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1. Executive summery 
This thesis is the final part of the Mater of Science in Economics and Auditing program at Copenhagen 

Business School. 

 

Many businesses in Denmark will in future years be faced with having to implement a generational change in 

the ownership of these businesses, because the current owner is close to retirement. Other circumstances 

may also apply to a generational change. Therefore, this thesis is based on the generational change in family 

owned businesses. 

 

Because of the above, the thesis will be based on the issues that the current business owner and the future 

business owners in family owned businesses will face if they a part of a generation change in a business. 

 

To solve the issues of how best to conduct a generation change in a family owned business, the thesis have 

outlined the following primary question: 

 

“How can a generational change be implemented most fiscally optimal for the parties involved, within the 

current tax rules in the Danish regulation?” 

 

The thesis will be based on the business Fiktiv A/S and its owner Hans Senior. Hans Senior wants to retire 

within a few years and would like to hand over the business to his son Hans Junior and his close associate 

Jens Jensen. 

 

 

To answer the primary question the thesis will first describe which legislation is relevant to a generational 

change. 

 

Secondly, the relevant valuation methods and models for a generational change will be described and 

explained. 

 

Thirdly, the relevant legislation, valuation methods, and models for a generational change will be used on 

two possible solutions, showing how a generational change in Fiktiv A/S could be implemented in light of the 



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 2 
 

wishes of Hans Senior, Hans Junior, and Jens Jensen for the generational change in Fiktiv A/S, their financial 

situation, and the possible means to minimizing tax payments. 

 

Finally the thesis will draw a conclusion as to which of the two constructed solutions can be recommended 

for the implementation of the succession of Fiktiv A/S. 
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2. Forkortelser 
 
ABL  = Aktieavancebeskatningsloven 
AL = Afskrivningsloven 
BAL = Boafgiftsloven 
CMA  = Cand.Merc.Aud 
Cirk. = Cirkulære 
EBL = Ejendomsbeskatningsloven 
FUL = Fusionsskatteloven 
KGL = Kursgevinstloven 
KSL = Kildeskatteloven 
PSL = Personskatteloven 
SL = Selskabsloven 
SEL = Selskabsskatteloven 
SSL = Statsskatteloven 
VOL  = Virksomhedsomdannelsesloven 
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3. Indledning 
Nærværende afhandling er udarbejdet som afslutningen på cand.merc.aud.-studiet. Afhandlingen vil 

omhandle et generationsskifte af et familieejet aktieselskab. 

 

Afhandlingen vil inddrage relevant teori om forskellige måder at omstrukturere et selskab for senere hen at 

generationsskifte selskabet. Dette vil ske med udgangspunkt i den valgte casevirksomhed. 

 

Årsagen til at emnet ’generationsskifte’ er valgt, skyldes, at der i Danmark er over 20.000 virksomheder, som 

står overfor at skulle generationsskifte inden for de kommende år. Generationsskifte er derfor løbende til 

debat, herunder særligt beskatningen ved generationsskifte. Dette har dels har betydning for 

skatteprovenuet til statskassen, men som særligt har betydning for økonomien hos de implicerede parter i 

generationsskiftet. Blandt andet har den tidligere regering ændret reglerne omkring værdiansættelsen af 

unoterede aktier/anparter og unoterede konvertible obligationer, således at værdiansættelsen efter 5. 

februar 2015 ikke, som tidligere, kan ske efter cirkulærer-1982. 1 

 

Et generationsskifte er også en proces, som bør planlægges i god tid, da der er mange overvejelser og 

beslutninger, som virksomhedsejeren og de implicerede parter skal tage stilling til. Et optimalt 

generationsskifte bør planlægges over en længere årrække, før det skal effektueres, da virksomhedens 

kundekreds blandt andet kan være afhængig af den oprindelige ejer, hvorfor det er vigtigt at få præsenteret 

disse kunder for de(n) kommende virksomhedsejer(e). 

 

Det ses også, at et generationsskifte ikke sker, mens ejeren er i live. Det er således også vigtigt for 

virksomhedsejeren og de(n) kommende virksomhedsejer(e) at gøre sig nogle tanker om, hvordan et 

generationsskifte kan foretages, såfremt den oprindelige virksomhedsejer ikke er i live. 

 

De økonomiske-, selskabsretlige- og skattemæssige regler bør derfor nøje overvejes, inden et 

generationsskifte gennemføres, således at selskabet, den tidligere ejer og fremtidige ejer(e) kan undgå et 

økonomiske og/eller skattemæssigt efterslæb. 

                                                           
1 Borsen.dk – den 9. februar 2015: Indgreb gør det dyrere at generationsskifte 
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4. Problemfelt 
Nærværende afhandling har til formål at identificere de skattemæssige problemstillinger, der kan opstå i 

forbindelse med et generationsskifte af en virksomhed, hvor der tages udgangspunkt i den beskrevne 

casevirksomhed, se kapitel 5. Efter problemfeltet er identificeret, vil problemstillingen blive analyseret med 

udgangspunkt i de omstruktureringsmodeller, der findes anvendt ved et generationsskifte, samt gældende 

lovgivning, hvorefter dette vil blive anvendt på casevirksomheden. 

4.1. Problemformulering 
Til at løse denne problemstilling er følgende hovedproblem valgt for nærværende afhandling. 
 
 

 
 

Til at besvare ovenstående hovedproblem vil der blive besvaret følgende underspørgsmålsom i afhandlingen 

vil blive afdækket ved, at vi foretager en teoretisk gennemgang af den relevante lovgivning for 

casevirksomheden, som efterfølgende analyseres med de muligheder, lovgivningen giver, og som vi herefter 

vil konkludere på: 

• Hvilke indledende overvejelser bør aktionæren gøre sig inden et generationsskifte? 

• Hvilken lovgivning er relevant i forhold til generationsskifte af et hovedaktionærselskab? 

• Hvilke værdiansættelsesprincipper kan anvendes i forbindelse med et generationsskifte? 

• Er der særlige forhold, som gør sig gældende i forhold til overdragelse til henholdsvis børn eller 

medarbejder? 

• Hvilke omstruktureringsmodeller kan danne grundlag for et generationsskifte, samt herunder 

anvendelsen heraf. 

• Hvilke omstruktureringsmodeller, som tilgodeser erhververen, henholdsvis overdrageren? 

 

Til at løse ovenstående vil afhandlingen tage udgangspunkt i casevirksomheden Fiktiv A/S, som er ejet af 

Hans Senior, som på sigt ønsker at overdrage virksomheden til sin søn Hans Junior og medarbejderen Jens 

Jensen. 

 

De ledelsesmæssige og økonomiske forhold i Fiktiv A/S, samt de økonomiske forhold for Hans Senior og Hans 

Junior, vil der blive redegjort for i kapitel 5 nedenfor. 

”Hvordan vil et generationsskifte kunne gennemføres skattemæssigt optimalt for de 
involverede parter, indenfor de gældende skatteregler i dansk lovgivning?” 
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4.2. Afgrænsning 

Ved et generationsskifte er der to sider, man grundigt skal overveje. Den ene side er den ’bløde’ del af et 

generationsskifte, hvor virksomhedens omverden analyseres, ligesom de interne forhold i virksomheden, 

herunder de organisatoriske-, ledelsesmæssige- og personlige aspekter, indgår. 

 

Den anden side af et generationsskifte består af en ’hård’ del, hvor de økonomiske- og tekniske forhold 

indgår, herunder finansiering og skat for henholdsvis virksomheden og de involverede parter. 

 

Til trods for at den ’bløde’ del er en vigtig del af et generationsskifte, vil afhandlingen afgrænses for disse 

forhold i relation til vurderingen af interne og eksterne forhold i casevirksomheden, eksempelvis ved analyse 

ved Porters 5-forces, PEST og SWOT. 

 

Et generationsskifte er et stort område, som kan berøre alt lige fra personligt drevne virksomheder til større 

koncerner. Et generationsskifte af en børsnoteret virksomhed vil typisk ikke være relevant.  

 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i et hovedaktionærselskab og dettes hovedaktionær, hvorfor 

nærværende afhandling ikke vil inddrage forhold omkring personligt drevne virksomheder og 

generationsskifte heraf. 

 

Afhandlingen vil derfor kun fokuserer på den lovgivning, der relaterer sig til kapitalselskaber i selskabsloven.  

 

I henhold til den beskrevne casevirksomhed vil afhandlingen kun berøre forhold, hvor hele aktiekapitalen er 

ejet af én hovedaktionær. 

 

Afhandlingen vil berøre de generationsskiftemodeller, som er vurderet relevante for casevirksomheden.  

Generationsskiftemodellerne gennemgås teoretisk enkeltvis. Kombinationsmodellerne vil således ikke blive 

gennemgået, da det særegne ved hver generationsskiftemodel behandles individuelt, og da 

kombinationsmodeller hovedsageligt er to generationsskiftemodeller, der er sat sammen. Dog vil 

kombinationsmodeller blive anvendt i forbindelse med den praktiske gennemgang af generationsskiftet for 

casevirksomheden. 
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I afhandlingen vil der kun blive anvendt værdiansættelsesmodeller, som er vurderet relevante i forhold til 

handel med aktier mellem interesseforbundne parter. Residual- og discounted cash-flow modellerne vil ikke 

blive behandlet, da disse ikke er vurderet relevante i forhold til handel med aktier i mindre virksomheder. 

 

Med udgangspunkt i den beskrevne casevirksomhed i kapitel 5, er det i afhandlingen alene behandlingen af 

unoterede aktier, som vil blive berørt. Afhandlingen vil derfor afgrænse sig fra børsnoterede aktier og 

porteføljeaktier. Ydermere vil ejendomsavancebeskatningslovens regler om ejendomme anskaffet før 19. 

maj 1993 ikke blive gennemgået, da casevirksomhedens ejendom er anskaffet før denne dato. Ligeledes vil 

reglerne om hovedaktionæraktier ikke blive behandlet, da casevirksomheden, jf. kapitel 5, er stiftet i 2009, 

hvorfor reglerne om hovedaktionæraktier ikke kan finde anvendelse for casevirksomheden, jf. den juridiske 

vejledning 2015-2, C.B.2.2.3.2.3. 

 

Afhandlingen vil afgrænse sig fra generationsskifte og omstrukturering i dødsbo, da casen tager 

udgangspunkt i personer i live. Årsagen til at vi afgrænser os fra generationsskifte i dødsboer er, at vi ikke vil 

komme nok i dybden i forhold til generationsskifte i dødsboer og dens problemstillinger i forhold til 

afhandlingens omfang.  

 

Afhandlingen vil afgrænse sig til kun at berøre dansk skattelovgivning, da casevirksomheden er skattepligtig 

til Danmark, ligesom de involverede parter i generationsskiftet forudsættes fuldt skattepligtige til Danmark. 

Der afgrænses derfor også fra til- og fraflytningssituationer. 

 

Behandlingen af moms anses som irrelevant for behandlingen af et generationsskifte, hvorfor der afgrænses 

herfor. 

 

4.3. Metodevalg og kildekritik 
Nærværende afhandling vil blive udarbejdet efter den juridiske metode. Lovgivning vil blive anvendt som 

primære kilder. Herudover er der, hvor det er fundet relevant, anvendt kilder fra praksis i form af 

domsafgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer, litteratur inden for generationsskifte samt tidsskrifter og 

artikler, som findes relevant. 

 

Problemstillingerne i opgaven vil blive belyst via en gennemgang af de tidligere nævnte delproblemstillinger. 
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Nærværende afhandlings formål er at analysere og belyse mulighederne og konsekvenserne ved 

generationsskifte af et hovedaktionærselskab. Til at analysere og belyse disse muligheder og konsekvenser 

vil afhandlingen tage udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed ’Fiktiv A/S’. Afhandlingen er dog ikke mere 

fiktiv, end at de problemstillinger og overvejelser, der bliver behandlet i afhandlingen, er typiske for de 

overvejelser, et dansk hovedaktionærselskab må gøre sig i forbindelse med et generationsskifte. Beskrivelsen 

af Fiktiv A/S, herunder de strategiske og økonomiske overvejelser, er beskrevet i kapitel 5 nedenfor. 

 

Dernæst vil afhandlingen gennemgå værdiansættelsen af aktierne ved et generationsskifte ved inddragelse 

af Fiktiv A/S. 

 

Herefter vil afhandlingen belyse de generationsskiftemodeller, der kan anvendes, herunder fordele og 

ulemper ved de forskellige modeller. 

 

Efterfølgende vil afhandlingen behandle et generationsskifte, hvor hovedaktionæren afgår ved døden, inden 

et generationsskifte er effektueret. 

 

Til sidst vil afhandlingen komme med forslag til den optimale løsning for et generationsskifte af Fiktiv A/S, 

herunder for hovedaktionæren, dennes søn og nøglemedarbejderen. 

4.3.1. Målgruppe 

Målgruppen for afhandlingen er revisorer og rådgivere, som ønsker at tilegne sig viden om, hvordan et 

generationsskifte kan foretages, fra de indledende overvejelser til generationsskiftet er gennemført og til alle 

involverede parters tilfredsstillelse.  
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4.3.2. Afhandlingens struktur 

 
Figur 1 – Struktur over afhandlingen, egen tilvirkning 

Afsnit 1 -
Indledning mv.

•Indledning
•Problemformulering
•Afgrænsning
•Metodevalg og kildekritik

•Målgruppe
•Afhandlingens struktur
•Kildekritik

Afsnit 2 - Casen 
og overvejelser

•Casebeskrivelse
•Strategiske overvejelser
•Økonomiske overvejelser

Afsnit 3 -
Teoretiske del

•Lovgivning
•Aktieavancebeskatning
•Goodwill
•Succession
•Gaveafgift

•Værdiansættelsesmetoder
•Værdiansættelse efter 2000 cirkulære
•DCF-modellen
•Værdiansættelse efter 1982 cirkulære

•Genenerationsskiftemodeller
•Skattepligtig salg af aktier
•Overdragelse af aktier med succession
•Tilførsel af aktiver
•Spaltning
•Tilbagesalg til udstedende selskab
•Etablering holdingstruktu
•Aktieklasser
•Aktieombytning

Afsnit 4 -
Analyse del

•Valg af omstruktureringsmodeller
•Valg af generationsmodeller

Afsnit 5 -
Konklusion

•Konklusion
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4.3.2.1. Indledningen 

Afsnittet omfatter en indledning, en beskrivelse af problemfeltet, herunder problemformuleringen, samt 

afgrænsning, metodevalg og kildekritik. Afsnittet er med til at udforme hele afhandlingen.  

4.3.2.2. Beskrivelse af casevirksomheden samt økonomiske og strategiske overvejer 

I dette afsnit bliver casen, som bruges igennem hele afhandlingen til bearbejdning og besvarelse af 

problemstillinger og problemformulering, beskrevet. De overvejelser, der vil være forbundet med 

generationsskiftet, vil blive skitseret i dette afsnit og anvendt i analysedelen.  

4.3.2.3. Teoretisk afsnit 

I dette afsnit vil teorien blive forklaret, herunder den gældende lovgivning for omstrukturerings- og 

generationsskiftemodeller, hvor der bl.a. vil blive beskrevet værdiansættelsen af unoterede aktier til brug for 

at foretage generationsskiftet.  De muligheder og konsekvenser, der vil være ved de forskellige modeller, vil 

blive forklaret, så de kan føres direkte på casen i den analyserende del.  

4.3.2.4. Analytisk afsnit 

Der er ikke kun en løsning til en omstrukturering, men flere, som hver har deres måde at påvirke et 

generationsskifte på. De fordele og ulemper, som modellerne har, vil blive forklaret og anvendt på selve 

casen. Mulighederne for de involverede parter vil blive analyseret for at kunne vurdere, om alle vil være 

tilfredse med det foretagne generationsskifte. I dette afsnit går teorien til praksis.  

4.3.2.5. Konklusion og perspektivering 

Det sidste afsnit vil gå på konklusion og perspektivering af afhandlingen. Det er i dette afsnit, 

problemstillingerne i problemformulering bliver besvaret på baggrund af, hvad der er fundet frem til i de 

mellemliggende afsnit. Der vil også være en konklusion på den løsning, som der vurderes bedst for de 

involverede parter. 

 

I afsnittet vil der ske perspektivering i afskaffelsen af formueskattekursen, og om denne vil have indflydelse 

på omstruktureringen og generationsskiftet i afhandlingen. Herudover vil der blive perspektiveret til, 

hvordan en afskaffelse af gaveafgiften vil have indflydelse på omstruktureringen og generationsskiftet i 

afhandlingen.  
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4.3.3. Kildekritik 

Det anvendte materiale i afhandlingen er bekræftet i anden litteratur, så der ligger flere kilder til grund for 

udsagn i afhandlingen. Den anvendte litteratur anses værende for troværdige kilder.  

 

Det materiale, hvor det ikke har været muligt at få berigtigelse fra anden litteratur, vil blive tillagt lavere 

troværdighed.  

 

Yderligere kilder vil primært være skatte- og selskabslovgivning, som afhandlingen vil tage udgangspunkt i.   
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5. Beskrivelse af Fiktiv A/S 
I 2009 deltog den ivrige motionscyklist, Hans Senior, i et motionscykelløb i Sydfrankrig. Før løbet kom Hans 

Senior i kontakt med 2 udenlandske forretningsmænd, der solgte kvalitets- og moderigtige cykelhjelme. Hans 

Senior havde i en længere periode været træt af sin gamle og slidte cykelhjelm, som han havde købt en gang 

i 1980’erne, og han besluttede sig derfor for købe en ny cykelhjem. Under løbet blev Hans Senior meget 

begejstret for sin nye cykelhjelm, som passede perfekt på hovedet og samtidig så smart ud. Hans Senior 

tænkte derfor, at der måtte være et marked i Danmark for at sælge disse cykelhjelme. Efter løbet tog Hans 

Senior derfor igen kontakt til de udenlandske forretningsmænd og indgik aftale om at få leveret et parti 

cykelhjelme til Danmark. 

 

Da Hans Senior kom hjem fra sin ferie, tog han straks kontakt til sin nabo Jørgen Hest, som i en længere 

årrække havde solgt rideudstyr, herunder ridehjelme, for at høre, om der var forhold, som Hans Senior skulle 

være særligt opmærksom på. Jørgen Hest fortalte, at cykelhjelme, ligesom ridehjelme, anses som værende 

sikkerhedsudstyr, hvorfor Jørgen anbefalede, at Hans Senior solgte sine cykelhjelme via en virksomhed i 

selskabsform for at begrænse hæftelsen ved et eventuelt produktansvar. 

 

Hans Senior valgte herefter at stifte et aktieselskab ’Fiktiv A/S’ med nominel selskabskapital på DKK 500.000 

stiftet til kurs 100.2 

 

Efter nogle måneder modtog Hans Senior det første parti cykelhjelme, som han hurtigt fik afsat, og 

forretningen er sidenhen kun vokset. I takt med at forretningen og virksomheden er vokset, har det været 

nødvendigt for Hans Senior at ansætte nogle medarbejdere. Den første, Hans Senior ansatte, var hans hustru 

Inge Senior, der blev ansat som bogholder og til at varetage de administrative opgaver i virksomheden. Inge 

havde tidligere arbejdet som bogholder på den lokale skole og havde siden virksomhedens start hjulpet Hans 

med det regnskabsmæssige. Virksomheden er sidenhen vokset og har nu 6 ansatte udover Hans Senior, 

blandt andet Hans og Inge Seniors søn, Hans Junior, som sammen med Hans Senior står for indkøb og salg af 

virksomhedens produkter. Herudover har virksomheden ansat Jens Jensen, som i den daglige drift fungerer 

som Hans Seniors højre hånd. 

 

Fiktiv A/S drives fra eget domicil – en ejendom i en større dansk provinsby. Domicilejendommen indeholder 

både kontorbygninger og lagerbygninger, således at virksomhedens drift er samlet på én adresse. 
                                                           
2 Kapitalkrav, jf. selskabsloven § 4, stk. 2. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125303  
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5.1. Strategiske overvejelser 

Hans Senior er i dag 60 år og er småt begyndt at overveje at gå på pension. Han overvejer derfor, hvad der 

skal ske med Fiktiv A/S, når han ikke længere kan drive virksomheden. Hans Senior føler ikke længere, at han 

har det samme overskud til at lede og stå i spidsen for virksomheden og ønsker derfor at gå på pension inden 

for en tidshorisont på maksimalt 5 år. 

 

Hans Seniors familie består ud over hans kone Inge Senior af Hans Junior, som er deres eneste barn.  Hans 

Junior har de senere år varetaget en lang række af Hans Seniors opgaver i virksomheden, og Hans Senior 

ønsker derfor, at Hans Junior overtager virksomheden og driver den videre i familiens navn, alternativt 

sammen med en kompagnon. Inge Senior er jævnaldrene med Hans Senior og ønsker derfor at gå på pension 

samtidige med Hans Senior. I forbindelse med at Hans og Inge Senior går på pension, ønsker de begge at 

have den økonomiske frihed, de har i dag. Hans Senior modtager i dag en månedlig lønudbetaling på DKK 

60.000 samt et beskedent årligt udbytte. Hans Senior har derfor som krav, at han fremadrettet skal have en 

indkomst på minimum DKK 60.000 før skat. Inge Senior har tidligere ikke sparet væsentligt op til pension, 

hvorfor hun ikke vil bidrage væsentligt til deres økonomi. 

 

Hans Junior på 28 år bor sammen med sin kæreste Ina, ligeledes 28, i en ældre murermestervilla i samme by, 

som Fiktiv A/S drives fra. Hans Junior og Ina, som oprindeligt er fra Peru, har ingen børn, men har dette som 

et ønske for fremtiden. Hans Junior agter at følge faderens ønske om at overtage virksomheden, enten alene 

eller sammen med en kompagnon. Da Ina oprindeligt er fra Peru, har hun og Hans Junior rejst meget i 

Sydamerika, når de har skullet besøge Inas familie. Dette har betydet, at Hans Junior ingen betydelig formue 

har. Ligeledes er der kun en ubetydelig friværdi i deres bolig, som er finansieret med realkredit- og banklån. 

Hans Junior står som eneejer af huset. Finansieringen i forbindelse med et generationsskifte skal Hans Junior 

derfor hente fra enten Hans Senior eller tredjemand. 

 

Medarbejder Jens Jensen er i midten af 40’erne og har kone og 2 børn. Jens Jensen blev ansat som den 

anden medarbejder i virksomheden efter Inge Senior og har derfor været med til at skabe den vækst, 

virksomheden har opnået. Jens Jensen har derfor også rent økonomisk profiteret af dette og har en 

betydelige friværdi i sin bolig, ligesom han har en betydelig opsparing i banken. 

 

Jens Jensen mener, at det er realistisk muligt, at han ved et eventuelt generationsskifte af Fiktiv A/S kan 

indskyde ca. DKK 1.000.000 i egenfinansiering. Jens Jensen er som Hans Junior indstillet på at overtage Fiktiv 
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A/S. Han har dog som krav, ved overtagelse sammen med Hans Junior, at de indtræder i selskabet på lige 

vilkår. 

5.2. Økonomiske overvejelser 

Som det er beskrevet i afsnittet ovenfor, fremgår det, at Hans Senior har skabt en god virksomhed. Det 

gælder både økonomisk og i forhold til medarbejderne. Nedenstående hoved- og nøgletalsoversigt stammer 

fra seneste aflagte årsrapport for Fiktiv A/S og opsummerer de seneste 5 års hoved- og nøgletal. Uddrag af 

årsrapporten 2015 for Fiktiv A/S er vedlagt som bilag 1. 

 
 Tabel 1 – Hoved- og nøgletalsoversigt Fiktiv A/S3, egen tilvirkning 

Som det ses af ovenstående hoved- og nøgletalsoversigt, er omsætningen i Fiktiv A/S steget med mere end 

DKK 2,5 mio. siden 2011. Dette afspejles dog ikke i overskudsgraden, som er faldet til 16,0 i 2015 mod 19,4 i 

2011. 

 

Udviklingen i afkastningsgraden er, som overskudsgraden, negativ. Afkastningsgraden er faldet til 16,7 i 2015 

fra 35,2 i 2011. 

 

                                                           
3 Uddrag af årsrapport 2015 Fiktiv A/S, bilag 1 
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Til trods for den negative udvikling i overskudsgraden og afkastningsgraden har Hans Senior i perioden 2011-

2015 formået at forbedre Fiktiv A/S’ soliditetsgrad fra 29,0 i 2011 til 75,1 i 2015. 

5.3.  Delkonklusion 

Inden man effektuerer et generationsskifte, er det vigtigt at have gjort sig de rigtige overvejelser for forløbet 

af generationsskiftet. Et optimalt generationsskiftet bør planlægges i god tid, så man undgår sidste øjebliks 

løsninger. 

 

I forbindelse med planlægningen og gennemførslen af et generationsskifte er der både nogle personlige 

overvejelser, den såkaldte bløde del, som man skal have klarlagt og drøftet, inden generationsskiftet udføres. 

Dette er vigtig, således der ikke opstår splid og uvenskab mellem de involverede parter, både i forbindelse 

med planlægning og udførsel af generationsskiftet, men måske mere vigtigt: efter generationsskiftet er 

gennemført. 

 

I forhold til Fiktiv A/S skulle generationsskiftet ikke gennemføres sådan, at Hans Junior kommer på kant med 

sine forældre, og generationsskiftet på den måde splitter familien. Omvendt skal generationsskiftet også 

planlægges og udføres sådan, at både Hans Junior og Jens Jensen er tilfredse, således at de sammen kan 

viderefører Fiktiv A/S på en forretningsmæssigt forsvarlig og fornuftig måde, uden uvenskab. 

 

Ud over de personlige overvejelser er de økonomiske og tekniske overvejeler for et generationsskifte vigtige 

at iagttage. For Fiktiv A/S og de involverede parter i generationsskiftet er det vigtigt, at Hans Senior får et 

rimeligt provenu i forbindelse med generationsskiftet, så han og Inge kan opretholdelse deres levestandard, 

og så de kan nyde deres otium uden at komme i økonomiske problemer. 

 

Omvendt skal Hans Seniors provenu ikke være så stort, at det er umuligt for Hans Junior og Jens Jensen at 

gennemføre generationsskiftet. Særligt for Hans Junior gælder, jf. beskrivelsen ovenfor, at han ikke besidder 

midler til egenfinansiering, hvorfor han er afhængig af finansiering udefra. 
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6. Lovgivningen 
I nedenstående kapitel vil den gældende skattelovgivning, som er relevant i relation til generationsskifte 

blive gennemgået. Der vil i kapitlet kun blive gennemgået den skattelovgivning, som er relevant i forhold til 

Fiktiv A/S samt den nuværende og de(n) kommende ejer(e). 

6.1. Lovgivning ved generationsskifte 

I nedenstående afsnit vil den relevante skattelovgivning ved omstrukturering og generationsskifte blive 

gennemgået. 

 

Følgende skattelovgivning vil blive gennemgået: 

Aktieavancebeskatning og udbytte for både personer og selskaber vil blive gennemgået. 

Aktieavancebeskatningen og udbytte er relevant, idet casebeskrivelsen i afsnit 5 lægger op til en 

omstrukturering og generationsskifte af et hovedaktionærselskab. Reglerne om aktieavancebeskatningen for 

selskaber vil blive gennemgået, dette kan være relevant i forhold til en omstrukturering, hvor 

kombinationsmodeller anvendes, eksempelvis aktieombytning med efterfølgende ophørsspaltning. 

 

Øvrig lovgivning, som vil blive gennemgået i nærværende afsnit, vil være de skattemæssige regler for salg af 

virksomheder. Særligt vil reglerne omkring salg af goodwill og ejendomme blive gennemgået, da reglerne her 

afviger fra salg af øvrige aktiver og passiver. 

 

Herudover vil successionsreglerne blive gennemgået, da disse er relevante i de skattefrie 

omstruktureringsmodeller, der er beskrevet i afsnit 8 nedenfor.  

 

Lovgivningen vedrørende gaver og passivpost vil til slut i nærværende afsnit blive gennemgået, da gaver er 

en måde at overdrage kapitalandele på i forbindelse med generationsskrifte af en virksomhed. 

6.1.1. Aktieavancebeskatning 

I nærværende afsnit vil skattereglerne ved unoterede aktier blive behandlet. Særregler omkring børnoterede 

aktier vil ikke blive behandlet. De skatteretslige regler ved afståelse af aktier fremgår af 

aktieavancebeskatningsloven. 
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6.1.1.1. Beskatning for personer 

Fortjeneste ved salg af aktier medregnes, jf. ABL § 12, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Fortjenesten beskattes som aktieindkomst, jf. PSL § 4A. 4  

 

Der eksisterer to regelsæt, som regulerer den skattemæssig behandling af tab ved på aktier, når de er 

henholdsvis noterede og unoterede. 

 

Tab på unoterede aktier fratrækkes aktieindkomst for indkomståret, jf. ABL § 13. Hvis der for et indkomstår 

er tab ved salg af aktier, og dette tab overstiger anden aktieindkomst, beregnes der en negativ aktieskat, som 

i den skattepligtige indkomst modregnes i slutskatten for skatteyderen, jf. PSL § 8A, stk. 5. 

 

Tab på noterede aktier fratrækkes, som for unoterede aktier, i aktieindkomsten, jf. ABL § 13A. Hvis tabet i 

indkomståret overstiger anden aktieindkomst, fremføres tabet til modregning i fremtidig aktieindkomst, jf. 

ABL § 13A, stk. 2. Såfremt aktionæren er gift og ikke selv kan anvende indkomstårets tab, kan dette overføres 

til ægtefællen. Hvis tabet overstiger ægtefællens aktieindkomst for indkomståret, tilbageføres underskuddet 

til aktionæren og fremføres til modregning i senere aktieavancer, jf. ABL § 13A, stk. 3. 

  

Aktieindkomst beskattes progressivt, afhængigt af aktieindkomstens størrelse. Efter PSL § 8A beskattes 

aktieindkomst med 27% af beløb op til kr. 49.900 (2015) og med 42 % af aktieindkomst over kr. 49.900.5  

Gevinster og tab på aktier medregnes for personer, som udgangspunkt, efter realisationsprincippet, jf. ABL § 

23. Opgørelsen af indkomstårets gevinst eller tab sker efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL § 24. Personer kan 

vælge at anvende lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 2. Såfremt lagerprincippet anvendes, opgøres 

indkomstårets gevinst eller tab som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets afslutningen og 

aktiernes værdi ved indkomstårets start. Såfremt aktierne er anskaffet i indkomståret, anvendes 

anskaffelsessummen til brug for opgørelsen af indkomstårets gevinst eller tab. Tilsvarende finder anvendelse 

ved afståelse, hvor det er afståelsesværdien, der anvendes. 

6.1.1.2. Beskatning for selskaber 
Fortjeneste og tab på aktier skal for selskaber medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 

indkomstsåret, jf. ABL § 6. Dog gælder i henhold til ABL § 8 for gevinst og tab ved afståelse af 

                                                           
4 PLS: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173514 
5 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/personskatteloven  
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datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefrie porteføljeaktier, at disse er skattefrie, jf. 

definitionerne nedenfor. 

6.1.1.2.1. Datterselskabsaktier 

Datterselskabsaktier er defineret som aktier, hvor selskabet ejer mindst 10% af aktiekapitalen i 

datterselskabet, jf. ABL 4A. Det er dog en betingelse, at datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-

2a, 2d-2h og 3a-5b. Datterselskabsaktier er ligeledes defineret ved ikke at være konvertible obligationer eller 

tegningsretter til konvertible obligationer. 

6.1.1.2.2. Koncernselskabsaktier 

Koncernselskabsaktier er defineret, jf. ABL § 4B, som aktier, hvor aktionæren og det selskab, hvori der ejes 

aktier, er sambeskattet efter SEL § 31 eller kan sambeskattes efter SEL §§ 31 A og 31 C. 

Koncernselskabsaktier er ligeledes defineret ved ikke at være konvertible obligationer eller tegningsretter til 

konvertible obligationer. 

6.1.1.2.3. Skattefrie porteføljeaktier 

Skattefrie porteføljeaktier er defineret som aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller 

en multilateral handelsfacilitet, og hvor aktionæren ejer mindre end 10% af aktiekapitalen i 

porteføljeselskabet, jf. ABL § 4C, stk. 1. Der gælder dog, at 4 nedenstående betingelser skal være opfyldt, 

førend der er tale om skattefrie porteføljeaktier, jf. ABL § 4C, stk. 2 – 5. 

