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Resumé  
The objective of this task is Danish legislation concerning change of the ownership of a company 

from one generation to the next generation with regard to regulations concerning company 

transformation and restructuring. The company transformation and restructuring can be performed 

in a taxable mode, where the tax is going to be paid immediately, or it can be made tax-free, in the 

case when the tax is postponed.  

 

The transformation and the restructuring of the company can have economic consequences if it is 

made taxable. Therefore, the owner’s finances and preferences is a significant factor for the desired 

taxable or tax-free business transformation and restructuring.  

 

About transferring the business from one generation to the next, the trade value (price) of the 

business is essential. The new owner should be able and motivated to buy the business and after 

takeover still be able to pay all liabilities. In that matter it can be done cheaper if the business is a 

Danish ApS or A/S because there is more possibilities, when the new owner have to finance 

purchase of the business. It is also possible for the owner to give the new owner the company as a 

gift, where the gift tax is lower then the company tax. The new owner (family def. KSL § 33 C 

/ABL § 34) can also step into the old owners tax position, and the tax then just have to be paid then 

the company would be sold afterwards.  

 

There are many factors affecting, which business transformation and restructuring is the most 

appropriate for the individual company and it’s owner. Thus, it is very difficult to recommend an 

unambiguous and economically most beneficial solution, as the result depends on the complexity of 

different factors each company and it’s previous and the new owner consists of. 

 

It is important to make sure that all demands is fulfilled when you want a tax-free business 

transformation and restructuring since lack of demands will means that the business transformation 

or restructuring will be fully taxable. 

 

When the ownership of a company is going from one generation to the next generation, there are 

also many soft values to consider. It is wherefore important also to have them in mind, while 

planning and implementing the change of the company ownership from one generation to the next. 
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Generationsskifte i levende live 

 

1. Indledning 
”Generationsskifte i levende live” er interessant, da det antages, at op mod 24.000 virksomheder 

står over for at skulle foretage et generationsskifte inden for de næste 10 år1. 

 

Ved et generationsskifte er det oftest vanskelig at gennemskue konsekvenserne. Både 

konsekvenserne for ejeren selv, familien og selve virksomheden.  

 

Virksomhedsejerne kan ved for sen opstart af generationsskifte processen risikere 

uhensigtsmæssige konsekvenser. En god planlægning medføre en større sandsynlighed for et 

fornuftigt resultat af generationsskiftet.  

  

Der er i Danmark ingen samlet lov, som behandler generationsskifte. Det er derfor nødvendigt at 

anvende forskellige dele af dansk lovgivning, der vedrører det skatteretlige og selskabsretlige. 

 

Derudover finder jeg emnet ”generationsskifte i levende live” interessant, da jeg i 2014 skrev min 

HD(R) Hovedopgave om virksomhedsomdannelse, hvormed dette emne ligger i forlængelse heraf. 

Jeg er nysgerrige efter at se hvilke ændringer, der har været i forbindelse med 

virksomhedsomdannelse siden 2014 samt at kunne sætte virksomhedsomdannelse i et større 

perspektiv med omstrukturering og finansiering, hvilket jeg vil betegne som de væsentligste 

elementer i generationsskifte af selskaber. Det grundlæggende ved generationsskifte, herunder 

virksomhedsomdannelse, omstrukturering og finansiering er det skattemæssige aspekt.   

 

Nyeste ændring i forbindelse med generationsskifte er cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015, som 

omhandler afskaffelsen af formuekursen til værdiansættelse af unoterede aktier i forbindelse med 

generationsskifte inden for den nære familie, hvor dette må antages at udløse væsentlig større 

skatter og afgifter end hidtil i forbindelse med generationsskifte til næste generation2.  

 

Aktualiteten samt det fortsatte behov for generationsskrifte medfører, at det er relevant at udarbejde 

denne afhandling.   

 

 

 

 

 

                                                        
1 http://www.bdo.dk/media/603599/a5_bdo_generationsskifte_web.pdf  - oplysning fra 2014 
2 http://www.tvc.dk/sites/default/files/article/2015.02.07_spoerg_om_penge.pdf  

http://www.bdo.dk/media/603599/a5_bdo_generationsskifte_web.pdf
http://www.tvc.dk/sites/default/files/article/2015.02.07_spoerg_om_penge.pdf
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1.1 Problemformulering 

Generationsskifte begrebet anvendes i denne afhandling om overdragelse af en virksomhed til en 

eller flere nærtstående inden for familiekredsen3.  

 

Hovedproblemstilling: 

 

- Hvorledes foretages et optimalt4 generationsskifte i levende live for personligt ejede 

virksomheder og de involverede parter, som værende overdrager og erhverver? 

 

Herunder behandles følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvilke overvejelser bør en virksomhedsejer gøre sig, før et generationsskifte 

påbegyndes? 

 

2. Hvilken model for generationsskifte bør anvendes ved forskellige præferencer fra    

virksomhedsejer og den kommende ejer? 

o Skal der foretages en virksomhedsomdannelse? Hvorledes, skattepligtig eller 

skattefri?  

o Skal der foretages en omstrukturering? Hvorledes, skattepligt eller skattefri og med 

eller uden tilladelse? 

o Hvordan skal generationsskiftet af selskabet/koncernen finansiers? 

 

Underspørgsmål 2 vil være afhandlings væsentligste område og vil blive vægtet højere end 

underspørgsmål 1.  

 

1.2 Afgrænsning  

Generationsskifte afgrænses til udelukkende at vedrøre overførsel af erhvervsmæssige aktiver og 

passiver. Afhandlingen vil ikke berører generationsskifte ved død og heller ikke overdragelse af 

virksomhed til udland eller udenlandske statsborgere.  

 

I afhandlingen er den nuværende virksomhed drevet i personligt regi. For at foretage et 

generationsskifte optimalt, kan virksomheden omdannes til et selskab, og efterfølgende 

selskabskonstruktioner kan foretages. Afhandlingen afgrænses dermed også for I/S’er i tilfælde af 

flere erhverver ved generationsskiftet.   

 

                                                        
3 Familiekredsen jf. ABL § 34, som omfatter børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes 

børnebørn, en samlever (over 2 år). 
4 Optimalt betyder; mest gunstige eller bedst tænkelig i betragtning af de aktuelle omstændigheder. 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=optimalt 

 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=optimalt
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I forbindelse med gennemførsel af generationsskifte, kan der laves utallige modeller og en række 

kombinationer af forskellige modeller. Der er næppe to ens modeller i to forskellige scenarier. 

Afhandlingen gennemgår de væsentligste omstruktureringsmodeller som omfatter: 

- Virksomhedsomdannelse 

- Aktieombytning 

- Tilførsel af aktiver 

- Spaltning 

- Fusion 

 

Modellerne skal gennemføres skattepligtig eller skattefrit. Dette vil nærmere gennemgås i 

afhandlingen.  

 

Som finansieringsmodeller gennemgås følgende: 

- Succession jf. ABL § 34 

- A og B model 

- Køb fra holdingselskab via gældsbrev 

- Selvfinansiering 

- Indløsning af overdragerens aktier 

 

Behandling af fondsdannelser, børsintroduktion, private placement samt afvikling af virksomheden 

vil ikke blive med taget i afhandlingen.  

 

Afhandlingen er behandlet efter gældende lovgivning frem til den 1. april 2016.  

 

1.3 Metode 

I dette afsnit vil fremgå hvilken metode og litteratur, der er anvendt til afklaring af afhandlingens 

problemstilling. Den valgte metode vil danne grundlag for konklusionen på den valgte 

problemformulering, som er præsenteret i afsnit 1.1.  

 

Tilgangen til afhandlingen tager udgangspunkt i juridisk metode samt økonomisk metode. Den 

juridiske metode finder anvendelse ved, at der i afhandlingen er en selskabsskatteretlig 

problemstilling, der beror på en juridisk analyse på baggrund af gældende lovgivning. Metoden 

består dermed af, at der først sker en beskrivelse og identifikation af de retskilder, som fører til en 

juridisk argumentation på baggrund af gyldige retskilder. Samtidigt er det væsentligt at kunne 

fortolke retskilderne og være kritisk over for de informationer der indsamles samt behandles. 

Derudover er der i afhandlingen medtaget nogle modeller og teorier for at illustrere forskelle i 

generationsskifte modeller, hvorfor den økonomiske metode også finder anvendelse.    

 

Til belysning af afhandlingens problemstilling, vil der blive taget udgangspunkt i gældende 

lovgivning på området. Lovgivningen vil danne grundlag for de overvejelser og handlinger, der skal 

tages i forbindelse med planlægning og gennemførsel af et generationsskifte. Da et 

generationsskifte altid vil indeholde forskellige præferencer, vil afhandlingen forsøge at gøre 
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opmærksom på, hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige modeller, afhængigt af hvilke 

værdier der er i virksomheden, og dernæst fordele og ulemper ved omstruktureringsmodeller, der 

vil være optimal i nogle tænkelige scenerier.  

