal medregnes i den personlige indkomst. 

 

5.2.2.4. Skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser for selskabet 

Jf. VOL § 6 succederer selskabet i omdanners skattemæssige stilling vedr. aktiver og passiver. Ud 

over de skattemæssige værdier, gælder successionen også de oprindelige anskaffelsestidspunkter 

og hensigter. Der kan dog ikke succederes i den skattepligtiges uudnyttede underskud, som er blevet 

oparbejdet i den personlige virksomhed. Dette underskud kan dog modregnes i den personlige 

indkomst.  

 

Enhver skat, som kan forventes bliver afregnet ved fremtidig udligning af forskellen med den 

skattemæssige værdi og den bogførte værdi, skal hensættes i åbningsbalancen. Den udskudte skat 

skal ikke indgå i opgørelsen af aktiernes / anparternes anskaffelsessum. Da omdannelse efter 

reglerne i virksomhedsomdannelsesloven sker med succession, kan de latente og udskudte skatter 

være betydelige.  

 

5.3. Aktieavancereglerne 

Et generationsskifte af virksomhed i selskabsform kan overordnet ske på følgende 2 måder: 

• Overdragelse fra hovedaktionær af alle eller en del af aktierne i selskabet. 

• Overdragelse fra selskabet af alle aktiver og passiver eller enkelte aktiver og passiver i 

selskabet. 

 

Overdragelse fra hovedaktionær 

Efter aktieavancebeskatningslovens bestemmelser er en hovedaktionær, en person der har ejet 25% 

eller mere af aktiekapitalen inden for de seneste 5 år, eller har rådet over mere end 50% af 
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stemmeværdien20. Denne periode strækker sig dog over 10, hvis aktierne er erhvervet i forbindelse 

med en skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

Når der handles mellem interesseforbundne parter kan CIR 1982-185 vedrørende værdiansættelse 

af aktiver og passiver i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning anvendes. Cirkulæret foreskriver, at 

unoterede aktier og anparter som udgangspunkt skal fastlægges til handelsværdien, og denne kan 

tage udgangspunkt i formueskatteværdien. Dog er formueskatten fra 1 januar 1997 afskaffet, 

hvorfor TSSCIR 2000-9 (værdiansættelse af unoterede aktier og anparter) er lavet som en 

hjælperegel.   

 

TSSCIR 2000-9 foreskriver, at aktiernes værdi bliver beregnet som summen af de enkelte 

aktivposters værdier i selskabet med fradrag af de respektive gældsposter. Denne værdi tillægges 

værdien af goodwill. Opgørelsen af aktiernes værdi tager udgangspunkt i selskabets indre værdi ud 

fra det seneste aflagte årsregnskab, med regulering af følgende regnskabsmæssige poster: 

• Fast ejendom – til seneste offentlige ejendomsvurdering 

• Associerede selskaber – medtages til værdien i henhold til hjælpereglen, hvis 

handelsværdien er ukendt 

• Goodwill og andre immaterielle aktiver - værdiansættes i henhold til den vejledende regel i 

TSSCIR 2000-10 

• Udskudt skat – udskudt skat netto medtages og reguleres under hensyntagen til ovennævnte 

korrektioner 

• Beholdning af egne aktier – medtages ikke i beregningen 

Det skal dog bemærkes at hjælpereglen ikke er bindende, og resultatet kan fraviges, hvis 

hjælpereglens værdier må antages at afvige væsentligt fra handelsværdien. 

 

                                                      
20 ABL § 4 
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Opgørelse af avance 

Ved salg af hovedaktionæraktier skal avancen opgøres og beskattes hos sælger. Denne avance skal 

opgøres som forskellen mellem aktiernes anskaffelses- og afståelsessummer. Det er forskelligt, 

hvordan avancen/tabet bliver behandlet alt efter hvilken juridisk enhed der sælger samt, hvor længe 

aktierne har været ejet. 

 

Beskatning af personers afståelse af aktier 

Ved afståelse af unoterede aktier bliver gevinsten beskattet som aktieindkomst. Hvis der skulle 

opstå et tab ved afståelse af aktier, kan dette fradrages i anden positiv aktieindkomst. Er der 

yderligere tab, kan skatteværdien af den negative aktieindkomst, der kan henføres til de unoterede 

aktier, blive modregnet i slutskatten. Avanceopgørelsen for personers salg af unoterede aktier skal 

ske ved gennemsnitsmetoden. 

 

Beskatning af selskabers afståelse af aktier 

Når et selskab afstår datterselskabsaktier, skal fortjenesten ved salget ikke beskattes. Hertil kan tab 

ligeledes ikke fradrages. Gennemsnitsmetoden bliver også her brugt ved opgørelsen af avancen. 

 

Overdragelse af aktiver og passiver i et selskab 

Overdragelser fra et selskab bliver, som hovedregel, skattemæssigt behandlet efter 

afståelsesprincippet beskrevet i afsnit 5.1, dog med den forskel af gevinster og tab bliver beskattet 

efter reglerne i selskabsskatteloven. Derfor er denne overdragelsesform ikke omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven. 

 

5.4. Successionsmuligheder inden for familie i levende live 

I dette afsnit vil alene successionsmulighederne mellem virksomhedsejer og den nye generation 

blive behandlet.  



44 
 

 

Personkredsen der kan anvende successionsreglerne, ved et generationsskifte i levende live er 

begrænset i forhold til succession ved død. Det er således kun nedenstående der kan anvende 

reglerne21: 

• Børn 

• Børnebørn 

• Søskende 

• Søskendes børn 

• Søskendes børnebørn 

• (En samlever, efter visse betingelser) 

 

5.4.1. Afståelse af aktier ved anvendelse af succession 

Når der bliver afstået aktier med skattemæssig succession, skal overdrager ikke beskattes af 

avancen ved salget. Til gengæld indtræder erhververen af aktierne i overdragerens skattemæssige 

stilling. Dette betyder, at erhverver overtager aktierne med samme anskaffelsessum og 

anskaffelsestidspunkt som overdragers.   

 

For at en overdragelse med succession kan finde sted, skal en række betingelser22 være opfyldt. 

Disse betingelser lyder som følgende:  

• Den enkelte aktieoverdragelse skal som minimum udgøre 1 % af aktie eller anpartskapitalen. 

• Aktierne må ikke være omfatte ABL § 19 (Investeringsselskaber). 

• Der må ikke konstateres et tab ved overdragelsen. 

• Virksomheden må ikke i overvejende grad bestå af passiv kapitalanbringelse, hertil indregnes 

udlejningsejendomme. 