 

”Stk. 2. Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier, der er ejet af et livsforsikringsselskab. 

Stk. 3. Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at porteføljeselskabet er et aktie- eller 

anpartsselskab, som er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende 

udenlandsk selskab. 

Stk. 4. Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at værdien af porteføljeselskabets beholdning 

af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, opgjort 

gennemsnitligt over det forudgående regnskabsår for porteføljeselskabet ikke overstiger 85 pct. af 

porteføljeselskabets egenkapital ved udgangen af samme regnskabsår. For porteføljeselskabets første 

regnskabsår anvendes dog det førstkommende regnskab som grundlag for opgørelsen. Hvis 

porteføljeselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, over et andet selskab, hvis 

aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ses der ved 

opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktier, der 
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er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og egenkapital, som svarer 

til porteføljeselskabets direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab. 

Stk. 5. Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier omfattet af §§ 4 A og 4 B, konvertible obligationer eller 

tegningsretter til konvertible obligationer.” 

6.1.1.2.4. Mellemholdingreglen 

Som beskrevet ovenfor har aktiernes karakter betydning for, hvorvidt de er skattepligtige eller skattefrie. 

Som følge heraf er der i ABL § 4A, stk. 3 indsat en værnsregel, som skal forhindre, at en selskabsaktionær 

indsætter mellemholdingselskaber med henblik på at opnå minimum 10% ejerskab i porteføljeselskabet. 

 

I ABL § 41, stk. 3 er der oplistet 5 betingelser, som skal være opfyldt, før et selskab kan karakteriseres som et 

mellemholdingselskab. 

• Moderselskabets primære funktion skal være ejerskab og datter af koncernselskabsaktier. 

• Moderselskabet må ikke udøve reel økonomiske virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen. 

• Mellemholdingselskabet må ikke eje hele aktiekapitalen i datterselskabet eller eje hele 

aktiekapitalen i et datterselskab, som ikke er skattepligtigt til Danmark, og hvor beskatningen af 

udbytter fra datterselskabet ved direkte ejerskab ikke vil kunne nedsættes eller frafaldes i henhold til 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er 

hjemmehørende. 

• Mellemholdingselskabets aktier må ikke være børsnoterede. 

• Mere end 50% af moderselskabets aktiekapital må ikke være ejet direkte eller indirekte af selskaber 

mv., som ikke vil kunne modtage udbytte skattefrit, såfremt de ejede aktierne i datterselskabet 

direkte. 

 

Såfremt et selskab måtte anses som værende et mellemholdingselskab, er konsekvensen derfor, at 

selskabsaktionærerne anses som ejerne af aktierne i det underliggende datterselskab, således 

mellemholdingselskabet i forhold til ejerskabet af datterselskabet anses for værende transparent. 

 

Selskaber skal som udgangspunkt anvende lagerprincippet ved indkomstårets opgørelse af gevinst eller tab, 

jf. ABL § 23, stk. 5. Selskaber kan dog for aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet, vælge at anvende realisationsprincippet, jf. ABL § 23, stk. 6. Det er en 

forudsætning for et selskabs anvendelse af realisationsprincippet, at selskabet anvender 

realisationsprincippet for alle unoterede aktier og tidligere ikke har anvendt lagerprincippet for disse aktier. 
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Ved anvendelse af realisationsprincippet opgøres indkomstårets gevinst eller tab efter gennemsnitsmetoden, 

jf. ABL § 24.   

6.1.2. Beskatning af udbytte 
I nedenstående afsnit vil behandlingen af beskatning af udbytte for henholdsvis personer og selskaber blive 

gennemgået. 

6.1.2.1. Beskatning for personer 

Ved beskatning af udbytte for personer finder reglerne, som beskrevet i afsnit 6.1.1.1 ovenfor, tilsvarende 

anvendelse ved beskatning af udbytte. 

6.1.2.2. Beskatning for selskaber 

Ved beskatning af udbytte for selskaber finder reglerne, som beskrevet i afsnit 6.1.1.2 ovenfor, tilsvarende 

anvendelse ved beskatning af udbytte. 

6.1.3. Selskabers salg af virksomhed 

Når selskaber frasælger sin virksomhed eller del af sin virksomhed, er der to regnskabsposter, goodwill og 

ejendomme, hvor lovgivningen skiller sig ud i forhold til de øvrige regnskabsposter. Lovgivningen for disse 

poster vil blive gennemgået i nærværende afsnit. 

6.1.3.1. Goodwill 
Goodwill er i skattemæssig forstand defineret som en virksomheds renommé og kundekredsens og 

forretningsforbindelsers forhold til virksomheden, jf. den juridiske vejledning, afsnit C.C.6.4.1.16. 

 

Herudover er goodwill defineret ved, at den knytter sig til virksomheden og ikke til en person i 

virksomheden. Dette være sig virksomhedsejeren, nøglemedarbejdere etc., se SKM.2003.590.LR og 

SKM.2006.284.SR. Goodwill har således ingen værdi uden for selskabet eller for personkredsen tilknyttet 

selskabet. 

 

Goodwill er altså den merværdi i forhold til virksomhedens bogførte værdier  af aktiver og passiver, som en 

uafhængig tredjemand er villig til at betale for virksomheden.7 Goodwill findes i to former. En intern 

oparbejdet goodwill og en tilkøbt goodwill. Såfremt en uafhængig tredjemand vil betale mindre end de 

bogførte værdier af virksomhedens aktiver og passiver, opstår der en badwill. 

 
                                                           
6 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1 – Hvad er skatteretlig goodwill? 
7 SKM.2007.685.SR 
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Oparbejdet goodwill vil ikke, jf. ovenstående definition, kunne indgå som en del af de bogførte værdier i 

virksomheden, da oparbejdet goodwill ikke antager nogen monetær værdi og derfor ikke opfylder 

betingelserne for indregning, jf. ÅRL § 33. Goodwill vil derfor først optræde i balancen med en bogført værdi i 

de tilfælde, hvor den er tilkøbt. Tilsvarende finder anvendelsen for badwill. 

6.1.3.1.1. Afskrivninger på goodwill 
Goodwill kan afskrives med indtil 1/7 årigt fra tidspunktet for erhvervelsen af tilkøbt goodwill, jf. AL § 40, stk. 

1. Afskrivningsgrundlaget opgøres, jf. ovenfor, som kontantværdien af forskellen mellem det vederlag, en 

tredjemand har betalt for virksomheden, og værdien af virksomheden bogførte aktiver og passiver, eller som 

værdien beregnet i TSS-cirkulære 2000-10, se afsnit 7.2.2 nedenfor.  

6.1.3.1.2. Beskatning af goodwill 
Goodwill værdiansættes til handelsværdien. Goodwills handelsværdi kan opgøres efter to metoder. Første 

metode er, hvor en uafhængig tredjemand kommer med et konkret købsbud på virksomheden.  Her beror 

værdiansættelsen af goodwill på parternes værdiansættelse af den konkrete virksomhed. 

 

Den anden metode anvendes, når goodwill handles mellem interesseforbundne parter, typisk ved 

succession, da der her ikke er modstridende interesser. I disse situationer værdiansættes goodwill efter TSS-

cirkulære 2000-10. For gennemgang af cirkulæret henvises der til afsnit 7.2.2. 

 

Når en virksomhed sælger, og der i forbindelse med salget indgår goodwill, skal der opgøres en avance for 

denne goodwill. Avancen opgøres som forskellen mellem salgssummen fratrukket anskaffelsessummen samt 

eventuelle fratrukne afskrivninger. Som beskrevet ovenfor, afskrives goodwill kun i de tilfælde, den er tilkøbt. 

Såfremt goodwill er internt oparbejdet, ansættes anskaffelsessummen til kr. 0. 

6.1.3.2. Ejendomme 
Ved salg af fast ejendom er der i relation til beskatningen heraf to love, som gør sig gældende. Den første lov 

der finder anvendelse er afskrivningsloven. Såfremt den afståede ejendom er afskrivningsberettiget, kan der 

forekomme genvundne afskrivninger, som medtages i den skattepligtige indkomst efter AL § 21. 

Værdiændringer på ejendomme beskattes efter reglerne i EBL. 

6.1.3.2.1. Genvundne afskrivninger 
Ved afståelse af erhvervsmæssigt afskrivningsberettigede ejendom efter AL § 14 skal der laves en opgørelse 

af genvundne afskrivninger, defineret i AL § 21. I forbindelse med opgørelsen af genvundne afskrivninger ses 

der bort fra grunde, da disse er ikke afskrivningsberettigede, og da de ikke gennemgår værdiforringelse. 
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De genvundne afskrivninger opgøres som forskellen mellem salgssummen og den ejendomsnedskrevne 

værdi, jf. AL § 21, stk. 2. Ejendommens nedskrevne værdi opgøres som afskaffelsessummen, udgifter til 

forbedringer og lignende fratrukket samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og 

forskudsafskrivninger. Afskrivninger, som ikke er genvundne, medtages i ejendomsavancen, jf. EBL § 5, stk. 4. 

Der er således nødvendigt at foretage beregningen af genvundne afskrivninger, før man beregner 

ejendomsavancen, se afsnittet nedenfor. 

6.1.3.2.2. Ejendomsavance 
Når en fast ejendom indgår i forbindelse med salg af virksomhed, opgøres fortjeneste og tab efter EBL § 4. 

Fortjenesten eller tab opgøres som forskellen mellem den regulerede afståelsessum efter EBL § 4, stk. 4 og 

den regulerede anskaffelsessum efter EBL § 4, stk. 2 eller stk. 3. Fortjeneste ved salg af fast ejendom 

medregnes i den skaffepligtige indkomst, jf. EBL § 6.  

 

Såfremt der i forbindelse med afståelsen af fast ejendom opstår tab, kan dette tab ikke fradrages i den 

skattepligtige indkomst, men kun fradrages med modregningen af andre ejendomsavancer i afståelsesåret 

eller i efterfølgende år, jf. EBL § 6, stk.4. 

 

Såfremt at den skattepligtige erhverver ny fast ejendom i forbindelse med afståelsen af fast ejendom, kan 

den skattepligtige, i stedet for at medtage en eventuel fortjeneste i den skattepligtige indkomst, modregne 

fortjenesten i anskaffelsessummen på den nye ejendom, jf. EBL § 1, stk. nr. 1. Dette kræver dog, at visse 

betingelser er opfyldt, jf. EBL § 6A, stk. 2 og EBL § 6A, stk. 4. 

 

 Den skattepligtige skal erhverve fast ejendom i samme indkomstår, hvor fast ejendom afstås, eller 

erhverve fast ejendom i indkomståret før eller efter anskaffelsen af ny fast ejendom, jf. EBL § 6A, stk. 

2. 

 Den skattepligtige skal i forbindelse med anvendelsen af reglerne om genanbringelse, i det 

indkomstår, hvor reglen anvendes, oplyse det på selvangivelsen. 

 Den faste ejendom må ikke være beliggende i en fremmed stat, på Færørene eller i Grønland. Hvis 

den skattepligtige er fuldt skattepligtig til Danmark og hjemhørende i Danmark, kan reglerne dog 

finde anvendelse, såfremt ejendommen er beliggende i en stat, der er medlem af EU/EØS, på 

Færøerne eller i Grønland, jf. EBL § 6A, stk. 4. 
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6.1.4. Succession 
Overdragelse ved succession betyder, at personen eller selskabet, som får noget overdraget, indtræder i 

overdragens skattemæssige stilling.  

 

Da nærværende afhandling alene berører et generationsskifte af et aktieselskab, vil nærværende afsnit alene 

omhandle successionsmulighederne for selskaber og selskabsdeltagerne. Det skal i forbindelse hermed 

bemærkes, at andre regler finder anvendelse, ved generationsskifte af virksomheder ejet i personligt regi. 

Reglerne for succession af aktier til nærtstående parter og medarbejdere er defineret i ABL §§ 34 og 35. 

6.1.4.1. Succession til nærtstående parter 
Ved overdragelse af aktier til nærtstående parter finder reglerne i ABL § 34 anvendelse. Reglerne gælder som 

udgangspunkt alle ejerandele i kapitalselskaber. 

6.1.4.1.1. Betingelser for overdragelse med succession til nærtstående parter 
Udover den ovenstående betingelse, om at de overdragende aktier ikke må være omfattet af ABL § 19, stilles 

der krav til personkredsen. hvortil der kan overdrages, samt sammensætningen af aktiver og passiver i 

selskabet, hvori der overdrages aktier, samt mængden af aktier der overdrages. Disse betingelser vil blive 

gennemgået i det nedenstående. 

6.1.4.1.1.1. Personkredsen 

ABL § 34, stk. 1, nr. 1 opstiller en udtømmende liste, dog med en undtagelse for en afgrænset personkreds, 

hvortil aktier kan overdrages med succession. Overdragelse med succession kan ske til børn, børnebørn, 

søskende, søskendes børn eller en samlever, som opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d. Herudover 

sidestilles stedbørn og adoptivbørn med naturligt slægtsforhold. 

 

Undtagelsen til personkredsen i ABL § 34, stk. 1, nr. 1 er beskrevet i ABL § 35A, hvor aktier kan overdrages til 

tidligere ejer. Dette er betinget af, at overdragelsen sker til den tidligere ejer, som aktierne er erhvervet fra, 

at overdragelsen sker seneste 5 år efter den første overdragelse, og at den første overdragelse er sket med 

succession. ABL § 35A giver således mulighed for at ’reparere’ en overdragelse af aktier med succession. 

Dette kan være aktuelt, hvis erhververen af aktierne ikke ønsker at videreføre selskabet, eller ikke kan, 

eksempelvis grundet sygdom. 

6.1.4.1.1.2. Pengetanksreglen 
Ved overdragelse af aktier ved succession er det en betingelse, jf. ABL § 1, stk. 1, nr. 3, at selskabets, hvori 

der overdrages aktier, aktivitet ikke i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af 

kontanter og værdipapirer, også kaldet passiv investeringsvirksomhed. 
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Et selskabs aktivitet anses, jf. ABL § 34, stk. 6, for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom og 

besiddelse af kontanter og værdipapir, såfremt  

 

- indtægterne fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter og værdipapirer ikke 

overstiger 50% af selskabets samlede indtægter. 

- handelsværdien af selskabets udlejningsejendom/ejendomme eller kontanter og værdipapirer ikke 

overstiger 50% af selskabets samlede aktiver. 

 

Når det skal vurderes, om ovenstående grænser overskrides, ses der både på grænserne for 

overdragelsestidspunktet og for et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår. 

6.1.4.1.1.3. Betingelse for aktiebeholdningens størrelse 
Udover betingelserne for personkredsen og pengetanksreglerne er der også krav til aktiebeholdningen, der 

ønskes overdraget. 

 

Før aktier kan overdrages med succession, er det et krav, at minimum 1% af aktiekapitalen i det selskab, 

hvori der overdrages aktier, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 2, indgår i overdragelsen. 

 

Kravet til aktiebeholdningens størrelse er blevet lempet betydeligt i forhold til tidligere. Før 1. januar 2009 

var det et krav, før aktier kunne overdrages med succession, at overdrageren var hovedaktionær i det 

selskab, hvori der blev overdraget aktier. Herudover var det et krav, at de overdragne aktier skulle 

repræsenterer minimum 15% af stemmerrettighederne i selskabet. Dette gav en væsentlig begrænsning i 

mulighederne for at overdrage aktier med succession, hvis overdrageren havde flere i den omfattede 

personkreds, der skulle overdrages aktier til successivt. Ydermere ønskede man fra lovgivers side at 

harmonisere reglerne for overdragelse af aktier i levende live med overdragelse af aktier ved død, jf. 

dødsboskatteloven § 29.8 Se afsnit 9.5 nedenfor 

6.1.4.2. Succession til medarbejdere 
Som beskrevet i afsnittet ovenfor kan succession af aktier, med udgangspunkt i ABL § 34, kun ske til en 

positivt afgrænset personkreds af overdragerens nærtstående. Det er dog ikke altid sikkert, at overdrageren 

har nogle nærtstående, som ønsker eller har kompetencerne til at drive virksomheden videre. Det kunne 

derfor være et alternativt for en virksomhedsejer at overdrage aktier til en medarbejder, som så kunne 

videreføre virksomheden.  

                                                           
8 Generationsskifte og omstrukturering, side 66 
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Indtil 2002 var det ikke muligt at overdrage aktier til medarbejdere med succession, jf. ABL § 34. Dette blev 

dog ændret ved lov nr. 394 af 6. juni 2002, hvor det blev muligt for en aktionær at overdrage aktier med 

succession til en medarbejder. Denne mulighed er reguleret i ABL § 35. 

6.1.4.2.1. Betingelser for overdragelse med succession til medarbejdere 

Som ved overdragelse af aktier med succession til nærtstående gælder der også betingelser for overdragelse 

af aktier med succession til medarbejdere. Betingelserne er for så vidt de samme som ved succession til 

nærtstående. ABL § 35 opstiller udover disse betingelser en betingelse for hvilke medarbejdere, som kan få 

overdraget aktier ved succession. 

 

Medarbejderkredsen, der kan få overdraget aktier med succession, er medarbejdere, der de seneste 5 år har 

været beskæftiget i et antal timer svarende til en fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i det 

selskab, som har udstedt aktier, jf. ABL § 35. Overdragelse af aktier kan endvidere ske i selskaber, der er 

koncernforbundne med det selskab, som medarbejderen har været ansat i, jf. KGL § 4, stk. 2. Det er således 

muligt at overdrage aktier i et holdingselskab til det selskab, som medarbejdere er ansat i, med succession. 

 

Som for overdragelse af aktier med succession til nærtstående gælder ligeledes for overdragelse af aktier 

med succession til medarbejdere, at man indenfor 5 år efter overdragelsen kan ’reparere’ en overdragelse af 

aktier med succession, jf. ABL § 35A, se afsnit 6.1.4.1.1.1. 

6.1.5. Gaveafgift 
Gaver er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren, jf. SL § 4, litra c. Det er afgørende at sondre 

mellem, om modtageren af gaven er nærtstående til gavegiveren eller ej. 

 

Som hovedregel beskattes gaver efter reglerne i SL § 4, litra c, jf. PSL § 3. Dog gælder, at hvis modtageren er 

nærtstående til gavegiveren, beskattes gaven med udgangspunkt i reglerne i BAL.  

 

Da afhandlingen tager sit udgangspunkt i et generationsskifte til både nærtstående og medarbejdere, vil 

behandling af gaver efter BAL og SL § 4, blive gennemgået i det nedenstående. 

6.1.5.1. Gaveafgift til nærtstående parter 
Afgifter på gaver til nærtstående er reguleret i BAL’s afsnit II. Ægtefæller kan afgiftsfrit give hinanden gaver, 

jf. BAL § 22, stk. 3. Gaver til nærtstående defineret efter BAL § 22, stk. 1 kan indenfor et kalenderår udgøre et 
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beløb på DKK 60.700 pr. person (2015-niveau).9 Bundgrænsen for afgiftsfritagne gaver følger giveren, hvorfor 

det er muligt for børn afgiftsfrit at modtage i alt DKK 121.400 fra deres forældre. 

 

Såfremt gaven overstiger bundgrænsen for de afgiftsfritagne gaver, skal der betales gaveafgift på 15% af det 

beløb, der overstiger bundgrænsen, jf. BAL §23. Gavegiveren og gavemodtageren hæfter solidarisk for 

betaling af gaveafgiften, jf. BAL § 30. Gavegiveren kan derfor betale gaveafgiften, uden det udløser en afgift 

af denne betaling. 

6.1.5.2. Gaveafgift til medarbejdere 
Medarbejdere, der modtager gaver, er ikke omfattet af BAL § 22, stk. 1, hvorfor gaver til medarbejdere ikke 

beskattes efter reglerne heri. Gaver til medarbejdere beskattes derfor efter reglerne i SL § 4 som personlig 

indkomst. Gaver til medarbejdere beskattes derfor hårdere end gaver til nærtstående, jf. afsnittet ovenfor. 

6.1.5.3. Opgørelse af gaveafgiften 
Gaveafgiften beregnes med udgangspunkt i gavens værdi. Gavens værdi er i udgangspunktet 

handelsværdien. Når gaver gives mellem nærtstående parter, kan der være visse udfordringer i forhold til en 

korrekt værdiansættelse af gaven. Dette skyldes, at når gaver gives mellem nærtstående og ikke på et frit 

marked, kan både gavegiveren og gavemodtageren have incitament til at værdiansætte gaver for lavt, 

således en eventuel gaveafgift minimeres. Som følge heraf har SKAT udformet et værdiansættelsescirkulære 

til behandling af denne problemstilling, jf. afsnit 7.2.1 nedenfor. 

6.1.6. Passivpost 

Når aktierne eller dele af aktierne i en virksomhed overdrages med succession, og når der ved overdragelsen 

indgår et gaveelement, er der mulighed for at nedsætte afgiftsgrundlaget med en passivpost. Passivposten 

beregnes, jf. BAL § 13A, stk. 3, som 22% af den skattepligtige fortjeneste, som ville være realiseret ved salg 

uden succession, jf. KSL § 33D, stk. 1. Passivposten skal ses som en kompensation for, at gavemodtageren 

indtræder i gavegiverens skattemæssige stilling på de overdragne aktier. 

6.2. Delkonklusion 
I ovenstående kapitel er gennemgået den lovgivningen, som er skønnet relevant for nærværende afhandling, 

samt passende og dækkende for de lovgivningsmæssige regler, som vil være aktuelle i forbindelse med et 

generationsskifte af casevirksomheden Fiktiv A/S, ikke blot for virksomheden, men også for de involverede 

parter. 

  
                                                           
9 SKAT, satser og beløbgrænser: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568&vId=0&next=2015&tab=7  
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7. Værdiansættelsesmetoder 

7.1. Værdiansættelse generelt 

Værdiansættelse af et selskab er noget af det mere tekniske og hårde ved et generationsskifte.10 

 

Værdiansættelse er ikke noget, som er reguleret ved lov, men i cirkulærer og vejledninger, jf. den juridiske 

vejledning 2016-111,  om hvordan værdiansættelsen kan foretages.  

 

Da værdiansættelser ikke er reguleret ved lov, men ved cirkulærer og vejledninger, udarbejdet af SKAT, har 

det haft som konsekvens, at der har været en lang række sager mellem SKAT og de involverede parter om 

uenigheder om værdiansættelsen i forhold til, hvad SKAT har vurderet værdiansættelsen til, og hvad de 

involverede parter har vurderet værdiansættelsen til.12  

 

En værdiansættelse vil typisk blive foretaget i samarbejde med en række samarbejdspartnere, eksempelvis 

revisorer og advokater. Dette skyldes, at de har både den fornødne viden om og erfaring med, hvordan et 

generationsskifte skal gennemføres.  

 

En værdiansættelse af et selskab består foruden en strategisk analyse og en regnskabsanalyse også af at 

kunne vurdere selskabets fremtidige økonomiske indtjening. De strategiske analyser og regnskabsanalysen 

bør foretages i planlægningsfasen af generationsskiftet, så de kan bruges som værktøj til vurdering af 

selskabets fremtidige økonomi ved udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter.  

 

Man bør også i den forbindelse være opmærksom på, at kapitalberedskabet kan svækkes som følge af et 

generationsskifte i en virksomhed. Dette kunne eksempelvis gælde en virksomhed, hvor meget af 

omsætningen kommer fra virksomhedsejeren og dennes netværk. Et generationsskifte kan således have 

betydning for virksomhedens fremtidige vækst. Det er derfor vigtigt, at budgetterne vurderes både før og 

efter gennemførelsen af et generationsskifte. Så hvis planlægningen af generationsskiftet bliver gjort i god 

tid, er der gode muligheder for at kunne tilpasse selskabet, så både overdragers og erhververs behov bliver 

dækket tilstrækkeligt, både hvad angår de økonomiske og de skattemæssige forhold.  

                                                           
10  Børsen: Januar 2004 Værdiansættelse af virksomheder, Christian V. Petersen og Thomas Plenborrg: 
http://ledelse.borsen.dk/article/view/522/vaerdiansaettelse_af_virksomheder.html 
11 Den juridiske vejledning 2016-1: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=124  
12 SKM.2002.385.DEP: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=155054  



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 28 
 

Som nævnt tidligere i dette afsnit er værdiansættelse ikke reguleret ved lov, men efter vejledninger og 

cirkulærer i SKAT’s juridiske vejledning.  

 

I den juriske vejledning findes flere forskellige cirkulærer og vejledninger til, hvordan virksomheder 

værdiansættes.  

 

Cirkulæret af 17. november 1982 var i en årrække det værdiansættelsescirkulære, som dannede 

udgangspunkt for værdiansættelsen mellem interesseforbundne parter. Dette cirkulære omfatter primært 

værdiansættelse i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning13.  

 

I 2000 kom der 3 nye værdiansættelsescirkulærer vedrørende henholdsvis fast ejendom, unoterede 

aktier/anparter og goodwill14.  Efterfølgende er der også kommet juridiske vejledninger15 til værdiansættelse 

af goodwill, som ikke har haft formål at erstatte cirkulæret herom, men i stedet fungere som et værktøj til 

værdiansættelse af goodwill.  

 

I de følgende afsnit vil de forskellige cirkulærer blive yderligere beskrevet, samt herunder hvordan selve 

værdiansættelsen sker på baggrund af cirkulærerne. 

7.2. Værdiansættelse efter principperne i 2000-cirkulæret 
Som nævnt ovenfor kom der i 2000 3 cirkulærer fra SKAT vedrørende værdiansættelse af henholdsvis aktier 

og anparter, goodwill og fast ejendom. Cirkulæret vedrørende fast ejendom, TSS nr. 2000-5, blev ophævet i 

2007, da principperne i cirkulæret blev overført til juridisk vejledning 2013-116. Den juridiske vejledning er 

opdateret her i 2016-1, hvori fremgangsmåden for værdiansættelse af fast ejendom ligeledes forekommer.  

 

I det kommende afsnit vil værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-9, som er cirkulæret vedrørende 

unoterede aktier og anparter, blive behandlet. 

 

Herefter vil TSS cirkulæret 2000-10, omhandlende værdiansættelsen af goodwill, blive gennemgået.  

                                                           
13 Generationsskifte og omstrukturering, side 19 
14 Generationsskifte og omstrukturering, side 19 
15 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119&chk=211712  
16 Generationsskifte og omstrukturering s. 19 
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7.2.1. Værdiansættelse TSS-Cirkulære 2000-9 

TSS-Cirkulære 2000-9 beskriver hvordan værdiansættelse af unoterede anparter/aktier skal foretages. 

Ordlyden er som følger:  

 

“Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. 

Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, fx fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de 

stedfundne omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan 

vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er vejledende.”17 

 

Cirkulæret beskriver måden, hvorpå værdiansættelsen unoterede aktier/anparter foretages. Dette sker med 

udgangspunkt i et selskabs regnskabsmæssige indre værdi. Et selskabs indre værdi kan dog som 

udgangspunkt ikke læses direkte i regnskabet, da der skattemæssigt kan forekomme korrektioner til den 

regnskabsmæssige værdi af aktiverne. Disse aktiver vil typisk være goodwill og andre immaterielle aktiver, 

fast ejendom, kapitalandele og udskudt skat. Værdiansættelsen af disse aktiver vil blive behandlet i 

nedenstående afsnit.  

 

Som beskrevet i ordlyden til vejledningen er det vigtigt at gøre opmærksom på, at den endelige værdi af 

aktierne, som bliver beregnet efter cirkulæret, kan fraviges, hvis det vurderes, at dette er nødvendigt, da 

værdiansættelsen alene er vejledende. Forhold, som kunne påvirke, at værdiansættelsen fraviges, kunne 

være, at et selskab efter endt regnskabsår har haft større tab eller gevinst end beregnet. Andre forhold vil 

også kunne ændre et selskabs værdi i sådan en grad, at det har betydning for værdiansættelsen.   

7.2.2. Goodwill og andre immaterielle aktiver TSS-Cirkulære 2000-10 
Til at værdiansætte goodwill og andre immaterielle aktiver har SKAT udarbejdet retningslinjer til brug for 

værdiansættelse i form af cirkulære 2000-10 af 28. marts 200018. Cirkulæret giver vejledende anvisninger for, 

hvordan goodwill og andre immaterielle aktiver værdiansættes. Goodwill og immaterielle anlægsaktiver er 

aktiver, som er svære at værdiansætte, som følge af at de ikke er håndgribelige værdier ligesom eksempelvis 

fast ejendom, se afsnit 6.1.3.1. Vejledningen finder anvendelse ved interesseforbundne handler, herunder 

fra forældre til børn og til deres børn19.   

 

                                                           
17 TSS-Cirkulære 2000-9 af den 28. marts 2000: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336  
18 TSS-Cirkulære 2000-10 af den 28. marts 2000: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338  
19 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732  
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Beregningsmodellen i cirkulære 2000-10 er en standardiseret beregning af goodwill, som tager udgangspunkt 

i et selskabs 3 seneste regnskaber på lige så mange år. Det betyder, at beregningsmodellen kan være mindre 

anvendelig i de tilfælde, hvor der er store udsving i selskabets resultater. I de tilfælde, hvor der foreligger 

sådanne resultater, skal der korrigeres i resultatet, således at den endelig værdiansættelse skønsmæssigt vil 

svare til det, som en uafhængig tredjemand må antages at vil betale for goodwillen20.    

 

Derfor er denne beregningsmetode også kun en vejledning til at værdiansætte goodwill og andre 

immaterielle aktiver21, og det vil i sidste ende være afgørende, hvad en uafhængig tredjemand vil give for 

goodwillen, uagtet hvad beregningen viser.  

 

Derfor vil en positiv beregnet goodwill ikke være ensbetydende med, at det er den værdi, som uafhængig 

tredjemand er villig til at betale. Omvendt kan der være situationer, hvor beregningen viser en negativ værdi, 

og goodwillen dermed er 0 kr. værd ifølge beregningen, og en tredjemand alligevel vil være villig til at betale 

et beløb for goodwillen. 

 

Resultaterne af de seneste 3 års regnskaber vil i beregningen blive vægtet over for hinanden, hvor det 

seneste års resultat bliver vægtet højest, og det ældste års resultat bliver vægtet lavest. Dette gøres for at se 

udviklingstendensen i selskabet. Hvis denne udviklingstendens har været konstant enten stigende eller 

faldende over de sidste 3 år, vil der ske korrektioner herfor.  

 

Når udviklingstendensen er beregnet, og eventuelle korrektioner er foretaget, vil aktiverne blive 

multipliceret med kapitalafkastsatsen plus 3 % for at korrigere for aktivernes forrentning. Den samlede post 

af det vægtede gennemsnit og forrentning af aktiverne vil til sidst kapitaliseres med den beregnede 

kapitaliseringsfaktor.  

7.2.2.1. Fast ejendom 
Ved overdragelse af en fast ejendom mellem interesseforbundne parter anvendes de retningslinjer, som 

fremgår af den juridiske vejledning fra SKAT i forhold til overdragelsespris. Tidligere gjaldt det kun 

overdragelser, der ikke var omfattet af cirkulære nr. 185 af 17 november 198222. Da 

værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17 november 1982 er ophævet med virkning fra 5 februar 2015, sker 

                                                           
20 Artikel Børsen Ledelse – Bilag til afsnit 2, cirkulærets nummer: 2000-10 
21 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 
22 Juridisk vejledning 2016-1, C.B.3.5.4.3 om Fast ejendom 
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alle overdragelser på baggrund af de værdiansættelser, der er foretaget ved retningslinjerne i den juridiske 

vejledning.  

 

Såfremt et selskab ejer en ejendom i Danmark, skal alle overdragelsespriser ske til, hvad en tredjemand vil 

betale for ejendommen. Handelsværdien kan være den seneste offentlige ejendomsvurdering, såfremt den 

giver et retvisende udtryk for, hvad ejendommen kan handles for, og prisen vil være bindende fra det 

tidspunkt, hvor der indgået en aftale om selve overdragelsen af ejendommen23. 

 

Hvis et selskab har ejendomme i udlandet, vil de bogførte værdier blive anvendt, såfremt der ikke kan opnås 

en mæglervurdering. 

7.2.2.2. Kapitalandele 
Værdiansættelse af kapitalandele, herunder unoterede aktier eller anparter, i et datter- eller associeret 

selskab skal ske efter TSS-cirkulære 2000-9, således at anparter/aktier i selskabet kan blive værdiansat, se 

afsnit 7.2.1. Der kan her være tilfælde, hvor et selskab ejer andele i flere selskaber. Her er skal der foretages 

en værdiansættelse af de forskellige andele. Dermed skal der foretages en individuel vurdering af 

værdiansættelsen af alle de unoterede aktier/anparter i datter- eller associerede selskaber.  