 

1.4 Målgruppe 

Denne afhandling henvender sig primært til en målgruppe, bestående af rådgivere indenfor 

generationsskifte. Målgruppen får indblik i grundlæggende bløde værdier i forbindelse med et 

generationsskifte, samt omdannelses- og omstruktureringsmodeller. Derudover kan andre 

studerende fx på HD(R) eller Cand.merc.aud. studiet med interesse for generationsskifte, eller 

tilknyttede emner, benytte sig af afhandlingen og dennes informationer. Virksomhedsejere der står 

overfor et generationsskifte, kan ligeledes blive hjulpet på vej med overvejelser, der skal tages 

hensyn til i forbindelse med planlægning og gennemførsel af et generationsskifte. Afhandlingen kan 

derudover bruges som et opslagsværk til eventuelle problemstillinger eller tvivlsspørgsmål 

vedrørende emnet generationsskifte og de tilknyttede emner. 

 

For at opnå det fulde udbytte af afhandlingen forudsættes det, at læseren har et indledende kendskab 

til området samt til visse problemstillinger indenfor generationsskifte.  

 

1.5 Kildekritik 

Dataindsamlingen til denne afhandling består både af primært og sekundært kildemateriale. De 

primære kilder består af gældende lovgivning og cirkulærer indenfor selskabs- og skatteretten. De 

primære kilder anses for at være stærkest, idet materialet kommer direkte fra kilden og er således af 

objektivt karakter uden nogle subjektive fortolkninger. Der, hvor det har været relevant i 

afhandlingen, er der anvendt sekundære kilder i form af artikler, lærebøger, andre faglitterære bøger 

og internettet. Der er hele vejen igennem afhandlingen taget stilling til kildernes relevans samt 

pålidelighed ved kritisk vurdering og tolkning materialet. Sekundært kildemateriale er ikke lige så 

stærkt som de primære kilder. De valgte sekundære kilder er vurderet på baggrund af deres 

renomme og kompetencer. Nogle sekundære kilder består af faglige ekspert udtalelser og med 

erfaring inden for området, hvilket kan bidrage til at give et bedre overblik om, de 

problemstillingerne, der vedrører et generationsskifte.  

 

Kildehenvisninger og ordforklaringer vil i afhandlingen primært være angivet i fodnoterne på de 

respektive sider. Ved mange lov henvisninger, vil disse fremgå i de pågældende afsnit. Den 

anvendte faglitteratur er anført i litteraturlisten bagerst i afhandlingen. Her er ligeledes medtaget en 

oversigt over anvendte forkortelser.    

 

2. Overvejelser for virksomhedsejer i forbindelse med 

generationsskifte 
Kapitels formål er at give et indblik i andre faktorer end de skattemæssige, der påvirker 

beslutningerne ved generationsskifte.  
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Der er nogle overordnede overvejelser og hensyn, der bør afklares inden de skattemæssige 

konsekvenser fastlægges. Dette skyldes, at noget kan give en skattemæssig fordel uden at passe til 

forholdenes karakter, og dermed ikke give mening i den store sammenhæng.  

 

Det er dermed vigtigt at forholdenes karakter sammenholdes med de skattemæssige regler, og at der 

herefter foretages en planlægning for virksomheden og et generationsskifte heraf. Denne 

planlægning bør foretages flere år før gennemførsel af generationsskifte, da der kan være 

handlinger, der skal foretages over flere år i forvejen for et optimalt generationsskifte, taget de 

konkrete forholds karakter i betragtning. Disse forhold vil blive beskrevet i dette kapitel. 

 

2.1 Næste generation  

Det primære ønske ved gennemførsel af et generationsskifte af en familieejet virksomhed5 er, at 

virksomheden skal videreføres af næste generation eller evt. næste, næste generation.  

 

Ved generationsskifte af en familieejet virksomhed er der en risiko for, at virksomheden ikke kan 

løse de udfordringer, der kan finde sted i forbindelse med et generationsskifte.  

 

Generationsskifte til næste generation kan ofte virke til at være en nem løsning, det kræver dog at 

erhververen har noget faglig viden og erfaring samt medarbejderne acceptere skiftet og 

overdrageren kan acceptere suverænitetsafvigelsen. Derudover kan generationsskifte til næste 

generation også medfører risiko for at familie forholdet ødelægges.  

 

2.2 Flere arvinger 

I tilfælde af at den nuværende ejer har flere børn, må det formodes, at ejeren ønsker at begunstige 

sine børn ligeligt6. Hvordan dette skal gøres kommer an på, hvilke interesser og planer børnene hver 

især har.  Med et generationsskifte i planerne er det vigtigt, at tage børnenes ønsker i betragtning.  

 

Der er flere muligheder. En mulighed kunne være at give hvert barn en del af virksomheden, dette 

er dog ikke altid i virksomhedens interesse, da der kan opstå mange konflikter mellem søskende og 

derfor medfører store stridigheder både forretningsmæssigt og familiemæssigt. Det kunne dog i 

sådan et tilfælde være en ide at lave en virksomhedsomdannelse og derefter foretage en spaltning af 

virksomheden. Dermed bliver det muligt for hvert barn selv at tage beslutninger uden at skulle have 

de andres accept først.  Omdannelse og omstrukturering herunder spaltning vil blive behandlet i 

opgavens kapitel 5-8. 

 

En anden mulighed kunne være at lade en af børnene eje hele virksomheden og lade de andre børn 

blive begunstiget på anden vis7. Dette kræver dog yderligere kapital fra forældrene. Det kunne også 

være en mulighed at lade det barn, der skal stå for virksomhedens drift have en større ejerandel end 

de restende søskende.   

                                                        
5 Jespersen, C. Generationsskifte. KPMG 2003. Side 11.   
6 Jespersen, C. Generationsskifte. KPMG 2003. Side 13.   
7 Jespersen, C. Generationsskifte. KPMG 2003. Side 40. 
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For at undgå konflikter i størst muligt omfang kan det være en fordel at samles med de involverede 

parter og drøfte de økonomiske konsekvenser og de andre emner, der er i forbindelse med et 

generationsskifte og dermed prøve at undgå eventuelle fremtidige konflikter.  

 

2.3 Glidende generationsskifte 

Det er vigtigt at få fastlagt tidspunktet for gennemførsel af et generationsskifte, således er det 

muligt at planlægge og foretage de nødvendige forberedende handlinger i en passende tidshorisont8. 

Herunder skal faktorer som alder, værdi, arvinger, helbred osv. tages i betragtning.  

 

Det skal også planlægges således at generationsskiftet påvirker virksomhedens drift mindst muligt. 

Et optimalt9 generationsskifte foretages sædvanligvis over flere omgange, hvoraf benævnelsen 

glidende generationsskifte kommer.  

 

De faktorer, der har indflydelse på beslutningen om generationsskifte, påvirker også den 

tidshorisont som virksomheden har til at gennemføre generationsskiftet. Hvis det eksempelvis er 

alderen som ligger til bevæggrund for et generationsskifte, kommer det ikke som en overraskelse, at 

ejeren hvert år bliver et år ældre. Det er dermed muligt at forberede generationsskiftet blødt, således 

at den næste generation/ejer overtager virksomheden, men at den tidligere ejer fortsat står for 

ledelse af virksomheden.  

 

Hvis det er sygdom, som ligger til bevæggrund for at gennemføre et generationsskifte, er der risiko 

for at tidshorisonten er knap så lang. Derfor kan der være brug for andre løsninger, som er optimale 

på kort sigt. 

 

Tidshorisonten er derfor afgørende for, hvilke handlinger, der skal planlægges og foretages i 

forbindelse med et generationsskifte10.  Glidende generationsskifte er væsentligt både ved afvikling 

til næste generation og tredjemand.  

 

2.4 Privatøkonomiske overvejelser 

Det er vigtigt, at virksomhedsejeren gør sig klart, hvilken levestandard han ønsker og kan tillade sig 

ved afvikling af sin virksomhed. Ved gennemførsel af generationsskiftet er det muligt, at få en del 

af ejerens opsparing likvid11.  

 

For at virksomhedsejeren kan få den ønskede levestandard skal der beregnes/budgetteres med, 

hvilket rådighedsbeløb, det kræver. Det skal herunder vurderes, hvilket privatforbrug ejeren ønsker 

at have, således at rådighedsbeløbet matcher det. Rådighedsbeløbet kan komme flere steder fra og 

                                                        
8 Jespersen, C. Generationsskifte. KPMG 2003. Side 18. 
9 Optimalt betyder; mest gunstige eller bedst tænkelig i betragtning af de aktuelle omstændigheder. 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=optimalt 
10 Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 31. 
11 Jespersen, C. Generationsskifte. KPMG 2003. Side 10. 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=optimalt


                                                                                                                                                                                                             

 11 

behøver ikke nødvendigvis kun at komme fra virksomheden. Det kan være arbejdsindkomst, 

ydelser fra det offentlige, herunder folkepension, andre pensionsudbetalinger, opsparing, m.m. 