 

                                                      
21 ABL § 34, stk. 1. nr. 1 
22 ABL § 34, stk. 1. nr. 2-4 
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5.5. Gave og arveafgiftsregler 

Dette afsnit vil gennemgå de afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af gave og 

arveafgiftsreglerne i forbindelse med et generationsskifte i levende live. Når der skal planlægges et 

generationsskifte i levende live, bør muligheden for gave og/eller arveforskud altid overvejes. Et 

arveforskud behandles afgiftsmæssigt som gaver. 

 

5.5.1. Gaveafgift 

Når der gives gave af en vis størrelse, skal der betales en afgift af dennes værdi. Afgiftsstørrelse samt 

hvornår denne beløbsmæssigt udløses, afhænger af den familiemæssige tilknytning til gavegiver.  

Gaver kan gives til forældre, børn, stedbørn, deres afkom, afdødt barns eller stedbarns længst 

levende ægtefælde, plejebørn, bedsteforældre og stedforældre. Øvrige persongrupper, herunder 

søskende er indkomstskattepligtige af gaver.  

 

Gaver til personkredsen nævnt ovenfor er afgiftsfri, hvis de ikke overstiger kr. 65.700. Gaver til 

svigerbørn er afgiftsfri, hvis de højst er kr. 23.000. Gaver mellem ægtefælder er afgiftsfri. Der kan 

altså gives afgiftsfri gaver af en pæn størrelse, hvis man deler op efter hvem gavegiver er:  

 

2019 Fra faderen Fra moderen I alt 

Til barnet 65.700 65.700 131.400 

Til sviger barnet 23.000 23.000 46.000 

I alt 88.700 88.700 177.400 

Til hvert barnebarn 65.700 65.700 131.400 

 

Ovenstående skema kan give inspiration til at se længere frem end kun én generation under 

planlægningen af virksomhedens fremtid. 

 

Gavegiver skal betale for afgiften, og denne anses ikke som en yderligere gave. Selve afgiftspligten 

indtræder ved modtagelse af gaven, anmeldelse og betaling af afgiften skal ske senest 1. maj året 

efter gaven er givet. Gaveafgiften er en procentsats, og beregnes af det beløb, der er udover 
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grænsen for afgiftsfri gave. Satsen for børn, stedbørn, forældre, bedsteforældre, stedforældre og 

afdødt barns/stedbarns ægtefælle er 15 %, hvor satsen for gaver til børns eller stedbørns ægtefæller 

er 36,25 %. Hvis gavemodtager ved overdragelse af virksomhed opfylder kravet for succession, er 

gaveafgiften lempet ned til 6 % i 2019 (7% i 2018, 5% i 2020)23. Denne lempelse er dog et politisk 

varmt emne, som der er en vis risiko for vil blive ophævet (tilbage til 15%), hvis der kommer ny 

regering. 

 

5.5.2. Værdiansættelse af gaver 

En gave skal jf. BAL § 27 værdiansættes til handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen af gaven. 

Denne værdi er bindende for både gavegiver og modtager. Hvis Told- og skatteforvaltningen finder 

værdiansættelsen ikke er svarende til handelsværdien, har de 6 måneder fra modtagelse af 

anmeldelsen til at lave korrektioner. 

 

Når der er en gaveoverdragelse mellem interesseforbundne parter, fastsættes værdien af aktier og 

passiver i henhold til CIR 1982-185. Cirkulærets praksis og principper, der er etableret på området, 

er således fortsat gældende. 

 

Hvis reglerne om succession anvendes, skal der ved afgiftsberegningen korrigeres for en passivpost. 

Denne passivpost beregnes, så der bliver taget højde for den skatteforpligtelse, der er i forbindelse 

med successionen overtages. Det sker ved, at værdien af de overtagne aktiver bliver nedsat gennem 

beregningen af passivposten. Passivposten bliver påvirket af, hvorledes fortjenesten bliver 

beskattet. Hvis fortjenesten er kapitalindkomst eller personlig indkomst, udgør passivposten 30% af 

beløbet. Hvis fortjenesten er aktieindkomst af unoterede aktier, udgør passivposten 22%. 

Eksempel: 

I gave gives unoterede aktier ejet siden 1994 

                                                      
23 BAL § 23 a, stk. 4 
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5.6. Delkonklusion 

Afståelsesprincippet 

Når en overdragelse sker i et familiegenerationsskifte, er der tale om, at det sker mellem 

interesseforbundne parter og her er det vigtigt, at de opgjorte handelsværdier er rimelige og 

veldokumenterede. Hvis ikke det er tilfældes, vil skattevæsenet muligvis korrigere 

handelsværdierne. 

 

Når handelsværdien af fast ejendom skal fastlægges, kan TSSCIR 2000-5 bruges, som anvendes ved 

overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Ved afståelse beskattes avance 

som hovedregel efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Hvis en ejendom har været 

brugt erhvervsmæssigt, skal der herudover foretages en opgørelse af genvundne afskrivninger. 

 

Driftsmidler er ofte lettere at værdiansætte og dokumentere, da der som regel er et marked de 

handles på. Ved afståelse af virksomheden til næste generation i forbindelse med et 

familiegenerationsskifte, beskattes fortjeneste eller tab i ophørsåret. For personer medregnes dette 

i den skattepligtige indkomst og der kan ikke afskrives i ophørsåret. 
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Handelsværdien af goodwill kan være vanskelig at dokumentere ved et familiegenerationsskifte, da 

der er et interessesammenfald. Inden for visse brancher findes der dog kutymer, som kan danne 

grundlag for værdiansættelsen mellem interesseforbundne parter. Udover branchekutymer kan 

tilstrækkelige erklæringer fra sagkyndige vurderingsmænd eller dokumenterede købstilbud fra 

uafhængige parter være grundlaget for værdiansættelsen. Hvis ikke disse muligheder kan bruges, 

kan den vejledende beregningsregel for fastsættelse af handelsværdien på goodwill mellem 

interesseforbundne parter anvendes. Fortjeneste eller tab på goodwill, skal medregnes i den 

skattepligtige indkomst. Erhverver kan som hovedregel fradrage goodwill i indkomstopgørelsen 

med op til 1/7 årligt allerede i aftale året.  

 

Når virksomhedsskatteordningen anvendes skal indestående på konto for opsparet overskud ved 

fuld afståelse af virksomheden, tillægges virksomhedsskat og medregnes i den personlige indkomst 

i det år virksomheden bliver overdraget. Hvis der oprettes en adskillelse af personlig og 

virksomhedsøkonomi, kan virksomhedsskatteordningen anvendes hele det indkomstår, hvor 

overdragelsen finder sted. I så fald indgår salgssummen i virksomhedsordningen, og derved kun 

blive foreløbigt beskattet med 22%.  