 

Såfremt handelsværdien er fastsat af en uafhængig tredjemand og dermed ikke af en interesseforbundet 

part, vil denne værdiansættelse kunne benyttes.  

7.2.2.3. Udskudt skat 
Den beregnede udskudte skat skal medtages og reguleres under hensyntagen til evt. korrektioner for 

goodwill, fast ejendom og kapitalandele. En negativ udskudt skat vil kunne tages med, dog kun til kurs pari. 

7.2.3. Fiktiv A/S 
Ved hjælp af retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10 vil der i det følgende blive 

foretaget værdiansættelse af selskabet Fiktiv A/S. 

 

På baggrund af nedenstående beregninger fastsættes goodwillen i Fiktiv A/S til en værdi på t.kr. 5.600. Til 

brug for værdiansættelse af goodwillen er anvendt en levetid på goodwillen på 5 år.  

 

  

                                                           
23 Juridisk vejledning 2016-1, C.B.3.5.4.3 Fast ejendom: http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946444&chk=211712  
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Yderligere viser nedenstående beregning, at den samlede værdi af Fiktiv A/S kan opgøres til t.kr. 20.152.  

Denne værdi er fundet ved at foretage korrektioner som nævnt tidligere ovenfor.     

 

                    
  Værdiansættelse af goodwill (TSS-cirkulære 2000-10)         
              2013 2014 2015 
  Regnskabsmæssigt resultat før skat       2.983.148 3.819.172 3.397.671 
  Finansielle indtægter         1.632 1.532 1.582 
  Finansielle omkostninger       -507.762 
  Ekstraordinære poster         
  Reguleret resultat         3.489.278 3.817.640 3.396.089 
                    
  Vægtning:                 
  2013 vægtet med 1             3.489.278 
  2014 vægtet med 2             7.635.280 
  2015 vægtet med 3             10.188.267 
  Vægtede resultat             21.312.825 
                    
  Vægtede gennemsnit             3.552.138 
  Plus (+) udviklingstendens Opmærksom -46.595       
  Driftsherreløn               
  Minus (-) forrentning af aktiver (afkastsats plus 3 pct.)       -846.575 
  Rest til forrentning af goodwill           2.705.563 
                    
  Kapitalisering, forventet levetid 5 år til 9 pct. (kapitaliseringsfaktor 2,08)     5.627.570 
  Kapitalisering, forventet levetid 7 år til 9 pct. (kapitaliseringsfaktor 2,76)     7.467.353 
  Kapitalisering, forventet levetid 9 år til 9 pct. (kapitaliseringsfaktor 3,38)     9.144.801 
                    
                    
  Goodwill afrundet (for levetid 5 år)           5.600.000 
                    
                    
                    
  Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter (TSS-cirkulære 2000-09)     
                    
                    
  Egenkapital ultimo jf. seneste årsregnskab         15.891.308 
                    
  Plus (+) seneste offentlige ejendomsvurdering       8.400.000   
  Minus (-) bogført værdi af ejendom         8.225.000 175.000 
  Minus (-) udskudt skat heraf, 23,5 pct.         -41.125 
  Plus (+) beregnet goodwill jf. ovenstående         5.627.570 
  Minus (-) udskudt skat heraf, 23,5 pct.         -1.322.479 
  Minus (-) udskudt skat årsrapport, 23,5 pct.         -178.070 
                    
  Værdi af selskabet             20.152.204 
                    

Tabel 2 – Værdiansættelse TSS 2000-cirkulære, egen tilvirkning 
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7.3. Værdiansættelse efter principperne i 1982-cirkulæret (Værdiansættelse før 4. 

februar 2015) 
I nedenstående afsnit vil principperne for værdiansættelse efter 1982-cirkulæret blive gennemgået. 

Cirkulæret vil være relevant og kunne anvendes ved generationsskifte af Fiktiv A/S, såfremt det foretages før 

den 4. februar 2015. 

7.3.1. Generelt 

Udover de nævnte værdiansættelsescirkulærer i afsnit 7.2.1 og afsnit 7.2.2 findes 

værdiansættelsescirkulæret fra 1982, som omhandler værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer 

m.m. og ved gaveafgiftsberegning24.   

 

Cirkulæret har til formål at blive anvendt ved gaveoverdragelser mellem personer i gaveafgiftskredsen, jf. 

BAL § 22. Det betyder, at såfremt en person uden for gaveafgiftskredsen får overdraget en del eller hele 

virksomheden, vil en værdiansættelse ske efter reglerne i TSS cirkulære 2000-9 af unoterede aktier.  

 

Ordlyden for 1982-cirkulæret til brug for værdiansættelse af unoterede aktier er som følger:  

 

”Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne 

fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne har fundet 

sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for 

handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af 

formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen.”25 

 

Cirkulæret er pr. 5 februar 2015 blevet ophævet for værdiansættelse af aktier og obligationer samt 

unoterede konvertible obligationer, hvorfor der kun kan ske gaveoverdragelse af aktier og obligationer samt 

unoterede konvertible obligationer, der er værdiansat efter cirkulæret af 1982, indtil 4. februar 2015. Dette 

har den betydning, at der fremadrettet kun vil kunne ske værdiansættelse efter reglerne i TSS cirkulære 

2000-9 for alle overdragelse.  

 

                                                           
24 Generationsskifte og omstrukturering, s. 61 
25 Cirkulærer af 17. november 1982, afsnit 17. 
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Det har ligeledes den betydning, at nedenstående afsnit for værdiansættelse efter cirkulæret af 1982 kun vil 

være relevant for Fiktiv A/S, såfremt omstruktureringen og generationsskiftet af Fiktiv A/S sker før 5 februar 

2015.  

7.3.2. Værdiansættelse 

Til brug for værdiansættelse efter cirkulæret af 1982 skal man tage udgangspunkt i følgende forhold: 

• Indtjeningsevnen 

• Udbytter 

• Aktiernes indre værdi 

   

Indtjeningsevnen er et udtryk for et selskabs gennemsnitlige driftsresultat efter skat i procent af 

aktiekapitalen, i både det indeværende regnskabsår samt de 2 foregående år. Indtjeningsevnen vil ikke 

kunne sættes lavere end til 0.26  

 

Udbytte er et udtryk for den udbytteprocent, som er brugt ved det seneste udbytte, som er vedtaget. 

 

Aktiernes indre værdi er et udtryk for, hvad selskabets egenkapital (formue) er i procent af aktiekapitalen. 

Egenkapitalen opgøres ved, at der tages udgangspunkt i ultimo egenkapital ved regnskabsårets afslutning 

med fradrag af både udbytter og evt. selskabsskatter, som endnu ikke er afregnet ved endt regnskabsår. 

Såfremt der kommes frem til en negativ indre værdi, sættes den til 0. 

 

SKAT fastsætter ovenstående kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, som ikke er optaget til handel på 

et reguleret marked. 27 Udover de 3 ovenstående kapitaliseringsfaktorer fastsætter SKAT også den 

modificerede regel.   

 

Såfremt der er beregnet en positiv goodwill, vil denne være med i værdiansættelsen efter 1982 cirkulæret. 

 

Disse 4 kapitaliseringsfaktorer anvendes i beregningen af skattekursen.  

 

  

                                                           
26 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2166464&chk=211047 
27 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2166464&chk=211047 
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De 4 kapitaliseringsfaktorer, som SKAT har beregnet og offentliggjort pr. 1. januar 201528, er som følger: 

• Indtjeningsevnen – 12 

• Modificeret regel – 6 

• Udbytte – 114 

• Indre værdi - 80 

7.3.2.1. Beregning af skattekurs 

Beregningen af skattekursen sker på baggrund af et selskabs indtjeningsevne.  

 

Indtjeningsevnen opgøres ved at benytte den gennemsnitlige indtjeningsevne af aktie- eller anpartskapitalen 

for de seneste 3 år.  Dernæst benyttes kapitaliseringsfaktoren for indtjeningsevnen ved at gange med den 

gennemsnitlige indtjeningsevne.  

 

For udbytter gælder, at det er udbytter, som er udloddet i regnskabsåret. For et hovedaktionærselskab 

medregnes dette element ikke i beregningen, da udbytte er skønnet at være en vilkårlig fastsat værdi og 

dermed vil kunne påvirke den beregnet skattekurs, som der ønskes.  Såfremt der er udbytte, ganges det med 

den angivne kapitaliseringsfaktor.  

 

Aktiernes indre værdi opgøres til den skattemæssige egenkapital, og der tages udgangspunkt i den senest 

aflagte årsrapports egenkapital ultimo i procent af aktie- eller anpartskapitalen. Der fradrages for udloddet 

og ikke afregnet udbytte.  Dernæst kapitaliseres den indre værdi med faktoren, som er nævnt ovenfor.  

 

Kapitaliseringsfaktoren på 80 har altid været fast.  Denne værdi svarer til et selskabs værdi ved en 

likvidationssituation, da det er skønnet, at afviklingsomkostninger typisk vil udgør 20 % af den indre værdi29.  

 

Et gennemsnit af beregningerne ved indtjeningsevnen og indre værdi er skattekursen, såfremt der ikke er 

tale om et hovedaktionærselskab, hvori der er udbytte. 

  

                                                           
28 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2166464&chk=211047 - Værdiansættelse efter 1. januar 15 
29 Aktieoverdragelse til skattekursen", Michael Serup, TfS 2005, 51, afsnit 4 



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 36 
 

I tilfælde af, at skattekursen efter beregningsreglerne for henholdsvis hovedaktionærer og den almindelig 

beregningsregel har en højere værdi end den skattemæssige indre værdi, vil der skulle beregnes en ny kurs, 

hvor den modificerede regel vil være med i beregningen.  

Ved den modificeret regel forstås der, at indtjeningsevnen for de første 10 % vil skulle kapitaliseres med 

faktoren for indtjeningsevnen. De resterende 90 % skal kapitaliseres med den faktor, som er beregnet af 

SKAT for den modificerede regel.  

 

Såfremt den beregnede værdi efter den modificerede regel er større end den indre værdi, anvendes denne, 

ellers anvendes den indre værdi.  

 

7.3.3. Fiktiv A/S 
Fiktiv A/S er et hovedaktionærselskab, hvorfor værdiansættelsen efter 1982 cirkulæret ikke vil inddrage 

udbytte. Beregningen inddrager derimod goodwill i den skattemæssige egenkapital. Værdien af den 

beregnede goodwill er fundet i afsnit 7.3 ovenfor. 

 

Nedenfor vises beregningen af skattekursen for Fiktiv A/S, opgjort efter retningslinjerne i 1982-cirkulæret 

frem til 4. februar 2015.  

 

Skattekursen, der opnås, er 230. Denne skattekurs har en mindre værdi, end hvad den skattemæssige indre 

værdi står til, hvorfor den modificerede regel ikke har fundet anvendelse i beregningen.30   

 

  

                                                           
30 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2166464&chk=211047 - Afsnit 2 
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Den samlede handelsværdi kan efter cirkulæret fra 1982 opgøres til 23.731 t.kr.  

                    
  Værdiansættelse (Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982)         
              2013 2014 2015 
  Aktiekapitalen         500.000 500.000 500.000 
  Skattepligtig indkomst       3.207.788 3.702.336 3.229.419 
  Skat af skattepligtig indkomst til nærmeste 100     -801.925 -907.064 -758.909 
  Nettooverskud efter skat       2.405.863 2.795.272 2.470.510 
                    
  Indtjeningsevnen pr år. (Overskud/aktiekapitalen x 100)   481 559 494 
                    
  Indtjeningsevnen i gennemsnit x kapitaliseringsfaktor (12)     6.137 
                    
  Regnskabsmæssig egenkapital           15.891.308 
  Plus (+) beregnet goodwill           5.627.570 
  Minus (-) Udskudt skat, årsrapport, goodwill og opskrivning ejendomsværdi   -1.541.674 
  Plus (+) opskrivning af ejendom til offentlig vurdering       175.000 
  Minus (-) regnskabsmæssig værdi af driftsmidler       -70.000 
  Plus (+) skattemæssig værdi af driftsmidler         887.256 
                    
  Skattemæssig egenkapital           20.969.460 
                    
  Skattemæssig indre værdi, (20.969.460/500.000) x100       4.194 
                    
  Indre værdi x kapitaliseringsfaktor 80 pct. af 4.194       3.355 
                    
  Formueskattekurs, (6.137+3.355,113608) /2         4.746 
                    
                    
  Beregnet handelsværdi, (4.746 x 500.000)/100         23.731.074 
                    

Tabel 3 – Værdiansættelse af Fiktiv A/S efter 1982-cirkulære, egen tilvirkning 

7.4.  Delkonklusion 
Ovenfor er gennemgået de regler, som er gældende ved værdiansættelse af virksomhed ved overdragelse 

mellem ikke uafhængige parter, og hvor handelsværdien af virksomheden ikke umiddelbart kendes. Til brug 

for værdiansættelse kan man anvende SKAT’s 2000-9-cirkulære og SKAT’s 1982-cirkulære. SKAT’s 1982-

cirkulære kan dog alene vendes indtil 4. februar 2015, hvor cirkulæret er ophævet. 

 

Forskellen på de to værdiansættelsescirkulærer er, at 1982-cirkulæret tager udgangspunkt i den 

skattemæssige egenkapital, mens 2000-9 cirkulæret tager udgangspunkt i den regnskabsmæssige 

egenkapital. Begge værdiansættelsescirkulærer tager udgangspunkt i historiske regnskabstal, dog med den 

forskel, at 1982-cirkulæret tager udgangspunkt i resultat efter skat for de seneste 3 regnskabsår, mens 2000-

9 cirkulæret tager udgangspunkt i de seneste 3 regnskabsårs resultater før skat. Herudover skal 

indtjeningsevnen, ved anvendelse af 1982-cirkulæret, ganges med en kapitaliseringsfaktor, som er oplyst af 

SKAT. 
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For 2000-9 cirkulæret gælder, at der skal tages højde for eventuel goodwill beregnet efter 2000-10 

cirkulæret, som vægter de seneste 3 års resultater før skat forskelligt, hvor det seneste regnskabsårs resultat 

vægter mest. Herefter korrigerer cirkulæret for indtjeningen fra driften ved at fratrække aktivernes 

forrentning. 

 

Kortfattet kan opsummeres, at 1982-cirkulæret tager udgangspunkt i historiske regnskabstal samt en fastsat 

kapitaliseringsfaktor oplyst af SKAT. Cirkulæret tager således ikke højde for virksomhedens fremtidige 

indtjeningsevne. 2000-9 cirkulæret tager omvendt udgangspunkt i en virksomheds udviklingstendens for de 

seneste 3 regnskabsår og derved indirekte i virksomhedens fremtidige indtjening. 

 

Værdiansættelsen efter de 2 værdiansættelsescirkulærer giver dermed, jf. beregningerne i afsnit 7.2.3 og 

7.3.3, en forskel i den beregnede handelsværdi for Fiktiv A/S. Handelsværdien efter 2000-9 cirkulæret er 

beregnet til DKK 20.152.204, mens handelsværdien efter 1982-cirkulæret er beregnet til DKK 23.173.074. 
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8. Modeller for generationsskifte 
I dette afsnit vil der blive gennemgået en række omstruktureringsmodeller, som det er skønnet er relevant at 

gennemgå i forhold til et generationsskifte af Fiktiv A/S.  

 

Der vil for hver omstruktureringsmodel og generationsskiftemodel blive gennemgået den relevante 

lovgivning og betingelser, herunder om modellerne er brugbare for Fiktiv A/S og de øvrige involverede 

parter, samt en vurdering af de forskellige modellers eventuelle fordele og ulemper.  

 

En række af modellerne vil ofte udløse en skat eller afgift. Skatten eller afgiften, der skal betales, kan, 

afhængig af modellen, enten udskydes eller forfalde til betaling på gennemførselstidspunktet. 

Omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af modellerne kan derfor være betydelige, alt afhængig af 

hvilke model der vælges, hvorfor det er relevant at have denne betragtning med i overvejelserne i 

planlægningsfasen af generationsskiftet og omstruktureringen. 

 

I delkonklusionerne vil det udelukkende være en vurdering af modellerne, i forhold til om de er brugbare for 

Fiktiv A/S, i forbindelse med en omstrukturering og generationsskifte. For beregningerne på modellerne i 

forhold til Fiktiv A/S henvises til afhandlingens afsnit 9, hvor løsningsforslag for generationsskiftet af Fiktiv 

A/S vil blive gennemgået. I løsningsforslagene vil der kun blive beregnet på de modeller, som skønnes at 

tilgodese de involverede parter bedst muligt.  

8.1. Skattepligtigt salg af aktier 
Skattepligtigt salg af aktier vil være den første model at tage fat i, da det ved et generationsskifte handler om 

at sælge sine aktier i et selskab. Salg af aktier skal behandles efter reglerne i ABL, som er beskrevet i afsnit 

6.1.1. 

 

Salg af aktier i et hovedaktionærselskab vil med stor sandsynlighed udløse en avance, der er skattepligtig, 

som konsekvens af, at virksomhedens værdi er steget over ejertiden. Derfor kan denne løsning ende med at 

blive omkostningstung for hovedaktionæren ved salg af aktier.  

 

De fleste af generationsmodellerne ender i sidste ende med et salg af aktier i en eller anden form, disse 

modeller vil dog være med til at minimere den skat, som en hovedaktionær skal betale i forhold til 

udelukkende salg af aktier.  
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8.1.1. Delkonklusion 

Salg af aktier vil som udgangspunkt altid være skattepligtigt og behandles efter reglerne i ABL om 

avancebeskatning. Når der kigges på salg af skattepligtige aktier i Fiktiv A/S, vil det betyde, at der skal ske 

afståelsesbeskatning for Hans Senior ved salg af aktierne til enten Hans Junior, Jens Jensen eller en tredje 

person. 

 

Der er ved salg af skattepligtige aktier ikke forskel på, hvorvidt salget sker inden for familien, til nær 

medarbejder eller til en tredje person. Det kan derfor i princippet være en 3. mand, der kan købe aktierne. 

Dog er aktierne ikke på et reguleret marked, hvorfor det ikke sker så tit. 

 

Denne model vil derfor være dyr for både Hans Senior, som ikke har mulighed for på nogen måde at skubbe 

beskatningen eller undgå avancebeskatning ved salget af aktier, samt for Hans Junior og Jens Jensen, som vil 

skulle finde finansieringen af enten af alle aktier eller halvdelen, alt efter fordelingen mellem Hans Junior og 

Jens Jensen.  

8.2. Overdragelses af aktier med succession 

Der kan ved et generationsskifte ske en overdragelse af aktier med succession. Dette kan ske til enten familie 

eller til nære medarbejdere. Reglerne for en skattemæssige overdragelse af aktier er i ABL § 34 for familie og 

i ABL § 35 for nære medarbejder, jf. afsnit 6.1.4.1 og 6.1.4.2.  

 

Ved succession forstås det, at personen, der skal erhverve aktierne, indtræder i den skattemæssig stilling, 

som overdrageren har. For erhververen har det den betydning, at aktierne anses for at være anskaffet på 

samme tidspunkt og med samme hensigt og anskaffelsessum, som overdrageren har anskaffede aktierne til.  

 

For overdrageren vil det betyde, at der ikke sker beskatning af overdragelsen, da beskatningen udskydes til 

den dag, hvor erhververen afstår sine overdragne aktier.  Erhververen har dog mulighed for at kunne 

overdrage aktierne til næste generation inden for familie eller sin nære medarbejder og dermed udskyde 

beskatning ved salg af aktier jf. ABL  34, stk. 1, nr. 3.  

 

En fordel ved overdragelse af aktier med succession er, at der ikke sker avancebeskatning af overdragelsen. 

Det betyder også, at en fremtidig afståelse af aktierne og en avancebeskatning vil bero på den tidligere ejers 

skattemæssige forhold.  
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For at kunne komme i betragtning til enten at erhverve aktier som familie eller som nær medarbejder er det 

et krav, at erhververen er skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 1.  

 

De regler for succession af aktier til enten familie eller nære medarbejdere, som anvendes, er beskrevet i 

afsnit 6.1.4.1 for succession til familiemedlem og 6.1.4.2 for succession til nær medarbejder. 

8.2.1. Delkonklusion 

Virksomheden Fiktiv A/S er som tidligere nævnt ejet af Hans Senior og er et selskab, som forestår handel 

med cykelhjelme. Det betyder således, at den første betingelse for at foretage succession er til stede, da der 

ikke er tale om en passiv investeringsvirksomhed som følge af, at der hverken er indtægter eller aktiver, der 

overstiger 50 % af selskabets indtægter eller samlede aktiver.  

 

Ydermere opfyldes også betingelsen omkring aktiebeholdningen i form af, at det er Hans Senior, der ejer 100 

% af aktierne i Fiktiv A/S, som han har haft siden stiftelsen af selskabet, og han har dermed ejet aktierne i 

mere end 5 år. 

 

Den tredje og sidste betingelse, som skal være opfyldt for at kunne overdrage aktier med succession, er, at 

der som minimum skal overdrages 1 % af aktiekapitalen i et selskab.  

 

Bliver alle 3 betingelser overholdt af Hans Senior, vil han have mulighed for at overdrage aktier med 

succession til sin søn Hans Junior.   

 

For at der kan ske overdragelse af aktier med succession til Hans Seniors medarbejder Jens Jensen, kræver 

det, foruden at de 3 nævnte betingelser bliver overholdt, at Jens Jensen skal have været ansat hos Hans 

Senior i mindst 3 år ud af de seneste 5 år. Da Jens Jensen opfylder denne betingelse, vil der også være 

mulighed for, at der kan ske overdragelse af aktier med succession.  

 

Der vil derfor for Hans Senior være mulighed for både at overdrage aktierne med succession til sin søn Hans 

Junior og til sin nære medarbejder Jens Jensen.  

  

Måden, hvorpå aktierne bliver værdiansat, vil være den samme, uanset om det er overdragelse med eller 

uden succession. Her afhænger det af, om der er tale om overdragelse som en gave, altså til gavekredsen, 

som vil være til Hans Junior, eller om overdragelsen sker mod vederlag, som vil være til Jens Jensen. 
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8.3. Aktieombytning 

Aktieombytning minder i udgangspunktet om tilførsel af aktiver, jf. afsnit 8.3 ovenfor. Ved aktieombytning 

forstås, at det ikke er en gren af et kapitalselskab, der indskydes, men derimod et kapitalselskab. Således 

ombytter en aktionær sine aktier i det ene selskab til aktier i et andet selskab. I praksis anvender man 

aktieombytningen til etablering af en holdingstruktur, hvor aktionæren bytter sin kapitalandel i sit 

nuværende selskab med kapitalandelen i et andet selskab, der i forbindelse hermed erhverver 

kapitalandelen i aktionærens oprindelige selskab. Aktieombytning er eksemplificeret i figuren nedenfor. 

 
Figur 2 –  Aktieombytning - egen tilvirkning 

 

Etablering af en holdingstruktur kan være en fordel i de tilfælde, hvor driftsselskabet har mere opsparet 

kapital, end hvad der er nødvendigt for driften. Her vil man, med udgangspunkt i ABL § 8, kunne udlodde den 

overskydende kapital til holdingselskabet, således kapitalen ikke er underlagt den driftsmæssige risiko i 
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driftsselskabet. Herudover slanker man driftsselskabet, hvilket er en fordel, hvis man planlægger at afhænde 

selskabet på et senere tidspunkt, da det er uforholdsmæssig dyrt for en køber at skulle købe kontanter. 

 

En aktieombytning sidestilles med et almindeligt salg af aktier. Punktet, hvor aktieombytningen adskiller sig 

fra et normalt salg af aktier, er, at aktionæren som hovedregel ikke vederlægges med kontanter, men med 

aktier. En aktieombytningen, som begreb, kan derfor forklares som et salg af kapitalandele, hvor vederlaget 

erlægges med andre kapitalandele samt eventuelt kombineret med kontanter.  

 

En aktieombytning kan ske til både nystiftede selskaber og til allerede eksisterende selskaber. Hvad enten 

aktieombytningen sker til et nystiftet selskab eller et allerede eksisterende selskab, er det først og fremmest 

en betingelse, at reglerne i selskabsloven og stiftelse af selskab og kapitalforhøjelse til eksisterende selskab 

iagttages. For nystiftede selskaber er det reglerne i SL kapitel 3, der skal iagttages, og særligt SL §§ 35-38 om 

indskud af selskabskapital i andre værdier end kontanter, da der i forbindelse med aktieombytningen 

indskydes aktier i det nye selskab. 

 

Hvor et selskab stiftes med andet end kontanter, skal der udarbejdes en vurderingsberetning om værdien af 

de indskudte aktiver. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige sagkyndige 

vurderingsmænd, SL §§ 36 og 37. Sagkyndige vurderingsmænd er defineret ved at være godkendte revisorer 

eller personer, der er fagkyndige tillidsmænd ved tvangsakkordforhandlinger, udpeget af justitsministeren. 

Herudover kan skifteretten, der hvor selskabet har hjemsted, udpege andre vurderingsmænd. 

 

Ved en aktieombytning til et allerede eksisterende selskab er det bestemmelserne i SL kapitel 10, der finder 

anvendelse. Der er heri bestemmelser om, at kapitalforhøjelsen skal vedtages på en generalforsamling, jf. SL 

§§ 154 og 155, samt krav til de procedurer, som skal iagttages, jf. SL § 156. Ved kapitalforhøjelser med andet 

end kontanter er det ligeledes efter SL § 160 et krav, at der, som ved nystiftede selskab, udarbejdes en 

vurderingsberetning, jf. SL §§ 36 og 37. 

 

En vurderingsberetning efter SL § 36 skal indeholde en beskrivelse af hvert enkelt indskud samt oplysninger 

om, hvordan vurderingen af de enkelte indskud er foretaget. Herudover skal vurderingsberetningen 

indeholde en beskrivelse af det vederlag, som er fastsat ved overtagelsen, og en erklæring om, at den 

økonomiske ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi 

på kapitalandele, som udstedes med tillæg af eventuel overkurs. 
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En aktieombytning kan enten være skattefri eller skattepligtig. Udgangspunktet for en aktieombytning er, at 

den altid er skattepligtig; der findes dog hjemmel i ABL, til at den kan foretages skattefrit. Nedenfor vil regler 

og betingelser ved henholdsvis skattepligtig og skattefri aktieombytning blive gennemgået. 

8.3.1. Skattepligtig aktieombytning 

Skattepligtig aktieombytning udløser fra aktionærens side avancebeskatning af aktierne, da 

aktieombytningen anses som et almindeligt salg af aktier fra aktionæren til det nye holdingselskab.  

 

Da en skattepligtig aktieombytning sidestilles med et almindeligt salg af aktier, skal der ved 

aktieombytningen ske beskatning af avancen for aktionæren, da ombytningen anses for at være en afståelse 

af aktier. Afståelsessummen for aktionæren opgøres som handelsværdien af driftsselskabet. Såfremt 

aktionæren er en person eller et selskab, sker beskatningen som beskrevet nedenfor. 

 

Såfremt aktieombytningen sker med en personlig hovedaktionær, beskattes aktieombytningen efter reglerne 

i ABL § 12, se afsnit 6.1.1.1 ovenfor. 

 

For selskaber gælder, at beskatningen sker efter betingelserne i ABL §§ 6 og 8, se afsnit 6.1.1.2 ovenfor. 

 

Hvad angår aktieombytningen for holdingselskabet og driftsselskabet har aktieombytningen ingen 

skattemæssige konsekvenser. Skattemæssigt anses holdingselskabet for at have erhvervet aktierne i 

driftsselskabet på ombytningstidspunktet til handelsværdi. 

 

Da en skattepligtig aktieombytning sker med beskatning efter de almindelige regler i ABL, kan 

aktieombytningen ikke foretages med tilbagevirkende kraft, da aktieombytningen har virkning pr. 

overdragelsesdagen, jf. ABL § 36, stk. 4. Regnskabsmæssigt kan aktieombytningen godt ske med 

tilbagevirkende kraft, jf. SL § 40, stk. 6 og afsnit 8.3.1 ovenfor.  

8.3.2. Skattefri aktieombytning 

En skattefri aktieombytning udløser, som navnet antyder, ingen skat. En aktieombytning kan med hjemmel i 

ABL § 36 foretages skattefrit, jf. FUL §§ 9 og 11. Såfremt reglerne i ABL § 36 kan finde anvendelse, er der 

visse betingelser, der skal være opfyldt, før aktieombytningen kan gennemføres skattefrit. Disse betingelser 

vil blive gennemgået senere i nærværende afsnit. 
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Selvom aktionæren, hvad enten det er en person eller et selskab, afstår sin(e) aktie(r) i driftsselskabet, sker 

der ikke beskatning. Ved aktieombytningen sker der derimod en skattemæssig succession, som for 

aktionæren betyder, at anskaffelsessummen, tidpunktet og hensigten for de oprindelige aktier i 

driftsselskabet overføres til aktierne i holdingselskabet. 

 

Vederlæggelsen for skattefri aktieombytning skal som udgangspunkt ske ved erlæggelse af aktier. Såfremt 

vederlaget erlægges i andet end aktier, eksempelvis kontanter, vil der ske beskatning af den del, som ikke er 

aktier, efter reglerne i ABL. Det er således uden betydningen for anvendelsen af skattefri aktieombytning, at 

vederlaget ikke kun erlægges i aktier. 

 

Der gælder som for skattepligtig aktieombytning samt for tilførsel af aktiver, jf. afsnit 8.3, at skattefri 

aktieombytning regnskabsmæssigt kan ske med tilbagevirkende kraft, jf. SL § 40, stk. 6. 

 

Skattefri aktieombytning kan, som tilførsel af aktiver, ske med og uden tilladelse. Fælles for begge er, at visse 

betingelser skal være opfyldt, før aktieombytningen kan foretages skattefrit. 

 

Det er en betingelse, at de selskaber, der er involverede i aktieombytningen, er danske aktie- eller 

anpartsselskaber, eller selskaber som svarer til danske aktie- og anpartsselskaber, jf. ABL § 36, stk. 1. 

Herudover er det et krav, at det erhvervende selskab opnår stemmeflertallet, jf. ABL § 36, stk. 2. Dette 

gælder ikke blot det formelle flertal, men også det reelle. 

 

Aktier uden værdi kan ikke indgå i en skattefri aktieombytning. Aktier uden værdi vil være aktier, hvor 

egenkapitalen i kapitalselskabet er negativ. Begrundelsen herfor er, at aktier uden værdi ikke kan erlægges et 

vederlag. Hvis aktierne har negativ værdi, er det op til selskabet at kunne dokumentere, at aktierne har 

værdi, eksempelvis ved et perioderegnskab eller en årsrapport, hvor egenkapitalen er reetableret, eller ved 

et konkret købstilbud for uafhængig tredjemand.31 

 

Da der i forbindelse med den skattefrie aktieombytning skal være et successionsgrundlag er det ligeledes en 

betingelse, at der minimum indgår én kapitalandel i vederlaget. 

 

                                                           
31 Omstrukturering i praksis, side 64 
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I det nedenstående vil de særlige betingelser for henholdsvis skattefri aktieombytning med tilladelse og 

skattefri aktieombytning uden tilladelse blive gennemgået. 

8.3.2.1.  Skattefri aktieombytning med tilladelse 
Aktieombytning er, som spaltning og tilførsel af aktiver, ikke omfattet af FUL, men i stedet ABL § 36. 

Aktieombytning er dog stadig omfattet af fusionsdirektivet og skal derfor stadig bedømmes med 

udgangspunkt heri, jf. ABL § 36, stk. 3. Som følge heraf har selskaber og personer et retskrav på at få 

tilladelse til aktieombytningen. Det er dog en betingelse, at der er en forretningsmæssig begrundelse for 

aktieombytningen. Således må aktieombytningens hovedformål ikke være at undgå skattepligt. Det 

accepteres for SKAT, at skatteundgåelse eller skatteudskydelse er et af formålene, det må dog ikke være den 

væsentligste årsag til aktieombytningen. 

 

Den forretningsmæssige begrundelse for aktieombytning med tilladelse skal være reel.  En reel 

forretningsmæssig begrundelse kunne være en etablering af koncernstruktur og efterfølgende etablering af 

datterselskaber med nye aktiviteter. Hvis dette er tilfældet, er det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at 

ansøgningen bør indeholde alle begrundelser for tilladelsen, herunder fremtidige, da tilladelsen er gældende 

i 3 år.32  Dette kunne være særligt relevant i forhold til et senere generationsskifte i forbindelse med 

aktieombytningen. 