Samlet set er dette med i kalkulen for at beregne, hvilke krav der er til at fortsætte med at arbejde, 

krav til vederlag fra virksomheden eller krav til yderligere indbetalinger på pensionsordningen12. 

 

Denne faktor er også betydelig i forbindelse med at et generationsskifte skal planlægges i god tid, 

således at virksomhedsejeren er klar over, hvordan de økonomiske midler skal fordeles, både til her 

og nu, og til sine gamle dage.    

 

2.5 Gave overdragelse 

Det er muligt at overdrage hele eller dele af virksomheden som gave. Dette kræver, at 

virksomhedsejeren kender til sin fremtidige ønskede levestandard og hvilket rådighedsbeløb det 

kræver. I tilfælde af anden opsparing, pension mv. kan dække for den valgte levestandard og alle 

arvinger i det kommende generationsskifte skal deltage i virksomheden, kan der for alle parter være 

en interesse i, at overdrage virksomheden til lavest mulig værdi grundet lavest mulig 

finansieringsbehov. Virksomheden kan derfor overdrages helt eller delvist som gave. 

 

Ved at lave en gaveoverdragelse af virksomheden, er sandsynligheden for at virksomheden efter 

generationsskifte består større, da virksomhedens fremtidige likviditet ikke skal dække 

virksomhedens anskaffelsessum, kun mulige skatter og afgifter i forbindelse med 

gaveoverdragelsen samt virksomhedens driftsomkostninger.  

 

Umiddelbart vil en gaveoverdragelse af virksomheden ikke få nogen skattemæssige betydning for 

den tidligere virksomhedsejer, kun hvis der er udskudt og/eller latent skat i virksomheden. Dette 

kan dog delvis undgås ved at gaveoverdragelsen foretages med succession.  

 

Ved gaveoverdragelse skal der betales en gaveafgift, medmindre gaveoverdragelsen er til en 

ægtefælle. Gaveafgiften kan enten betales af gaveyderen eller gavemodtageren. Hvilken afgiftssats 

der skal bruges i forbindelse med gaveoverdragelsen afhænger af slægtsforholdet, hvilket fremgår 

af nedenstående figur 2.113. 

 
  Figur 2.1 – Gaveafgift 

                                                        
12 Rasmussen, Jesper og Møller-Andersen, Jesper , Generationsskifte, side 20. 
13 Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2016 - 1, Karnov Group Denmark A/S, 

side 58. 
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2.6 Finansiering / Likviditet  

I tilfælde af at virksomheden ikke bliver overdraget som gave, skal den kommende ejer betale for 

virksomheden. I den forbindelse skal den kommende ejer, overveje hvilke finansierings muligheder 

vedkommende har14. Måske har den kommende ejer mulighed for at optage et banklån. Hvis det 

ikke er muligt at optage et bank lån, fordi den kommende ejer ikke kan stille sikkerhed for lånet må 

den gamle og kommende ejer aftale, hvordan dette kan løses. Det kan være, at den gamle ejer vil 

kautionere for banklånet eller den gamle ejer hellere vil lave et gældsbrev til den kommende ejer, 

hvor i det fx aftales at lånet skal afdrages med løbende ydelser.  

  

Da finansieringen skal være tilfredsstillende for både den tidligere ejer og den kommende ejer, vil 

en finansiering bestående af fremmedlån og familielån ofte være at foretrække. Den nye ejer vil 

derfor have en byrde med at skulle tilbage betale disse lån med renter og afdrag. I tilfældet af, det er 

en personlig virksomhed udenfor virksomhedsordning, betyder det, at afdragene betales med fuldt 

beskattede midler og dermed bliver ekstra omkostningskrævende for den nye ejer. I denne 

beregning er der vigtigt at medtage indtægterne fra virksomheden og sikre at afdragene samlet set 

ikke overstiger indtægterne efter skat, da indtægterne typisk vil blive den nye ejers eneste 

indtægtskilde. Her kan virksomhedsomdannelse være en god del at have med i planlægningen med 

henblik på et generationsskifte. Dette vil blive nærmere beskrevet i nedenstående kapitler. 

Alternativt kan virksomheden købes ved brug af virksomhedsordning, hvor afdrag ikke skal betales 

af højt beskattede midler. Det er dog vigtigt at sælger har en realistisk opfattelse af virksomhedens 

værdi, idet ellers kan vanskeliggøre en fremtidig rentabel drift, grundet manglede likviditet.  

 

I kapitel 9 er gennemgået finansieringsmodeller der ofte anvendes til finansiering. 

 

2.7 Delkonklusion 

Ved et generationsskifte er der flere faktorer der har indflydelse på gennemførelsen, end kun de 

skattemæssige og selskabsretlige forhold. Det er vigtigt, at der tages højde for alle faktorerne i 

forbindelse med planlægning af generationsskifte.  

 

Hvis alle faktorerne ikke inddrages i planlægning af et generationsskifte, kan det i værste fald 

resultere i, at planen bliver noget mere kompliceret eller ej mulig at gennemføre.  

 

Der er ingen generationsskifter, der er ens, hvorfor det er vigtigt at der i hver enkelt situation bliver 

taget højde for de faktorer, der har indflydelse på lige præcist det generationsskifte. 

  

Ved planlægning af generationsskifte er der dermed en væsentlig analyseopgave, således at det 

sikres, at der tages højde for alle faktorer. Denne analyseopgave gælder både for ejeren og 

rådgiveren, som skal være med til at planlægge generationsskiftet samt hvilken 

gennemførselsmodel, der skal benyttes ved gennemførsel af generationsskiftet. Ved at der tages 

højde for alle faktorerne er sandsynligheden for et vellykket generationsskifte større.  

                                                        
14 Jespersen, C. Generationsskifte. KPMG 2003. Side 36. 



                                                                                                                                                                                                             

 13 

3. Overvejelser for virksomhedsejer i forbindelse ved omdannelse15 
Ved generationsskifte kan det i mange tilfælde være en fordel at omdanne den personlige 

virksomhed til et selskab, dette kan også være med til at lette finansieringen. Derudover sker der 

ligeledes en risikoafgrænsning i form af begrænset hæftelse. Hvis det senere hen ønskes, at der skal 

ske optagelse af en kompagnon, kan det gøres nemt i selskabsform. Derudover kan der i et selskab 

fremføres skattemæssige underskud. Der er krav til offentlighed ved regnskab, beskatningsformen 

og nogle likviditetsmæssige forhold.  

 

3.1 Årsag til omdannelse 

Såfremt virksomheden står overfor et generationsskifte eller et salg, kan det være en overvejelse om 

det er lettere, at drive virksomheden i et selskab. Der er en række omstrukturerings muligheder, hvis 

virksomheden er drevet i selskabsform. 

 

Det er fx muligt efter en omdannelse, at foretage en skattefri aktieombytning og dermed oprette en 

holding konstruktion. Holding konstruktionen muliggør et salg uden at der udløses beskatning af 

ejeren eller virksomheden. 

 

En anden årsag til omdannelse kan være ønsket om at foretage en risikobegrænsning. Ved en 

personligt dreven virksomhed hæfter ejeren direkte og ubegrænset. Over for pengeinstitut vil 

risikoen formentlig være den samme, idet pengeinstitut typisk vil kræve kaution eller 

sikkerhedsstillelse fra ejeren. Er der risiko for retssag som følge af produktansvar eller lignende, 

kan der være en fordel ved at drive virksomheden fra et selskab. Fordelen betyder, at tidligere 

optjente penge, der er trukket ud fra selskabet ikke længere skal anvendes til at betale kreditorer og 

andre krav. Yderligere hæfter ejeren ikke personligt med sin private formue for virksomhedens 

gæld. 

 

Såfremt der skal optages en kompagnon, fx den kommende ejer som led i et generationsskifte, i 

virksomheden, er det ofte fordelagtigt at gøre dette i et selskab frem for i en personlig virksomhed. 

Såfremt der skal optages en ny ejer i den personlige virksomhed, vil virksomheden blive til et 

interessentskab.  

 

3.2 Skattemæssige underskud 

Såfremt virksomhedsejeren har uudnyttede skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår, skal 

han overveje, om disse skal udnyttes før omdannelse foretages. Underskuddene kan udnyttes ved en 

skattepligtig omdannelse, såfremt der er skattepligtig avance. Uudnyttede fremførbare underskud 

bortfalder til brug for virksomheden i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

3.3 Offentlighed ved regnskab 

En virksomhed, som er drevet i privat regi, skal ikke offentligøre sit regnskab eller årsrapport. 

Virksomhedens ejer skal selvangive den skattepligtige indkomst og ved udfyldelse af selvangivelse, 

                                                        
15 Tamara Lund Hansen, Virksomhedsomdannelse, side 11. Redigeret.  
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skal der afgives nogle hovedtal fra virksomhedens regnskab. Såfremt virksomheden i personligt regi 

ikke anvender regnskab til pengeinstitut eller andre, er der ingen særlige regnskabskrav udover 

indholdet i mindstekravbekendtgørelsen.  