 

Omdannelse til selskab 

En omdannelse til selskab kan ske efter afståelsesprincippet, hvor der sker et salg af virksomheden 

drevet i personligt regi til et selskab, eller omdannelse efter lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvor selskabet succedere i den tidligere ejers skattemæssige sted, med 

hensyn til anskaffelsestidspunkt, anskaffelsesgrundlag og hensigt samt i de allerede foretagne 

skattemæssige afskrivninger. Der kan ikke succederes i uudnyttede underskud oparbejdet i den 

personlige virksomhed. Efter omdannelsen beskattes virksomhedsindkomsten med 22% 

selskabsskat. For at kunne anvende lov om skattefri virksomhedsomdannelse er der en række 

betingelser der ska være opfyldt. 
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Virksomhedens aktiver og passivers handelsværdi pr. omdannelsesdag skal anvendes til beregning 

af selskabskapitalen samt beregning af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og 

passiver. Disse anvendes så til at finde aktiernes anskaffelsessum i det fortsættende selskab. 

Anvender overdrager virksomhedsskatteordningen, har overdrageren muligheden for nedsættelse 

af aktiernes skattemæssige anskaffelsessum med saldoen for opsparet overskud. 

 

Aktieavancereglerne 

Når en virksomhed bliver omdannet til et selskab, bliver virksomhedsindehaveren typisk 

hovedaktionær. Herefter består et generationsskifte af, at få overdraget alle eller en del af aktierne 

eller aktiviteten i selskabet til den yngre generation. 

 

Når der skal ske en overdragelse af hovedaktionær aktier, skal de værdiansættes til handelsværdien, 

men da der ikke er en offentlig handelsværdi der kan sættes til grund for værdiansættelsen, kan der 

tages udgangspunkt i TSSCIR 2000-9, som er et cirkulære der anvendes ved overdragelse af 

unoterede aktier mellem interesseforbundne parter. 

 

Når der sker salg af hovedaktionær aktier skal beskatningen af avancen som udgangspunkt ske hos 

sælger. Avancen vil være forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum. 

 

Successionsmuligheder inden for familie i levende live 

Ved generationsskifte inden for familie, er der mulighed for skattemæssig at anvende succession. 

Personkredsen som kan anvende reglerne om succession ved et generationsskifte i levende live er 

dog begrænset i forhold til succession ved død. 

 

Når en personlig virksomhed bliver afstået med anvendelse af succession, bliver den nuværende 

indehaver ikke beskattet ved overdragelsen af virksomheden. Den nye ejer træder til gengæld ind i 
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den nuværende ejers skattemæssige stilling. Når der anvendes succession videregives en 

skattebyrde, derfor skal vederlaget for virksomheden nedsættes med den latente skat. 

 

Aktier kan ligeledes afstås med succession såfremt den enkelte overdragelse af aktierne, mindst 

udgør 1% af aktiekapitalen i selskabet. Herudover er der flere krav der skal være opfyldt. I 

forbindelse med succession med aktier, nedsættes handelsværdien med den latente skat, der 

påhviler de overtagne aktier. 

 

Gave og arveafgiftsregler 

Ved et generationsskifte i levende live bør muligheden for at overdrage en del eller hele 

virksomheden med gave overvejes. Det karakteristiske ved en gave, er at den kun kan gives mens 

giveren stadig lever. Afgiftsstørrelsen og hvorvidt der skal afgift på gaven, er afhængig af en 

familiemæssige tilknytning til den der giver gaven. Gaver skal værdiansættes til handelsværdi på 

tidspunktet for modtagelsen af gaven. Når der gives gaver mellem interesseforbundne parter 

fastsættes værdien i henhold til værdiansættelsescirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17. november 

1982). 

 

6. Modeller til gennemførsel af et generationsskifte 

Der kan ikke laves en fast chekliste til, hvordan det perfekte skatte og afgiftsmæssige 

generationsskifte skal forløbe. Dette skal naturligvis vurderes fra gang til gang. Derfor vil dette 

kapitel indeholde en gennemgang af forskellige modeller med angivelse af, hvilke situationer de 

typisk kan anvendes. Gennemgangen er ikke udtømmende, men vil beskrive en vifte af modeller, 

der dækker de mest almindelige situationer ved et generationsskifte.  

 

Valget af modeller bygger på, at kompleksiteten ikke er for høj, da dette kan medføre, at 

virksomhedsejeren smider håndklædet i ringen, og lader en konsulent styre hele processen, dog 

udformet så ejeren fremstår som beslutningstager. En anden risiko er, at virksomhedsejeren lader 
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generationsskiftet vente, til det en dag bliver i forbindelse med ejerens død. Herudover vil 

komplekse modeller blive meget omkostningstunge, og de fordele der er, bliver hurtigt opbrugt af 

konsulentens honorar. 

 

6.1. Omdannelse og salg/overdragelse af aktier eller aktivitet til søn eller søns selskab 

Grundlæggende kan modellen stilles op på følgende måde: 

 

Omdannelsen fra personlig virksomhed til selskab, kan enten ske ved et salg til et selskab eller ved 

anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Hvis reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse anvendes, vil anskaffelsessummen være væsentligt lavere end ved salg af 

aktivitet til et selskab. Dette er et udtryk for den latente skat, som er blevet overdraget til selskabet. 

Beskatning sker når aktierne afstås. 

 

Herefter kan selve generationsskiftet til ny ejer foretages efter følgende 4 modeller: 

• Selskabet overdrages til søn 

• Aktivitet overdrages til søn 

• Selskabet overdrages til selskab ejet af søn 

• Aktivitet overdrages til selskab ejet af søn 

 



52 
 

6.1.1. Selskabet overdrages til søn 

 

Modellen er en simpel illustration af overdragelse af virksomhed ved et familiegenerationsskifte. 

Her bygger modellen på overdragelse af aktierne i driftsselskabet fra overdrager til erhverver. 

Overdragelsen kan ske i flere forskellige hastigheder alt efter, hvad der er mest passende for det 

enkelte generationsskifte. Dog skal det bemærkes, at hvis reglerne om succession ved overdragelse 

af aktieposten, skal minimum 1 pct. af aktie eller anpartskapitalen overdrages. 

 

Finansieringen af overdragelsen kan ske, enten ved at erhververen fremskaffer kapital til vederlaget, 

eller ved helt eller delvis gave. 

 

Muligheder, fordele og ulemper 

Denne model kan blandt andet anvendes i tilfælde, hvor der er et ønske om at virksomheden 

videredrives i selskabsform og, hvor overdrageren ikke er økonomisk afhængig af et vederlag, og 

derfor kan give aktierne som gave til den nye generation. Her kan finansieringen altså ske helt eller 

delvist med gave. Overdragelsen kan ske med eller uden succession. Modellen kan udbygges med 

aktieombytning, spaltning eller fusion.  

 

Det er relativt nemmere at overdrage aktier end overdragelse af aktiviteten, herunder en personlig 

drevet virksomhed. 
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Ved anvendelse af afståelsesprincippet er der en mindre fleksibel skatteplanlægning, da vederlaget 

for aktierne kommer til beskatning på afståelsestidspunktet.  