 

Såfremt man efter en aktieombytning ønsker at foretage øvrige omstruktureringer inden for fristen på 3 år, 

skal dette skiftligt anmeldes til SKAT. Dette skal ske seneste 3 måneder før gennemførelsen af den eller de 

ønskede ændringer. Såfremt omstruktureringen ligger uden for det erhvervende selskabs indflydelse, findes 

der en særregel om, at omstruktureringen seneste 1 måned efter gennemførelsen skal være anmeldt til SKAT 

skriftligt. 

  

                                                           
32 Omstrukturering – Skatteregler i praksis, side 70. 
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Følgende ændringer i forhold til tilladelsen fra SKAT vil inden for 3 års fristen kræve ekstra anmeldelse: 32 

• Salg af kapitalandele i datterselskabet, uanset om der er tale om salg til anden side eller tilbagesalg 

til datterselskabet 

• Skattefrie omstruktureringer inden for koncernen 

• Kapitaludvidelser eller -nedsættelser i datterselskabet 

• Udstedelse af medarbejderaktier eller købs- og salgsretterne til aktierne i datterselskabet 

• Ændringer i den bestemmende indflydelse i datterselskabet 

• Frasalg af aktiviteter i datterselskabet eller udlodninger, der overstiger årets resultat 

 

Det er ligeledes et krav, at aktieombytningen skal være gennemført senest 6 måneder efter første 

ombytningsdag, jf. ABL § 36, stk. 4. Herudover gælder også en administrativ frist fra SKAT på 6 måneder. 

Denne tilsiger, at aktieombytningen skal være gennemgået senest 6 måneder efter datoen for SKAT’s 

tilladelse til aktieombytningen. Der er dog i ABL § 36, stk. 4, pkt. 2 en mulighed for, at fristerne kan forlænges 

ved ansøgning til SKAT. 

 

Efter en aktieombytning med tilladelse er gennemført, har det nogle retsvirkninger for de involverede parter, 

henholdsvis det erhvervede selskabet, det erhvervende selskab og selskabsdeltageren. 

 

For det erhvervede selskab har det den retsvirkning, at selskabet efter denne skattefri aktieombytning skifter 

ejer. Dette betyder også typisk, at selskabet vil indgå i sambeskatningen med det erhvervende selskab. 

Aktiviteten fortsætter som udgangspunkt uændret. Det sker således ingen beskatningen i selskabet, da 

selskabet hverken tilføres eller afgiver aktiver eller passiver.33 

 

For det erhvervende selskab har det den retsvirkning, at selskabet vil indgå i sambeskatningskredsen med 

det erhvervede selskab. Hvis det erhvervende selskab bliver ultimativt moderselskab, vil det ligeledes indgå 

som administrationsselskab i sambeskatningskredsen. 

 

Det erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab på tidspunktet for 

aktieombytningen og til den værdi, som det erhvervede selskab havde på ombytningstidspunktet. Dette 

                                                           
33 Omstrukturering – Skatteregler i praksis, side 66 
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betyder også, at der ikke sker succession med aktierne tidligere, i relation til anskaffelsestidspunkt og 

anskaffelsessum. 

 

Retsvirkningen for selskabsdeltageren, der ombytter sine aktier i det erhvervede selskab til aktier i det 

erhvervende selskab, beskattes som udgangspunkt ikke ved aktieombytningen. De modtagne kapitalandele i 

det erhvervende selskab samt anskaffelsessummen af kapitalandelen i det erhvervede selskab anses for 

anskaffet på tidspunktet for anskaffelsen. Hensigten ved anskaffelsen af kapitalandelene i det erhvervede 

selskab overføres også til kapitalandelene i det erhvervende selskab; der sker således succession. 

8.3.2.2. Skattefri aktieombytning uden tilladelse 
Det har siden starten af 2007 været muligt at foretage skattefri aktieombytning uden tilladelse.  Dette blev 

muligt med de dagældende regler i ABL § 36A. Reglerne er i dag skrevet sammen med reglerne for skattefri 

aktieombytning med tilladelse i ABL § 36.34 

 

I forbindelse med indførelsen af reglerne i ABL § 36A blev der også indført 4 værnsregler. Baggrunden for 

indførelsen af disse regler var, at der fra indkomståret 2010 skete en ændring i beskatningen af selskabers 

aktiebesiddelser.  Før indkomståret 2010 kunne selskaber sælge deres aktier skattefrit, hvis aktierne havde 

været ejet i mere end 3 år. Dette var gældende uanset ejerandelen i det selskab, hvori selskabet ejede 

aktier.35 

 

Den første værnsregel var, at aktierne i det erhvervede selskabet ansås som værende anskaffet på 

tidspunktet for aktieombytningen samt til den oprindelige anskaffelsessum. Da de dagældende regler var 

sådan, at et selskab ikke kunne sælge sine kapitalandele i et andet selskab skattefrit de første 3 år, ville en 

afståelse inden for denne periode derfor udløse skattepligt. 

 

Herudover indførtes en værnsregel om, at det erhvervede selskab maksimalt kunne udloddet årets ordinære 

resultat efter skat i udbytte til moderselskabet. Denne værnsregel modvirkede, at det erhvervende selskab 

udloddede tidligere års overskud og på den måde slankede det erhvervede selskabet, som herefter kunne 

sælges til en lavere pris, hvorved det erhvervende selskab ville få et tab ved salg af kapitalandelen i stedet for 

en avance. 
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Den sidste værnsregel, som blev indført sammen med ABL § 36A, var, at det erhvervende selskab ikke kunne 

udnytte tab på aktier fra tidligere år, såfremt det solgte kapitalandelen i det erhvervede selskab inden for en 

periode på 3 år. Således blev det erhvervende selskab begrænset i at kunne modregne en eventuel avance 

ved salg af kapitalandelene i det erhvervede selskab i tidligere års tab på aktier.  

 

Den fjerde værnsregel var, at kapitalandelen skulle ombyttes til handelsværdi. Dette betød, at 

anskaffelsessummen for det erhvervende selskab kunne blive højere end det, egenkapitalen i det erhvervede 

selskab udviste på ombytningstidspunktet. Dette kunne eksempelvis gælde, hvis der var goodwill i det 

erhvervede selskab. 

 

Af de 4 ovennævnte værnsregler er 3 af værnsreglerne ophævet fra indkomståret 2010 som følge af 

ændringerne i reglerne for selskabers beskatning af aktier og anparter til de nuværende regler, jf. afsnit 6.1.1 

ovenfor. Den eneste værnsregel, som stadig gælder, er værnsreglen om, at ombytningen skal ske til 

handelsværdi, denne værnsregel er videreført i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. 

 

Fra indkomståret 2010 blev der i forbindelse med ophævelsen af de 3 ovenstående værnsregler indført 1 ny 

værnsregel. 

 

I forbindelse med ændringerne i ABL i 2010 blev der i ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. indført en værnsregel om, at der 

i forbindelse med en skattefri aktieombytningen uden tilladelse var et holdingkrav, hvorved det erhvervende 

selskab ikke må sælge sine aktier i det erhvervede selskab inden for en periode på 3 år fra ombytningsåret. 

Således vil en holdingkonstruktion der er etableret i forbindelse med en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse, skulle bestå i minimum 3 år. 

 

Det er dog muligt for det erhvervende selskab at afstå sine kapitalandele i det erhvervede selskab inden for 

fristen på 3 år ved en skattefri omstrukturering. Det er dog en betingelse herfor, at dette sker udelukkende 

ved vederlæggelse i kapitalandele. I forbindelse med en skattefri omstrukturering indenfor 3-års fristen, 

fastholdes holdingkravet på den oprindelige skattefrie aktieombytning. Herudover opstår der et nyt 

holdingkrav på den efterfølgende omstrukturering. Dette forudsættes, at denne også er foretaget uden 

tilladelse.36 
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Såfremt det erhvervende selskab afstår kapitalandelen i det erhvervede selskab inden for 3-års fristens 

udløb, vil kapitalandelen kunne sælges skattefrit. Den oprindelige aktieombytning vil derimod blive anset for 

værende skattepligtig. 

 

Retsvirkningen for henholdsvis det erhvervede selskab, det erhvervende selskab og selskabsdeltageren vil 

være den samme som retsvirkningen ved skattefri aktieombytning med tilladelse, jf. afsnit 8.3.2.1.  

8.3.3.  Delkonklusion 

Aktieombytning kan i sin struktur minde om tilførsel af aktiver, som beskrives nærmere i afsnit 8.4, da der 

både i aktieombytning og tilførsel af aktiver er mulighed for, at der skabes et nyt selskab og dermed en form 

for holdingstruktur.  

Den store forskel på aktieombytning og tilførsel af aktiver er, at tilførsel af aktiver sker til et allerede 

eksisterende selskab.  

 

En tilførsel af aktiver vil være at foretrække fremfor en aktieombytning, hvor en virksomhed har flere 

forskellige grene af aktiviteter og gerne vil indskyde en aktivitet til et allerede eksisterende selskab, 

eksempelvis som led i en ændring i virksomhedens strategi. Tilførelsen af aktiver kan også ske til et nyt 

selskab, hvor driften af aktiviteten vil kunne placeres.  

 

En aktieombytningen sker som oftest som led i etablering af en holdingstruktur, jf. afsnit 8.8. En 

aktieombytning kan enten ske skattepligtigt eller skattefrit. 

 

Skattepligtig aktieombytning sidestilles med et almindeligt salg af aktier, som udløser skat hos aktionæren, jf. 

delkonklusionen til etablering af holdingstruktur ovenfor – afsnit 8.8.1. 

 

Skattefri aktieombytning udløser, som navnet antyder, ikke skat hos aktionæren. En skattefri aktieombytning 

kan ske enten med eller uden tilladelse fra SKAT. Skattefri aktieombytning kan ske med lovhjemmel i ABL § 

36. 

 

Ved skattefri aktieombytning med tilladelse er der nogle objektive regler, som skal iagttages. Den 

væsentligste regel er, at aktieombytningen skal være forretningsmæssigt begrundet, således at 

aktieombytningen ikke er begrundet med formålet om at undgå skattepligt. En forretningsmæssig 

begrundelse kunne eksempelvis være opstart af ny aktivitet. 
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Ved skattefri aktieombytning uden tilladelse er der ingen objektive regler, som skal iagttages, og 

aktieombytningen kan derfor ske uden videre. Det er dog et krav, at aktieombytningen sker til handelsværdi 

af de ombyttede kapitalandele. Således vil goodwill også indgå i en aktieombytning. Herudover er der i 

forbindelse med skattefri aktieombytning uden tilladelse et holdingkrav, hvor det erhvervende selskab inden 

for en periode på 3 år fra ombytningsåret ikke må afstå aktierne i det erhvervede selskab, dog er det muligt 

inden for perioden at foretage andre skattefri omstruktureringer, dog består holdingkravet fra den 

oprindelige ombytning. 

8.4. Tilførsel af aktiver 

Ved tilførsel af aktiver forstås, at et selskab uden opløsning tilfører en eller flere grene af dets virksomhed til 

et andet selskab mod at få tildelt aktier i det modtagende selskab. Den gældende lovgivning vedr. tilførsel af 

aktiver er defineret i FUL § 15c, stk. 2 som følger:  

 

” Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede 

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

modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et 

selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, 

der kan fungere ved hjælp af egne midler” 

 

Som udgangspunkt vil der opstå kapitalgevinstbeskatning for det indskydende selskab, da der er tale om salg 

af aktiver. Det vil dog kun være muligt at udskyde beskatningen, såfremt de særlige bestemmelser i 

fusionsskatteloven om tilførsel af aktiver iagttages, ved at det modtagende selskab succederer i det 

indskydende selskabs skattemæssige position vedrørende de aktiver, der indskydes37. 

 

Tilførsel af aktiver kan ske til et nystiftet selskab eller til et eksisterende selskab. Selskabsretligt er der tale 

om, at der sker apportindskud jf. selskabslovens §§ 35 for nystiftede selskaber og 160 vedrørende 

eksisterende selskaber.  

 

Tilførsel af aktiver har i flere tilfælde ligheder med en skattefri virksomhedsomdannelse, da både tilførsel af 

aktiver og en skattefri virksomhedsomdannelse kan ske ved indskud af en allerede eksisterende virksomhed 

til et selskab med samtidig skattemæssige succession38. 
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Ved tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab skal reglerne om stiftelse af selskab overholdes. Dette betyder, 

at der skal udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter og en vurderingsberetninger over værdierne på 

aktiverne som indskydes af det eksisterende selskab til det nystiftet selskab.  Stiftelsen af selskabet skal være 

Erhvervsstyrelsen i hænde senest 2 uger efter, stiftelsesdokumentet er underskrevet. Tilførsel af aktiver til 

nyt selskab er eksemplificeret nedenfor. 

 
Figur 3 – Tilførsel af aktiver til nyt selskab, egen tilvirkning 

Ved tilførsel af aktiver til et eksisterende selskab er der andre krav, der skal overholdes. Tilføjelsen af aktiver 

til et eksisterende selskab vil blive anset som en kapitalforhøjelse i det modtagende selskab, og derfor skal 

reglerne, der ligger i selskabslovens kapitel 10, overholdes. Tilførsel af aktiver til eksisterende selskab er 

eksemplificeret nedenfor. 
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Figur 4 – Tilførsel af aktiver til eksisterende selskabet - egen tilvirkning 

 

Derudover er der nogle krav til, hvordan en kapitalforhøjelse skal ske, da forslaget om en kapitalforhøjelse 

med andre værdier end kontanter skal godkendes af aktionærerne. Der skal ved en kapitalforhøjelse med 

andre værdier end kontanter udarbejdes en vurderingsberetning, som viser værdierne af de aktiver og 

passiver, som indskydes. Her skal Erhvervsstyrelsen have meddelelse om dette senest 2 uger, efter 

indbetaling er fuldført.  

 

Tilførsel af aktiver kan ske på 2 måder. Enten ved en skattepligtig tilførsel eller ved en skattefri tilførsel af 

aktiver. Ved skattefri tilførsel af aktiver er der mulighed for at foretage denne enten med eller uden 

tilladelse. Metoderne vil blive beskrevet i nedenstående afsnit.   

8.4.1. Skattepligtig tilførsel af aktiver 

En skattepligtig tilførsel af aktiver vil kunne sidestilles med en almindelig overdragelse af aktiver, hvor de 

almindelige regler er gældende, og derfor vil reglerne i FUL ikke kunne finde anvendelse ved skattepligtig 

tilførsel af aktiver.   

 

Dette betyder, at der vil ske beskatning af de typiske poster som genvundne afskrivninger, goodwill, 

ejendomsavancer og kursavancer. Afståelsesbeløbet for det indskydende selskab vil ske til handelsværdien 

på selve afståelsestidspunktet. Det kan dermed komme til at betyde, at de overdragede aktiver kan få en 
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opskrivning, og der kan ske afskrivninger heraf på både aktivet og dens opskrivning ved tilførslen. For det 

indskydende selskab betyder det, at opskrivningen vil indgå i afståelsessummen, som kommer til beskatning 

for det indskydende selskab.  

 

Selve tilførelsen af aktiver vil først effektueres, når enten stiftelsesdokumenterne er underskrevet, eller 

generalforsamlingen har godkendt apportindskuddet fra det indskydende selskab. Såfremt der sker tilførsel 

af aktiver til et nystiftet selskab, vil dette kunne ske med tilbagevirkende kraft jf. SEL § 4, stk. 5.  

 

Foruden at det modtagende selskab skal være et nystiftet selskab, vil det indskydende selskab også eje 

samtlige kapitalandele i det modtagende selskab, og selve overdragelsen skal gælde en hel virksomhed.  Det 

betyder derfor, at hvis et selskab driver en virksomhed, vil denne skulle overdrages fuldt ud. Driver et selskab 

to virksomheder, vil opdelingen være ligetil.  

 

Det indskydende selskab skal beslutte en skæringsdato, hvor tilførsel af aktiver sker. Denne skæringsdato må 

først være efter, det indskydende selskab har regnskabsafslutning. Det betyder, at hvis det indskydende 

selskab har regnskabsafslutning d. 31. december, vil det modtagende selskab tidligst have virkning med 

startdato 1. januar.  

 

Sker tilførelsen af aktiver med tilbagevirkende kraft, har det modtagende selskab mulighed for at kunne 

benytte indtægter og udgifter fra det indskydende selskab til indregning pr. skæringsdato. Det vil rent 

praktisk også have den betydning, at det vil have skattemæssige virkning, samt at resultatet, der er kommet i 

perioden frem til vedtagelsen, vil tilfalde det modtagende selskab. Hvis selskabet har et underskud, vil dette 

kunne fremføres. 

 

Dog vil det indskydende selskab ikke kunne overføre evt. underskud til fremførsel til det modtagende 

selskab, men underskuddet vil kunne finde anvendelse i selskabets egne fremtidige indtjeninger. 

Underskuddet vil være et særunderskud, der er opstået.  

 

Såfremt der allerede for det indskydende selskab var etableret sambeskatning, og underskuddet stammer fra 

sambeskatning, vil det stadig kunne anvendes i sambeskatningskredsen.  
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Et argument for at vælge at tilføre aktiver skattepligtigt vil være i den situation, hvor et selskab tilfører 

aktiver ned i et nyt selskab og samtidig har et større skattemæssigt underskud. Dette skattemæssige 

underskud vil kunne afregnes i afståelsessummen. Den lavere afståelsessum betyder, at skatten også vil blive 

nedbragt efter anvendelse af det skattemæssige underskud. 

 

Pr. den skæringsdato, som det indskydende selskab beslutter, vil det modtagende selskab træde ind i det 

indskydende selskabs sambeskatningskreds. Så hvis der er valgt skæringsdato pr. 1. januar, vil 

handelsværdierne skulle indregnes herfra.  

 

Det indskydende selskab vil ved tilførsel af aktiver anskaffe sig kapitalandele i det modtagende selskab. Disse 

kapitalandele vil være anset for anskaffet på gennemførelsesdatoen. Det betyder, at hvis gennemførelsen 

eksempelvis sker den 30. maj, vil denne dag blive anset for anskaffelsesdagen af kapitalandelene, men med 

de handelsværdier, der var den 1. januar. Her er der også en betingelse, som er vigtig at overholde, hvis 

tilførsel af aktiver med tilbagevirkende kraft skal anvendes, nemlig at den dato, hvor gennemførelsen sker, 

ikke må være senere end 6 måneder efter skæringsdatoen.   

 

En anden betingelse er, at alle selskabsretlige dokumenter i forbindelse med tilførslen af aktiver indsendes til 

SKAT indenfor en 1 måned efter, at stiftelsen er foretaget.  

 

Ifølge SL § 40, stk. 6 vil det modtagende selskab vælge en regnskabsperiode, som passer med det 

indskydende selskab, uagtet at det i SL § 40,  stk. 3 pointeres, at et nystiftet selskab vil have 

regnskabsperiode og retsvirkning fra den dag, stiftelsesdokumenterne er underskrevet. Så hvis der holdes 

fast i 1. januar som skæringdatoen, som er der, det indskydende selskab har første dag, vil det modtagende 

selskab have første regnskabsdag her.   

8.4.2. Skattefri tilførsel af aktiver 

Som nævnt tidligere i afsnittet kan skattefri tilførsel af aktiver ske på 2 måder. Der kan ske skattefri tilførsel 

af aktiver med tilladelse og uden tilladelse. Dog blev den skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse først 

indført ved lov nr. 343 af 18. april 200739. Før denne dato var det kun muligt at foretage en skattefri tilførsel 

af aktiver med tilladelse fra SKAT.  Kravene ved tilførsel af aktiver med tilladelse og uden tilladelse er på 

nogen punkter forskellige. Kravene vil blive beskrevet i afsnit 8.3.2.1 og 8.3.2.2. 
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For at kunne anvende tilførsel af aktiver skattefrit med eller uden tilladelse skal der drives selskab i 

selskabsform. Det vil sige i anpartsselskaber og aktieselskaber. Herunder skal selskabet være 

hjemmehørende i en medlemsstat i henhold til direktiv 2009/133EF40. 

 

Yderligere fællestræk for den skattefri tilførsel af aktiver med og uden tilladelse er de objektive betingelser, 

som omfatter virksomhedsgren, drift ved egne midler, vederlæggelse og tilførselsdato. Når en tilførsel af 

aktiver vil finde anvendelse, er kravet, at det er en hel virksomhedsgren, der overdrages, jf. FUL.  

 

En virksomhedsgren41 vil kunne være svær at definere, hvis et selskab foruden sin hovedaktivitet også har en 

del biaktiviteter. Derudover kan der også opstå udfordringer, hvis alle selskabets aktiviteter benytter samme 

driftsmidler. 

 

Et eksempel på ovenstående problematik ved en virksomhedsgren er, at en fast ejendom kan anses som en 

selvstændig virksomhedsgren, og derfor er der mulighed for at kunne tilføre den til enten et nyt selskab eller 

til et eksisterende selskab. På den anden side vil kapitalandele ikke blive anset som en selvstændig 

virksomhed. En balancetilpasning før gennemførelsen vil ikke altid være tilladt. 

 

Selve vederlæggelsen ved tilførsel af aktiver kan kun ske med anparter eller aktier i det modtagende selskab. 

Det betyder, at der ikke kan ske kontant vederlæggelse, som tilfældet er med de øvrige omstrukturerings 

modeller.  

 

Såfremt det indskydende selskab allerede inden tilførelsen har kapitalandele i det modtagende selskab, vil de 

kapitalandele skulle forhøjes med handelsværdien, samtidig med at der skal udstedes nye aktier/anparter. 

Har det modtagende selskab egne kapitalandele, vil disse kunne finde anvendelse til vederlæggelsen hos det 

indskydende selskab.  

 

Udgangspunktet for tilførselsdatoen vil efter FUL § 5 være skæringsdatoen.  Dette betyder, at såfremt 

tilførelsen sker til et eksisterende selskab, vil skæringsdatoen være den 1. dag i det modtagende selskabs 

indkomstår. Sker tilførelsen til et nyt selskab, vil skæringsdatoen være åbningsbalancedagen for det nye 

selskab.  
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Foruden de fælleskrav, der er mellem tilførsel af aktiver med og uden tilladelse, er der også nogle 

skattemæssige konsekvenser, som er ens. En af disse vil være, at det modtagende selskab vil succedere i de 

aktiver og passiver, som tilføres det modtagende selskab fra det indskydende selskab. Det har den betydning, 

at tidspunkterne for anskaffelsessummerne vil forblive uændret, og det samme vil de skattemæssige 

værdier. Hensigten for anskaffelsen vil også være uændret.  

 

Det har også den betydning for det indskydende selskab, at der ikke vil ske afståelsesbeskatning som følge af 

successionen. For det indskydende selskab vil det betyde, at den erhverver kapitalandele i det modtagende 

selskab, hvor anskaffelsessummen vil være handelsværdien tillagt eller fradraget udskudt skat på de 

overdragne aktivers og passivers skattemæssige værdi.  

 

For det indskydende selskab vil anskaffelsestidspunktet være lig med tilførselsdatoen og ikke 

skæringsdatoen, som for det modtagende selskab. Er der nogle ændringer til de tilførte aktiver og passiver 

mellem skæringsdatoen og tilførselsdatoen, skal disse ændringer reguleres.  

 

Ejerne af det indskydende selskab vil ikke blive ramt af noget ved tilførelsen af aktiver og passiver.  

 

Den skattefrie tilførsel kan, ligesom den skattepligtige tilførsel, ske med tilbagevirkende kraft, jf. SL § 40, stk. 

6. Dette kan ske for både den skattefri tilførsel med tilladelse og med den uden. Herudover er det en 

betingelse for at opfylde SL § 40, stk. 6, at datoen for åbningsbalancen er den samme dag som den første dag 

i det modtagende selskab. Er denne betingelse opfyldt, vil der være mulighed for, at tilførelse af aktiver vil 

kunne ske med maksimalt 12 måneders tilbagevirkende kraft. En anden situation kan være, hvis det 

indskydende selskab i sit første regnskabsår, hvor det har 18 måneder, tilfører aktiver til et nyt selskab. Så vil 

det kunne ske med en tilbagevirkende kraft på mere end de 12 måneder.   

 

Sker tilførelsen af aktiver til et eksisterende selskab, vil tilførselsdatoen være den dag, hvor det modtagende 

selskab har 1. dag i indkomståret. Det vil have sine udfordringer ved tilførsel af aktiver fra et selskab med 

kalenderår som regnskabsperiode til et selskab, der har skæv regnskabsperiode, og det vil betyde, at der sker 

en genoptagelse af det seneste aflagte regnskab for det indskydende selskab.  
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Giver tilførelsen ændringer for begge selskaber med hensyn til deres sambeskatningsstatus, vil det være SEL 

§ 31, der har fortrin i forhold til FUL § 5, stk. 3. Det er for at slippe for at overføre indkomst fra 

skæringsdatoen til vedtagelsen af tilførelsen. Det betyder, at der skal udarbejdes en delopgørelse af det 

indskydende selskabs kapitalejers skattemæssige værdier fra skæringdatoen til vedtagelsen.  

 

Et nystiftet selskab vil indtræde i en sambeskatningskreds ved start af indkomståret, og der skal derfor ikke 

udarbejdes en delopgørelse.  

 

Hvis det indskydende selskab i perioden fra skæringsdatoen og frem til, at tilførelsen er foretaget, har opnået 

et underskud, vil det kunne modregnes i det modtagende selskabs indkomst i tilførselsåret. Underskuddet vil 

dog være begrænset i forhold til at blive modregnet. Begrænsningen betyder, at der maksimalt vil kunne 

modregnes underskud i den skattepligtig indkomst, hvilket betyder, at det typisk vil være underskuddet 

fratrukket afskrivningerne. Såfremt selskaberne i perioden inden skæringsdatoen er i samme 

sambeskatningskreds, er underskudsbegrænsningen ikke gældende42. 

 

Er et underskud opstået i tidligere år i såvel det indskydende selskab som i det modtagende selskab, vil dette 

ikke kunne modregnes i det modtagende selskabs indkomst. For det indskydende selskab er der mulighed for 

at kunne fremføre sit eget underskud. Dette underskud anses for værende særunderskud.  

 

Er det indskydende selskab og det modtagende selskab i sambeskatningskreds med hinanden inden tilførsel, 

vil der være mulighed for at kunne modregne et underskud i tilførselsåret i det modtagende selskab. 

 

Der kan være tilfælde, hvor det modtagende selskab er et eksisterende selskab, som har underskud til 

fremførsel. I disse tilfælde vil der ikke kunne ske fremførsel af underskud i det modtagende selskabs 

fremtidige indkomster. Er det modtagende selskab i sambeskatningskreds med andre end det indskydende 

selskab, er der mulighed for at fremføre underskuddene til sambeskatningskredsen som hidtil. Det gælder 

dog ikke den anden vej, forstået på den måde, at et underskud hos et af de sambeskattede selskaber ikke vil 

kunne modregnes i det modtagende selskab. 

 

                                                           
42 FUL § 8, stk. 6 og 7. 
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Alt efter om der er kildeartsbestemte tab efter KGL, ABL, og EBL, vil disse tab kunne fremføres i det 

indskydende selskab, men være tabt i det modtagende selskab43.    

 

En udlodning fra det modtagende selskab til det indskydende selskab vil i tilførselsåret være udsat for meget 

overvågning, da udlodning i tilførselsåret ikke må overstige årets resultat fra tidspunktet for tilførelsen og 

året ud. SKAT får oplysningerne via det modtagende selskabs selvangivelse, hvor der angives, at selskabet har 

været med i en skattefri omstrukturering, og om det er foretaget med eller uden tilladelse.  

8.4.2.1. Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Når der skal tilføres aktiver med tilladelse, er der nogle betingelser, som er udstedt fra SKAT, som skal 

overholdes. Ansøgningen skal indsendes til SKAT inden tilførelse af aktiver sker. Den eneste undtagelse for 

ikke at indsende ansøgning til SKAT og opnå tilladelse er, hvis der er foretaget en skattefri tilførelse af aktiver 

uden tilladelse, som efterfølgende vil blive foretaget med tilladelse. Dette vil blive behandlet i et særskilt 

afsnit.  

 

Ansøgningen skal indeholde en forretningsmæssig begrundelse for tilførelsen, og de faktiske forhold 

vedrørende det indskydende selskab skal være beskrevet fyldestgørende. Herudover skal det også i 

ansøgningen præciseres, om der er tale om en virksomhedsgren eller hele virksomheden, der skal tilføres til 

det modtagende selskab. 

 

Hvis det modtagende selskab er et eksisterende selskab, skal der vedlægges en balance for både det 

indskydende og det modtagende selskab fra før tilførelsen af aktiver med ansøgningen til SKAT. Hvis det 

modtagende selskab er et nystiftet selskab, skal dette ikke vedlægges. Derudover skal der beskrives hvilke 

aktiver og passiver, der skal overdrages, herunder om der er nogle reguleringer. For det modtagende selskab 

skal der også udarbejdes en åbningsbalance efter tilførelsen, denne skal vedlægges, og det indskydende 

selskab vil skulle vedlægge en balance efter tilførelsen, og det skal oplyses, om der er nogen 

sikkerhedsstillelser eller kautioner.  

 

Opnås der tilladelse fra SKAT, kan den være givet med vilkår for tilladelsen for at sikre, at det objektive 

regelsæt bliver overholdt. Bliver de vilkår, som SKAT har opstillet, ikke overholdt, vil den skattefri tilførelse af 

aktiver i stedet blive en skattepligtig tilførelse. En tilladelse vil også kunne opnås fra SKAT uden vilkår, eller 

ansøgningen kan blive afvist af SKAT.  
                                                           
43 FUL § 8, stk. 8 
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Indeholder ansøgningen ikke en beskrivelse af salg af kapitalandele inden for en 3 årig periode, og indskriver 

SKAT ikke dette som et vilkår i deres tilladelse, vil kapitalandelene kunne sælges inden for en 3 årig periode, 

uden der pålægges skat på de solgte kapitalandele. Dog skal kapitalandelene anses for værende 

datterselskabs- eller koncernaktier.  

 

Erhvervsstyrelsen skal ligesom SKAT også informeres om den skattefrie tilførelse af aktiver, og herunder skal 

også de underskrevne selskabsretlige dokumenter sendes til Erhvervsstyrelsen.  

8.4.2.2. Skattefri til af aktiver, uden tilladelse 

En skattefri tilførelse af aktiver uden tilladelse blev første gang mulig i 2007, hvor den blev indført sammen 

med nogle værnsregler, som senere blev ændret i 2010. Ændringen betød, at det såkaldte holdingkrav blev 

indført, jf. FUL § 15 c, stk. 1.   

 

Holdingkravet er kravet til, at datterselskabs- og koncernaktier ikke må sælges inden for en 3 årig periode fra 

vedtagelsen af tilførelsen for at opretholde, at tilførelsen er foretaget skattefrit.  Dette krav kan omgås på 2 

måder, hvor den ene er, hvis kapitalandele ændrer status fra datterselskabs- eller koncernaktier til 

porteføljeaktier. Den anden måde at omgås kravet på er, hvis der allerede er et holdingkrav gældende for 

kapitalandelene, da den resterende tid af holdingkravet følger kapitalandelene.  

 

Hvis holdingkravet ikke bliver overholdt, vil tilførelsen ændre status fra at være en skattefri tilførelse til en 

skattepligtig tilførelse, hvis der ikke er ansøgt om tilladelse til tilførelse af aktiver hos SKAT. Heri skal der 

beskrives, at der er foretaget et efterfølgende salg efter tilførelsen af aktiver, som senest skal ske 1 måned 

efter selve afståelsen, og sendes til SKAT. 

 

Til forskel fra den skattefri tilførelse af aktiver med tilladelse vil der være en betingelse, der frafalder, nemlig 

det subjektive regelsæt, der fortæller, at der skal gives en forretningsmæssig begrundelse for tilførelsen. Der 

vil derfor være åbnet for, at der ved denne måde at omstrukturere på vil kunne spekuleres i skattetænkning. 

Det vil efterfølgende være svært at indhente tilladelse fra SKAT, hvis dette omhandler et salg af kapitalandele 

inden for 3 år.  