 

Hvis virksomheden anvender regnskabet overfor pengeinstitut eller anden tredjepart (bortset fra 

SKAT), skal virksomhedens regnskab følge årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A 

virksomheder. Disse krav er dog lempeligere end kravene for selskaber, der skal følge 

regnskabsklasse B. 

 

Selskaber skal udarbejde årsrapport efter årsregnskabslovens klasse B og som udgangspunkt skal 

årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Der er en række 

undtagelsesbestemmelser for mindre virksomheder, hvorved de kan undlade revision (størrelse af 

omsætning, balancesum og antal ansatte). Kravene til udarbejdelse af årsrapport efter klasse B er 

dog fortsat gældende uanset om selskabet opfylder undtagelsesbestemmelserne for revision. 

 

Årsrapporten for et selskab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og bliver offentliggjort hos 

Erhvervsstyrelsen. Dette medfører, at kunder, konkurrenter, ansatte m.fl. kan hente selskabets 

årsrapport. Virksomhedsejeren skal således overveje, om han ønsker offentliggørelse af 

årsrapporten for virksomheden.  

 

Både ved virksomhed i personligt regi samt ved virksomhed drevet i selskabsform, skal 

bogføringslovens regler overholdes.  

 

3.4 Beskatning personlig indkomst / selskabsindkomst 

Ved virksomhed i personligt regi beskattes virksomhedsejeren som virksomhedsindkomst. Som 

udgangspungspunkt vil virksomhedsejeren blive beskattet som personlig indkomst, dvs. svarende til 

lønindkomst. Eventuelle underskud i virksomheden vil derfor også kunne modregnes i anden 

indkomst fra lønarbejde m.v. 

 

Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvor der sker selvstændig beskatning af selskabet. 

Ejeren kan modtage almindelig lønindkomst eller udbytte.  

 

3.5 Likviditet 

En væsentlig del af overvejelserne ved omdannelse, både ved skattepligtig som skattefri afhænger 

af den likviditetsmæssige situation for erhverver, overdrager og virksomheden – eller blot for 

virksomheden og virksomhedsejeren, såfremt virksomheden ikke skal generationsskiftes eller 

sælges. 

 

En skattepligtig omdannelse udløser ofte et stort likviditetsbehov, hvilket senere 

beregningseksempler i kapitel 6 vil illustrere. En skattefri virksomhedsomdannelse udløser som 

udgangspunkt ikke noget likviditetsbehov, og dermed kan det lette finansieringen ved et eventuelt 

salg af virksomheden.  
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3.6 Opsummering 

Sammenfattende for kapitel 3 er overvejelser for virksomhedsejeren, som der skal tage med i 

overvejelserne førend virksomheden omdannes til et selskab. Nogle af disse forhold omfatter: 

 

- Årsag til omdannelse 

o Generationsskifte 

o Risikoafgrænsning (hæftelse) 

o Optagelse af kompagnon (investor) 

 

- Skattemæssige underskud 

- Offentlighed ved regnskab 

- Beskatning personlig indkomst / selskabsindkomst 

- Likviditet 

 

4. Virksomhedsomdannelse – værdiansættelse16 
Omdannelse af personligt ejet virksomhed til et selskab, kan på sigt være en fordel, når der skal ske 

en virksomhedsoverdragelse til enten en nærtstående eller 3. part. Det kan, som beskrevet i kapitel 3 

også gøres for at have en begrænset hæftelse samt andre fordele ved at drive en virksomhed i 

selskabsform fremfor som en personlig virksomhed.   

 

Virksomhedsomdannelse i forbindelse med et generationsskifte kan både foretages af overdrageren 

inden generationsskiftet, men også af erhverver efter generationsskiftet. Det kan dog fx i tilfælde af 

at det ikke er hele virksomheden der skal generationsskiftes være en fordel at lave omdannelsen af 

overdrageren forinden, da der er mulighed for at lave et holdingselskab og dermed beholde fx en 

ejendom i holdingselskabet og kun overdrage driftsselskabet. Dette vil blive gennemgået i kapital 8.   

 

Personlig drevne virksomheder kan omdannes til et selskab enten ved skattepligtig eller skattefri 

virksomhedsomdannelse17. Dette vil blive beskrevet mere konkret i de følgende kapitler.  

 

4.1 Værdiansættelse - handelsværdier 

Ved en virksomhedsomdannelse fra en personlig virksomhed til et selskab, skal der foretages en 

værdiansættelse af de aktiver og passiver, der er i virksomheden. Udgangspunktet for 

værdiansættelsen er, at det skal ske til handelsværdier. Når en virksomhed bliver solgt til en 3. part, 

vil der oftest ikke være de store problemer med hensyn til en reel værdiansættelse. Sælger ønsker at 

modtage den højst mulige pris og køber ønsker den laveste mulig pris. Hvis handlen skal lykkedes, 

er prisen således handelsværdi. Det vil formodeligt tolkes fra SKAT som, at værdiansættelsen er 

reel og sket på markedsvilkår. Værdiansættelsen er dermed sket efter armlængdeprincippet.  

 

                                                        
16 Tamara Lund Hansen, Virksomhedsomdannelse. Redigeret og opdateret med gældende regler.  
17 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 116. 
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Ved handel mellem interesseforbudne eller nærtstående parter, skal handelen ske til samme priser 

og vilkår som hvis handel var foregået med en uafhængig 3. part, jf. LL § 2 stk. 1.  

 

Nærtstående parter defineres i BAL § 22, stk. 1, litra a som ægtefælle, børn, forældre, svigerbørn, 

børnebørn, samlevere m.v. samt eventuelt søskende, søskendes børn og børnebørn nære 

medarbejdere, tidligere medarbejder, jf. KSL § 33 C, stk. 118 og ABL § 3419. KSL § 33 C, vedrører 

den personkreds der kan succedere i en personlig virksomhed og ABL § 34 vedrører den 

personkreds der kan succedere i selskaber. Værdiansættelsen er ens med udgangspunktet i 

handelsværdien, uanset om der sker succession efter KSL eller ABL. I afhandlingen behandles 

succession efter ABL, da det herved er muligt for erhververen at finansier 

virksomhedsoverdragelsen af lavt beskattede midler. Dette er nærmere behandlet i kapitel 9.1.  

 

Hvis handelen foregår mellem nærtstående parter, så vil der altid opstå et spørgsmål om 

værdiansættelsen. Der kunne være en interesse i, at overdragelsen sker på baggrund af en lavere 

værdiansættelse, da dette kunne give en skattefordel for erhverver eller overdrager, hvor parterne 

ikke har modstridende interesser som følge af det nærtstående forhold. Det kunne være fra forældre 

til børn, hvor børnene alligevel skulle arve på et senere tidspunkt og derfor har begge parter en 

interesse i, at overdrage til lavest mulige pris for eventuel at minimere senere arveafgift. 

Det kan være vanskeligt at bestemme en handelsværdi på en virksomhed og andre aktiver, hvis der 

ikke er en uafhængig erhverver og overdrager. For at sikre at handel mellem nærtstående parter sker 

på markedsvilkår, har SKAT udarbejdet nogle cirkulærer, som har til formål at vejlede om, hvordan 

værdiansættelsen skal foretages mellem nærtstående parter. Hvis disse cirkulære følges vil det som 

udgangspunkt blive accepteret af SKAT. 

 

Som alternativ kan parterne altid bede SKAT om bindende svar om forhold, der er foretaget eller 

påtænkes foretaget. Et bindende svar koster kr. 400 og hermed sikrer parterne sig, at SKAT 

godkender værdiansættelsen inden omdannelsen foretages. Der kan dog forventes op til 3 måneders 

behandlingstid20.  

 

For at sikre en korrekt værdiansættelse ved overdragelse til nærtstående parter indeholder 

skattelovgivningen fire cirkulærer for værdiansættelse:  

 

- CIR 1982-185 - Værdiansættelse vedrørende overdragelse til nærtstående, 

- TSSCIR 2000-9 - Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter, 

- TSSCIR 2000-10 - Værdiansættelse af goodwill,  

- TSSCIR 2000-5 – Værdiansættelse af fast ejendom. 

 

Det vil i de følgende afsnit fremgå hvilke formål og indhold hvert cirkulære har.  

                                                        
18 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948129 
19 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946385 
20 @RevisorRådgivning, FSR – danske revisorer, Spaltning, side 5. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948129
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946385
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4.1.1 CIR 1982-185, Værdiansættelse vedrørende overdragelse til nærtstående 

Dette cirkulære kan kun bruges ved overdragelse at virksomhed til en begrænset gruppe 

nærtstående parter. Denne gruppe består af de personer, der er nævnt BAL21 (afkom, stedbørn og 

deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, personer med fælles 

bopæl i 2 år med overdrager, plejebørn, stedforældre og bedsteforældre, barns eller stedbarns 

ægtefælle), hvor man har ret til at give en gave, dog op til et begrænset beløb. Der skal betales en 

gaveafgift af beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb pr. år, jf. BAL § 22, stk. 3 og stk. 1, jf. BAL 

§ 23, stk. 1-2.   