 

6.1.2. Aktivitet overdrages til søn 

 

Modellen bygger på at aktiviteten i selskabet overdrages til sønnen personligt for herved, at få 

vederlaget til at forblive i selskabet. 

 

Modellen giver også her muligheden for, at overdragelsen sker i et tempo som passer til situationen, 

da der her kan etableres et interessentskab i den periode, hvor der er to ejere. 

 

Ved denne metode kan finansieringen kun ske ved, at sønnen fremskaffer kapitalen, da en gave fra 

selskabet til sønnen vil blive indkomstbeskattet. Dog kan kapitalen selvfølgeligt godt være gave fra 

faderen efter de almindelige gaveafgiftsregler, såfremt at de økonomiske forhold er hertil. 

 

Muligheder, fordele og ulemper 

Det må forventes, at modellens anvendelighed i praksis er begrænset. Modellen kan anvendes i de 

tilfælde, hvor virksomheden ønskes drevet videre i personligt regi og, hvor overdrager ønsker at 

sprede beskatningen af vederlaget hen over mange år, og på den måde udnytte skattereglernes 

bundgrænser optimalt samt udskydelse af beskatningen af opsparet overskud. Således får 
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overdrager større frihed til planlægning af beskatningen, gennem udbytte, løn fra selskabet eller 

ved salg/likvidation.   

 

Der kan ikke anvendes succession i denne model, ligesom finansiering af vederlaget ikke kan ske ved 

gave til lav gaveafgift. Denne model er relativt mere besværlig i forhold til aktieoverdragelse. 

 

6.1.3. Selskab overdrages til selskab ejet af søn 

 

Når selskabet bliver overdraget til et andet selskab, som er ejet af sønnen, bliver der etableret en 

Holding struktur for sønnen. Overdrager bliver beskattet af afståelsessummen. 

 

Overdragelsen i denne model, kan ligesom de andre modeller, ske i den ønskede hastighed, hvilket 

også giver en smule fleksibilitet i planlægningen af overdragers økonomiske og skattemæssige 

stilling.   Selve finansieringen af overdragelsen kan kun ske fra sønnens selskab. 

 

Muligheder, fordele og ulemper 

I praksis vil modellen nok oftest forekomme i kombination med en aktieombytning inden selve 

overdragelsen, hvor der for overdrager bliver skabt en Holding struktur inden overdragelsen. Et 
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alternativ kunne også være aktieombytning til søns selskab, hvor både overdrager og erhverver 

begge bliver ejer af erhververens selskab, som er blevet til et Holdingselskab ved aktieombytningen.  

 

Vederlaget for overdragelsen kan finansieres med midler, som kun er beskattet med 22% såfremt, 

at sønnens selskab får likviditet og indtjeningspotentiale hertil. 

 

Vederlaget for aktierne kommer ved afståelse til beskatning på afståelsestidspunktet hos 

overdrageren personligt. Herved bliver der en mindre grad af fleksibilitet ved skatteplanlægning, 

som dog vil kunne undgås ved aktieombytning. Her er det ikke muligt at få finansiering via gave til 

lav gaveafgift. 

 

6.1.4. Aktivitet overdraget til selskab ejet af søn 

 

Denne model er magen til modellen i afsnit 6.1.2. dog med den undtagelse, at det her er sønnens 

selskab, der overtager aktiviteten, hvorfor gavemuligheden fra far til søn bortfalder. 

 

Muligheder, fordele og ulemper 

I et generationsskifte mellem interesseforbundene parter, vil denne model ligesom modellen i afsnit 

6.1.2. ikke være den mest anvendte. Denne model er typisk bedst egnet i tilfælde, hvor der er en 
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aktivitet, som overdrages til et selskab, og en anden aktivitet der enten ikke overdrages, eller 

overdrages til en anden juridisk enhed. 

 

Eventuelt kan modellen anvendes i en kombination, hvor der kan ske tilførsel af aktiver til et andet 

driftsselskab, så overdrager indskyder aktiviteten i søn selskab, og så modtager aktier i søns selskab 

som vederlag. 

 

Selve finansieringen af vederlaget kan ske med midler, som kun er beskattet med 22%, hvis sønnens 

selskab kan, eller har kunnet genererer likviditeten hertil. Der er ikke mulighed for at anvende gave, 

ved finansiering af vederlaget. 

 

Her får overdrageren mere frihed til planlægning af beskatningen af vederlaget ved udbytte, løn fra 

selskabet, eller ved salg/likvidation.  

 

6.2. Mulighed for Holdingdannelse 

Udgangspunktet i modellen er hvor virksomheden er omdannet til selskab, og kan illustreres 

således: 
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Her bygger modellen på at aktierne i driftsselskabet bliver anvendt til at stifte et moderselskab via 

et apportindskud, og som vederlag for aktierne i driftsselskabet får ejeren aktier i 

moderselskabet/holding selskabet.  

En skattefri aktieombytning kan gøres med eller uden tilladelse fra SKAT. For at kunne lave en 

skattefri aktieombytning er der nogle krav, der skal være opfyldt, uanset om det er med eller uden 

tilladelse. Disse krav er som følgende:  

• Krav om at det erhvervende selskab opnår stemmeflertal i det erhvervede selskab jf. ABL § 

36, stk. 2. 

• Det skal være værdipapirer, der kan ombyttes (som udgangspunkt kan aktier mv. omfattet 

af ABL § 1 ombyttes efter reglerne i ABL § 36). 

• Aktieombytningen kan ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36, stk. 4. 

• Aktieombytningens hovedformål må ikke være skatteunddragelse eller skatteundgåelse (det 

skal være ud fra forretningsmæssige hensyn). 

Herudover er der ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse yderligere krav.  Et krav er, at 

værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til 

handelsværdien. Et andet er at der stilles et ejertidskrav på 3 år, hvor vederlagsaktier ikke må afstås 

af en aktionær jf. ABL § 36, stk. 6. 

 

Ved at benytte konstruktionen af moder-/datterselskab har man muligheden for at udlodde udbytte 

skattefrit fra datter til moder. Dette betyder, at driftsselskabet kan slankes og herved bliver 

finansieringskravet ved overdragelsen mindre. 

 

Når holdingselskabet har solgt driftsselskabet til den yngre generation, vil den ældre generation 

være i besiddelse af et selskab med en likvid beholdning. Dette selskab kan så bruges, som en 

pensionsopsparing for den ældre generation, hvor der over en årrække vil kunne udloddes udbytter 

fra selskabet.  Hvis der herudover er et grundlag for, at aktionæren kan få udbetalt løn, vil dette 

kunne gøres som et ekstra beløb ud over udbyttet. Denne situation er for overdrageren, en af de 
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mest fleksible situationer med hensyn til skatteplanlægning af den fremtidige skattepligtige 

indkomst for ham og hans hustru.  