 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt det objektive regelsæt overholdes, og kan det subjektive regelsæt ikke 

overholdes, bør der indhentes et bindende svar fra SKAT, før den endelige tilførelse foretages.  
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8.4.3.  Delkonklusion 

Tilførelse af aktiver kan i struktur minde om aktieombytning, som vi beskriver nærmere i afsnit 8.4. Som 

tidligere nævnt i afsnittet kræves det ved tilførelse af aktiver, at det enten sker på virksomhedsniveau, dvs. 

at det er hele virksomheden, eller at det kun er en gren af virksomheden, såfremt denne kan adskilles fra den 

øvrige drift.  

 

Såfremt det er hele virksomheden, vil selskabsstrukturen minde om aktieombytning. Her er fordelen som 

nævnt tidligere, at den virksomhed, som bliver tilføjet, bliver holdingselskab og vil kunne sælges skattefrit 

efter 3 år. Det vil derfor kunne betyde for Hans Senior, at han kan udskyde skatten, til han får brug for 

pengene privat.  

 

Der er også mulighed for, at der kan ske udelukkende tilførelse af en gren af Fiktiv A/S til et nyt selskab. Da 

Fiktiv A/S drives fra en domicilejendom, vil denne sammen med den optagne gæld hertil eksempelvis kunne 

udgøre en gren af virksomheden.  

 

Det vil dog ikke have den store betydning for Hans Junior og Jens Jensen i forhold til at skulle finde kapital til 

at generationsskifte Fiktiv A/S. Dette skyldes, at Fiktiv A/S’ samlede værdi ikke bliver mindre og dermed 

billigere at skulle overtage, da ejendommen i stedet for at være en del af Fiktiv A/S vil være et datterselskab 

til Fiktiv A/S.  

 

Et andet alternativ for Hans Senior og generationsskifte af Fiktiv A/S vil være, hvis den gren af Fiktiv A/S, som 

udgør handelsvirksomheden, bliver tilført til et nystiftet selskab, og ejendommen samt gælden til 

ejendommen og de overskydende likvider vil forblive i det gamle selskab. Det vil betyde, at det gamle selskab 

er væsentligt slanket, og det nye selskab vil være nemmere økonomisk for Hans Junior og Jens Jensen at 

erhverve, da værdien af det nye selskab er mindre, fordi det gamle selskab ikke hænger ved som 

datterselskab.  

 

Et tredje alternativ vil være, hvis der sker tilførelse af aktiver fra Fiktiv A/S til et eksisterende selskab, som er 

nystiftet af Hans Junior og Jens Jensen. På den måde vil Hans Senior gennem Fiktiv A/S eje aktier i Hans 

Juniors og Jens Jensens selskab og dermed eje driftsselskabet i fællesskab. Det vil herefter være en mulighed 

for Hans Junior og Jens Jensen at kunne overtage aktierne i Fiktiv A/S efter 3 år. Hans Senior vil derfor fra sit 



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 62 
 

selskab kunne sælge aktierne skattefrit, da holdingkravet på 3 år bliver overholdt, og det vil betyde for Hans 

Junior og Jens Jensen, at finansieringen af selskabet er væsentligt formindsket. 

8.5. Spaltning 

Ved spaltning forstås, at et selskab overfører en del af eller samtlige aktiver og passiver til et eller flere nye 

eller eksisterende selskaber. For spaltning er der både selskabsretlig regler og skatteretlig regler. De 

selskabsretslig regler for spaltning er defineret i SL kapitel 15 (SL § 254 – SL § 270). De skatteretlige regler 

kommer til udtryk i definitionen i FUL kapitel 4, § 15 a og § 15 b, og defineres således: 

 

”Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del eller samtlige sine aktiver og 

passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine 

selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum”44 

 

Ovenstående definition udtrykker, hvordan en spaltning foretages af et selskab. En spaltning kan ske ved at 

der enten foretages en grenspaltning eller en ophørsspaltning.  

En grenspaltning er, hvor det indskydende selskab fortsætter, samtidig med at en del af det indskydende 

selskab overgår til det modtagende selskab. Ved ophørsspaltning vil det indskydende selskab ophøre, efter 

spaltningen er foretaget.  

 

En spaltning kan ligesom ved tilførelse af aktiver ske både som skattepligtig og skattefri. De særlige regler 

vedrørende en skattepligtig spaltning vil blive yderligere beskrevet i afsnit 8.5.1.  

 
Af den skattefrie og den skattepligtige spaltning er det den skattefrie, der er den mest anvendte, da denne 

foruden ved et generationsskifte blandt andet også benyttes i forbindelse med en bodeling, et frasalg og 

risikoafgrænsning45. For den skattefri spaltning er der yderligere 2 måder, hvorpå denne kan foretages. Den 

kan enten ske ved med tilladelse fra SKAT eller uden tilladelse.  

 

Der er en række selskabsretlige lovkrav, som skal overholdes ved både den skattepligtige og den skattefrie 

spaltning.  

 

                                                           
44 Omstrukturering – Skatteregler i praksis, side 81 
45 Omstrukturering – Skatteregler i praksis, side 81 
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Der er lovkrav om, at beslutningen om en spaltning skal vedtages på en generalforsamling. Når beslutningen 

er truffet, skal der udarbejdes en spaltningsplan, som underskrives af alle de involverede og bestående 

selskaber senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori spaltningen skal foretages. Skal der ved spaltningen 

stiftes et nyt selskab, skal der ligeledes ligge et udkast til vedtægter ved spaltningsplanen46. 

Der skal senest 4 uger efter underskrivelse af spaltningsplanen være sket indsendelse af spaltningsplanen 

samt en vurderingserklæring om kreditorenes retsstilling til Erhvervsstyrelsen. Herefter vil Erhvervsstyrelsen 

offentliggøre dokumenterne.  

 

Ledelsen i de bestående selskaber, som deltager i spaltningen, skal udarbejde en redegørelse, som forklarer 

og begrunder spaltningsplanen. Redegørelsen skal derudover indeholde oplysninger om fastsættelsen af 

kapitalandelene i det indskydende selskab, og om fastsættelsen har været forbundet med nogen 

vanskeligheder. Hvis alle kapitalejere er enige om det, vil denne redegørelse kunne undlades47.  

 

Ledelsens redegørelse skal være til rådighed for kapitalejerne senest 4 uger før den generalforsamling, 

medmindre kapitalejerne har fravalgt redegørelsen. Generalforsamlingen kan tidligst afholdes 4 uger efter, 

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort spaltningsplanen og erklæringen om kreditorernes retsstilling. Der skal, 

senest 2 uger efter generalforsamlingen har besluttet gennemførelse af spaltningen, meddeles 

Erhvervsstyrelsen herom.  

 

Hvis spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter det seneste aflagte regnskab, skal der 

udarbejdes en mellembalance. Mellembalancen skal udarbejdes i samme omfang som årsrapporten og må 

ikke ligge mere end 3 måneder forud for spaltningsplanens underskrivelse. Er selskabet underlagt 

revisionspligt, skal mellembalancen ligeledes revideres.  

 

Hvis spaltningen sker i forbindelse med en kapitalforhøjelse eller til et ny selskab, skal der udarbejdes en 

vurderingsberetning. Denne vurderingsberetning skal udarbejdes af udpegede godkendte revisorer eller 

beskikkede fagkyndige tillidsmænd. Vurderingsberetningen skal udarbejdes i henhold til SL § 259 og skal 

indeholde en erklæring, hvor vederlaget til kapitalejerne er sagligt begrundet, om værdiansættelsen er 

foretaget korrekt, samt om værdiansættelsen har været vanskelig at opgøre.  

                                                           
46 Omstrukturering – Skatteregler i praksis, side 83 
47 SL § 259, stk. 1 
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8.5.1. Skattepligtig spaltning 

En skattepligtig spaltning vil for det ophørende selskab medføre, at afståelsesbeskatning vil ske efter de 

almindelig skatteregler for overdragelse af aktiver. De gældende skatteregler dækker ABL, KGL, EBL og AL.  

 

Som nævnt tidligere er der 2 måder at spalte på, og det betyder også, at der er forskellige måder, de 2 

nævnte metoder skal behandles.  

 

En skattepligtig grenspaltning betyder, at det indskydende selskab vil blive afståelsesbeskattet af 

overdragelsen af aktiver og passiver efter de gældende regler. Kapitalejerne af det indskydende selskab vil 

blive beskattet af afståelsen som udbytte, da overdragelsen anses for en udlodning i skattemæssig 

henseende. Det modtagende selskab vil have anskaffet de overdragene aktiver og passiver til deres 

handelsværdier. Grenspaltning er eksemplificeret nedenfor. 

 
Figur 5 – Grenspaltning - egen tilvirkning 

 

Hvis kapitalejerne i det indskydende selskab er personer, vil udlodning blive beskattet som aktieindkomst. 

Hvis kapitalejerne er et selskab, vil udlodningen være skattefri, såfremt der er tale om datterselskabs- eller 

koncernselskabsaktier. Anses ejerandelen i det indskydende selskab for porteføljeaktier, vil udlodningen 

blive beskattet heraf. Det betyder derfor, at ved en grenspaltningen kan både det indskydende selskab og 

kapitalejeren blive beskattet af udlodningen, medmindre der er tale om datterselskabs- eller 

koncernselskabsaktier.  
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En skattepligtig ophørsspaltning er en smule anderledes, da der for det indskydende selskab vil ske 

likvidationsbeskatning ved en ophørsspaltning fremfor en afståelsesbeskatning ved en grenspaltning, som 

følge af at det indskydende selskab vil ophøre. Ophørsspaltning er eksemplificeret nedenfor. 

 

 
Figur 6 – Ophørsspaltning - egen tilvirkning 

 

Kapitalejerne i det indskydende selskab vil blive beskattet efter reglerne i ABL ved en ophørsspaltning. 

Beskatningen heraf tager ikke højde for, om afståelsessummen har bestået af kapitalandele eller en kontant 

udligningssum. Ved opgørelsen af avancen vil anskaffelsessummen kunne modregnes i afståelsessummen. 

 

En skattepligtig spaltning vil ikke kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft. Udover denne ulempe er 

der også ulemper forbundet med underskud og brugen heraf. Ved en ophørsspaltning vil underskuddet i det 

indskydende selskab være tabt, da der ikke kan ske overførsel af underskuddet til det modtagende selskab. 

Ved en grenspaltning vil underskuddet i det indskydende selskab kunne fremføres i dets fremtidig indtægter 

jf. LL § 15.  
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Der, hvor en skattepligtig spaltning kan vælges at foretages, er, hvor afståelsessummen er lav og/eller at 

kapitalejeren har et underskud i aktieindkomst, hvor afståelsen kan modregnes, såfremt afståelsen opgøres 

efter ABL. En anden grund til at vælge den skattepligtig spaltning kan være, hvis kapitalejerne i det 

indskydende selskab i en grenspaltning er et selskab, da udbyttet betegnes som skattefrit, hvis ejerskabet 

kan klassificeres som datterselskabs- eller koncernselskabsaktier.      

8.5.2. Skattefri spaltning 

Ligesom ved den skattepligtige spaltning er der ved den skattefrie spaltning 2 muligheder for spaltning: 

grenspaltning og ophørsspaltning. Derudover er der 2 måder, hvorpå der kan foretages enten en 

grenspaltning eller ophørsspaltning, og det er ved at opnå tilladelse fra SKAT eller foretage den uden 

tilladelse. Muligheden for en spaltning uden tilladelse opstod som ved den skattefri aktieombytning og 

tilførelse af aktiver i 2007. 

 

Meddelelse til SKAT om at der er sket spaltning af et selskab, er den samme ved spaltning med tilladelse og 

uden tilladelse. Det vil være det modtagende selskab, der skal angive det på sin selvangivelse i det 

indkomstår, hvor spaltningen er foretaget, for at opnå en skattefri spaltning. Hvis dette ikke bliver anmeldt til 

SKAT, vil spaltningen blive anset for skattepligtig.  

8.5.2.1. Skattefri spaltning – Med tilladelse 

Som tilfældet er ved en aktieombytning og tilførelse af aktiver, er der ved en skattefri spaltning en praksis, 

der skal overholdes, da ansøgningen om skattefri spaltning med tilladelse skal indeholde en 

forretningsmæssig begrundelse.  

  

Der er ved en grenspaltning nogle særlige forhold, som ansøgningen skal indeholde foruden den 

forretningsmæssige begrundelse. Der skal i ansøgningen tillægges en balance fra det indskydende selskab og 

en fra det modtagende selskab, såfremt det modtagende selskab er et eksisterende selskab. Balancerne skal 

være fra før spaltningen.  

 
Derudover skal ansøgningen også indeholde information om, hvilke aktiver og passiver der skal indgå i 

spaltningen. Ansøgningen skal indeholde en åbningsbalance for det modtagende selskab, såfremt 

spaltningen sker til et eksisterende selskab, og en balance for det indskydende selskab efter spaltningen. Det 

sidste, som ansøgningen skal indeholde, er oplysninger om evt. sikkerhedsstillelser og kautioner.   
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Måden, SKAT kan give svar på med hensyn til ansøgningerne, er som ved tilførsel af aktiver, at det kan ske, 

ved at der gives tilladelse uden vilkår, tilladelse med vilkår eller afslag.   

  

De sager, hvor der gives tilladelse uden vilkår, er typisk de sager, hvor der er en ophørsspaltning af 

holdingselskaber, hvor begrundelsen for spaltning har været et forestående generationsskifte.  

 

De sager, hvor SKAT giver tilladelse med vilkår, er typisk sager, hvor SKAT vil sikre sig, at de objektive 

betingelser er opfyldt. Det kan eksempelvis være i grenspaltninger, hvor fordelingen af aktiver og passiver 

ikke fremgår af ansøgningen.  

 

Et afslag fra SKAT vil forekomme i sager, hvor de forretningsmæssige beskrivelser ikke er gode nok, eller det 

er tydeligt, at hovedformålet har været skatteunddragelse. Her menes der, at kapitalejerens forhold har 

været fremtonet i ansøgningen.   

 

Fordelingen af vederlæggelsen til kapitalejerne, når der foretages en skattefri spaltning med tilladelse, er 

todelt. Forstået på den måde, at der ved en grenspaltning ikke må ske ændring i fordelingen mellem 

kapitalejerne. Så er der 3 kapitalejere, der hver ejer 33,3 % af det indskydende selskab, skal de også have det 

i det modtagende selskab, såfremt ingen af dem modtager en kontant udligningssum. Hvorimod der ved en 

ophørsspaltning vil kunne ændres i fordelingen på den måde, at en kapitalejer står med kontanter, og de 

øvrige har modtaget kapitalandele.  

 

Grenspaltningen defineres i FUL § 15 c, stk. 2. Denne definition er den samme som ved tilførelse af aktiver. 

Definitionen lægger op til, at der ligger en virksomhedsgren, som vil bygge på en vurdering foretaget af 

selskabet.  

 

Et eksempel på en virksomhedsgren kan være en fast ejendom og dens tilhørende driftsomkostninger. 

Kapitalandele vil dog ikke gå som en særskilt virksomhedsgren, men som en del af de aktiver, der skal 

overdrages i forbindelse med spaltning af en virksomhedsgren.  

 

Har den tilførte virksomhedsgren en negativ egenkapital, vil der ikke kunne foretages en grenspaltning jf. SL 

§ 31 i det omfang, spaltningen sker ved stiftelse af et nyt selskab eller ved kapitalforhøjelse i et eksisterende 

selskab. SL § 31 foreskriver, at en nystiftelse af et selskab eller kapitalforhøjelse ikke må ske til underkurs.  
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Den vigtigste skattemæssig konsekvens ved skattefri spaltning er, at det modtagende selskab succederer i de 

aktiver og passiver, som bliver erhvervet ved spaltningen, jf. FUL § 8. Successionen for det modtagende 

selskab gælder både tidspunktet og anskaffelsessummerne.  

 

For det indskydende selskab har successionen den betydning, at der ikke sker ophørsbeskatning ved en 

ophørsspaltning eller afståelsesbeskatning ved en grenspaltning. Ens for ophørsspaltning og grenspaltning er, 

at det modtagende selskab træder ind i stedet for det indskydende selskab. Også hvis der er tale om, at det 

indskydende selskab har valgt det som næringsvej, hvis det indskydende selskab er kommet i forbindelse 

med en aktieombytning.  

 

Den kontante udligningssum, som en kapitalejer vil modtage i forbindelse med spaltning, hvad enten det er 

gren- eller ophørsspaltning, beskattes som udbytte, jf. FUL § 15 b, stk. 4, uagtet at der er sket en skattefri 

spaltning. Afståelsesværdien bliver anset som handelsværdien på spaltningsdatoen for det indskydende 

selskab.  

 

Den skattefrie spaltning vil kunne ske med tilbagevirkende kraft og vil som udgangspunkt kunne ske med 

maksimalt 12 måneders tilbagevirkende kraft. Dog vil det, hvor det indskydende selskab har en længere 

regnskabsperiode, være muligt at spalte med mere end 12 måneders tilbagevirkende kraft. 

 

Selve spaltningsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for de(t) modtagende selskabers 

regnskabsår, såfremt disse er eksisterende.  Dvs. at spaltningen foretages pr. 1. dag i det modtagende 

selskabs indkomstår, da spaltningen kan komme til at have indflydelse i en evt. sambeskatningskreds. Er de(t) 

modtagende selskab nystiftet ved spaltningen, vil skæringsdatoen svare til datoen for åbningsbalancen.  

 

Sker der enten ophør, eller etableres der koncernforbindelse som følge af spaltningen, har SEL § 31 forrang 

jf. FUL § 5, stk. 3. Dette har den betydning, at spaltningsdatoen vil være den dato, hvor spaltningen vedtages. 

Denne særregel forhindrer, at der ved en spaltning overføres overskud og underskud i perioden fra 

skæringsdatoen og frem til vedtagelsen af spaltningen. 

 

For både det indskydende selskab og det modtagende selskab er der regler i forbindelse med underskud. 

Reglerne om underskudsbegrænsning er defineret i FUL § 8, stk. 6 og 7. Såfremt både det indskydende og 
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det modtagende selskab er i samme sambeskatningskreds inden spaltningen, vil et evt. underskud opstået i 

spaltningsåret medtages i det modtagende selskabs skattepligtig indkomst.  

Er det indskydende og modtagende selskab ikke sambeskattet før spaltningen, vil et evt. underskud ikke 

kunne medtages fuldt ud, da det opgøres før skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger.  

 

Med hensyn til underskud fra tidligere indkomstår er der forskel på, om underskuddet er hos det 

indskydende eller det modtagende selskab.  

 

For det indskydende selskab vil underskuddet fra tidligere indkomstår bortfalde, såfremt der sker en 

ophørsspaltning. Den eneste måde, hvorpå underskuddet ikke bortfalder ved en ophørsspaltning, er den 

situation, hvor det indskydende og det modtagende selskab er sambeskattet inden spaltningen, og 

underskuddet ligeledes er opstået under sambeskatningen. Underskuddet vil derfor kunne finde anvendelse i 

de øvrige selskaber, der indgår i sambeskatningskredsen.  

 

Er der tale om en grenspaltning, vil det indskydende selskab stadig have mulighed for at kunne fremføre og 

bevare egne underskud til fremførsel. Dette er ligeledes tilfældet ved kildeartsbegrænsede tab efter ABL, 

KGL og EBL.  

 

Er det modtagende selskab sambeskattet med det indskydende selskab inden spaltningen, vil det 

modtagende selskab kunne anvende tidligere underskud, som er opstået i sambeskatningsperioden inden 

spaltningen. Dette vil kun være relevant for modtagende selskaber, der eksisterer inden spaltningen 

gennemføres, og ikke nystiftede selskaber. Er det modtagende og det indskydende selskab ikke sambeskattet 

med hinanden inden spaltningen, vil det modtagendes selskabs egne underskud ikke kunne fremføres ved 

opgørelsen af den skattepligtig indkomst.  

 

Var der en generel sambeskatning mellem det modtagende selskab og datterselskab før spaltningen, vil 

underskuddet, som er opstået under sambeskatningen, kunne anvendes i sambeskatningskredsen, dog ikke i 

det modtagendes selskabs egen skattepligtige indkomst.  

8.5.2.2. Skattefri spaltning - Uden tilladelse 

Der har siden 2007 også været mulighed for at foretage skattefri spaltning uden tilladelse. I 2010 blev der 

indført nye værnsregler, hvor holdingkravet blev indført. Holdingkravet er et udtryk for, at der skal være en 

ejertid på 3 år efter vedtagelsen. Dette gælder ligeledes under tilførelse af aktiver og aktieombytning. 
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Ved en skattefri spaltning uden tilladelse vil der stadig være krav, der skal opfyldes, for at spaltningen kan 

gennemføres. De objektive krav skal være opfyldt, det vil sige vederlagskravet skal overholdes, 

spaltningsdatoen er den samme som skæringsdatoen for de(t) modtagende selskab samt grenkravet ved 

grenspaltninger.  

 

Det modtagende selskab vil ligesom ved en skattefri spaltning med tilladelse succedere i det indskydende 

selskab. Til forskel fra den skattefri spaltning med tilladelse skal der ikke ved skattefri spaltning uden 

tilladelse begrundes med forretningsmæssigt henseende i forhold til at gennemføre spaltningen, men at 

hovedformålet vil være skattetænkning. Dog vil en begrundelse med forretningsmæssigt henseende være at, 

såfremt at der inden for holdingkravets 3 år ansøges om tilladelse til spaltning, med et efterfølgende frasalg 

af kapitalandele.  

 

Sker der salg af kapitalandele inden for 3 år, vil det betyde, at spaltningen vil gå fra skattefri til skattepligtig, 

medmindre der 1 måned efter afståelse er ansøgt om tilladelse til spaltning hos SKAT.  

 

Er der mere end én kapitalejer i det indskydende selskab, eller er der en eller flere, der har været kapitalejer 

mindre end 3 år uden bestemmende indflydelse, er der ikke mulighed for at anvende skattefri spaltning uden 

tilladelse. Dette er med til at sikre, at en eventuel overdragelse af selskabet sker, inden spaltningen kan 

gennemføres.  

 

Der er yderligere en betingelse om, at forholdet mellem aktiver og passiver skal bibeholdes efter 

spaltningsgennemførsel. Det vil eksempelvis sige, at hvis egenkapitalen udgør 10 % af aktivmassen pr. 

spaltningsdagen, skal denne være det samme, efter spaltningen er foretaget.  

 

Den sidste betingelse for at anvende skattefri spaltning uden tilladelse er, at værdien af de tildelte 

kapitalandele skal handles til handelsværdier for de overførte aktiver og passiver. Dette gælder specielt, hvis 

der er flere kapitalejere, hvor handelsværdierne vil være væsentlige, da der kan være risiko for, at der er 

interessesammenfald eller skævvridning af værdiernes størrelse. 

 

Er der den mindste tvivl i forbindelse med at anvende reglerne ved en skattefri spaltning uden tilladelse, 

anbefales det at indhente et bindende svar hos SKAT.  
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8.5.3. Delkonklusion 

Der kan ved et generationsskifte foretages enten en grenspaltning eller en ophørsspaltning. I forhold til 

generationsskiftet af Fiktiv A/S vil Hans Senior med fordel kunne foretage en grenspaltning, da Hans Senior 

her vil have mulighed for at grenspalte Fiktiv A/S ejendomme ud til et nyt selskab.  

 

Det vil på sigt betyde for Hans Senior, at han fortsat vil have ejerskab af det selskab med ejendommen i og 

dermed ikke have et selskab med betegnelsen ”pengetank”, som følge af at ejendomsselskabet vil have en 

regulær drift.  

 

Det vil ligeledes også være en fordel for Jens Jensen og Hans Junior, at der foretages en grenspaltning, da 

begge økonomisk nemmere vil kunne erhverve aktier i Fiktiv A/S, som følge af at der er sket en slankning af 

selskabet.  

 

Yderligere vil Jens Jensen og Hans Junior have mulighed for efterfølgende at overtage ejendomsselskabet, da 

de igennem Fiktiv A/S har fået skabt sig en større økonomisk rådighed og dermed har større mulighed for at 

kunne finansiere erhvervelsen af ejendomsselskabet.  

 

En anden mulighed ved spaltning er ophørsspaltning, som kan foretages i forbindelse med generationsskiftet 

af Fiktiv A/S. Denne model vil typisk være gunstig, hvis der senere i forløbet er opnået en anden 

konstruktion, som betyder, at der er et holdingselskab med flere ejere.  

 

Her vil der så være mulighed for at ophørsspalte holdingselskabet til 3 holdingselskaber, således at Hans 

Senior, Hans Junior og Jens Jensen vil have hvert sit holdingselskab. Disse 3 nye holdingselskaber vil efter 

ophørsspaltningen eje en forholdsmæssig andel af driftsselskabet, svarende til de andele som de havde af 

det holdingselskab, der bliver ophørsspaltet.   
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8.6. Aktieklasser 

En opdeling af aktieklasser har den betydning, at erhververen af nye aktier indtræder i selskabet, samtidig 

med at selskabskapitalen bliver opdelt i A og B aktier. Det betyder, at den erhvervende kapitalejer tildeles B-

aktier ved erhvervelsen, og den oprindelige kapitalejer tildeles A-aktier. 

 

Der kan fremgå i selskabets vedtægter, at B-aktierne vil være uden stemmeret, men ellers er alle aktier som 

udgangspunkt stemmeberettigede jf. SEL § 46. 

 

Modellen for A og B aktier bygger på, at der til A-aktierne tilknyttes en forlods udbytteret. Dette betyder, at 

den erhvervende kapitalejer ikke er berettiget til udbytte grundet sine B-aktier, før den oprindelige 

kapitalejer, som besidder A-aktierne, har modtaget udbytte svarende til forlodsudbyttet.  

 

Når forlodsudbyttet er udloddet fuldt ud, eller perioden for forlodsudbyttet er udløbet, vil aktieklasserne 

blive opløst. Dette betyder, at den erhvervende kapitalejer, som hidtil kun har kunnet erhverve B-aktier, nu 

vil kunne købe A-aktier af den oprindelige kapitalejer.  

 

Der kan være situationer, hvor B-aktierne er berettiget til at kunne modtage udbytte, inden udbytteretten er 

fuldt udloddet. Dette kræver, at der ved tegningen af B-aktier også foretages en vedtægtsændring, der gør 

det muligt for B-aktierne at modtage udbytte, før forlodsudbyttet er betalt helt ud. Udover 

vedtægtsændringen kræver det også for at kunne udlodde udbytte til B-aktierne, at der ikke er sket 

formueforskydning mellem selskabets kapitalejere, hvilket i praksis typisk vil være forrentning af den ikke 

udloddede udbytteret.48 

 

For at modellen vil kunne finde anvendelse, skal selskabets vedtægter ændres, således at de allerede 

eksisterende aktier konverteres til A-aktier. Derudover vil der i vedtægterne skulle gives mulighed for, at 

selskabet kan udstede B-aktier.  

 

Herudover skal det af aktionæroverenskomsten fremgå, hvor stort forlodsudbytte, A-aktierne er berettiget 

til, samt hvilke forhold der gør, at der er lavet en aftale om A- og B.aktier. En vedtægtsændring vedr. aktierne 

sidestilles i praksis med afståelse af aktier, når der efter vedtægtsændringen sker identitetsændring af 

                                                           
48 Se f.eks. SKM2008.476.SR 
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aktierne. Dette vil kun være tilfældet, såfremt vedtægtsændringen har medført formueforskydning mellem 

selskabets aktionærer.  

 

For at kunne fastsætte forlodsudbytteretten har SKAT fastsat følgende praksis for opgørelsen:  

Ejerandel x (selskabets værdi + tegningsbeløb) - tegningsbeløb49 

 

Rentetillægget skal være et udtryk for markedsrenten. Det skal fastsættes på baggrund af den periode, 

forlodsudbyttet forventes at være anvendt over. Dette vil typisk bero sig på en konkret vurdering for de 

omstændigheder, der er i sagen. Fra et tidsmæssigt perspektiv vil udbytteretten udløbe, og det vil derfor 

være selskabets evne til at udlodde udbytte, der vil være den afgørende faktor for udbytterettens 

tidshorisont.  

 

Formålet ved at kunne anvende AB modellen er, at overdragelsessummen bliver betalt af selskabet i form af 

det udbetalte udbytte over en periode.  

8.6.1.  Delkonklusion 

Efter skatterådet har truffet afgørelse i SKM 2015.195, er det bekræftet, at forlodsudbytteret var et udtryk 

for handelsværdien, og der kunne beregnes en udbytteret. Dette betyder, at skatterådet har taget stilling til 

en række centrale usikkerheder, der har været i forbindelse med anvendelse af AB modellen.  

 

Afgørelsen betyder, at det er bekræftet, at det er markedsrenten, der skal anvendes til forrentningen af 

udbytteretten, samt at værdien af forlodsudbytte opgøres efter DCF-modellen, og at etableringen af A/B 

aktieklasser ikke bliver sidestillet med afståelse.  

 

På den måde har skatterådet sikret, at der ske ensartet værdiansættelse af forlodsudbyttet, forrentningen af 

udbytteretten, samt at der ikke skal ske afståelsesbeskatning.  

 

Det vil dog typisk kun være større virksomheder, der anvender DCF modellen til at værdiansætte 

virksomheden, hvor de mindre virksomheder vil anvende 2000 cirkulærerne. 

 

 

                                                           
49 http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1925050 



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 74 
 

DCF modellen tager udgangspunkt i det fremtidige cash-flow, hvor 2000-9 cirkulæret tager udgangspunkt i 

de seneste 3 års resultater, hvilket vil give 2 vidt forskellige værdier af virksomheden, alt efter hvilken 

metode der anvendes. Med afgørelsen i SKM 2015.195 er der nu truffet en afgørelse om, at den primære 

metode til at kunne opgøre forlodsudbyttet vil ske efter DCF modellen.  

 

Det kan betyde, at forlodsudbytteretten ved en DCF-model eksempelvis kan være opgjort til DKK 

167.549.000 som nævnt i SKM 2015.195, som er sat til at vare over 10 år. Forlodsudbytteretten vil efter 

2000-9 cirkulæret eksempelvis kunne være opgjort til DKK 140.000.000, og dermed vil der være en difference 

på ca. DKK 27. mio. mellem de 2 værdiansættelsesmetoder.  Dette kan have væsentlig betydning i forhold til 

udlodning af forlodsudbytte.  

 

Der er med afgørelsen i SKM 2015.195 nu taget stilling til, at der som udgangspunkt bruges DCF-modellen til 

at opgøre forlodsudbytteretten.  

  

AB Modellen vil for Jens Jensen og Hans Junior være en nem måde at komme ind i Fiktiv A/S som aktionærer. 

En udvidelse af kapitalen i Fiktiv A/S vil betyde, at Jens Jensen og Hans Junior vil kunne købe de nye aktier til 

kurs pari og dermed være en del af aktionærerne i Fiktiv A/S.  

 

Anvendelse af modellen vil samtidig også betyde, at Hans Senior stadig vil have den samme nominelle andel i 

Fiktiv A/S og dermed stadig have interesse i at drive Fiktiv A/S videre, så længe han modtager forlodsudbytte. 

8.7. Tilbagesalg til udstedende selskab 

Et tilbagesalg til det udstedende selskab er en model, som ofte er anvendt i forbindelse med et 

generationsskifte. Ved tilbagesalg til det udstedende selskab vil kapitalejer kunne sælge sin 

aktiebeholdningen i selskabet tilbage til det udstedende selskab. Det betyder også, at kapitalejer kan have 

fremskaffet sin bestemmende aktiepost væsentligt billigere, end hvis selskabet finansierer et vederlag til 

udtrædende kapitalejer med lavere beskattet midler.  

 

Finansieringen vil dermed ved generationsskiftet ende med at være lavere, da de aktier, som selskabet har 

erhvervet, vil blive betalt med midler eller andet, hvor selskabet bliver beskattet med 23,5 %, som er 

selskabskatten i 201550.  

                                                           
50 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2016?rel  
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Den del af aktierne, som kapitalejer har erhvervet eller overtager, vil blive betalt med midler, som kapitalejer 

bliver beskattet af i PSL, hvor marginalskatten i 2015 er 56,05 %51. 

 

For at der kan ske tilbagesalg af aktier til udstedende selskab, gælder det, at der ikke kan overdrages med 

succession, hvor denne metode som udgangspunkt altid vil være en skattepligtig metode at foretage 

omstrukturering på. 