 

Værdiansættelsescirkulæret anvendes til at fastsætte en handelsværdi. Ved overdragelse af fast 

ejendom, kan seneste ejendomsvurdering benyttes +/- 15 % medmindre der foreligger en konkret 

vurdering af ejendommen. Såfremt seneste offentlige ejendomsvurdering er åbenlys forkert kan 

SKAT anlægge en anden betragtning på værdiansættelsen. Åbenlys forkert kan skyldes, at 

ejendommen har taget en helt anden form ved istandsættelse og modernisering, end da huset 

oprindeligt er blevet vurderet. 

 

Højesteret har i en afgørelse af 15. marts 2016 afsagt en dom, der fastslår, at et dødsbo ikke har 

retskrav på en værdiansættelse af fast ejendom i intervallet +/- 15% af den offentlige 

ejendomsvurdering, Dette skyldtes, at der var foretaget en vurdering fra Realkredit inden boets 

afslutning, men efter afhændelsen til arvingerne. Højesteret har fastslået, at der ikke er en fast 

administrativ praksis på området. Uanset afgørelsen vedrører et dødsbo må det antages, at 

afgørelsen også har indflydelse ved gaveoverdragelse i levende live, såfremt der foreligger en 

vurdering kort efter overdragelsen med en væsentlig afvigende værdi i forhold til 

ejendomsvurderingen +/- 15%. 

 

Børsnoterede værdipapirer overdrages til børskursen. Med unoterede aktier og anparter, er 

udgangspunktet handelsværdien. Såfremt der ikke er et effektivt marked for handel med 

værdipapirer (hvilken yderst sjældent er forekommende) er der udarbejdet nogle hjælperegler til 

værdiansættelse af unoterede værdipapirer. Tidligere kunne den såkaldte skattekurs anvendes, men 

denne er nu bortfaldet ved cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015, hvor punkt 17 og 18 i 1982 

cirkulæret er ophævet.  

 

Hovedreglen for unoterede aktier er herefter handelsværdi. TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 kan 

anvendes, hvis der ikke har fundet salg m.v. sted. Det fremgår af punkt 1 og 3 i TSS-cirkulære 

2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil 

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

væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier. 

 

                                                        
21 Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2016 - 1, Karnov Group Denmark A/S,  

side 58.  
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I 2009 udgav SKAT en værdiansættelsesvejledning om kontrollerede transaktioner (E nr. 238).  I 

styresignalet anfører SKAT, at de værdiansættelsesmodeller, der er i værdiansættelsesvejledningen, 

kan anvendes, i det omfang det ligger inden for den mulighed for fravigelse af hjælpereglen, der er 

angivet i TSS-cirkulære 2000-9. 

 

Driftsmidler, inventar og varelager skal ved overdragelse ifølge cirkulæret foregå til handelsværdi. 

Det er dog muligt for driftsmidlerne, at tage udgangspunkt i anskaffelsessummen fratrukket 

afskrivningerne over den forventet økonomiske levetid, såfremt dette nogenlunde svarer til 

handelsværdien. Varelager ansættes til salgsværdien.  

 

Goodwill skal som udgangspunkt værdiansættes til handelsværdien. Der henvises til TSSCIR 2000-

10, for en opdaterede værdiansættelse af goodwill, når det er mellem nærtstående parter der 

handles.   

4.1.2 TSSCIR 2000-9, Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter 

Aktiernes værdi skal beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet med 

fradrag af de respektive gældsposter. Derudover skal denne opgjorte værdi tillægges værdien af 

goodwill22. Denne opgørelse tager udgangspunkt i selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte 

årsregnskab, hvor de nedenstående regnskabsmæssige poster behandles således:  

- Fast ejendom værdiansættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering (medmindre 1982-

cirkulæret anvendes). 

- Associerede selskaber, unoterede aktier og anparter medtages til værdien opgjort efter 

hjælpereglen.  

- Goodwill og andre immaterielle aktiver værdiansættes i henhold til de vejledende regler i 

TTSCIR 2000-10.  

- Udskudt skat, skal den beregnet udskudte skat medtages og reguleres under hensyntagen til 

overnævnte korrektioner. 

- Hvis der er beholdninger af egne aktier, medtages disse ikke i beregningen. Ved beregning 

af kursen reduceres den nominelle aktiekapital med andelene af egne aktier. 

 

Dette er blot en hjælperegel, og derfor ikke bindende. Dermed kan resultatet fraviges i sin 

helhed, eller der kan ske afvigelser på de enkelte poster, hvis det må antages at afvige væsentligt 

fra handelsværdien.   

4.1.3 TSSCIR 2000-10, Værdiansættelse af goodwill 

Til værdiansættelsen af goodwill er der en vejledende beregningsmodel. Elementerne i den 

vejledende beregningsmodel består af følgende:  

- Regnskabsmæssigt resultat før renter for de seneste 3 år.  

- Regulering for ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle. 

- Reguleret resultat for de seneste 3 år, vægtes med 1-2-3, lægges sammen og divideres 

bagefter med 6. 

                                                        
22 Substansprincip. 
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- Der reguleres for udviklingstendensen (gennemsnit udvikling fra år 1 til år 3). 

- Fradrag for driftsherreløn 50 % (min. kr. 250.000 og maks. kr. 1.000.000). 

- Fradrag for forrentning af aktiver, kapitalafkastsats23 (1% 2015) + 3 %, i alt 4 %. 

- Resultatet kapitaliseres med kapitaliseringsfaktor, som opgøres ud fra levetid på goodwill og 

forrentningen. 

 

Modellen er dog kun vejledende, og der kan derfor som ved de andre cirkulærer ske en regulering 

af værdien. Der er nogle forhold, som kan tale for en regulering: 

- Velbegrundende forventninger til fremtiden 

- Udvikling fra sidste afslutning til overdragelsestidspunkt 

- Ejeren af virksomheden eller nøglepersoner har afgørende indflydelse på virksomhedens 

indtjening og eventuelt ikke følger med i virksomhedsoverdragelsen. 

- Virksomhedens indtjening i de foregående år har været på virket af store engangsindtægter 

eller engangsudgifter.  

 

Årsagen til, at der tages højde for flere år er, at beregningsmodellen tager udgangspunkt i en stabil 

indtjening, da det er en standardiseret beregningsmetode.  

 

I henhold til juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 har SKAT offentliggjort en værdiansættelsesvejledning 

og der skal altid handles til handelsværdi. Cirkulæret kan anvendes i en meget stabil virksomhed, 

men SKAT er på ingen måde bundet af beregningsmetoden. På den baggrund kan det være en god 

ide, at bede om et bindende svar hos SKAT i forbindelse med opgørelse af goodwill. 

4.1.4 TSSCIR 2000-5, Værdiansættelse af fast ejendom 

Ved overdragelse af fast ejendom skal man som udgangspunkt anvende ejendomsvurderingen. Hvis 

det antages at ejendomsvurderingen ikke er retvisende, er hverken parterne eller 

ligningsmyndighederne bundet af denne vurdering. Ejendommen skal værdiansættes til den værdi, 

som en uafhængig tredjemand ville have betalt for ejendommen på det tidspunkt, hvor den bindende 

aftale er indgået24.  

 

5.  Skattepligtig virksomhedsomdannelse25  
Ved skattepligt virksomhedsomdannelse forstås omdannelse af en virksomhed til handelsværdier, 

hvor den udskudte og latente skat realiseres. Dette vil sige, når virksomheden overdrages til et 

selskab skattepligtigt, er der tale om et køb og et salg. Ordet ”omdannelse” benyttes, da det er 

sammenligneligt med ordet omdannelse i skattefri virksomhedsomdannelse og dermed kan de to 

former for ”omdannelse” sammenholdes, med hvad de hver især består af. 

 

                                                        
23 Denne reguleres løbende, jf. VSL § 9. 
24 Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen, Revisormanual 2016 - 1, Karnov Group Denmark A/S, 

side157. 
25 Tamara Lund Hansen, Virksomhedsomdannelse. Opdateret med gældende regler og lovgivning. 
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Selskabet kan foretage skattemæssige af- og nedskrivninger på de handelsværdier, der er anvendt 

ved omdannelsen dvs. på de købte aktiver og passiver i selskabet, idet de udskudte skatter er 

realiseret. Virksomhedsejeren bliver ved salg af sin virksomhed til et selskab likviditetsmæssigt 

påvirket af omdannelsen, som følge af realisationen af udskudte skatter på aktiver og passiver, hvor 

handelsværdien er salgssum og avancen, beregnet ved modregning af skattemæssige 

anskaffelsessummer. 

 

5.1 Betingelser for skattepligtig virksomhedsomdannelse 

I forbindelsen ved omdannelse skal aktiverne og passiverne vurderes/opgøres til handelsværdier. 