 

Muligheder, fordele og ulemper 

I forbindelse med et generationsskifte er modellen attraktiv, da man vil kunne mindske det 

finansieringsbehov, der er for erhververen ved skattefrit, at overføre den frie egenkapital, der er i 

driftsselskabet til holdningselskabet.  

 

En fordel ved modellen er, som tidligere nævnt, at der opnås større frihed for overdrager i forhold 

til planlægning af beskatning via udbytte og/eller løn.  

 

En ulempe ved skattefri aktieombytning med tilladelse vil være, at det er tidskrævende i forbindelse 

med indhentelse/godkendelse af aktieombytningen samt, at der skal ske anmeldelse til skat om alle 

væsentlige ændringer i forhold til de forhold, der lå til grundlag for tilladelsen de første 3 år efter 

ombytningen. Ligeledes vil det 3-årige ejertidskrav være en ulempe ved den skattefrie 

aktieombytning uden tilladelse. Herudover er det fælles en ulempe, at driftsselskabet ikke kan 

overdrages som gave til en lav afgift, da selskaber ikke indgår i den gaveafgiftspligtige personkreds.  

 

6.3. Delkonklusion 

I dette kapitel er udvalgte modeller til gennemførsel af et familiegenerationsskifte gennemgået. 

Modellerne er kendetegnet ved, at de ikke er for komplicerede, så virksomhedsejer ikke opgiver 

generationsskifte.  

 

De gennemgåede modeller er følgende: 

• Indehaver omdanner til selskab og sælger/overdrager aktier eller aktivitet til søn 

• Indehaver omdanner til selskab og sælger/overdrager aktier eller aktivitet til søns selskab 
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• Muligheder for holdingdannelse 

I denne forbindelse er der gennemgået muligheder, fordele og ulemper ved anvendelse af 

modellerne.  

 

Ved omdannelse til selskab, har indehaveren mulighed for at overdrage aktier eller aktiviteten til 

næste generation. Generationsskifte ved overdragelse af selskabskapital er en typisk anvendt 

model, da det er relativt simpelt at overdrage selskabskapital. Alternativet omdannelse til selskab 

med efterfølgende overdragelse af aktivitet vil herimod forventes af være mindre anvendt, da 

denne model ikke giver muligheden for anvendelse af succession og finansiering af vederlag ved 

gave. 

 

Muligheden for etablering af en holdingstruktur inden overdragelse af virksomheden, bør altid være 

med i overvejelserne ved et familiegenerationsskift. Etableringen af en holdingstruktur ved 

aktieombytning giver overdrager en fleksibel mulighed for skatteplanlægning.  

 

For skattefri omdannelse er der blandt andet et 3-års ejertidskrav, hvilket gør planlægningen af 

generationsskiftet, som tidligere omtalt, er vigtigt at gøre i god tid. 

 

7. Gennemgang af udvalgte modeller på virksomhed 

I dette kapitel vil der blive opstillet modeller for generationsskiftet med udgangspunkt i de tidligere 

kapitler. Kapitlet vil munde ud i en sammenholdelse af de gennemgåede modeller ved anvendelse 

til gennemførsel af generationsskiftet på Søm & Skruer. 

 

Udgangspunktet er, at det er hele virksomheden der overdrages. Effekten der vil være ved at 

undlade at overdrage ejendommen, vil dog blive nævnt i overensstemmelse med overdragers 

ønsker.  
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7.1. Modelvalg 

For generationsskiftet af Søm & Skruer, er følgende modeller valgt til gennemgang: 

• Omdannet til selskab – salg af aktier til søn 

• Omdannet til selskab – dannelse af holdingselskab og salg af driftsselskab til søn 

Årsagen til modelvalget er, at Søm & Skruer er en virksomhed drevet i personligt regi med én 

aktivitet – ejendommen kan dog holdes udenfor – dette vil dog typisk ske før en omdannelse til 

selskab. Herudover er der kun én person, som skal overtage virksomheden, og gavemuligheden skal 

kunne anvendes.   

 

7.1.1. Handelsværdi 

Ved handel imellem interesseforbundne parter er det, som tidligere nævnt, vigtigt, at dokumentere 

værdiansættelsen af handelsværdierne. I denne gennemgang for Søm & Skruer er det forudsat, at 

handelsværdierne er lig med de regnskabsmæssige værdier. Hertil skal så tillægges værdien af en 

eventuel goodwill. 

 

Beregnes goodwill for Søm & Skruer efter den vejledende beregningsmodel, vil der som det fremgår 

af bilag 05 være en goodwill på kr. 601.477, hvis ejendommen er indeholdt. Hvis ejendommen var 

udeholdt af beregningen, så havde modellen udvist en goodwill på kr. 568.410 efter korrektion af 

husleje, bilag 06. Modellen viser altså, at der er en vis følsomhed overfor, hvorvidt ejendommen 

medtages eller ej. 

 

Handelsværdierne for Søm & Skruer er som følge: 
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7.1.2. Afståelsesprincippet 

Ved brug af afståelsesprincippet, skal overdrager udarbejde en avanceopgørelse på de overdragne 

aktiver, denne avanceopgørelse fremgår af bilag 07. Som det fremgår, er der følgende avancer der 

skal medregnes i den skattepligtige indkomst: 

 

Beskatningen ved afståelsesprincippet kommer til at blive som følgende: 
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7.1.3. Gaveelement 

Hr. og fru Hammer er i stand til at hjælpe sønnen økonomisk med gave på op til kr. 3 mio. inklusiv 

gaveafgift. Fordelingen af den afgiftsfrie del af gaven (kr. 65.700 fra hver forældre), den 

afgiftspligtige del og gaveafgiften er som følger: 

 

Dette viser, at ud af gaven på kr. 3 mio. vil sønnen blive hjulpet økonomisk med kr. 2.839.626 

(131.400 + 2.706.226). 

 

7.2. Omdannelse til selskab 

En omdannelse af en personlig virksomhed kan ske efter følgende to metoder: 

• Omdannelse til handelsværdi 

• Omdannelse efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse 
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Der vil ud fra handelsværdierne blive gennemgået konsekvenserne ved de to metoder samt 

sammenholde dem med hinanden. 

 

7.2.1. Omdannelse til handelsværdi 

Omdannelse til handelsværdi foregår som beskrevet i kapitel 5.1.1., hvoraf vederlaget for 

virksomheden betales via aktier i selskabet og et stiftertilgodehavende. Hvis stiftertilgodehavendet 

bliver etableret som et anfordringstilgodehavende, kan indehaver selv bestemme, hvornår pengene 

skal hæves ud af selskabet (med den forudsætning at der er likviditet til det i selskabet). Vederlaget 

kan opstilles således: 

 

Det er op til indehaver, at bestemme aktiekapitalens størrelse så længe dette overholder 

størrelseskravet til kapitalindskud i den valgte selskabsform. Anskaffelsessummen for aktierne 

udgør her kr. 400.000. 