 

Tilbagesalg til udstedende selskab udføres rent praksis på den måde, at den udtrædende kapitalejer sælger 

sin andel af aktier i selskabet til det udstedende selskab. Det betyder, at der selskabsretsligt sker en 

kapitalnedsættelse ved tilbagesalget med en udbetaling til kapitalejer jf. SL § 188, stk. 1, nr. 2. Selve 

kapitalnedsættelsen skal vedtages på en generalforsamling, hvor der skal opnås et stemmeflertal som hvis 

der var tale om en vedtægtsændring jf. SL § 186.  

 

Der vil først være endelig udtræden af kapitalejer, når udtrædelsen samt kapitalnedsættelsen er registreret 

hos Erhvervsstyrelsen jf. SL § 192. Aktierne vil være afhændet på tidspunktet for den første 

generalforsamling.  

 

Da det hovedsageligt er kapitalnedsættelser, der sker ved tilbagesalg til det udstedende selskab, kan det 

forekomme, at det er en nødvendighed at foretage en kapitalforhøjelse i samme omfang som 

kapitalnedsættelsen, som følge af at selskabskapitalen kan komme under minimumsgrænsen for den 

nominelle kapital for et anpartsselskab eller et aktieselskab.    

 

Ved en almindelig persons tilbagesalg til det udstedende selskab vil personen som udgangspunkt blive 

beskattet af denne transaktion som udbytte ifølge LL §§ 16 A og 16 B. Da udbytte vil blive medregnet i den 

skattepligtige indkomst, vil det være en fordel at søge SKAT om tilladelse til, at der sker beskatning efter ABL 

og hermed aktieindkomst jf. LL § 16 B, stk. 2. Fordelen her er, at avancen vil være forskellen mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen.  

 

Tilladelsen til at benytte ABL frem for udbyttebeskatning vil kunne opnås i det omfang, hvor et tilbagesalg til 

udstedende selskab begrundes med andre hensyn end kun at undgå beskatning som udbytte frem for avance 

efter reglerne i ABL.  

                                                           
51 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2016?rel 
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Tilladelsen vil ikke blive givet, såfremt kapitalejeren kun afhænder en af sine aktiebeholdninger, eller hvis 

kapitalejer efter salget bevarer en væsentlig indflydelse i selskabet. Tilladelsen vil kunne gives, såfremt der er 

tale om undtagelserne for ikke at lade aktierne blive beskatte som udbytte som nævnt i LL § 16 B, stk. 2.      

8.7.1. Delkonklusion 

Tilbagesalg til udstedende selskab vil være en relevant model for et generationsskifte af Fiktiv A/S. Da 

modellen som udgangspunkt ikke kan stå alene som generationsskiftemodel, vil den skulle kombineres med 

andre.  

 

Det betyder, at ejerstrukturen først og fremmest skal være anderledes i Fiktiv A/S, end den er nu, da der skal 

være flere ejere. Ejerne i den nye struktur kunne være holdingselskaber, som ejes af Hans Senior, Hans Junior 

og Jens Jensen. På den måde vil Hans Senior igennem sit holdingselskab kunne tilbagesælge sine aktier til 

Fiktiv A/S. 

 

På denne måde vil der kunne foretages et generationsskifte, men det kræver, at der først er benyttet en af 

de andre omstruktureringsmodeller på Fiktiv A/S, som har gjort det muligt at etablere en holdingstruktur og 

dermed muligheder for at benytte tilbagesalg til udstedende selskab.  

8.8. Etablering af holdingstruktur 

Der er flere fordele ved etablering af en holdingstruktur. En af fordelene er risikoafgrænsningen, i og med 

man i kapitalselskaber kun hæfter med den indskudte kapital, jf. SEL §§ 4 og 5.  

 

Herudover vil salg af aktier og modtagelse af udbytte fra et datterselskab være skattefrit, jf. afsnit 6.1.1 og 

6.1.2 ovenfor. Særligt i forhold til udlodning af udbytte er det en fordel i de tilfælde, hvor driftsselskabet har 

oparbejdet et væsentligt overskud af likvide midler i forhold til, hvad der er nødvendigt for selskabets daglige 

drift.  

 

Ved at udlodde overskydende likviditet slanker man driftsselskabet, hvilket gør det billigere for en potentiel 

køber at overtage hele eller dele af selskabet, samtidig med at det akkumulerede overskud fra tidligere år i 

holdingselskabet er sikret i forhold den iboende driftsrisiko i driftsselskabet.  

 



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 77 
 

Slankningen af driftsselskabet behøver heller ikke at relatere sig til likvider alene. Såfremt driftsselskabet har 

foretaget passiv investering i værdipapirer, som ikke har nogen relation til driftsselskabets primære drift, 

kunne der også fra kapitalejeren være en interesse i at adskille dem fra driftsrisikoen i driftsselskabet. 

 

Etablering af en holdingstruktur vil derfor kunne være relevant i forhold til at generationsskifte et 

driftsselskab, da den oprindelige kapitalejer kan sikre de værdier, hans selskab løbende har akkumuleret, 

samt gøre driftsselskabet attraktivt for en potentiel køber. 

 

Etablering af en holdingstruktur kan som hovedregel ske ved, at hovedaktionæren sælger sine aktier i 

driftsselskabet til et andet selskab. Dette har dog den konsekvens, jf. afsnit 6.1.1.1 ovenfor, at salget af 

aktierne vil udløse avancebeskatning, jf. ABL § 12. Dette vil som oftest, alt efter driftsselskabets værdi, ikke 

være den løsning, som en hovedaktionær typisk vil vælge. 

 

En anden måde at etablere en holdingstruktur på er, at hovedaktionæren ombytter sine aktier i 

driftsselskabet med aktier i et holdingselskab. Aktieombytningen kan, jf. afsnit 8.3, både ske til et til formålet 

nystiftet selskab eller til et allerede eksisterende selskab. Aktieombytningen sker med udgangspunkt i ABL § 

36, hvad enten aktieombytningen er med eller uden tilladelse. 

8.8.1. Delkonklusion 

Etablering af holdingstruktur vil som oftest foregå som led i et generationsskifte. Dels for at 

hovedaktionæren sikrer de aktiver, som ikke har nogen relationer til driftsselskabet, samt de akkumulerede 

overskud, der er i driftsselskabet. Samtidig vil driftsselskabet i forbindelse hermed blive slanket og derved 

være mere attraktivt for en eventuel køber. 
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9. Generationsskifte af Fiktiv A/S 
Med udgangspunkt i casevirksomheden Fiktiv A/S samt de opstillede forudsætninger i afsnit 5 ovenfor vil der 

i det nærværende afsnit blive gennemgået og analyseret mulige løsningsforslag for et generationsskifte i 

Fiktiv A/S. 

 

Det primære formål med løsningsforslagene er, at generationsskiftet skal struktureres og gennemføres 

således, at det tilgodeser både Hans Senior i forhold til hans ønske om at opretholde sin og hustruens 

nuværende levestandard, og Hans Junior og Jens Jensen, så det er økonomisk forsvarlig for dem at være part 

i generationsskiftet i Fiktiv A/S. 

 

Antallet af generationsskiftemodeller er, som beskrevet tidligere, mange, da modellerne kan kombineres på 

utallige måder. Nærværende afsnit vil derfor tilstræbe at gøre de valgte løsningsforslag så håndgribelige som 

muligt. I løsningsforslagene vil den beskrevne lovgivning og værdiansættelsesprincipper samt de beskrevne 

generationsskiftemodeller i afsnittene 6, 7 og 8 blive anvendt. 

 

Planlægningen af generationsskifte kan have flere formål. Optimering af overdragerens økonomiske forhold 

samt minimering af skattebyrden vil være et af formålene med et generationsskifte. Herudover vil et 

generationsskifte også skulle planlægges sådan, at det er mindst likviditetskrævende for erhververen eller 

erhververne, hvis der er flere. Herudover vil det i forbindelse med et generationsskifte være relevant at se på 

forholdene i selskabet, eksempelvis hvis selskabet har aktiver, som ikke nødvendigvis bør indgå i 

generationsskiftet. 

 

Formålene med et generationsskifte kan som oftest godt supplere hinanden, dog vil der som regel i 

forbindelse med planlægningen og tidshorisonten med generationsskiftet være formål, som har højere 

prioritet i forhold til andre. I løsningsforslagene vil det derfor også blive gennemgået, hvilke skattemæssige 

og likviditetsmæssige konsekvenser, de valgte modeller og opstillede forudsætninger har. 

 

Hans Senior har umiddelbart ikke noget ønske om, at et generationsskifte skal foretages inden for en kort 

tidshorisont. Hans Senior er, som beskrevet i afsnit 5.1, 60 år og har udtrykt ønske om, at generationsskiftet 

skal være gennemført inden for maksimalt 5 år, hvor han påtænker at skulle pensioneres. Da nogle af de 

beskrevne omstruktureringsmodeller i afsnit 8 udløser et holdingkrav på 3 år, giver tidshorisonten således 

stadig mulighed for, at Hans Senior har tid til at overveje de forskellige modeller for et generationsskifte. De 
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modeller, som ikke har et holdingkrav, kan omvendt gennemføres umiddelbart, hvorfor de ikke kræver den 

samme tidsplanlægning. 

 

Som nævnt tidligere bør et generationsskifte optimeres både for Hans Senior som overdrager og for Hans 

Junior og Jens Jensen som erhververe. 

 

Løsningsforslagene skal derfor anses som værende måder, hvorpå alle parter i forbindelse med 

generationsskiftet af Fiktiv A/S vil blive tilgodeset.  

 

Valget af modeller til at foretage generationsskifte er mange, og der er mange måder, modellerne kan 

kombineres på. Modellerne, som er valgt i løsningsforslagene, er valgt på baggrund af, hvad der vurderes at 

være de, som løser generationsskiftet mest optimalt i forhold til at tilgodese alle parter.  

9.1. Løsningsforslag 1 

Løsningsforslag 1 vil være opdelt i 3 faser, se nedenstående figur. 
 

 
Figur 7 – Faser i løsningsforslag 1, egen tilvirkning 

For at illustrere flowet i koncernstrukturen i de 3 ovenstående faser er nedenfor gengivet 

koncerndiagrammer for situationen efter gennemførelsen af de enkelte faser. Koncerndiagrammerne vil 

senere, i forbindelse med gennemgangen af løsningsforslaget, blive gengivet under gennemgangen af de 

enkelte faser. 
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Figur 8 – Koncernflow for løsningsforslag 1, egen tilvirkning 

I første fase i løsningsforslaget vil der foretages en overdragelse til Hans Junior og Jens Jensen af Fiktiv A/S. 

Værdien af Fiktiv A/S er i afsnit 7 opgjort på baggrund af TSS-2000-9 til t.kr. 20.152. Da 

værdiansættelsescirkulæret fra 1982 ikke anvendes på værdiansættelse af aktier efter 5. februar 2015, og da 

generationsskiftet ikke forventes at blive gennemført før 5. februar 2015, anvendes den værdi af Fiktiv A/S, 

som er fundet på baggrund af TSS-2000-9. 

 

Da en overdragelse af hele Fiktiv A/S vurderes at være urealistisk, vil et forslag hertil være, at der 

eksempelvis overdrages 20 % til Hans Junior og 20 % til Jens Jensen. På den måde vil Hans Senior stadig have 

bestemmende indflydelse i Fiktiv A/S og dermed mulighed for at vurdere Hans Juniors og Jens Jensens evner.  

 

Hans Junior har ikke den store private formue til at finansiere erhvervelsen, og derfor vil han som 

udgangspunkt skulle lånefinansiere overdragelsen. Dog er Hans Junior en del af gavekredsen for Hans Senior, 

hvorfor det anbefales, at Hans Senior forærer sønnen de 20 % af aktierne som en gave.  

 

For Jens Jensen vil det være en vurdering, hvordan han vil finansiere erhvervelsen. Han har mulighed for at 

kunne finansiere af egen lomme t.kr. 1.000, hvorefter det resterende beløb vil skulle fremmedfinansieres. 

Overtagelsen kan for så vidt angår både Jens Jensen og Hans Junior foretages med succession, så skatten 

herved udskydes, og der opnås rabat på anskaffelsessummen. 

 

Fase 2 i dette løsningsforslag vil efter overdragelsen være, at der foretages en aktieombytning. 

Aktieombytningen bør foretages, da Hans Senior stadig ejer 60 % af Fiktiv A/S efter overdragelsen og hermed 

på sigt vil kunne foretage overdragelsen af de sidste 60 % skattefrit, ved at der i denne fase sker en 

aktieombytning. I forlængelse af aktieombytningen af Hans Seniors, Hans Juniors og Jens Jensens aktier i 
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Fiktiv A/S anbefales det, at der foretages en ophørsspaltning, som gør, at de 3 aktionærer vil får hver deres 

holdingselskab.  

 

Vælges der at omstrukturere på ovenstående måde, vil det betyde, at der er en selskabskonstruktion med 3 

holdingselskaber, som henholdsvis ejer 60 %, nemlig Hans Seniors holdingselskab, 20 %, som er Hans Juniors 

holdingselskab og de resterende 20 %, som vil være Jens Jensens holdingselskab. For at de sidste 60 % 

ejerskab kan overdrages, vil Hans Senior skulle overholde holdingkravet. Det vil sige at Hans Senior som 

minimum har 3 år til at vurdere Hans Juniors og Jens Jensens lederegenskaber og dermed vil kunne overveje 

en overdragelse af den resterende ejerandel.  

 

I den sidste fase, som er fase 3 i dette løsningsforslag, vil den resterende del af Hans Seniors ejerandel skulle 

overdrages til Hans Junior og Jens Jensen med mindst mulig finansiering for dem. Derfor vil der være 2 

muligheder, som med fordel kan finde anvendelse.  Den ene mulighed er at overdrage de resterende 60 % 

som tilbagesalg til udstedende selskab efterfulgt af en kapitalnedsættelse.  

 

På den måde vil det være Fiktiv A/S, som vil finansiere overdragelsen af Hans Seniors resterende ejerandel. 

Det vil også betyde, at Hans Juniors og Jens Jensens ejerandele indirekte vil blive forhøjet gennem deres 

ejerskab af Fiktiv A/S.  

 

Som følge af at der sker tilbagesalg til udstedende selskab, vil salget af Hans Seniors resterende 60 % 

ejerandel være sket skattefrit, da Hans Seniors holdingselskab har haft mere end 3 års ejerskab af Fiktiv A/S. 

Hans Senior vil derefter ingen ejerandele have af Fiktiv A/S. Han vil til gengæld have mulighed for at kunne 

hæve udbytter fra sit holdingselskab, som udbyttebeskattes. På denne måde vil Hans Senior have mulighed 

for at begrænse skattebetalingen for det fortagne generationsskifte.  

 

Den anden mulighed vil være, at der sker opdeling i aktieklasser, og man dermed anvender AB modellen for 

at kunne erhverve de sidste 60 % af Hans Seniors aktiebeholdning.  På den måde vil Hans Senior kunne 

modtage forlodsudbytte og dermed stadig kunne leve som hidtil. Ved anvendelsen af AB modellen vil det 

ligeledes være Fiktiv A/S, der indirekte vil løfte finansieringsbyrden, da Hans Senior vil kunne overdrage sin 

resterende del af aktierne til Hans Junior og Jens Jensen.   
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Faserne i løsningsforslaget vil blive skitseret i figur 7 nedenfor. De enkelte faser vil blive uddybet og der vil 

blive foretaget beregning på konsekvenserne for de involverede parter.  

9.1.1. Fase 1 – Gaveoverdragelse og aktieoverdragelse  
Hans Junior er som nævnt ikke i besiddelse af en betydelig egenkapital, hvorfor han vil skulle låne til at købe 

aktierne. Det virker derfor usandsynligt allerede på dette stadie at skulle overtage halvdelen af virksomheden 

i privat regi. 

 

Som tidligere nævnt er værdien af Fiktiv A/S opgjort til tkr. 20.152 på baggrund af 2000-9 cirkulæret. Hans 

Junior vil skulle låne midlerne i banken. Dette vil formentlig ikke kunne gøres, uden at Hans Junior skal stille 

en form for sikkerhed for lånet, som skal anvendes til køb af 20 % af virksomheden. Det vil derudover også 

give Hans Junior store omkostninger i forbindelse med låneoptagning.  

 

Derfor vil det for Hans Junior være oplagt at komme ind i virksomheden ved, at Hans Senior anvender 

reglerne om gaveoverdragelse ved succession på en procentdel af aktierne, som Hans Senior ejer. Det vil 

betyde, at Hans junior vil succedere i Hans Seniors oprindelige anskaffelsessum, og på den måde vil det være 

mindre likviditetskrævende for Hans Junior, da han i stedet for at skulle låne sig til kapital kan nøjes med at 

betale gaveafgiften. Det vil ligeledes betyde for Hans Senior, at der ikke sker en aktieavance ved salg af 

aktier, og han dermed ikke vil blive beskattet heraf.       

 
Som nævnt tidligere i afsnittet vil der kunne ske en gaveoverdragelse på 20 % af aktierne i Fiktiv A/S, ligesom 

Hans Senior også vil kunne overdrage 20 % af aktierne til Jens Jensen og dermed stadig opretholde 

aktiemajoriteten i Fiktiv A/S.  

 

Eneste skat og afgift ved gaveoverdragelsen til Hans Junior vil være gaveafgiften. Vælger Hans Senior at 

betale gaveafgiften, vil der ikke skulle beregnes en yderligere gaveafgift.  
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Gaveafgiften for Hans Junior vil kunne opgøres til kr. 465.757, som vist nedenfor i tabel 4. 

 

Gaveoverdragelse Hans Junior 
  

    
  

Aktiernes samlede værdi efter 2000-9 cirkulæret 20.152.204 
  

    
  

Gaveandel på 20 % heraf 
  

4.030.441 
  

    
  

Forholdsmæssig andel af anskaffelsessum 
 

100.000 
            
Avance 

    
3.930.441 

  
    

  
Beskatningsgrundlag       3.930.441 
  

    
  

Passivpost som er 22 % heraf     -864.697 
  

    
  

  
    

  
Gavens værdi 

   
4.030.441 

  
    

  
Bundfradrag 

   
-60.700 

  
    

  
Passivpost 

    
-864.697 

  
    

  
Samlet gaveafgiftsgrundlag     3.105.044 
  

    
  

Gaveafgift 15 %       465.757 

            
Tabel 4 – Gaveoverdragelse for Hans Junior, egen tilvirkning 

For at Jens Jensen og Hans Junior starter på lige vilkår i forhold til ejerandel af Fiktiv A/S, foreslås det, at Jens 

Jensen skal have mulighed for at erhverve en tilsvarende andel af aktierne, som Hans Junior vil få overdraget. 

Det vil derfor være 20 % af aktierne i Fiktiv A/S.  

 

Det vil for Jens Jensen også være muligt at kunne overtage aktierne fra Hans Senior med succession i 

anskaffelsessummen og tidspunktet. I forhold til den samlede salgssum bør Hans Senior på baggrund af det 

forestående generationsskifte til medarbejderen acceptere, at salgssummen bliver reduceret med den fulde 

skatteforpligtelse, der måtte være på aktieandelen, som overdrages.  
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Handelsværdien af Fiktiv A/S ved salg af aktier til Jens Jensen vil være den samme, som er benyttet ved 

gaveoverdragelsen til Hans Junior, t.kr. 20.152. 

Aktieoverdragelse Jens Jensen 
  

    
  

Aktiernes samlede værdi efter 2000-9 cirkulæret 20.152.204 
  

    
  

Overdragelse på 20 % heraf 
  

4.030.441 
  

    
  

Forholdsmæssig andel af anskaffelsessum   100.000 
  

    
  

Fortjeneste 
   

3.930.441 
  

    
  

Beskatningsgrundlag       3.930.441 
  

    
  

Aktieavancebeskatning 
  

  
  

    
  

Aktiebeskatning 27 % af første 99.800 
 

26.946 
  

    
  

Aktiebeskatning 42 % af resten (3.984.420-99.800) 1.631.540 
  

    
  

Samlet beskatning       1.658.486 
  

    
  

  
    

  
Aktieoverdragelse på 20 % af 
aktiebeholdning 

 
4.030.441 

  
    

  
Fradrag for aktiebeskatningen 

  
-1.658.486 

  
    

  
Handelsprisen for de 20% af 
aktiebeholdning   2.371.954 
            

Tabel 5 – Aktieoverdragelse for Jens Jensen, egen tilvirkning 

Jens Jensen vil ved overdragelse af 20 % af aktierne i Fiktiv A/S skulle betale kr. 2.371.954, jf. beregningen 

ovenfor.  

 

Jens Jensen har inden generationsskiftet selv kalkuleret med at have ca. t.kr. 1.000 som egenkapital, hvilket 

betyder, at Jens Jensen har behov for at indhente et eksternt finansieringsbehov på ca. kr. 1,4 mio. til at købe 

20 % af Hans Seniors aktiebeholdning. Dette vil kunne skaffes via lånefinansiering, gældsbrev eller lign.    
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Ud over prisen for en aktiebeholdning på 20 % på kr. 2.371.954 vil Jens Jensen også overtage Hans Seniors 

skatteforpligtelse for de 20 %.  

 

Jens Jensen vil skulle foretage overvejelser, inden en endelig handel er faldet på plads, i forhold til om han er 

villig til at give den ovenstående pris for en aktiebeholdning på 20 %, samtidig med at han overtager Hans 

Seniors skatteforpligtelse på de 20 % af aktiebeholdningen.  

9.1.2. Fase 2 – Aktieombytning og ophørsspaltning 

9.1.2.1. Aktieombytning 
I næste fase i et generationsskifte af Fiktiv A/S anbefales det, at der foretages en aktieombytning. Selvom 

ejerstrukturen i Fiktiv A/S er ændret i fase 1 til, at Hans Senior nu har 60 %, Hans Junior har 20 %, og Jens 

Jensen har 20 %, vil det være en mulighed, da det nye holdingselskab vil erhverve mere end 50 % af aktierne i 

Fiktiv A/S ved aktieombytningen.  

 

Aktieombytningen vil for parterne ikke have en økonomisk konsekvens, såfremt der indhentes tilladelse fra 

SKAT til, at aktieombytningen vil kunne foretages skattefrit. Ved at søge og opnå tilladelse fra SKAT til den 

skattefrie aktieombytningen vil parterne hermed undgå SKATs værnsregler som eksempelvis 

udbyttebegrænsing, som vil være tilfældet, hvis der ikke er opnået tilladelse.  Ansøgningen til tilladelsen om 

at foretage den skattefrie aktieombytning vil for ejerne kunne begrundes med det forestående 

generationsskifte af Fiktiv A/S, som typisk vil være nok til at SKAT vil give tilladelse til, at den skattefrie 

aktieombytning bliver foretaget.  
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Figur 9 – Koncernstruktur før og efter aktieombytning, egen tilvirkning 

Som følge af aktieombytningen vil Hans Senior have 60 % af ejerandel i det nye holdingselskab, mens både 

Hans Junior og Jens Jensen vil have en ejerandel på hver 20 % af det nye holdingselskab.  

Selskabsstrukturen vil som følge af aktieombytningen betyde, at Hans Senior, Hans Junior og Jens Jensen vil 

gå fra at eje en andel af egenkapitalen i Fiktiv A/S på kr. 15.891.308 til nu at eje samme andel af 

egenkapitalen i Fiktiv Holding ApS.  

Det nye selskab, som bliver dannet ved aktieombytningen, vil i selskabsstrukturen blive placeret mellem 

ejerne og Fiktiv A/S, og vil blive stiftet ved apportindskud af aktierne i Fiktiv A/S. Det vil betyde, at Fiktiv 

Holding ApS vil have en åbningsbalance på aktivsiden bestående af aktiebeholdningen i Fiktiv A/S på kr. 

16.891.308 og på passivsiden bestående af en egenkapital, som er opdelt i hhv. selskabskapital på kr. 50.000 

og en overkurs på kr. 15.841.308. Åbningsbalancen er illustreret nedenfor i tabel 6.  
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Åbningsbalance Fiktiv Holding ApS 

Aktiver 

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i Fiktiv A/S 15.891.308 

Aktiver i alt 15.891.308 

Passiver 

Egenkapital 
Selskabskapital 50.000 
Overkurs ved emmission 15.841.308 

Egenkapital i alt 15.891.308 

Passiver i alt 15.891.308 
                                           Tabel 6 – Åbningsbalance for Fiktiv Holding ApS, egen tilvirkning 

Efter aktieombytningen af Fiktiv A/S anbefales det, at der foretages en ophørsspaltning af Fiktiv Holding ApS. 

Ved at ophørsspalte Fiktiv Holding ApS vil de 3 ejere opnå en mere fordelagtig selskabskonstruktion.  

9.1.2.2. Ophørsspaltning 

En ophørsspaltning i forlængelse af aktieombytningen vil være en fordelagtig måde at gribe det an på. Det vil 

betyde, at alle 3 deltagere efter endt ophørsspaltning vil have en holdingstruktur på plads.   

Selskabsstrukturen vil efter endt ophørsspaltningen blive som vist i figur 11 nedenfor. Den viser, at Hans 

Senior vil eje Senior Holding ApS 100 %, der så vil have en ejerandel på 60 % af Fiktiv A/S. Ligeledes vil både 

Hans Junior eje Junior Holding ApS 100 %, som har en ejerandel på 20 % af Fiktiv A/S, og det vil også være 

gældende for Jens Jensen, som ejer 100 % af Jens Holding ApS, som tilsvarende har en ejerandel på 20 %. 
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Figur 10 – Koncernstruktur før og efter ophørsspaltning, egen tilvirkning  

Ved at foretage ophørsspaltningen vil det for alle parter ikke have nogen finansieringsmæssig betydning, da 

ingen af parterne bliver hverken rigere eller fattigere. Det har ændret på konstruktionen således, at i stedet 

for at der er 1 holdingselskab, som ejer Fiktiv A/S, er det nu 3 holdingselskaber, som ejer Fiktiv A/S. Det har 

den betydning, at såfremt at Fiktiv A/S har mulighed for at udlodde udbytter, vil dette ske skattefrit til hvert 

holdingselskab, hvorfra der så kan udloddes videre til de 3 ejere, alt efter hvad behovet er i deres 

privatøkonomi. Det er først i forbindelse med udbytteudlodningen fra holdingselskab til ejer, at der sker 

beskatning.  

I forhold til det regnskabsmæssige for Fiktiv A/S vil ophørsspaltningen ikke have betydning, da egenkapitalen 

i Fiktiv A/S vil være den samme, om der er 1 holdingselskab eller 3 holdingselskaber. Der vil kun være tale 

om, at der ændres ejere for Fiktiv A/S. Det vil kun have betydning for det ophørsspaltede selskab, da dette 

bortfalder, og 3 nye holdingselskaber indtræder.  

Ophørsspaltningen har den betydningen, at der for hver af de 3 selskaber vil være en åbningsbalance som 

vist i tabel 2. Selve værdien af Fiktiv A/S vil som nævnt tidligere forblive uændret. Der, hvor der sker 

påvirkning som følge af spaltningen, er for den værdi, som klassificeres som overkurs, og dermed den værdi, 

der vil kunne udloddes til kapitalejerne.  
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Værdien af overkurs er ændret som følge af, at nu er der 3 gange bunden kapital i form af 3 gange 

selskabskapital i stedet for én. Det betyder, at den bundne kapital nu er kr. 150.000 ved 3 holdingselskaber, i 

stedet for kr. 50.000 ved 1 holdingselskab. 

Åbningsbalancer ved ophørsspaltning Hans Senior 
Holding ApS 

Hans Junior 
Holding ApS 

Jens Jensen 
Holding ApS I alt  

                
Aktiver   

 
    

  
   

  
 

    
Finansielle anlægsaktiver 

 
  

 
    

Kapitalandele i Fiktiv A/S 9.534.785 3.178.262 3.178.262 15.891.308 
    

 
    

Aktiver i alt 9.534.785 3.178.262 3.178.262 15.891.308 
    

 
    

Passiver   
 

    
    

 
    

Egenkapital   
 

    
Selskabskapital 50.000 50.000 50.000 150.000 
Overkurs ved emission 9.484.785 3.128.262 3.128.262 15.741.308 

    
 

    
Egenkapital i alt 9.534.785 3.178.262 3.178.262 15.891.308 

    
 

    
Passiver i alt 9.534.785 3.178.262 3.178.262 15.891.308 

Tabel 7 – Åbningsbalancer efter ophørsspaltning, egen tilvirkning 

En anden fordel ved at foretage ophørsspaltningen og dermed opnå en holdingstruktur for 

selskabskonstruktionen er, at alle i ejerkredsen af Fiktiv A/S hurtigere vil opnå en 3 årig ejertid af Fiktiv A/S.  

Da der tidligere er nævnt muligheden for, at et selskab vil kunne sælge sine aktier skattefrit efter have haft 

ejerskabet over aktierne i 3 år. For Hans Senior Holding ApS gælder, at Hans Senior efter 3 år vil have 

mulighed for at sælge sin resterende andel af aktier tilbage til Fiktiv A/S skattefrit.  

9.1.3. Fase 3 – Tilbagesalg til udstedende selskab eller AB modellen 

I den 3. og sidste fase af dette løsningsforslag overtager Hans Junior og Jens Jensen Hans Seniors 60% andel 

af aktier i Fiktiv A/S.  Nedenfor vil det blive gennemgået, hvordan denne overtagelse kan ske ved enten brug 

af modellen for tilbagesalg til udstedende selskab eller ved brug af AB modellen, hvor aktiekapitalen opdeles 

i A og B aktier. 

Den første løsning, som vil blive gennemgået, vil være tilbagesalg til udstedende selskab. Den anden løsning, 

der vil blive gennemgået, vil være AB modellen. 
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9.1.3.1. Tilbagesalg til udstedende selskab 

Hans Senior kan via sit holdingselskab afhænde sin resterende andel af aktierne på 60 % i Fiktiv A/S ved at 

foretage et tilbagesalg til udstedende selskab. For at dette kan ske skattefrit, vil det først kunne ske 3 år 

efter, ophørsspaltningen blev foretaget. I de 3 år har Hans Junior og Jens Jensen haft mulighed for at vise 

Hans Senior, at de vil kunne drive selskabet videre. 

Grunden til at denne at denne model kan anvendes som den afsluttende fase ved dette løsningsforslag er, at 

ved et tilbagesalg til udstedende selskab slipper Junior Holding ApS og Jensen Holding ApS for at finde 

yderligere finansiering til at erhverve de resterende 60 % af Senior Holding ApS. Det vil i stedet være Fiktiv 

A/S, der vil stå for finansieringen af tilbagekøbet af aktierne i Fiktiv A/S fra Senior Holding ApS.   

Tilbagesalget vil tage udgangspunkt i, at der efter ophørsspaltningen er gået 3 år, som vil betyde, at et salg af 

aktierne i Fiktiv A/S fra Senior Holding ApS vil være skattefrit. Tilbagesalget af Senior Holding ApS’ aktier til 

Fiktiv A/S på de samlede 60 % vil betyde, at der rent praktisk sker en kapitalnedsættelse efter SL § 188, stk. 1, 

nr. 2, hvor der så sker en udbetaling til Senior Holding ApS. Kapitalnedsættelsen med de 60 %, som Senior 

Holding ApS havde i ejerandel, vil betyde, at Fiktiv A/S’ selskabskapital vil komme under minimumsgrænsen 

for den nominelle selskabskapital i aktieselskaber jf. SL § 119.  

På den måde vil det undgås, at Fiktiv A/S ejer egne aktier. Dermed vil det betyde, at Junior Holding ApS og 

Jensen Holding ApS i stedet for at have en ejerandel på 20 %, nu vil have opnået en ejerandel på hver 50 % 

og dermed eje Fiktiv A/S ligeligt. Dette er illustreret i figur 10 nedenfor.  



Generationsskifte af familieejede virksomheder 

Succession for family owned companies 

 

 
Kandidatafhandling, cand.merc.aud. – Copenhagen Business School  Side 91 
 

 
Figur 11 – Koncernstruktur før og efter tilbagesalg til udstedende selskab, egen tilvirkning 

I forhold til finansieringen af tilbagesalget vil det være Fiktiv A/S, der vil stå for den. Udgangspunktet for 

finansieringskravet vil være på baggrund af de tidligere beregnet værdier af Fiktiv A/S, som er baseret på 

regnskaber til og med 2015. På den baggrund vil finansieringskravet for Fiktiv A/S være t.kr. 9.673, som er 

værdien af Senior Holding ApS’ aktiebeholdning.   