Skattemyndighederne kan underkaste værdiansættelserne nærmere kontrol uanset, at der ifølge 

selskabsloven § 36 skal udarbejdes en vurderingsberetning af sagkyndige vurderingsmænd. 

Baggrunden herfor er, at omdannelsen sker mellem interesseforbundne parter og at 

vurderingsmændene kun erklærer sig om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag. 

Derudover skal vurderingsberetningen indeholder en åbningsbalance for selskabet. 

Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelser med bestemmelserne i årsregnskabsloven. 

Åbningsbalancen skal være uden forbehold og hvis selskabet er underlagt revisionspligt skal den 

tillige være forsynet med en revisionspåtegning. 

 

Ønskes en skattepligtig omdannelse er der nogle forhold forbundet hertil: 

 

1. Betingelser for at skattepligtig virksomhedsomdannelse 

2. Betingelser for at omdanne med tilbagevirkende kraft 

3. Regnskabsår 

4. Vederlag i aktier 

5.1.1 Betingelser for skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Der skal ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse foreligge en reel virksomhed samt krav om 

rette indkomstmodtager skal opfyldes26.  Når dette er opfyldt er der ingen skattemæssige 

begrænsninger i at omdanne skattepligtigt, hvorefter alle erhvervsvirksomheder som hovedregel kan 

omdannes.  

5.1.2 Betingelser for omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Senest 1 måned efter omdannelsen indsendes genpart af de dokumenter, der i henhold til 

selskabslovgivningen er udarbejdet (stiftelsesdokument, vedtægter, protokollat for stiftende 

generalforsamling, revideret åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over 

aktiernes/anparternes anskaffelsessum) jf. SEL § 4, stk. 427. Dokumenterne indsendes til SKAT. 

Kravet er begrundet i, at man ønsker, at den tilbagevirkende kraft reelt alene er maksimalt 6 

måneder.  Jf. SEL § 4, stk. 6, kan skatteministeren i særlig tilfælde dispensere fra kravet om, at 

                                                        
26 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Lisselotte Madsen, Lærebog om indkomst 

skat, side 661. 
27 Hvis der er afholdt generalforsamling. Dette er ikke længere et selskabsretligt krav efter ændringen af 

selskabslovene.  
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dokumenterne skal indsendes til skatteforvaltningen senest 1 måned efter stiftelsen28. Det er 

yderligere en betingelse, at ejeren sammen med genparten af dokumenterne der laves i forbindelse 

med omdannelsen/stiftelsen af selskabet, også indsender dokumentation for at omdannelsen er 

registret/anmeldt til registrering hos Erhvervsstyrelsen. Overtagelsesdagen kan maksimalt være 6 

måneder forud for stiftelsen, jf. SEL § 4, stk. 4. Overtagelsesdagen kan dog maksimalt være til 

udløbet af indskyderens seneste regnskabsår. Der er intet til at hindre for, at overtagelsesdagen kan 

være på et andet tidspunkt efter udløbet af seneste regnskabsår.  

Overdragelse til bestående selskab anerkendes ikke med tilbagevirkende kraft, jf. SEL § 4, stk. 4. 

Derimod anerkendes det i praksis, at indehaveren af en personligt ejet virksomhed kan foretage en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, når overtagelsen sker til et 

nystiftet selskab ved apportindskud og hvori stifteren bliver hovedaktionær. 

5.1.3 Regnskabsår 

Selskabets første regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen for den i forbindelse med stiftelsen 

udarbejdede åbningsbalance. Skæringsdatoen for åbningsbalancen skal ligge efter udløbet af ejerens 

sidste normale indkomstår, typisk kalenderåret. Ønskes en virksomhedsomdannelse gennemført 

med tilbagevirkende kraft, eksempelvis i maj måned, kan skæringsdatoen således tidligst være den 

1. januar. Det første regnskabsår kan højst udgøre 18 måneder, jf. ÅRL, § 15, stk. 2. 

5.1.4 Vederlag i aktier 

Ved omdannelsen af en virksomhed til et selskab vederlægges overdragelsen dels ved, at selskabet 

overtager eksisterende gældsposter dels med aktier samt eventuelle gældsbreve og pantebreve.  

 

Når salgsavancen opgøres, skal ejeren kun optage modtagne gældsbreve og pantebreve til 

kursværdi. Kursnedskrivningen reducerer eventuelle skattepligtige avancer. Det er en betingelse for 

kursnedskrivningen, at der er truffet endelig aftale om forrentnings- og afdragsvilkår. Såfremt en 

sådan aftale ikke er truffet, betragtes mellemværende som et anfordringstilgodehavende. Et 

anfordringstilgodehavende giver ikke ret til kursnedslag. 

 

Virksomhedsejeren kan vælge at få udbetalt sit vederlag som løbende ydelser, som er karakteriseret, 

ved at der hersker usikkerhed med hensyn til ydelsens varighed og/eller størrelse, dog er de løbende 

betalinger beregnet som renter og afdrag.  

 

5.2 Delkonklusion  

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse foretages værdiansættelsen til handelsværdier, hvor 

den udskudte og latente skat realiseres. Selskabet kan foretage skattemæssige af- og nedskrivninger 

på de handelsværdier, der er anvendt ved omdannelsen. Ejeren af virksomheden bliver ved salg til 

selskabet likviditetsmæssigt påvirket af omdannelsen, idet den udskudte og latente skat realiseres. 

Krav om reel virksomhed samt rette indkomst modtager skal være opfyldt for at lave 

virksomhedsomdannelsen. Det er muligt at lave omdannelsen med tilbagevirkende kraft, dog maks. 

                                                        
28 Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 339 af 16. maj 2001 og har virkning for selskabsstiftelser, der finder 

sted den 1. januar 2001 eller senere.  
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6 måneder. Senest 1 måned efter omdannelsen skal der indsendes en genpart af dokumenterne der 

kræves til en virksomhedsomdannelse til SKAT. Vedrørende regnskabsåret, så skal skæringsdatoen 

for åbningsbalancen ligge efter udløbet af ejerens normale indkomst år, typisk kalenderåret. Ved 

omdannelse vederlægges overdragelsen dels ved, at selskabet overtager eksisterende gældsposter 

dels med aktier eller anparter samt eventuelle gældsbreve eller pantebreve.   

 

6.  Skattefri virksomhedsomdannelse29  
Ønsker en virksomhed at foretage en skattefri omdannelse, anvendes lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse. Ved at gøre dette, giver loven mulighed for at omdanne en personligt 

dreven virksomhed til et selskab med skattemæssige succession. Ved succession indtræder 

selskabets skattemæssigt i den tidligere ejers sted. Fortjeneste beskattes efterfølgende, når aktiverne 

eller de nyerhvervede aktiver afhændes. 

 

Omdannelsen kan foretages enten til et nyt stiftet selskab eller til et eksisterende selskab, der ikke 

tidligere har haft erhvervsmæssig aktivitet, og selskabet kapital har siden stiftelsen henstået som 

ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut (skuffeselskab), jf. VOL § 1, stk. 2. I dag kan et 

selskab stiftes online hos Erhvervsstyrelsen, hvorfor der ikke længere er megen anvendelse af 

skuffeselskaber. 

 

Bestemmelserne om, at selskabet ikke tidligere må have haft erhvervsmæssig aktivitet, er begrundet 

i, at virksomhedens overskud efter omdannelsen ikke skal kunne udlignes i det modtagne selskabs 

eventuelle skattemæssige underskud. 

 

6.1 Omdannelse ved nuværende beskatning efter personskatteloven 

I de efterfølgende afsnit, vil generelle regler og betingelser blive gennemgået for at omdanne en 

virksomhed skattefrit. De specifikke regler ved anvendelse af virksomheder, der har anvendt 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen vil blive behandlet under de respektive afsnit.  

 

For at omdanne til et selskab skattefri er der knyttet 8 væsentlige betingelser jf. VOL § 2:  

 

1. Ejeren skal være fuldt skattepligtig til Danmark. 

2. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages. 

3. Vederlag skal ydes i aktierne/anparter. 

4. Værdien af aktiverne. 

5. Der skal ske udligning af negativ anskaffelsessum/indskudskonto. 

6. Tilbagevirkende kraft og anmeldelse. 

7. Der skal afsættes udskudt skat. 

8. Flere ejere. 

 

                                                        
29 Tamara Lund Hansen, Virksomhedsomdannelse. Redigeret og opdateret med gældende regler og satser. 



                                                                                                                                                                                                             

 23 

Hvis der gennemføres en virksomhedsomdannelse, hvor ikke alle betingelserne opfyldes, medfører 

det ikke at omdannelsen bortfalder, men derimod at den påtænkte skattefrie 

virksomhedsomdannelse i stedet bliver en skattepligtig virksomhedsomdannelse.  