 

Avancen for indehaver er den samme som i afsnit 7.1.2. med en skat på kr. 1.048.680. Dette betyder, 

at der for indehaveren er et finansieringsbehov vedrørende skatten på kr. 1.048.680 ved 

gennemførelsen af omdannelsen.  

 

7.2.2. Omdannelse efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse 

Ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse, sker der en overdragelse til handelsværdi af 

virksomhedens aktiver og passiver, og selskabet succederer i virksomhedens skattemæssige stilling. 

Vederlaget skal bestå af aktier i selskabet, svarende til den samlede aktiekapital. 
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Aktiekapitalen i det nystiftede selskab udgør således kr. 5.538.877 fratrukket en regnskabsmæssig 

udskudt skat på 22% af 1.002.91324 svarende til kr. 220.641. Aktiekapitalen vil herefter udgøre kr. 

5.318.236. 

 

Der er for overdrager mulighed for at undgå beskatning af det opsparede overskud ved, at nedsætte 

aktiernes skattemæssige anskaffelsessum med saldoen på konto for opsparet overskud. Dette 

medfører at virksomhedsskatten er endelig. Hvorvidt dette kan betale sig fremgår af nedenstående: 

 

Som det fremgår vil nedsættelse af aktiernes skattemæssige anskaffelsessum med saldoen på konto 

for opsparet overskud spare overdrageren for kr. 19.094 (488.192 - 469.098). Herudover bliver 

beskatningen ved nedsættelsen skubbet ud i fremtiden. 

 

Søm & Skruer A/S skattemæssige anskaffelsessum for aktierne pr. 1/1 2019, henholdsvis med eller 

uden nedsættelse af konto for opsparet overskud, kan opgøres således: 

 

                                                      
24 Genvundne afskrivninger kr. 420.000 + avance ved salg af driftsmidler kr. 582.913 
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Ved alternativ 1 vil der være et finansieringsbehov til skat på kr. 488.192. Ved alternativ 2 er der 

umiddelbart ikke et finansieringsbehov, da konto for opsparet overskud ikke kommer til beskatning, 

men den skattemæssige anskaffelsessum er nedsat med kr. 1.136.186. Hvis aktierne bliver solgt, vil 

dette som tidligere påpeget udløse en skat på kr. 469.098. 

 

7.2.3. Sammenholdelse af de to metoder 

Skematisk ser en sammenholdelse af de to metoder således ud: 

 

Omdannelse til afståelsesprincippet er umiddelbart den dyreste metode, det er dog vigtigt at huske 

på, at ved denne metode vil forholdet mellem aktiekapital og stiftertilgodehavende frit kunne 

vælges inden for de angivne kapitalkrav i selskabslovene. Dette vil ikke være muligt ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Finansieringsbehovet for udskudte skattemæssige avancer (b+c) er ikke 

et “her og nu” finansieringsbehov, men et der opstår ved afståelse af aktierne i fremtiden. 

 

7.3. Salg af aktier til søn 

Søm & Skruer er nu omdannet til et aktieselskab, og aktierne ønskes nu overdraget til søn. Denne 

overdragelse kan gøres på to måder, enten ved at sælge aktierne til handelsværdi til sønnen, eller 

ved at overdrage dem med succession. 
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For sammenlignelighedens skyld forudsættes det, at handelsværdien for aktierne på 

overdragelsestidspunktet er lig aktiernes værdi på omdannelsestidspunktet. Dette forudsættes 

uanset ejertid af aktierne ved overdragelsen.  

 

7.3.1. Salg til handelsværdier 

Overdrages aktierne til handelsværdi, skal der ske aktieavancebeskatning hos overdrageren, og 

erhververen får en anskaffelsessum på aktierne der svare til vederlaget. 

 

Konsekvenser for sælger: 

Hvilken beskatning der udløses ved salget til sønnen af aktierne er afhængig af, hvilken metode der 

blev anvendt ved omdannelsen af virksomheden til selskab. Finansieringsbehovet for Hr. og fru 

Hammer er opgjort i afsnit 7.2.3. Det samlede vederlag kan herefter opgøres: 

 

 

Konsekvenser for køber: 

Sønnens finansieringsbehov vil være lig med handelsværdien for aktierne. Handelsværdien er som 

følger: 
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Sammenholdelse (afstemning af pengestrømmen): 

Hvilket også kan specificeres således: 

 

Som det fremgår ovenfor, er det mest fordelagtigt finansieringsmæssigt at have anvendt VOL ved 

omdannelsen af virksomheden. Til gengæld får sælger det økonomisk største provenu efter skat ved 

omdannelse til handelsværdi. 

 

7.3.2. Salg ved anvendelse af succession 

Ved anvendelse af succession indtræder sønnen i overdragerens sted med hensyn til 

anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Overdragelsen sker til handelsværdi, men da der 

overtages en skatteforpligtelse nedsættes handelsværdien med en passivpost, som svare til 22% af 

den skubbede avance. 

 

Konsekvenser for sælger: 

Nettoprovenuet for sælger kan opgøres som følgende: 
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Konsekvenser for køber: 

 

 

Samlet: 

Hvilket også kan specificeres således: 

 

 

Det kan her ses at både for sælger og køber er det økonomisk mest gunstigt at overtage aktierne, 

hvor det opsparede overskud er med i omdannelsen. Sælger får det højeste provenu og køber har 

det laveste finansieringsbehov her. 
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7.4. Dannelse af holdingselskab og salg af driftsselskab til søn 

Efter at virksomheden er omdannet til et selskab, har Hr. Hammer også muligheden for at etablere 

en holdingstruktur. Her vil de erhvervede aktier ved omdannelsen af virksomheden, kunne 

indskydes skattefrit i et nyt selskab som apportindskud. Som vederlag hertil får Hr. Hammer aktier i 

det nye selskab, med samme skattemæssige anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, som de 

oprindelige aktier. Holdingselskabet er så blevet et moderselskab, som ejer så Søm & Skruer A/S 

som et datterselskab. Søm & Skruer A/S skal så sælges til sønnen. 

 

Inden etableringen af holdingstrukturen eksistere følgende indgangsværdier: 

 

Konsekvenser for overdrager: 

Ombytning af aktier i et selskab der er omdannet til handelsværdi, vil altid ske som en skattepligtig 

omdannelse, da det ikke udløser nogen skat. Herved er der ingen ejertidskrav m.m. Omdannelse af 

aktier i et selskab der er stiftet efter VOL vil ske som en skattefri omdannelse. Overdragers 

anskaffelsessum for aktierne i holdingselskabet er de sammen, som den oprindelige 

anskaffelsessum i Søm & Skruer A/S. Ved afståelse af Søm & Skruer A/S efter 3 års ejertid, vil salget 

være skattefrit for holdingselskabet. Vederlaget for selskabet kommer til at indgå direkte i 

holdingselskabet. 