Ud fra cashflowet og de nøgletal, som er beregnet på baggrund af 2015 regnskabet, ser finansieringskravet 

for Fiktiv A/S ud til at kunne give problemer. Det vil derfor kræve, at Hans Junior og Jens Jensen som de nye 

ejere gennem deres holdingselskaber får vendt udviklingen til, at der skabes stabile regnskabs- og 

likviditetsmæssige overskud.  

Da tilbagesalget af aktier først anbefales at ske efter 3 år, vil der skulle ske en ny værdiansættelse af 

virksomheden, hvorfor ultimo værdierne for 2015 ikke vil kunne finde anvendelse. Derudover vil 

finansieringskravet kunne være steget i de 3 år, såfremt Hans Junior og Jens Jensen efter at være indtrådt i 

ejerkredsen har formået at skabe en værditilvækst i Fiktiv A/S i perioden for 2015 og frem til hvor, det ønskes 

at foretage tilbagesalget.  

Sker der derimod ingen værditilvækst, vil det kunne konstateres, at generationsskiftet har været en forkert 

beslutning.  Hovedsageligt vil det skyldes, at de nye ejere ikke har haft en chance for at løfte 

finansieringskravet i Fiktiv A/S, som vil skulle bruges til tilbagekøbet.  Der er ikke foretaget beregninger 
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herpå, da det ikke er muligt at give et bud på, hvordan værdiansættelsen vil se ud efter 3 år og dermed også 

værdien af tilbagesalget.  

Selve værdien af egenkapitalen i Fiktiv A/S vil som følge af tilbagesalget og kapitalnedsættelsen svare til 

aktiebeholdningen i Jensen Holding ApS og i Junior Holding ApS.   

Efter den foretagne kapitalnedsættelse vil der for Fiktiv A/S opstå en udfordring i form af, at 

selskabskapitalen vil komme under minimumsgrænsen for selskabskapital i aktieselskaber jf. SL § 119. Der vil 

typisk i forlængelse af en kapitalnedsættelse i forbindelse med tilbagesalg af aktier også ske en 

kapitalforhøjelse. På den måde vil aktiekapitalen i Fiktiv A/S komme op på kr. 500.000. Kapitalforhøjelsen vil 

nemmest ske ved, at både Jensen Holding ApS og Junior Holding ApS begge køber nye aktier til kurs 100, og 

begge gennem deres holdingselskaber betaler hver kr. 150.000 til Fiktiv A/S. Da selskabskapitalen ved 

kapitalnedsættelsen er kr. 200.000, vil der skulle betales kr. 300.000 ind til selskabskapitalen, så den igen er 

kr. 500.000.  

9.1.3.2.  AB modellen 

En anden måde at kunne afslutte generationsskiftet på, kunne være at anvende AB modellen. Da udstedelse 

af nye aktier ikke vil være det samme som at afstå aktier, vil holdingkravet stadig være overholdt ved, at AB 

modellen vil finde anvendelse. Ved at holdingkravet stadig overholdes, vil der stadig opretholdes 

skattefriheden efter det objektive regelsæt. 

En opdeling af aktieklasserne kræver, at der bliver ændret vedtægter i Fiktiv A/S, således at der gives 

mulighed for udstedelse af nye A- og B aktier, hvor der vil være ret til forlodsudbytte på A-aktierne, som 

Hans Senior ejer. Det vil være Hans Senior, som vil skulle foretage ændringen af vedtægter som følge af, at 

han har bestemmende indflydelse af Fiktiv A/S. 

I forhold til planlægningen af generationsskiftet og til at benyttet AB modellen vil det være en klar fordel, at 

der inden gave- og aktieoverdragelsen sker en vedtægtsændring, som vil gøre, at de 40 % af aktierne i Fiktiv 

A/S, som Hans Senior overdrager, er B-aktier. På den måde vil man allerede have opdelingen i A- og B-aktier, 

og dermed vil det undgås, at der skal der skal tegnes yderligere kapital for Jensen Holding ApS og Junior 

Holding ApS, som også vil skulle finde yderligere kapital til at finansiere dette.  

I forhold til modellen for tilbagesalg til udstedende selskab vil det ved AB modellen være muligt at foretage 

beregninger over, hvad forlodsudbytteretten skal være, og hvor lang en periode, den skal udloddes over.   
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Da Hans Senior ved at modtage udbytte frem for kontantvederlag indgår en risiko, vil han skulle godtgøres 

ved et rentetillæg ud over den beregnede forlods udbytteret. Rentetillægget fastsættes til 6,3, som svarer til 

markedsrenten efter senest afsagt skattedom.52 

Det forudsættes, at forlodsudbyttet vil kunne udloddes over de næste 7 år, efter ophørsspaltningen er 

foretaget, såfremt Fiktiv A/S vil være en sund og stabil virksomhed, som leverer tilstrækkeligt gode resultater 

til, at udbyttet kan udloddes. Det vil igen skulle påses, at selskabet inden for en 7 årig periode vil have 

mulighed for at levere resultaterne.  

Beregningen af forlods udbytteretten kan se således ud:  

    
Selskabskapital 500.000 
    
Beregnet værdi a aktier 20.152.204 
    
Ejerandel 60% 
    
Forlods udbytteret 20.152.204 
    
Renter 1.269.589 
      

                               Tabel 8 - Beregning af forlods udbytteretten, egen tilvirkning 

Beregningen viser, at Hans Senior vil modtage en forlods udbytteret på t.kr. 20.152 samt et rentetillæg på 

1.269 t.kr. Når Hans Senior har modtaget sit forlodsudbytte, vil Hans Junior og Jens Jensen gennem deres 

holdingselskaber have mulighed for at købe A-aktierne af Hans Senior, som vil betyde, at begge vil eje 50 % 

af Fiktiv A/S gennem deres holdingselskab.  

Når forlodsudbytteretten er fuldt udbetalt til Senior Holding ApS, vil forskellen mellem aktieklasserne 

ophæves, og generationsskiftet vil kunne afsluttes, uden Hans Junior og Jens Jensen behøver at indhente 

yderligere finansiering til at købe de resterende aktier, som Hans Senior besidder.   

 

 

 

 

                                                           
52 http://www.beierholm.dk/seneste-nyt/nyhed-singlevisning/article/generationsskifte.html  
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9.2. Løsningsforslag 2 

Nærværende løsningsforslag er opdelt i 4 faser. De 4 faser er skitseret i figuren nedenfor. 

 
Figur 12 – Faser i løsningsforslag 2, egen tilvirkning  

Som for løsningsforslag 1 illustreres flowet i koncernstrukturen i de 4 ovenstående faser i figuren nedenfor. 

Koncerndiagrammerne vil senere, i forbindelse med gennemgangen af løsningsforslaget, blive gengivet 

under gennemgangen af de enkelte faser. 

 

 
Figur 13 – Koncernflow for løsningsforslag 1, egen tilvirkning 

Den første fase vil være en aktieombytningen af aktier i Fiktiv A/S. Hans Senior opnår ved aktieombytningen 

en holdingstruktur, således at der ved senere frasalg eller overdragelse af aktierne i Fiktiv A/S ikke udløses 

skat. Aktierne i Fiktiv A/S falder ind under reglerne for datterselskabsaktier, jf. afsnit 6.1.1.2.1, da 

aktieombytningen foretages skattefrit med tilladelse fra SKAT, da opnåelse af koncernstruktur, jf. afsnit 

8.7.2.1, vil være en tilstrækkelig begrundelse til at opnå tilladelse. 

 

Fase 2 i løsningsforslaget vil være grenspaltning af Fiktiv A/S, hvor driften i selskabet, eksisterende aktiver og 

passiver uden ejendom og værdipapirer udspaltes til et særskilt selskab. Dette gøres, da Hans Senior således 

får udskilt ejendommen og værdipapirerne fra den iboende driftsrisiko, som det vurderes er forbundet med 

driften af Fiktiv A/S. Samtidig betyder det også for Hans Junior og Jens Jensen, at de ikke skal købe eller 

overtage likvider, værdipapirer samt friværdien i ejendommen, som Fiktiv A/S har oparbejdet gennem de 

senere år. Ved fraspaltningen af driften i Fiktiv A/S vil Hans Senior også, som han ønsker, have mulighed for 
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at opretholde sin levestandard, som var et af hans krav til generationsskiftet, jf. afsnit 5, da det må forventes, 

at værdipapirerne løbende giver et afkast, ligesom ejendommen vil kunne udlejes til det nye selskab, hvorfra 

driften fra det ”gamle” Fiktiv A/S føres videre. 

 

I fase 3 af omstruktureringen overdrager Hans Senior anparterne i det nye selskab med succession til Hans 

Junior og Jens Jensen. Overdragelse med succession sker med baggrund i, at Hans Junior, som beskrevet i 

afsnit 5, ikke har likvider i betydelig grad, således at han helt eller i nogen grad vil kunne finansiere 

overtagelsen af Fiktiv A/S med noget væsentligt vederlag. Hvad angår Jens Jensen, er det i afsnit 5 oplyst, at 

han har egenfinansiering på t.kr. 1.000.  

 

Fase 4 vil være aktieombytning af henholdsvis Hans Juniors og Jens Jensens anparter, således at de hver især 

etablerer en holdingstruktur. Argumentationen herfor er, at Hans Junior og Jens Jensen således har mulighed 

for løbende at kunne flytte akkumulerede overskud fra fraspaltede Fiktiv II ApS over i deres respektive 

holdingselskaber, hvorved overskuddet er adskilt fra den iboende driftsrisiko i Fiktiv II ApS. 

9.2.1. Fase 1 – Aktieombytning af Fiktiv A/S 

I den første fase af generationsskiftet foretager Hans Senior en skattefri aktieombytning med tilladelse fra 

SKAT. Hans Senior opnår hermed en holdingstruktur, hvor løbende overskud kan flyttes til holdingselskabet 

skattefrit, da aktierne i Fiktiv A/S vil være datterselskabsaktier i Hans Seniors holdingselskab.  

 

Koncernstrukturen kan skitseres som følger efter aktieombytningen. 

 
Figur 14 – Koncernstruktur efter aktieombytning af Fiktiv A/S, egen tilvirkning 
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For Hans Senior vil anparterne i det nye selskab, Hans Senior Holding ApS, være anskaffet samtidigt med 

aktierne i Fiktiv A/S og til samme anskaffelsessum og samme hensigt. 

Balancen i det nye Hans Senior Holding ApS kan efter aktieombytningen opstilles som følger: 

Åbningsbalance Hans Senior Holding ApS 
  
Aktiver 
  
Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i Fiktiv A/S 15.891.308 
  
Aktiver i alt 15.891.308 
  
  
Passiver 
  
Egenkapital 
Selskabskapital 50.000 
Overkurs ved emission 15.841.308 
  
Egenkapital i alt 15.891.308 
  
Passiver i alt 15.891.308 
Tabel 9 – Åbningsbalance i Hans Senior Holding ApS, egen tilvirkning 

9.2.2. Fase 2 – Grenspaltning af Fiktiv A/S 

I ovenstående afsnit 8 er grenspaltning gennemgået. Denne model giver mulighed for at opdele Fiktiv A/S’ 

aktiviteter i flere særskilte og selvstændige grene. Som beskrevet ovenfor i afsnit 8.5 kan dette være en 

fordel, da ikke driftsrelaterede aktiver eller overskydende kapital kan udskilles særskilt fra den driftsmæssige 

risiko i virksomheden. 

 

Som det er oplyst i bilag 1, ejer Fiktiv A/S en ejendom med en bogført værdi på DKK 8,225 mio., som ikke er 

belånt pr. 31. december 2015. Herudover har Fiktiv A/S en beholdning af værdipapirer. Disse aktiver har ikke 

nogen direkte tilknytning til driften af kerneforretningen i Fiktiv A/S. 

 

En udskillelse af driftsaktiviteten fra ejendommen og værdipapirer kan både ske skattepligtigt og skattefrit. 

En skattepligtig omstrukturering kan være relevant i de tilfælde, hvor der ikke påhviler aktiviteten for den 

eller de udskilte virksomheder nogen, eller minimal, latent skatteforpligtelse.  
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Den skattefrie omstrukturering medfører, som navnet angiver, ingen skat. Anvendelse af skattefri 

omstrukturering vil derfor være en fordel i de tilfælde, hvor der ved udskillelsen af aktiviteten påhviler de 

udskilte aktiver en væsentlig latent skatteforpligtelse. En sådan skatteforpligtelse vil typisk påhvile aktiver 

som ejendomme samt den goodwill, der medtages i forbindelse med omstruktureringen. 

 

Det er dog et krav ved den skattefrie omstrukturering for udskillelsen af aktiviteten i Fiktiv A/S, at de kan 

fungere selvstændigt fra ejendommen og værdipapirerne. Da det som beskrevet ovenfor forudsættes, at 

aktiviteten i Fiktiv A/S ikke har nogen tilknytning til ejendommen og værdipapirerne, kan aktiviteten i Fiktiv 

A/S godt udskilles ved en skattefri grenspaltning. 

 

Ved skattepligtig omstrukturering er der derimod ingen krav til, at det er en hel gren af virksomheden, der 

udskilles. Anvendes skattepligtig omstrukturering, er der valgfrihed i forhold til, hvilke aktiver der udskilles. 

Således vil en skattepligtige grenspaltning af eksempelvis en ejendom godt kunne foretages uden at medtage 

en eventuel gæld vedrørende ejendommen. Skattepligtig omstrukturering vil, som beskrevet tidligere, dog 

kun være relevant i de tilfælde, hvor der er ingen eller en meget lille latent skatteforpligtelse. 

 

Med henvisning til uddraget fra Fiktiv A/S’ seneste årsrapport for 201553 ses det, at der påhviler Fiktiv A/S en 

udskudt skatteforpligtelse på t.kr.178, hvor t.kr. 370 kan tilskrives ejendommen. Den udskudte skat 

vedrørende Fiktiv A/S’ driftsmidler udgør et skatteaktiv på t.kr 192, se beregningen nedenfor. 

 

  
Regnskabsmæssig 

værdi Skattemæssig værdi Tidsmæssig forskel 
        
Ejendomme 8.225.000 6.650.000 1.575.000 
Driftsmidler 70.000 887.256 -817.256 
      0 
I alt 8.295.000 7.223.756 757.744 
        
UDSKUDT SKAT ULTIMO 23,5 % 178.070 
        
  Tidsmæssig forskel Skattesats Udskudt skat 
Udskudt skat vedrørende ejendom 1.551.000 23,5 %  370.125  
Udskudt skat vedrørende driftsmidler -479.756 23,5 %  -192.055 
Udskudt skat i alt     178.070 
Tabel 10 – Udskudt skat ultimo 2015, Fiktiv A/S, egen tilvirkning. 

                                                           
53 Uddrag fra Fiktiv A/S årsrapport 2015, bilag 1 
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Ovenstående beregning viser, at der for den primære aktivitet i Fiktiv A/S er et skatteaktiv vedrørende 

driftsmidlerne i Fiktiv A/S. Således er der derfor umiddelbart ingen latent forpligtelse vedrørende 

overdragelse af aktiviteten i Fiktiv A/S. Dette taler for, at grenspaltningen kan foretages skattepligtigt, da 

ingen skat vil blive udløst ved grenspaltningen. 

 

Værdiansættelsen af Fiktiv A/S i afsnit 7.2 ovenfor viser imidlertid, at der i Fiktiv A/S er en goodwill på t.kr. 

5.600. Da den skattemæssige anskaffelsessum af den oparbejde goodwill er kr. 0, vil den udskudte skat af 

denne goodwill skulle indgå i overdragelsen af den primære aktivitet i Fiktiv A/S.  

 

Den udskudte skat ved overdragelsen af den primære aktivitet i Fiktiv A/S kan derfor opgøres som følger: 

  
Regnskabsmæssig 

værdi Skattemæssig værdi Tidsmæssig forskel 
        
Goodwill 5.600.000 0 5.600.000 
Driftsmidler 70.000 887.256 -817.256 
      0 
I alt 8.295.000 7.223.756 4.782.744 
        
UDSKUDT SKAT ULTIMO 23,5 % 1.123.945 
Tabel 11 – Udskudt skat Fiktiv A/S ved overdragelse af den primære aktivitet i Fiktiv A/S 

Den udskudt skat inklusive goodwill viser jf. ovenstående en latent skatteforpligtelse på t.kr. 1.124.945, som 

vil blive udløst, hvis grenspaltningen foretages skattepligtigt. Dette forhold taler for, at grenspaltningen 

foretages skattefrit, således at selskabet, der overtager aktiviteten for Fiktiv A/S, succederer i den latente 

skatteforpligtelse. 

 

Den skattefrie grenspaltningen kan, som beskrevet i afsnit 8.5.2, ske med eller uden tilladelse fra SKAT. Ved 

den skattefri grenspaltning med tilladelse skal de objektive regler iagttages, se afsnit 8.5.2.1 ovenfor. Dette 

betyder blandt andet, at grenspaltningen skal være forretningsmæssigt begrundet. 

 

Ved skattefri grenspaltning uden tilladelse er det de subjektive regler, som skal iagttages, se afsnit 8.5.2.2. 

Her kan grenspaltningen foretages umiddelbart, det er dog et krav, at aktierne eller anparterne ikke afstås 

indenfor en 3 års periode. 
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Skatteministeriet har offentliggjort i TfS 1996, 899 SKM, at et generationsskifte vil være en tilstrækkelig 

forretningsmæssig begrundelse, hvorfor denne argumentation kan bruges til at få tilladelse fra SKAT, 

hvorved man undgår holdingkravet, såfremt grenspaltningen foretages uden tilladelse.54 

 

Det vurderes således, at den primære aktivitet i Fiktiv A/S kan spaltes fra ejendommen og værdipapirerne, 

hvorfor det anbefales at foretage en skattefri grenspaltning med tilladelse fra SKAT, således at holdingkravet 

undgås, og anparterne derfor umiddelbart herefter kan overdrages til Hans Junior og Jens Jensen med 

succession eller ved skattepligtig overdragelse. 

 

Den skattefrie overdragelse kan foretages til enten et nyt eller et eksisterende selskab. For overdragelse af 

den primære aktivitet i Fiktiv A/S vil det være oplagt, at Hans Senior stifter et nyt selskab, hvortil aktiviteten 

overdrages. 

 

Koncernstrukturen efter grenspaltningen af den primære aktivitet kan skitseres som i figuren nedenfor. 

 
Figur 15 – Koncernstruktur efter grenspaltning af Fiktiv A/S 

 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 8.5.2 kan vederlæggelsen i forbindelse med grenspaltningen ske ved, at hele 

vederlaget modtages som aktier eller anparter eller som en kombination af aktier eller anparter og en 

kontantudligningssum. 
                                                           
54 Den juridiske vejledning C.D.6.1.4.8 – Generationsskifte, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1945280&vId=211712 
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Efter grenspaltningen af Fiktiv A/S kan åbningsbalancerne for Fiktiv A/S og Fiktiv II ApS opstilles som følger, 

såfremt hele vederlaget vedlægges som anparter: 

 

Fiktiv A/S, efter spaltning   Fiktiv A/S, efter spaltning 
AKTIVER   AKTIVER 

 Goodwill   -          Goodwill   5.600.000     
 Immaterielle anlægsaktiver   -          Immaterielle anlægsaktiver   5.600.000     
          
 Grunde og bygninger   8.225.000        Grunde og bygninger    
 Driftsmidler       Driftsmidler   70.000     
 Materielle anlægsaktiver   8.225.000        Materielle anlægsaktiver   70.000     
          
 ANLÆGSAKTIVER   8.225.000        ANLÆGSAKTIVER   5.670.000     
          
 Varebeholdninger   -          Varebeholdninger   4.155.000     
          
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser       Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   4.850.000     
 Andre tilgodehavender       Andre tilgodehavender   42.108     
 Udskudt skat vedrørende driftsmidler       Udskudt skat vedrørende driftsmidler   192.055     
 Tilgodehavender   -          Tilgodehavender   5.084.163     
          
 Værdipapirer   2.350.000        Værdipapirer    
          
 Likvide beholdninger       Likvide beholdninger   1.472.259     
          
 OMSÆTNINGSAKTIVER   2.350.000        OMSÆTNINGSAKTIVER   10.711.422     
          
 AKTIVER   10.575.000        AKTIVER   16.381.422     
          

 PASSIVER     PASSIVER  
 Selskabskapital   500.000        Selskabskapital   50.000     
 Overført overskud   9.704.875        Overført overskud   9.864.433     
 EGENKAPITAL   10.204.875        EGENKAPITAL   9.914.433     
          
 Hensættelse til udskudt vedr. ejendomme   370.125        Hensættelse til udskudt vedr. ejendomme    
 Hensættelse til udskudt vedr. goodwill   -          Hensættelse til udskudt vedr. goodwill   1.372.000     
 HENSATTE FORPLIGTELSER   370.125        HENSATTE FORPLIGTELSER   1.372.000     
          
 Leverandører af varer og tjenesteydelser       Leverandører af varer og tjenesteydelser   4.006.937     
 Selskabsskat       Selskabsskat   758.909     
 Mellemregning Fiktiv A/S   -          Mellemregning Fiktiv A/S    
 Anden gæld       Anden gæld   329.143     
 Kortfristede gældsforpligtelser   -          Kortfristede gældsforpligtelser   5.094.989     
          
 GÆLDSFORPLIGTELSER   -          GÆLDSFORPLIGTELSER   5.094.989     
          
 PASSIVER   10.575.000        PASSIVER   16.381.422     
Tabel 12 – Åbningsbalancer efter grenspaltning af Fiktiv A/S med anparter som vederlag, egen tilvirkning 

Såfremt hele vederlaget i forbindelse med grenspaltningen erlægges som anparter, modtager Hans Senior 

Holding ApS anparter i nystiftede Fiktiv II ApS, svarende til handelsværdien af de overdragne aktiver og 

forpligtelser, inkl. goodwill beregnet i afsnit 7.2 ovenfor. 
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Nedenfor er opstillet åbningsbalancerne for henholdsvis Fiktiv A/S og Fiktiv II ApS efter grenspaltningen, 

såfremt vederlaget sker både med anparter og en kontantudligningssum: 

 

Fiktiv A/S, efter spaltning   Fiktiv II ApS, efter spaltning 
AKTIVER 

 
AKTIVER 

 Goodwill   -       
 

 Goodwill   5.600.000     
 Immaterielle anlægsaktiver   -       

 
 Immaterielle anlægsaktiver   5.600.000     

    
 

    
 Grunde og bygninger   8.225.000     

 
 Grunde og bygninger    

 Driftsmidler    
 

 Driftsmidler   70.000     
 Materielle anlægsaktiver   8.225.000     

 
 Materielle anlægsaktiver   70.000   

    
 

    
 ANLÆGSAKTIVER   8.225.000     

 
 ANLÆGSAKTIVER   5.670.000     

    
 

    
 Varebeholdninger   -       

 
 Varebeholdninger   4.155.000     

    
 

    
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    

 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   4.850.000     

 Andre tilgodehavender    
 

 Andre tilgodehavender   42.108     
 Udskudt skat vedrørende driftsmidler    

 
 Udskudt skat vedrørende driftsmidler   192.055     

 Tilgodehavender   -       
 

 Tilgodehavender   5.084.163     
    

 
    

 Værdipapirer   2.350.000     
 

 Værdipapirer    
    

 
    

 Likvide beholdninger    
 

 Likvide beholdninger   1.472.259     
    

 
    

 OMSÆTNINGSAKTIVER   2.350.000     
 

 OMSÆTNINGSAKTIVER   10.711.422     
    

 
    

 AKTIVER   10.575.000     
 

 AKTIVER   16.381.422     
    

 
    

 PASSIVER  
 

 PASSIVER  
 Selskabskapital   500.000     

 
 Selskabskapital   50.000     

 Overført overskud  -209.558     
 

 Overført overskud   9.864.433     
 EGENKAPITAL   290.442     

 
 EGENKAPITAL   9.914.433     

    
 

    
 Hensættelse til udskudt vedr. ejendomme   370.125     

 
 Hensættelse til udskudt vedr. ejendomme    

 Hensættelse til udskudt vedr. goodwill   -       
 

 Hensættelse til udskudt vedr. goodwill   1.372.000     
 HENSATTE FORPLIGTELSER   370.125    

 
 HENSATTE FORPLIGTELSER   1.372.000     

    
 

    
 Leverandører af varer og tjenesteydelser    

 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser   4.006.937     

 Selskabsskat    
 

 Selskabsskat   758.909     
 Skyldigt udbytte   9.914.433     

 
 Skyldigt udbytte    

 Anden gæld    
 

 Anden gæld   329.143     
 Kortfristede gældsforpligtelser   9.914.433     

 
 Kortfristede gældsforpligtelser   5.094.989     

    
 

    
 GÆLDSFORPLIGTELSER   9.914.433     

 
 GÆLDSFORPLIGTELSER   5.094.989     

    
 

    
 PASSIVER   10.575.000        PASSIVER   16.381.422     

Tabel 13 -  Åbningsbalancer efter grenspaltning af Fiktiv A/S med anparter og kontantudligningssum som vederlag, egen 
tilvirkning 

I ovenstående balance ses det, at der for Fiktiv A/S, i forbindelse med at vederlaget erlægges med kontant 

udligningssum, opstår et skyldigt udbytte til Hans Senior Holding ApS. Udlodningen af udbyttet udløser ikke 

nogen skat, da Hans Senior Holding ApS’ anparter i Fiktiv A/S er datterselskabsaktier. Hans Senior Holding 
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ApS’s anskaffelsessum i Fiktiv II ApS vil som følge af den modtagne udbytte være reduceret til kr. 50.000, 

mod en anskaffelsessum på kr. 9.914.433, såfremt hele vederlaget erlægges som anparter. 

 

Balancen, hvad enten vederlaget modtages som anparter alene eller med en kombination af anparter og en 

kontantudligningssum, kan efter grenspaltningen af Fiktiv A/S for Hans Senior Holding ApS kunne opstilles 

som følger: 

 

Balance Hans Senior Holding ApS 
 

Balance Hans Senior Holding ApS 
Anparter som vederlag alene 

 

Anparter og kontant udligningssum som 
vederlag 

  
 

  
Aktiver 

 
Aktiver 

  
 

  
Finansielle anlægsaktiver 

 
Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i Fiktiv A/S 10.204.875 
 

Kapitalandele i Fiktiv A/S 290.442 
Kapitalandel i Fiktiv II ApS 9.914.433 

 
Kapitalandel i Fiktiv II ApS 9.914.433 

  
 

  
 

  
 

  
Tilgodehavende udbytte 0 

 
Tilgodehavende udbytte 9.914.433 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

Aktiver i alt 20.119.308 
 

Aktiver i alt 20.119.308 
  

 
  

Passiver 
 

Passiver 
  

 
  

Egenkapital 
 

Egenkapital 
Selskabskapital 50.000 

 
Selskabskapital 50.000 

Overkurs ved emission 20.069.308 
 

Overkurs ved emission 20.069.308 
  

 
  

Egenkapital i alt 20.119.308 
 

Egenkapital i alt 20.119.308 
  

 
  

Passiver i alt 20.119.308 
 

Passiver i alt 20.119.308 
Tabel 14 – Balancer for Hans Senior Holding ApS efter grenspaltning, egen tilvirkning 

9.2.3. Fase 3 – Overdragelse med succession af anparterne i Fiktiv II ApS 

I fase 3 overdrager Hans Senior Holding ApS anparterne i Fiktiv II ApS med succession til Hans Junior og Jens 

Jensen. Overdragelsen sker henholdsvis som en gaveoverdragelse til Hans Junior og som en 

anpartsoverdragelse til Jens Jensen. 
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I forbindelse med gaveoverdragelsen af 50% anparterne i Fiktiv II ApS skal der afregnes gaveafgift for det 

beløb af anparternes værdi, der overstiger kr. 60.700. Gaveafgiften, der skal afregnes, kan opgøres til kr. 

571.714. Hans Senior og Hans Junior hæfter, jf. afsnit 6.1.5.1, solidarisk for gaveafgiften, hvorfor denne kan 

afregnes af Hans Senior, uden det udløser yderligere afgift. 

Beregningen af gaveafgiften er opstillet nedenfor. 

Gaveoverdragelse Hans Junior 
  

    
  

Aktiernes samlede værdi efter 2000-9 
cirkulæret 9.914.433 
  

    
  

Gaveandel på 50 % heraf 
  

4.957.217 
  

    
  

Forholdsmæssig andel af anskaffelsessum 
 

25.000 
            
Avance 

    
4.932.217 

  
    

  
Beskatningsgrundlag       4.932.217 
  

    
  

Passivpost som er 22 % heraf     -1.085.088 
  

    
  

  
    

  
Gavens værdi 

   
4.957.217 

  
    

  
Bundfradrag 

   
-60.700 

  
    

  
Passivpost 

    
-1.085.088 

  
    

  
Samlet gaveafgiftsgrundlag     3.811.429 
  

    
  

Gaveafgift 15 %       571.714 
            
Tabel 15 – Beregning af gaveafgift i forbindelse med overdragelse til Hans Junior 

Da Jens Jensen alene ønsker at deltage i generationsskiftet på lige vilkår med Hans Junior, overdrages de 

resterende 50% af Fiktiv II ApS også til Jens Jensen. Handelsværdien er for Jens Jensen som for Hans Junior 

kr. 4.957.217, som Jens Jensen skal købe, da Jens Jensen ikke er en del af den personkreds, som kan modtage 

anparterne som gave. 
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Handelsværdien af anparterne, Jens Jensen succederer i, kan opgøres som følger: 

Aktieoverdragelse Jens Jensen 
  

    
  

Aktiernes samlede værdi efter 2000-9 cirkulæret 9.914.433 
  

    
  

Overdragelse på 50 % heraf 
  

4.957.217 
  

    
  

Forholdsmæssig andel af anskaffelsessum   25.000 
  

    
  

Fortjeneste 
   

4.932.217 
  

    
  

Beskatningsgrundlag       4.932.217 
  

    
  

Aktieavancebeskatning 
  

  
  

    
  

Aktiebeskatning 27 % af første 99.800 
 

26.946 
  

    
  

Aktiebeskatning 42 % af resten (4.932.217-99.800) 2.029.615 
  

    
  

Samlet beskatning       2.056.561 
  

    
  

Aktieoverdragelse på 50 % af aktiebeholdning 4.957.217 
  

    
  

Fradrag for aktiebeskatningen 
  

-2.056.561 
  

    
  

Handelsprisen for de 50% af aktiebeholdning 2.900.656 
            

Tabel 16 – Opgørelse af handelsprisen på 50% andel af Fiktiv II ApS, egen tilvirkning 

Det kan diskuteres, om ovenstående handelspris er acceptabel for ham, da han som tidligere oplyst har kr. 

1.000.000 i egenfinansiering og derfor skal ud at hente næsten kr. 2.000.000 i fremmed finansiering. I forhold 

til handelsprisen er det også værd at have in mente, at Jens Jensen også overtager Hans Seniors 

skatteforpligtelse på anparterne.  Dette bør derfor også indgå som en del af Jens Jensens overvejelser. 

9.2.4. Fase 4 – Aktieombytning af anparterne i Fiktiv II ApS 
Fase 4 i generationsskiftet er, som beskrevet i starten af nærværende afsnit, at Hans Junior og Jens Jensen 

foretager en skattefri aktieombytning af deres anparter i Fiktiv II ApS. Således etablerer de hver især en 

holdingstruktur og kan derved risikoafgrænse den overskydende kapital i Fiktiv II ApS fra driftsrisiko, ved at 

de skattefrit udlodder overskydende kapital og likviditet til deres respektive holdingselskaber. 

Koncernstrukturen efter gennemførelsen af generationsskiftet kan skitseres som følger: 
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Figur 16 – Koncernstruktur efter generationsskifte af Fiktiv A/S 

Da aktieombytningen sker i umiddelbar forlængelse af succession af anparter, vil der ikke være nogen 

forskydning i anskaffelsessummen på anparter og handelsværdien, hvorfor aktieombytningen ikke vil udløse 

skat og derfor kan foretages skattepligtigt. 