6.1.1 Ejeren skal være fuld skattepligtig 

Det er en forudsætning30, at ejeren på tidspunktet for omdannelsen er undergivet fuld skattepligt til 

Danmark i henhold til KSL § 1, hvor personer skal have bopæl i landet31, opholde sig i landet mere 

end 180 dage af gangen og være dansk statsborger eller i henhold til DBL § 1, stk. 2, hvor 

anvendelsen af reglerne kan finde sted på trods af en person afgår ved døden, overgår skattepligten 

til dødsboet. Det er derfor ikke muligt at omdanne virksomheder hvor ejeren alene er begrænset 

skattepligtig til Danmark. 

6.1.2 Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages 

Kriteriet for omdannelse er, at alle erhvervsmæssige aktiver og passiver skal overdrages jf. VOL § 

2, stk. 1, nr. 232.  

 

Ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, kan overdrages til selskabet. Ejendommen 

kan endvidere udgøre en selvstændig virksomhed, uanset at ejendommen bliver selskabets eneste 

aktiv. Mulighed for selvstændig virksomhed medfører, at ejendommen helt kan holdes uden for 

omdannelsen. 

 

Ved vurdering af aktiver og passiver, som er erhvervsmæssige, kan tages udgangspunkt i de 

tidligere udarbejdet regnskaber for virksomheden, herunder eventuelle udarbejdede indkomst- og 

formueopgørelser.  

 

Blandede benyttet aktiver skal som hovedregel overdrages til selskabet. Såfremt virksomheden har 

indeholdt en blandet benyttet ejendom gælder en undtagelse33. Virksomhedsejeren kan bestemme, 

hvorvidt ejendommen skal overdrages til selskabet. Dette gælder for hele ejendommen, uanset den 

blandede benyttelse.  

6.1.3 Vederlag skal ydes i aktierne/anparter 

Hele vederlaget skal ydes i form af aktiver eller anparter i et bestående selskab eller eventuelt et 

skuffeselskab, jf. indledning til kapital 6. 

 

Vederlaget kan ske i form af overkursbeløb. Fordelen ved at vederlæggelsen kan ske i form af 

overkurs, er at beløbet vil være en fri reserve i kapitalselskaber. Hvis man derimod binder 

vederlaget i selskabskapitalen, er det en bunden reserve, hvor der ikke kan udbetales udbytte fra. 

 

                                                        
30 Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 525. 
31 http://tax.dk/jv/cf/C_F_1_1.htm 
32 Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 531. 
33 Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 533. 
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Ifølge VOL § 2, stk. 1, nr. 3 skal hele vederlaget for virksomheden ydes i form af aktier eller 

anparter ved, at værdien af aktierne eller anparterne i et bestående selskab forøges som følge af 

omdannelsen.  

 

Ifølge lovændring om skattefri virksomhedsomdannelse i 1999 er bestemmelserne i VOL § 2, stk. 1, 

nr. 3 ikke til at hindre for, at en omdannelse til et nystiftet selskab kan ske til overkurs på samme 

måde som ved omdannelse til et eksisterende selskab.  

 

Tidligere var der mulighed for at en del af vederlaget (maks. 25 %) blev erlagt i form af et 

tilgodehavende34. Dette tilgodehavender kunne efterfølgende trækkes ud af virksomheden skattefrit, 

såfremt aktierne ikke blev afstået kort efter omdannelsen.  

 

Afskaffelsen af tilgodehavende kan give anledning til visse problemer i praksis. Ofte sker 

omdannelsen med tilbagevirkende kraft og virksomhedsejeren har trukket midler ud af 

virksomheden som privat hævet, blandt andet betalte B-skatter. Disse hævninger kunne tidligere 

modregnes i tilgodehavendet, men må nu optages som ulovligt aktionærlån, indbetales eller 

indberettes som løn til hovedaktionæren. Afskaffelsen af tilgodehavende er begrundet i, at 

hensigten med successionsreglerne er, at hele virksomheden overgår til selskabet. Ikke kun en 

”udtyndet” virksomhed.  

6.1.4 Værdien af aktierne 

Aktiernes anskaffelsessum opgøres som den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og 

passiver på omdannelsesdagen. Aktiver og passiver opgøres til handelsværdier med fradrag af 

skattepligtig fortjeneste.  

 

Såfremt handelsværdien medfører et skattemæssig tab, vil den skattemæssige værdi blive ansat til 

handelsværdien. Dette medfører, at et skattemæssigt tab ikke skal tillægges handelsværdien. Tab 

kan opstå på baggrund af hensættelser til tab på debitorer, hensættelse til garantiarbejder, ej 

foretagne skattemæssige afskrivninger, hvormed handelsværdien bliver mindre end den 

skattemæssige værdi mv.  

 

Værdiansættelsen af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver, jf. VOL § 4, 

stk. 2, tager udgangspunkt i nedenfor beskrevet principper35: 

- Goodwill (anskaffet eller oparbejdet): Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste.  

- Driftsmidler: Handelsværdien minus skattepligtige fortjeneste. En eventuel negativ saldo på 

driftsmiddelkontoen i den personlig ejede virksomhed kan overføres til selskabet. 

- Blandede driftsmidler: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. 

- Varelager: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. I realiteten den skattemæssige 

bogførte værdi. 

                                                        
34 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 145. 
35 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 158. 



                                                                                                                                                                                                             

 25 

- Fast ejendom: Handelsværdi (kontantværdi) minus skattepligtig fortjeneste omfatter 

eventuelle genvundne afskrivninger på bygninger og installationer samt en eventuel 

fortjeneste på den fasteejendom ved omdannelsen opgjort efter 

ejendomsavancebeskatningsloven. Som udgangspunkt vil seneste ejendomsvurdering kunne 

anvendes som handelsværdi. 

- Debitorer: Handelsværdien minus skattepligtig fortjeneste. Dette vil i almindelighed svare til 

skattemæssigt bogførte værdier pålydende minus eventuelle skattemæssige nedskrivninger 

for konstaterede tab eller sandsynliggjorte tab.  

- Værdipapir:  

o Aktier: Handelsværdi (kursværdi) minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter ABL. 

o Obligationer og pantebreve: Handelsværdi, det vil sige kursværdi minus skattepligtig 

fortjeneste opgjort efter KGL. 

o  Igangværende arbejder: Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste. I realiteten 

den skattemæssige bogførte værdi.  

 

Eftersom opgørelsen foretages aktiv for aktiv, kan et forventet tab ikke modregnes i en forventet 

fortjeneste på et andet aktiv. Såfremt der forventes tab, kan det anbefales at sælge aktivet inden 

omdannelsen, dog skal de aktiver og passiver, der overdrages, stadig udgøre en virksomhed. 

6.1.5 Der skal ske udligning af negative anskaffelsessum / indskudskonto 

Der blev i det oprindelige lovforslag foreslået, at midler fra lån optaget i virksomheden skulle 

overdrages til selskabet ved omdannelsen eller omvendt holdes udenfor omdannelsen sammen med 

lånet, såfremt midlerne var forbrugt af ejeren eller til private formål. Det ville medføre, at ejere ville 

blive behandlet forskelligt alt efter, hvordan de havde valgt at finansiere deres virksomhed. 

Ved at forhindre ejeren i, at optage lån i virksomheden lige inden omdannelsen og samtidigt holde 

midlerne uden for omdannelsen, ville ejerne, som inden omdannelsen helt eller delvist havde drevet 

virksomheden ved hjælp af selvfinansiering, blive stillet dårligere end ejere, der helt eller delvist 

havde benyttet sig af lånefinansiering36. 

 

Dette har medført bestemmelserne om, at aktierne eller anparternes anskaffelsessum ikke må være 

negative, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, dels en bestemmelse om, at en eventuel negativ indskudskonto 

skal udlignes inden omdannelsen, se, jf. VSL § 16, stk. 2.   

 

Såfremt ejeren året før omdannelsen har anvendt virksomhedsordningen gælder visse 

undtagelsesbestemmelser. Se nærmere om dette i kapitel 6.4. 

6.1.6 Tilbagevirkende kraft og anmeldelse 

Senest 1 måned efter omdannelsen skal der indsendes genpart af dokumenter, der i henhold til 

selskabslovgivningen er udarbejdet (stiftelsesdokument, vedtægter, evt. protokollat for stiftende 

generalforsamling, revideret åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over 

aktiernes/anparternes anskaffelsessum). Endvidere skal der til den skatteansættende myndighed 

                                                        
36 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 147. 
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også indsendes dokumentation for at omdannelsen er registret/anmeldt til registrering hos 

Erhvervsstyrelsen.   

6.1.7 Der skal afsættes udskudt skat 

Der skal afsættes udskudt skat i åbningsbalancen jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 7 vedrørende den skat, der 

udskydes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen37.  Indtil 1999, hvor der blev lavet en 

bestemmelse der blev indsat ved lovændring i 1999, var det i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens regler at vælge om den udskudte skat skulle hensættes i åbningsbalancen eller 

blot medtages i en note til åbningsbalancen. Årsagen for at indsætte denne bestemmelse om, at 

udskudt skat skal hensættes, er at sikre, at åbningsbalancen giver et mere retvisende billede af 

selskabets aktiver og passiver, herunder fremtidige skatteforpligtelser.  