 

Overdrager kan efter salget af selskabet selv frit kontrollere, hvornår vederlaget i holdingselskabet 

skal beskattes i overdragers skattepligtige indkomst, ved enten at få løn og/eller udbytte fra 

holdingselskabet eller ved at sælge/likvidere selskabet. 
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Den del af vederlaget for dattervirksomheden der overstiger den skattemæssige anskaffelsessum 

for holdingselskabet, skal beskattes som aktieindkomst (27% / 42%) ved udbytte til indehaver.  

 

Samlet kan konsekvenserne for overdrager ved etableringen af holdingstrukturen og efterfølgende 

salg til sønnen opgøres således: 

 

Konsekvenser for køber: 

Sønnen skal finansierer handelsværdien af aktierne, hvilket giver følgende finansieringsbehov: 

 

Det samlede finansieringsbehov kan specificeres således: 
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Ved at benytte holding konstruktionen er der mulighed for at tilrette generationsskiftet på et tidligt 

tidspunkt, ved skattefri udbytter til holdingselskabet, og på denne måde slanke driftsselskabet. 

Herudover er der også mulighed for at skubbe / planlægge beskatningen. Denne model vil dog 

kræve at man begynder på planlægningen af generationsskiftet i god tid på grund af ejertidskravet. 

 

7.5. Sammenholdelse af de gennemgåede modeller 

Der vil i dette afsnit blive foretaget en sammenholdelse af de gennemgåede modeller, med hensyn 

til skatte og afgiftsbetaling, finansieringsbehov for sønnen samt vederlag til Hr. og fru Hammer. Der 

vil blive lavet en afvejning af fordele og ulemper i forhold til de fremkomne tal. 

 

Modellen med omdannelse af virksomhed til selskab til handelsværdi og herefter salg af aktier til 

søn uden succession må kunne forkastes. Hvis man sammenligner denne model med holding, giver 

de umiddelbart det samme økonimiske udfald, dog har holding modellen mange fordele som salg 

af aktier uden succession ikke har. Hvis modellen sammenlignes med overdragelse af aktier med 

succession, så er den væsentlig dyrere i skattebetaling, som skyldes udskydelsen af beskatning på 

avancen der succederes i til sønnen afstår aktierne, og der opnås ikke samme vederlag til 

overdrageren.   
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Når der ses på overdragelse af aktier med succession og holding modellen, vil overdragelse med 

succession være at fortrække da det er væsentlig billigere og der er det højeste vederlag til 

overdrager. Der er dog flere fordele ved holding modellen der taler for at den bedst kan betale sig, 

men dette kræver stadig at overdragelsen kan vente til ejertidskravet er forbi. 

 

Uanset hvilken af de to modeller der vælges, vil det bedst kunne betale sig ud fra et skattemæssigt 

syn, at foretage omdannelsen til selskab efter VOL med opsparet overskud. 

 

7.6. Delkonklusion 

Der er i dette kapitel blevet gennemgået to modeller til gennemførsel af et generationsskifte af 

virksomheden Søm & Skruer: 

• Omdannelse til selskab – salg af aktier til søn 

• Omdannelse til selskab – apportindskud i holdingselskab – salg af driftsselskab til søn 

Årsagen til modelvalget er, at virksomheden Søm & Skruer er en personligt drevet virksomhed med 

én aktivitet foruden ejendommen, hvor overtageren ved generationsskiftet er sønnen pr. 1/1 2019 

ved delvis gaveoverdragelse fra forældrene. Handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver 

er blevet fastlagt, hvorefter de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser er beregnet.  

 

Omdannelse efter afståelsesprincippet er umiddelbart den skattemæssige dyreste model. Ved 

omdannelse efter VOL overtager selskabet en udskudt skatteforpligtelse, og dennes størrelse 

afhænger af om opsparet overskud anvendes til at nedsætte aktiernes skattemæssige 

anskaffelsessum. Omdannelse efter afståelsesprincippet har dog den fordel, at forholdet mellem 

stiftertilgodehavende og aktiekapital frit kan vælges, så længe selskabslovens kapitalkrav 

overholdes. Dette er ikke en mulighed ved en skattefri virksomhedsomdannelse. 
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Når virksomheden er blevet omdannet til et selskab, skal aktierne overdrages til sønnen. Hvis 

afståelsesprincippet er benyttet ved omdannelsen, realiseres der ingen skattepligtig avance ved 

overdragelsen, hvorfor succession ikke giver mening at anvende ved overdragelse af aktier her. Hvis 

der derimod er anvendt reglerne i VOL, vil aktiernes skattemæssige anskaffelsessum være mindre 

end aktiernes handelsværdi, og derfor opstår der en skattepligtig avance for overdrager. 

 

Ved salg af aktier til sønnen, vil det finansieringsmæssigt være mest fordelagtigt at anvende VOL 

ved omdannelsen. Til gengæld får overdrager det største provenu, hvis omdannelsen sker til 

handelsværdi. Hvis succession bliver anvendt ved overdragelse af aktierne til sønnen, bliver 

finansieringsbehovet mindre og sælger får et større provenu ved salget end uden anvendelse af 

succession. 

 

Ved benyttelse af holding modellen, vil salg af Søm & Skruer A/S efter 3 års ejertid (dog ingen 

ejertidskrav ved skattepligtig omdannelse), være skattefrit for holdingselskabet. Vederlaget for 

selskabet kommer til at indgå direkte i holdingselskabet. Overdrager kan efter salget af selskabet 

selv frit kontrollere, hvornår vederlaget i holdingselskabet skal beskattes i overdragers skattepligtige 

indkomst, ved enten at få løn og/eller udbytte fra holdingselskabet eller ved at sælge/likvidere 

selskabet. 

 

Afslutningsvist er der i afsnit 7.5 foretaget en sammenholdelse af de gennemgåede modeller, med 

hensyn til skatte og afgiftsbetaling, finansieringsbehov for sønnen samt vederlag til Hr. og fru 

Hammer.  

 

Omdannelse til selskab med efterfølgende salg af aktier til sønnen uden succession kan forkastes, 

da overdragelse med succession giver et større vederlag til Hr. og fru Hammer og et mindre 

finansieringsbehov for sønnen. Dette gælder også når der ses på holding modellen, men hvis 
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tidshorisonten kan “bære” det 3-årige ejertidskrav, vil der være gunstige muligheder ved denne 

model, på grund af dens fleksibilitet. 