 

Ved aktieombytningen ombytter Hans Junior og Jens Jensen deres anparter i Fiktiv II ApS med anparter i 

deres indskudte holdingselskab. Hans Junior og Jens Jensen vil således efter aktieombytningen have anparter 

i deres respektive holdingselskaber, hvor anskaffelsessummen svarer til den anskaffelsessum, deres 

oprindelige anparter i Fiktiv II ApS havde. Hans Juniors og Jens Jensens holdingselskaber modtager omvendt 

anparterne i Fiktiv II ApS, med den andel Hans Junior og Jens Jensen succederede i og til samme 

anskaffelsessum.  
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9.3. Delkonklusion 

Der er i dette kapitel set på to mulige løsningsforslag, som menes at ville være med til at optimere, hvordan 

generationsskiftet i Fiktiv A/S kan ske. De modeller, der er anvendt i løsningsforslagene, anses for at være de, 

som findes bedst anvendelige for Fiktiv A/S.  

 

Formålet for Hans Senior ved generationsskiftet har været at opnå en minimal skattebetalingen og samtidig 

få sin søn, Hans Junior, til at indgå i den fremtidige ejerkreds af Fiktiv A/S og dermed være med til at drive 

selskabet videre.  For både Hans Senior og Hans Junior er der et ønske om ikke at skulle foretage en større 

gældsætning i forbindelse med generationsskiftet. I løsningsmodellerne er der også taget medarbejderen 

Jens Jensen med, som vil have de faglige kvaliteter og på den måde vil kunne komplementere Hans Junior i 

den videre drift af Fiktiv A/S. 

 

Selskabet har de seneste 5 år skabt overskud, og det er derfor vigtigt for parterne i generationsskiftet, at de 

kan opretholde overskudsgraden eller forøge den, således der stadig generes overskud til ejerne.  

 

I det første løsningsforslag vil Hans Junior modtage 20 % af aktierne i Fiktiv A/S som en gave af Hans Senior.  

Hans Junior succederer samtidig i Hans Seniors aktieandel, som betyder, at der ikke skal ske betaling af skat.  

Ved at Hans Junior modtager 20 %, betyder det også, at han bliver en del af ejerkredsen uden at have betalt 

for dette.  Jens Jensen køber også 20 % af Hans Seniors aktiebeholdning og succederer her i anskaffelsessum 

og tid.  

 

Der foretages herefter en aktieombytning, som gør, at der nu bliver etableret et fælles holdingselskab 

mellem Hans Senior, Hans Junior og Jens Jensen. Holdingselskabet vil blive spaltet umiddelbart efter i en 

ophørsspaltning, således de 3 parter nu får hvert sit holdingselskab, som vil have ejerandelene 60, 20 og 20 

af Fiktiv A/S, hvoraf Hans Senior vil eje holdingselskabet, som har en ejerandel på 60 %.  

 

For at afslutte generationsskiftet er der lagt op til, at dette kan foretages på 2 muligheder.  Den ene 

mulighed er, at 3 år fra den gennemførte ophørsspaltning vil Hans Senior kunne sælge sin aktieandel i Fiktiv 

A/S, som hans holdingselskab ejer, tilbage til Fiktiv A/S. På den måde vil Hans Juniors og Jens Jensens 

holdingselskaber i stedet for at eje hver 20 % af Fiktiv A/S i stedet eje 50 % af Fiktiv A/S.  
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Den anden måde, hvorpå generationsskiftet vil kunne afsluttes på, er igennem AB modellen. Men for at AB 

modellen kan finde anvendelse, skal der være sket en vedtægtsændring, som gør, at selskabskapitalen består 

af A- og B-aktier. Dette foreslås det at gøre, inden der sker overdragelse af aktier til Hans Junior og Jens 

Jensen. Derved vil de 2 få overdraget B-aktierne. Hans Senior vil over en 7 årig periode modtage 

forlodsudbytte samt rentetillæg. Når dette forlodsudbytte er udbetalt, vil generationsskiftet kunne afsluttes, 

uden at Hans Junior og Jens Jensen skal indhente yderligere finansiering. 

 

Ved dette løsningsforslag vil det være Jens Jensen, der vil have den største omkostning, da han skal afregne 

kr. 2.371.954 samt kr. 150.000, hvis der vælges at anvende tilbagesalg til udstedende selskab. Vælger Hans 

Senior at betale gaveafgiften på kr.  465.757, vil Hans Junior kun skulle betale kr. 150.000, hvis 

generationsskiftet afsluttes med tilbagesalg til udstedende selskab for at oparbejde den fornødne 

selskabskapital.  

 

Det, provenu som Hans Senior vil få, vil være vederlaget, som han modtager fra Jens Jensen ved salg af 20 % 

af aktierne. Det vil enten være værdien af tilbagesalget af de 60 % af aktierne til Fiktiv A/S eller 

forlodsudbyttet plus rentetillægget, hvis AB modellen vælges som afslutning på generationsskiftet.  

Heri vil der også være modregning af gaveafgiften og udbytteskatten i takt med udlodning, hvad enten det 

sker som almindeligt udbytte eller som del af forlodsudbytte, hvis den metodes vælges.  

 

Provenuet, som Hans Senior vil modtage, vil som udgangspunkt være mindre end den beregnede værdi af 

Fiktiv A/S efter 2000-cirkulæret på t.kr. 20.152, som følge af at Hans Senior forærer Hans Junior 20 % af Fiktiv 

A/S. 

 

I det andet løsningsforslag foretager Hans Senior en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT, således 

Hans Senior etablerer en holdingstruktur. 

 

Herefter foretages der en grenspaltning med tilladelse af Fiktiv A/S, hvor kerneforretningen i Fiktiv A/S 

udskilles fra selskabets ejendom og værdipapirer. Grenspaltningen foretages skattefrit med tilladelse, 

således Hans Senior Holding ApS ikke bliver beskattet af den goodwill, som er beregnet for Fiktiv A/S. 

 

Vederlaget for anparter kan Hans Senior Holding ApS enten få som anparter alene, hvor anparternes 

anskaffelsessum er handelsværdien på de overdragne aktiver og forpligtelser, inklusive goodwill. Alternativt 
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kan Hans Senior Holding ApS vælge at få dele af vederlaget som en kontant udligningssum. Såfremt Hans 

Senior Holding ApS vælger at få dele af vederlaget som en kontantudligningssum, udloddes 

udligningssummen som udbytte til Hans Senior Holding ApS. Da der er tale om datterselskabsaktier, udløses 

der ingen skat. 

  

Efter grenspaltningen af Fiktiv A/S, hvor kerneforretningen spaltes til det nye selskab Fiktiv II ApS, overdrages 

anparterne i Fiktiv II ApS, ved at Hans Senior Holding ApS overdrager anparter med succession til Hans Junior 

og Jens Jensen. 

 

Overdragelsen af anparterne i Fiktiv II ApS til Hans Junior som gave udløser en gaveafgift på kr. 571.714. 

Afgiften kan med fordel afregnes af Hans Senior Holding ApS, uden at dette udløser yderligere gaveafgift.  

 

Handelsværdien, som Jens Jensen overtager, er beregnet til 2.900.656. Jens Jensen har inden 

generationsskiftet selv kalkuleret med at have ca. t.kr. 1.000 som egenkapital, hvilket betyder, at Jens Jensen 

har behov for et eksternt finansieringsbehov på ca. kr. 2,0 mio. til at købe 50 % af Fiktiv II ApS. Dette vil 

kunne skaffes via lånefinansiering, gældsbrev eller lignende.    

 

Efter overdragelsen af anparterne i Fiktiv II ApS foretager Hans Junior og Jens Jensen en aktieombytning af 

deres anparter i Fiktiv II ApS med anparter i hver deres indskudte holdingselskab, hvor Hans Junior og Jens 

Jensen modtager anparter i deres respektive holdingselskaber til anskaffelsessummen af deres anparter i 

Fiktiv II ApS. Holdingselskaberne overtager anparterne i Fiktiv II ApS til samme anskaffelsessum, som 

henholdsvis Hans Junior og Jens Jensen har erhvervet dem til. 
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10. Konklusion og perspektivering 

10.1. Konklusion 

Afhandlingens udgangspunkt har været at undersøge, hvordan et generationsskifte vil kunne gennemføres 

skattemæssigt optimalt for de involverede parter inden for de gældende skatteregler i dansk lov.  

 

Planlægningen af et generationsskifte kræver, at de involverede parter tidligt i processen foretager 

indledende overvejelser i forhold til, hvordan generationsskiftet skal foretages, med særligt sigte på 

planlægningen af de skattemæssige forhold. Planlægningen af et generationsskifte kræver ligeledes, at den 

bløde del af generationsskiftet, herunder ledelse og strategiske overvejelser, nøje overvejes i forhold til, 

hvem der skal overtage virksomheden, uden der sker splid blandt familien eller i medarbejdergruppen.  

 

Forløbet og tidshorisonten af et generationsskifte vil variere alt efter virksomhed, indehaver og kommende 

ejer samt deres krav og ønsker til generationsskiftet. Nærværende afhandling tager sit udgangspunkt i 

virksomheden Fiktiv A/S, som er en fiktiv casevirksomhed. Fiktiv A/S er ejet af Hans Senior, som har ønsket 

om en snarlig pension og derfor ønsker at overdrage virksomheden til sin søn, Hans Junior, og medarbejder 

Jens Jensen. Det er Hans Seniors ønske, at hans søn Hans Junior inddrages i virksomheden, og de har begge 

en forventning til at minimere både finansieringsbyrden og skattebetalingen i forbindelse med 

generationsskiftet. Ud over Hans Junior er det et ønske for Hans Senior, at nøglemedarbejderen Jens Jensen 

også deltager i generationsskiftet. Jens Jensen har udtrykt ønske om at deltage i generationsskiftet, blot det 

er på samme vilkår som Hans Junior.      

 

I forhold til skattelovgivningen er det særligt aktieavancebeskatning, som vil findes mest relevant i forhold til 

generationsskiftet. For personer beskattes aktieavancer og udbytter med op til 42 % for beløb over kr. 

49.900. Beskatning for selskaber bestemmes efter ejerandelen for det selskab, hvor der ejes aktier eller 

anparter. Som udgangspunkt er der skattefrihed for aktie og anparter, der er ejet mere end 10 % af et 

selskab, hvorfor løsningsmodeller, hvor holdingstruktur indgår, vil være relevant.  

 

Aktieavancebeskatningsloven giver mulighed for at foretage succession til nærtstående parter. Herudover 

giver aktieavancebeskatningsloven mulighed for, at nærtstående medarbejdere kan succedere på næsten 

samme vilkår som nærtstående parter. For både nærtstående parter og nærtstående medarbejdere gælder, 
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at successionsreglerne alene kan finde anvendelse, såfremt der ikke for den overdragene virksomhed er tale 

om en investeringsvirksomhed, samt at minimum 1 % af aktiebeholdningen overdrages.  

Overdrages aktier eller anparter som led i generationsskifte som en gave, beskattes nærtstående parter og 

medarbejdere ikke ens. For nærtstående parter gælder, at gaver over grundbeløbet på kr. 60.700 beskattes 

med 15 %. For nærtstående medarbejdere beskattes gaven fuldt ud som personlig indkomst.  

 

Værdiansættelsen af Fiktiv A/S er udgangspunktet for den økonomiske del af generationsskiftet. 

Værdiansættelsen er ikke reguleret ved lov, dog har SKAT udstedt nogle retningslinjer i form af cirkulærer til 

værdiansættelse af aktier, anparter og goodwill. De relevante cirkulærer er cirkulærerne 2000-09 og 2000-10 

samt 1982 cirkulæret, som dog er afskaffet med virkning pr. 5. februar 2015. For værdiansættelsen af Fiktiv 

A/S efter cirkulærerne 2000-09 og 2000-10 kan aktier og anparter for Fiktiv A/S opgøres til kr. 20.152.204, 

hvoraf kr. 5.600.000 vedrører goodwill. Efter 1982 cirkulæret er værdien af Fiktiv A/S beregnet til kr. 

23.731.074. Udgangspunktet for generationsskiftet af Fiktiv A/S vil være efter 2000-09 og 2000-10 

cirkulærerne, da disse cirkulærer har den laveste værdi. Ydermere kan generationsskiftet efter 1982 

cirkulæret, som tidligere nævnt, ikke anvendes efter den 5. februar 2015. 

 

Til vurdering af hvilke omstruktureringsmodeller, som kan danne grundlag for et generationsskifte af Fiktiv 

A/S, er der udarbejdet 2 løsningsforslag. Valget af modeller i løsningsforslagene skal findes i Hans Seniors, 

Hans Juniors og Jens Jensens krav til økonomi, minimeringen af skattebetaling og minimering af finansiering. 

 

I det første løsningsforslag overdrages der i alt 40% af aktierne i Fiktiv A/S til Hans Junior med 20% og Jens 

Jensen med 20%. Hans Junior modtager aktierne som succession med gaveelement af Hans Senior. 

Overdragelsen til Jens Jensen sker ligeledes med succession, men med vederlag i stedet for gaveelement. 

 

Overdragelsen til Hans Junior med gaveelement medfører en gaveafgift på kr. 465.757. Da Hans Junior ikke 

umiddelbart kan finansiere denne, anbefales det, at Hans Senior afregner gaveafgiften, da der ikke sker 

gaveafgiftsberegning på betaling af gaveafgift. 

 

Jens Jensen skal i forbindelse med overtagelsen af sin 20% andel af Fiktiv A/S afregne kr. 2.371.954. Dette 

beløb ligger over den kr. 1 mio., som Jens Jensen har i egenfinansiering, hvorfor Jens Jensen også skal finde 

fremmedfinansiering. 
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I forbindelse med overdragelsen af aktierne med succession til Hans Junior og Jens Jensen er det vigtigt at 

nævne, at begge overtager Hans Seniors skatteforpligtelse af den overdragne 20%-andel af aktierne. 

Efter overdragelsen af aktierne i Fiktiv A/S til Hans Junior og Jens Jensen foretager Hans Senior, Hans Junior 

og Jens Jensen sammen en aktieombytning af deres aktier i Fiktiv A/S, således de opnår en holdingstruktur, 

hvor Hans Senior ejer 60% af Fiktiv A/S via deres fælles holdingselskab, og Hans Junior og Jens Jensen hver 

ejer 20% af Fiktiv A/S via holdingselskabet. 

 

I forlængelse af aktieombytningen foretages en ophørsspaltning af deres fælles holdingselskab, således de 

hver især har deres eget holdingselskab. Ejerforholdet af Fiktiv A/S vil i denne forbindelse være uændret. 

Kombinationen af aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning forudsætter, at der er opnået tilladelse fra 

SKAT i forbindelse med omstruktureringerne, således de kan foretages i umiddelbar forlængelse af hinanden. 

 

Årsagen til, at der foretages ophørsspaltning efter aktieombytningen, er, at Hans Senior efter holdingkravet 

på 3 år kan sælge sine aktier i Fiktiv A/S skattefrit som datterselskabsaktier i holdingselskabet. 

 

Hans Seniors frasalg af sin resterende 60%-andel af aktierne i Fiktiv A/S kan ske ved 2 modeller. Den første 

model er tilbagesalg til udstedende selskab. Denne model tilgodeser Hans Junior og Jens Jensen, da 

finansieringsbyrden påhviler Fiktiv A/S. Hans Junior og Jens Jensen opnår derved fuldt ejerskab af Fiktiv A/S, 

uden det belaster deres private formue yderligere. 

 

Den anden model er AB modellen. Ved denne model kan det anbefales, at Hans Senior inden 

generationsskiftet igangsættes, opdeler aktiekapitalen i Fiktiv A/S i klasser, med 60% A-aktier og 40% B-

aktier. Med A-aktier følger en forlods udbytteret, som har til formål at godtgøre Hans Senior med udbytter, 

idet han ikke modtager kontanter ved salg af aktierne. Den forlods udbytteret er beregnet til kr. 20.152.204. 

Hans Senior skal således modtage udbytte for dette beløb over en periode, som er fastsat til 7 år fra 

ophørsspaltningen. Da den fremtidige indtjening i Fiktiv A/S ikke kan forudsiges, og det derfor ikke kan siges 

med sikkerhed, at Fiktiv A/S på de 7 år kan udlodde hele den forlods udbytteret til Hans Seniors 

holdingselskab, forrentes udbytteretten med 6,3%. 

 

Efter udløbet af den forlods udbytteret ophæves aktieklasserne, således Hans Junior og Jens Jensen kan 

modtage udbytte fra Fiktiv A/S via deres holdingselskaber.  Hans Junior og Jens Jensen kan via deres 
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holdingselskaber købe Hans Seniors resterende 60%-andel af aktierne i Fiktiv A/S til handelsværdien, som må 

forudsættes at være begrænset som følge af udlodningen på kr. 20.152.204. 

 

I forhold til om modellen med tilbagesalg til udstedende selskab eller AB modellen bør anvendes, må det 

anbefales, at tilbagesalg til udstedende selskab anvendes, da Fiktiv A/S ved denne model bærer 

finansieringsbyrden. Herudover er det ved AB modellen usikkert, hvorvidt Hans Senior kan nå at udnytte den 

forlods udbytteret på sine A-aktier, og der er ligeledes usikkert, hvilken værdi Hans Junior og Jens Jensen kan 

overtage Hans Seniors resterende aktier i Fiktiv A/S til.  

 

I det andet løsningsforslag startes der med, at Hans Senior foretager en aktieombytning af Fiktiv A/S, således 

at Hans Senior opnår en holdingstruktur. Aktieombytningen foretages skattefrit, og det forudsættes, at der 

for aktieombytningen samt de efterfølgende omstruktureringer kan opnås tilladelse fra SKAT. 

 

Efter aktieombytningen foretages der en grenspaltning af Fiktiv A/S, hvor kerneforretningen i Fiktiv A/S 

fraspaltes, således at Fiktiv A/S’ ejendom og værdipapirer vil være de eneste aktiver tilbage i det oprindelige 

Fiktiv A/S. Kerneforretningen føres videre i et nystiftet selskab, Fiktiv II ApS. Ved grenspaltningen opnår Hans 

Senior, at ejendommen, som ikke er belånt, og værdipapirer udskilles fra den iboende risiko, der er ved 

driften af kerneforretningen i Fiktiv A/S. 

 

Efter grenspaltningen overdrages anparterne i Fiktiv II ApS med succession med gaveelement til Hans Junior 

med 50% af anparter i Fiktiv II ApS. Jens Jensen overtager ligeledes 50% af anparterne med succession mod 

vederlag. 

 

Gaveafgiften for Hans Junior i forbindelse med overtagelsen af anparterne er opgjort til kr. 571.714. Som for 

løsningsforslag 1 anbefales det, at Hans Senior betaler afgiften. 

 

Det vederlag, Jens Jensens skal betale Hans Seniors holdingselskab, er beregnet til kr. 2.900.656. Jens Jensen 

skal her fremmedfinansiere næsten kr. 2 mio. udover sin egenfinansiering. 

 

Efter overdragelse af anparterne i Fiktiv II ApS foretager Hans Junior og Jens Jensen endnu en 

aktieombytning, således de også opnår en holdingstruktur. Aktieombytningen foretages med det formål, at 
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Hans Junior og Jens Jensen kan flytte overskydende kapital i Fiktiv II ApS skattefrit til deres holdingselskaber 

og på den måde sikre den oparbejde kapital fra driftsrisikoen i driftsselskabet. 

 

Hans Seniors ønske om uændret levestandard forventes at kunne opfyldes, idet han via det gamle Fiktiv A/S 

kan udleje ejendommen med et løbende afkast, ligesom det forventes, at værdipapirerne ligeledes generer 

et løbende afkast. Alternativt kan Hans Senior sælge ejendommen, som ikke er belånt, og realisere 

værdipapirerne og opnå en tilstrækkelig udbetalingen via sit holdingselskab til at bibeholde sin levestandard i 

pensionstilværelsen. 

 

Samlet set vurderes det, at løsningsforslag 2 tilgodeser Hans Senior, Hans Junior og Jens Jensen bedst muligt. 

Som det ses i nedenstående tabel, er likviditetskravet nu og her størst ved løsningsforslag 2 for så vidt angår 

både gaveafgiften for Hans Junior og vederlaget for Jens Jensen. Dog vurderes det, at usikkerheden er for 

stor ved den fremtidige indtjening i Fiktiv A/S og derigennem handelsværdien af aktierne efter 3 år, ved 

tilbagesalg til udstedende selskab i løsningsforslag 1. For Hans Senior er usikkerheden, at Fiktiv A/S i de 

kommende 3 år ikke opretholder indtjeningen, og hans 60%-andel derved mister værdi. For Hans Junior og 

Jens Jensen er usikkerheden, at Hans Seniors 60%-andel stiger i værdi, således de efter holdingkravets udløb 

skal betale en højere handelsværdi for Hans Seniors 60% andel af aktiekapitalen. Det, at Fiktiv A/S betaler 

vederlaget til Hans Seniors holdingselskab, vurderes ikke nødvendigvis at være en fordel, idet Hans Junior og 

Jens Jensen kunne have ført vederlaget op i deres egne holdingselskaber i stedet, ligesom Hans Senior skal 

afregne udbytteskat, hvis han vælger at udlodde det modtagne vederlag fra sit holdingselskab. 
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Løsningsforslag 1 
 

Løsningsforslag 2 

Likviditetskrav til fase 1   
 

Likviditetskrav til fase 1   

Gaveafgift Hans Junior 465.757 
 

Aktieombytning 0 

Aktieoverdragelse Jens Jensen 2.371.954 
 

    

    
 

Likviditetskrav til fase 2   

Likviditetskrav til fase 2   
 

Grenspaltning 0 

Aktieombytning 0 
 

    

    
 

Likviditetskrav til fase 3   

Likviditetskrav til fase 3   
 

Gaveafgift Hans Junior 571.714 

Tilbagesalg til udstedende selskab   
 

Aktieoverdragelse Jens Jensen 2.900.656 

Kapitalforhøjelse Hans Junior 150.000 
 

    

Kapitalforhøjelse Jens Jensen 150.000 
 

Likviditetskrav til fase 4   
Handelsværdi af Hans Seniors aktier i Fiktiv A/S efter 3 
år ? 

 
Aktieombytning 0 

AB modellen   
 

    

Forlods udbytteret + renter 21.421.793 
 

    
Handelsværdi af Hans Seniors aktier i Fiktiv A/S efter 
udløb af udbytteretten ? 

 
    

    
 

    

Samlet likviditetskrav for løsningsforslag 1   
 

Samlet likviditetskrav for løsningsforslag 2 3.472.370 

Likviditetskrav ved tilbagesalg til udstedende selskab 3.137.711 
 

    

Likviditetskrav ved AB modellen 24.259.504 
 

    

    
 

    
Tabel 17 - Sammenholdelse af likviditetskrav ved løsningsforslag 1 og løsningsforslag 2, egen tilvirkning 

Se man på den samlede skat, vil Hans Senior skulle afregne en større gaveafgift i løsningsforslag 2 end i 

løsningsforslag 1 nu og her. Men usikkerheden i løsningsforslag 1 for hvad værdien vil blive i forbindelse med 

tilbagesalg til udstedende selskab er, at gaveafgiften kan stige, og Hans Senior dermed skal betale mere. 

Derfor tilgodeser løsningsforslag 2 Hans Senior i forhold til skat, da den yderligere skat, der påhviler 

løsningsforslaget, vil være udbytteskatten i forbindelse med senere udlodning til Hans Senior. 
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10.2. Perspektivering 

Som tidligere nævnt blev formueskattekursen afskaffet af den tidligere regering, således værdiansættelser af 

aktier efter formueskattekursen kun var gældende til og med den 5. februar 2015. 

 

Et led i regeringsgrundlaget for den nye regering var, at formueskattekursen vil blive genindført, hvorfor 

mange familieejede selskaber, som inden for nærmeste fremtid står over for et generationsskifte, så frem til, 

at denne blev genindført. 

 

Det er nu besluttet i Folketinget, at formueskattekursen ikke genindføres, men at der i stedet sker en 

nedsættelse af bo- og gaveafgiften i perioden 2015-2020. Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften er en del af 

finanslovsaftalen for 2016.  

 

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften vil i den 5 årige periode gå fra 15 % til kun at være 5 %. Det betyder, at 

vilkårene for virksomheder, som står over for et generationsskifte, forbedres markant55. 

 

Dermed vil de mere end 20.000 familieejede virksomheder, som står over for et generationsskifte, have 

bedre rammer for at foretage generationsskiftet inden for familien og dermed fastholde virksomhederne i 

Danmark samt beholde danske arbejdspladser, hvilket er regeringens plan ved at nedsætte bo- og 

gaveafgiften over de næste 4-5 år.  

 

Det må derfor forventes, at der frem mod 2020 og efter vil ske flere generationsskifter eller planlægning af 

generationsskifter i familieejede virksomheder.  

 

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften kan også være med til at sikre, at der hverken sker delvise eller hele 

frasalg af aktier i virksomheder, som står over for et generationsskifte, og dermed sikre, at virksomhederne 

forbliver danske, og arbejdspladserne forbliver danske.  

 

I forhold til afhandlingens case vil sænkning af gaveafgift have en stor betydning for begge løsningsforslag.   

Nedenfor er der en kort illustration af, hvordan gaveoverdragelsen fra Hans Senior til Hans Junior vil se ud 

med de nuværende kendte tal samt med beregning af, hvad gaveafgiften i 2020 vil være med nuværende tal. 
                                                           
55 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/november/regeringen-lemper-beskatningen-

af-familieejede-virksomheder  
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Gaveoverdragelse Hans Junior - Løsningsforslag 

1 
Gaveoverdragelse Hans Junior - Løsningsforslag 

2 
        
Aktiernes samlede værdi 
efter 2000-9 cirkulæret 20.152.204 

Aktiernes samlede værdi 
efter 2000-9 cirkulæret 9.914.433 

        
Gaveandel på 20 % heraf 4.030.441 Gaveandel på 50 % heraf 4.957.217 
        
Forholdsmæssig andel af 
anskaffelsessum 100.000 

Forholdsmæssig andel af 
anskaffelsessum 25.000 

                
Avance 3.930.441 Avance 4.932.217 
        
Beskatningsgrundlag   3.930.441 Beskatningsgrundlag   4.932.217 
        
Passivpost som er 22 % 
heraf -864.697 

Passivpost som er 22 % 
heraf -1.085.088 

        
        
Gavens værdi 4.030.441 Gavens værdi 4.957.217 
        
Bundfradrag 2016 
Niveau -61.500 

Bundfradrag 2016 
Niveau -61.500 

        
Passivpost -864.697 Passivpost -1.085.088 
        
Samlet 
gaveafgiftsgrundlag   3.104.244 

Samlet 
gaveafgiftsgrundlag   3.810.629 

        
Gaveafgift 5 %   155.212 Gaveafgift 5 %   190.531 

                

 

Alene for løsningsforslag 1 vil nedsættelsen af gaveafgiften i 2020 betyde, at Hans Senior, i stedet for at 

skulle betale gaveafgift på kr. 465.757, kan vente til 2020 og kun skulle betale gaveafgift på kr. 155.212. 

Dette vil være en besparelse på kr. 310.545, som er en besparelse, der ville være værd at vente på, såfremt 

Hans Senior kan udskyde generationsskiftet til 2020 fremfor i 2015.  

 

Ligeledes vil Hans Senior kun skulle betale kr. 190.531 i løsningsforslag 2 i 2020, fremfor at han i 2015 skulle 

betale kr. 571.714. Alene her vil der være en besparelse på kr. 381.183.  
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Begge eksempler med beregning af gaveafgiften er beregnet med den i afhandlingen beregnede værdi af 

aktierne efter TSS 2000-9. Dette vil også være ændret, da Fiktiv A/S alt andet lige i 2020 vil have skabt enten 

højere eller lavere værdi af selskabet. Derudover er der også anvendt bundfradraget for gaveoverdragelse fra 

2016. Dette bundfradrag må alt andet lige også være ændret i 2020.  

 

Det vil derfor godt kunne anbefales Hans Senior på baggrund af den beregnede gaveafgift i 2020 at vente 

yderligere 5 år med generationsskiftet og dermed spare mellem tkr. 300 – 400 i gaveafgift.  
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HOVED- OG NØGLETAL

2015
kr.

2014
kr.

2013
kr.

2012
kr.

2011
kr.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning..................................... 21.275.000 21.175.000 20.950.000 20.850.000 18.600.000
Bruttoresultat......................................... 5.957.000 6.140.750 5.656.500 5.421.000 5.580.000
Driftsresultat før afskrivninger / EBITDA. 3.873.589 4.295.140 3.876.778 3.721.402 3.995.122
Driftsresultat, før finansielle poster........ 3.396.089 3.817.640 3.489.278 3.333.902 3.607.622
Finansielle poster, netto......................... 1.582 1.532 -506.130 -526.484 -520.760
Årets resultat før skat............................. 3.397.671 3.819.172 2.983.148 2.807.418 3.086.862
Årets resultat.......................................... 2.715.368 2.888.096 2.203.808 2.275.430 2.519.837

Balance
Balancesum............................................. 21.164.367 19.601.842 17.184.472 16.633.754 17.561.834
Egenkapital............................................. 15.891.308 13.076.140 9.909.322 6.995.748 5.099.753

Nøgletal
Overskudsgrad......................................... 16,0 18,0 16,7 16,0 19,4

Afkastningsgrad....................................... 16,7 20,8 17,6 16,4 35,2

Soliditetsgrad.......................................... 75,1 66,7 57,7 42,1 29,0

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises
til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2015 2014
kr. kr.

NETTOOMSÆTNING..................................................... 21.275.000 21.175.000

Vareforbrug............................................................... -15.318.000 -15.034.250

BRUTTORESULTAT...................................................... 5.957.000 6.140.750

Personaleomkostninger................................................. -1.597.308 -1.543.293
Eksterne omkostninger.................................................. -486.103 -302.317
Af- og nedskrivninger................................................... -477.500 -477.500

DRIFTSRESULTAT........................................................ 3.396.089 3.817.640

Andre finansielle indtægter............................................ 1.582 1.532

RESULTAT FØR SKAT................................................... 3.397.671 3.819.172

Skat af årets resultat.................................................... 1 -682.303 -931.076

ÅRETS RESULTAT........................................................ 2.715.368 2.888.096

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Foreslået udbytte for regnskabsåret.................................. 0 99.800
Overført resultat......................................................... 2.715.368 2.788.296

I ALT....................................................................... 2.715.368 2.888.096



11

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2015 2014
kr. kr.

Grunde og bygninger.................................................... 8.225.000 8.312.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar............................. 70.000 460.000
Materielle anlægsaktiver.............................................. 2 8.295.000 8.772.500

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 8.295.000 8.772.500

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer........................... 4.155.000 3.805.000
Varebeholdninger....................................................... 4.155.000 3.805.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser........................ 4.850.000 4.502.500
Andre tilgodehavender.................................................. 42.108 32.156
Tilgodehavender........................................................ 4.892.108 4.534.656

Andre værdipapirer og kapitalandele................................ 2.350.000 514.076
Værdipapirer............................................................ 2.350.000 514.076

Likvide beholdninger.................................................. 1.472.259 1.975.610

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 12.869.367 10.829.342

AKTIVER................................................................... 21.164.367 19.601.842
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note 2015 2014
kr. kr.

Selskabskapital........................................................... 500.000 500.000
Overført overskud....................................................... 15.391.308 12.675.940
Forslag til udbytte....................................................... 0 -99.800

EGENKAPITAL............................................................ 3 15.891.308 13.076.140

Hensættelse til udskudt skat.......................................... 178.070 254.676

HENSATTE FORPLIGTELSER........................................... 178.070 254.676

Leverandører af varer og tjenesteydelser........................... 4.006.937 3.836.173
Selskabsskat.............................................................. 758.909 907.064
Anden gæld............................................................... 329.143 1.527.789
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 5.094.989 6.271.026

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 5.094.989 6.271.026

PASSIVER.................................................................. 21.164.367 19.601.842
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NOTER

2015 2014 Note
kr. kr.

Skat af årets resultat 1
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst..................... 758.909 907.064
Regulering af udskudt skat............................................. -76.606 24.012

682.303 931.076

Materielle anlægsaktiver 2

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Kostpris 1. januar 2015................................................. 8.750.000 1.950.000
Kostpris 31. december 2015.......................................... 8.750.000 1.950.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015................................. 437.500 1.490.000
Årets afskrivninger ...................................................... 87.500 390.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2015......................... 525.000 1.880.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015..................... 8.225.000 70.000

Egenkapital 3

Selskabs-
kapital

Overført
overskud

Forslag til
udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 2015...................... 500.000 12.675.940 -99.800 13.076.140
Betalt udbytte..................................... 99.800 99.800
Forslag til årets resultatdisponering........... 2.715.368 2.715.368

Egenkapital 31. december 2015.............. 500.000 15.391.308 0 15.891.308