 

8. Hovedkonklusion 

Formålet med opgaven har været, at belyse relevante afgifts- og skattemæssige modeller ved et 

generationsskifte mellem interesseforbundne parter i levende live. Opgaven består af en teoretisk 

gennemgang af de relevante forhold, samt en praktisk gennemgang på en delvist konstrueret case 

virksomhed. 

 

Overvejelser ved et generationsskifte bør altid være med udgangspunkt i virksomhedens 

forretningsmæssige status. Virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder er afgørende for 

dennes eksistensgrundlag, og det er ikke alle virksomheder, der er egnet til et generationsskifte. Der 

bør ligeledes gøres overvejelser om kombinationen mellem den kapitalmæssige og ledelsesmæssige 

overdragelse. 

 

Der bør blive lavet en vurdering af om den yngre generation og omverdenen er klar til et 

ledelsesskifte. Før et generationsskifte bør de personlige interesser hos de involverede parter blive 

afklaret. Et generationsskifte skal forberedes godt i kombination med skriftlige aftaler om de 

vigtigste forretnings- og ledelsesmæssige områder. Herudover er en positiv stemning i forbindelse 

med konflikter et redskab til at sikre et succesfuldt generationsskifte. 

 

Ovenfor er de strategiske bløde overvejelser beskrevet, men herudover omfatter et 

generationsskifte også de tekniske hårde overvejelser, som indeholder de afgifts- og skattemæssige 

områder samt finansieringsbehov.  

 

Et generationsskifte i levende live kan ske enten mod fuldt vederlag eller, som hel eller delvis gave. 
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Ved et generationsskifte inden for familie er der tale om et generationsskifte mellem 

interesseforbundne parter, og derfor kan der være større udfordringer ved værdiansættelsen 

aktiver eller aktier/anparter. Overordnet skal værdiansættelsen ske til handelsværdi, men 

skattemyndigheden har dog udstedt nogle vejledende beregningsmodeller til værdiansættelse af 

aktiver og unoterede aktier, da der ofte er tale om interesseforbundne parter, og der i de fleste 

tilfælde ikke er mulighed for at finde en sammenlignelig handelsværdi. Hvis ikke værdiansættelsen 

er i overensstemmelse med de relevante principper, kan skattemyndighederne korrigere parternes 

værdiansættelse. Som foranstaltning mod dette, kan der indhentes et bindende svar om 

værdiansættelsen. 

 

I forbindelse med et generationsskifte af en personligt drevet virksomhed bør 

virksomhedsomdannelse til selskab altid indgå i overvejelserne. Her kan f.eks. aktier overdrages 

over en længere eller kortere periode, og der er mulighed for at udskille aktivitet. 

 

En omdannelse til selskab kan ske efter 2 metoder, efter afståelsesprincippet eller efter lov skattefri 

virksomhedsomdannelse. Ved afståelsesprincippet sker der et salg af den personligt drevne 

virksomhed til et selskab. Ved omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, vil 

selskabet succederer i den tidligere ejers skattemæssige sted med hensyn til anskaffelsessum, 

anskaffelsestidspunkt og hensigt samt i de foretagne skattemæssige afskrivninger.  

Ved skattefri virksomhedsomdannelse overføres aktiver og passiver i virksomheden til et selskab, 

uden beskatning hos overdrageren. De fortjenester der i princippet konstateres, bliver først 

beskattet, når den oprindelige ejer afstår aktierne, eller når selskabet afhænder de overtagne aktier 

eller likvideres.  

 

Når en virksomhed bliver omdannet til et selskab, bliver virksomhedsindehaveren hovedaktionær. 

Herefter består et generationsskifte af at få overdraget alle eller en del af aktierne eller aktiviteten 
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i selskabet til den yngre generation. Når der skal ske en overdragelse af hovedaktionær aktier, skal 

de værdiansættes til handelsværdien, men da der ikke er en offentlig handelsværdi, der kan sættes 

til grund for værdiansættelsen, kan der tages udgangspunkt i TSSCIR 2000-9, som er et cirkulære, 

der anvendes ved overdragelse af unoterede aktier mellem interesseforbundne parter. 

Avanceopgørelse og beskatning af hovedaktionæraktier er gennemgået i fremstillingen. 

 

Ved et generationsskifte inden for familie er der muligheden for at anvende skattemæssig 

succession. Når der anvendes succession ved afståelse af personlig virksomhed, beskattes 

indehaveren ikke ved overdragelse af virksomheden. Den nye ejer træder derimod ind i den tidligere 

ejers skattemæssige sted. Der kan dog ikke succederes i overdragers skattemæssige tab. Succession 

kan ligeledes anvendes ved afståelse af aktier.  

 

Et generationsskifte kan gennemføres efter mange modeller. I denne opgave er udvalgte modeller 

til gennemførsel af et familiegenerationsskifte gennemgået. De udvalgte modeller er kendetegnet 

ved, at de ikke er for komplekse, dette er for at undgå, at virksomhedsejeren opgiver 

generationsskiftet. De gennemgåede modeller afdækker efter min opfattelse hovedparten af de 

behov, der måtte være ved gennemførsel af et generationsskifte mellem interesseforbundne parter. 

 

En sammenholdelse af de gennemgåede modeller fremgår af afsnit 7.5. Her sammenholdes 

vederlag til Hr. og fru Hammer, afgifts- og skattebelastningen samt finansieringsbehovet for sønnen 

ved overtagelse af virksomheden. Om det er den ene eller anden model, familien bør vælge, 

afhænger af både Hr. og fru Hammers øvrige indkomstforhold samt sønnens økonomiske forhold. 

Skatten og overdragelsesvederlaget er større ved brug af afståelsesprincippet, men disse bliver dog 

mindsket ved anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse og anvendelse af 

successionsprincippet, dette vil medføre, at der overtages en udskudt skat. Desuden er 

tidshorisonten en væsentlig faktor ved valg af model. Derfor kan det være en fordel at begynde 

planlægningen af generationsskiftet i god tid. 
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Et vellykket generationsskifte afhænger ikke kun af de gældende afgift- og skattemæssige regler. 

Den vigtigste del er etablering og gennemførsel af aftaler om gennemførslen af generationsskiftet 

mellem parterne. Herefter kommer de juridiske aspekter ind i billedet, og først herefter kommer de 

afgifts- og skattemæssige forhold. Efter min opfattelse er der mange generationsskifter, som 

mislykkedes på grund af, at der tages for meget hensyn til de familiemæssige behov i stedet for at 

sætte virksomhedens behov i fokus. Der er således for lidt professionalisme og for mange 

familiemæssige hensyn. Her er det så rådgiverens opgave, at hjælpe ejerlederen til at fokuserer på 

virksomheden og få et vellykket generationsskifte gennemført.  
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