 

Det kan give anledning til problemer, hvis der skal afsættes udskudt skat på en fast ejendom, 

grundet blandt andet vedligeholdelsesfradrag. Udskudt skat beregnes som den forventede afregning 

af skat som følge af udligning mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi ved 

fremtidigt salg. Udskudt skat på ejendomsavancer skal afsættes under hensyntagen til, hvornår 

ejendommene forventes afhændet og ikke på baggrund af en præcis opgørelse på 

omdannelsesdagen.  

 

Ejeren kan have et uudnyttet underskud i den personlige virksomhed ved omdannelsen. Dette 

uudnyttede underskud kan ikke bringes til fradrag ved opgørelsen af selskabets skattepligtige 

indkomst, jf. VOL § 8, stk. 1. Uudnyttet kildeartsbegrænsede (ejendomstab mv.) tab kan ligeledes 

ikke fremføres til selskab, jf. VOL § 8, stk. 2. 

 

Virksomhedsejeren kan altid anvende de uudnyttede underskud personligt, såfremt han kan skabe 

fremtidige indkomster, hvori underskuddene kan modregnes.  

 

Såfremt der er uudnyttet underskud, som virksomhedsejeren ikke kan udnytte personligt, bør det 

vurderes, hvorvidt disse tab eventuelt skal udnyttes ved at gennemføre en hel eller delvis 

virksomhedsomdannelse.  

6.1.8 Flere ejere 

Der er ikke længere krav om, at samtlige ejere bliver hovedaktionær i selskabet38. Tidligere skulle 

ejeren af virksomheden modtage samtlige aktier. Såfremt der var flere ejere39, skulle de pågældende 

eje i samme forhold, som de ejede virksomheden. Omdannelsen kunne ikke ske skattefrit ved at 

omdanne til et selskab, der i forvejen ejedes af andre end virksomheds ejere, eller andre samtidigt 

tegnede en andel af det modtagende selskabs aktiekapital.  

 

                                                        
37 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 152. 
38 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 153. 
39 Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 542.  
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Begrundelsen var oprindeligt, at selskabet indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling, 

hvorfor det ikke skulle være nødvendigt med at få tilført yderligere kapital fra andre ejere. 

 

Bestemmelsen virkede unødvendig. Der var ikke hjemmel til at hindre en efterfølgende nytegning 

af aktier i selskabet, uanset bestemmelsen om at ejeren ikke længere var eneaktionær.  

 

For at undgå at passiv virksomheder med særligt skattebegunstigede regler bliver omdannet 

skattefrit, er der i VOL § 1, stk. 1., stillet krav om, at alle interessenterne skal være fysiske personer, 

for at virksomhedsomdannelsen kan finde anvendelse. 

 

For at sikre et entydigt successionsgrundlag kræves det, at samtlige ejere af virksomheden anvender 

reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse40.  

 

Overstående indebærer ikke, at der er krav om ensartet afskrivningsgrundlag41. Dette var ellers 

tidligere gældende. I stedet er der indført bestemmelser om fordeling og udligning af udskudt skat, 

jf. VOL § 2, stk. 3. 

6.1.8.1 Eksempel A - udligning ved omdannelse med flere ejere. 

Når der er flere ejere, skal der ske udligning af udskudt skat ved omdannelse, såfremt den 

beregnede skat fordeler sig anderledes på ejerne end ved ejernes ejerandele af virksomheden. De 

interessenter, der har afskrevet mest, skal indbetale forskellen til selskabet.  

 

Indbetalingen til selskabet skal medtages som et aktiv i åbningsbalancen og skal være foretaget 

forud for omdannelsestidspunktet. Der er ingen skattemæssige konsekvenser for selskabet eller 

indbetaler i forbindelse med indbetalingen. Beløbet tillægges aktierne anskaffelsessum. 

 

 Efterfølgende eksempel viser udligning ved omdannelse, når Hansen, Jensen og Sørensen har 

afskrevet forskelligt på driftsmidler. 

                                                        
40 Der er særlige regler for virksomheder omfattet af tonnagebeskatning, som ikke omhandles nærmere i 

denne opgave. 
41 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 153. 
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Det kan ud fra eksemplet konstateres, at Hansens udskudte skat udgør 13,20 % at driftsmidlernes 

værdi, Jensens 14,67 % og Sørensens 15,40 %. Jensen og Sørensen skal udligne kr. 2.200 og kr. 

5.500, hvilket svarer til 1,47 % og 2,20 % af driftsmidlernes værdi på henholdsvis kr. 150.000 og 

kr. 250.000. Udskudt skat er opgjort ud fra en skattesats på 22 %. 

 

Der er ifølge VOL § 2, stk. 2, nr. 1 og 2 bestemmelser om, at alle ejerne skal have anvendt samme 

regnskabsperiode, gældende for indkomståret forud for omdannelsen42. Endvidere skal ejerne 

vederlægges i forhold til deres andele i den eksisterende virksomhed, jf. VOL § 2, stk. 2. Nr. 3. 

 

Ved ønske om at skattefri omdannelse, skal betingelserne nøje iagttages. Såfremt betingelserne ikke 

overholder, eller en af betingelserne glemmes, kan omdannelsen ikke omgøres. Det nye selskab er 

stiftet, og konsekvensen bliver, at omdannelsen er skattepligtig.  

 

6.2 Eksempel 1 –Når PSL tidligere har været anvendt, skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

For at anskueliggøre forskellen mellem omdannelse af virksomhed drevet i personligt regi til et 

selskab, er de efterfølgende afsnit opdelt i praktiske regneeksempler:  

- når personskatteloven har været anvendt og omdannelse er skattefri,  

- når personskatteloven har været anvendt og omdannelse er skattepligtig, 

- når virksomhedsordningen har været anvendt (ejendom holdes udenfor omdannelsen) og   

- når virksomhedsordningen har været anvendt (ejendom medtages i omdannelsen). 

 

Eksemplerne er valgt for at analysere på forskellen mellem at foretage en virksomhedsomdannelse 

skattefrit og skattepligtigt, hvor især likviditetseffekten har stor indflydelse. Endvidere er der stor 

                                                        
42 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 53. 
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forskel på aktierne anskaffelsessum alt efter, om virksomhedsordningen tidligere har været anvendt 

eller ej. Endelig er eksemplet med ejendommen medtaget, for at analysere på effekten af, at holde 

en ejendom udenfor omdannelsen. Dette sammenholdes med omdannelse, hvor 

virksomhedsordningen tidligere har været anvendt, men uden omdannelse af ejendom. 

 

Nærværende eksempel omhandler en virksomhed med følgende forudsætninger: 

- Personskatteloven har tidligere været anvendt 

- Omdannelsen foretages som en skattefri virksomhedsomdannelse 

- Personen, der i skattemæssige henseende, driver flere virksomheder. Personen driver den 

primære virksomhed og flere udlejningsvirksomheder. 

- Den primære virksomhed omdannes, men udlejningsvirksomhederne fortsat drives i 

personligt regi. 

- Tidligere opkøbt goodwill opgjort efter skattemæssige værdiger udgør kr. 400.000 

(restværdi). Såfremt virksomheden sælges til handelsværdi er goodwill kr. 4.000.000. 

- Driftsmidler har en bogført værdi på kr. 40.000 og en skattemæssige værdi på kr. 60.000. 

Såfremt driftsmidlerne skulle sælges til handelsværdi ville prisen udgøre kr. 275.000. 

- Skatteprocentsatsen er 22%. 

- Virksomheden omdannes den 1/1 2017.  
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Bogført Skattemæssig Handels- Skatte- Anparternes

Note værdi værdi værdi værdi anskaffelsessum

Aktiver:

1 Ejendomme 2.500.000           

Godwill 400.000            4.000.000             400.000           400.000                  

2 Driftsmidler 40.000                 60.000               275.000                 60.000             60.000                     

Debitorer 250.000               250.000            250.000                 250.000           250.000                  

Likvider/værdipapir 1.200.000           1.200.000         1.200.000             1.200.000       1.200.000               

Aktiver i alt 3.990.000           1.910.000         5.725.000             1.910.000       1.910.000               

Gæld:

1 Prioritetsgæld 2.000.000           

Diverse gæld 800.000               800.000            800.000                 800.000           800.000                  

2 Udskudt skat 839.300                 

Gæld i alt 2.800.000           800.000            1.639.300             800.000           800.000                  

Egenkapital 1.190.000           4.085.700             1.110.000               

Fordeling af nettoformue:

Anpartskapital 50.000                   

Overkurs 4.035.700             

Nettoformue 4.085.700             

Noteforklaring:

1 Ejendomme fortsætter som selvstændig virksomhed, hvorfor denne ikke medtages i omdannelsen.

2 Værdi af driftsmidler til anparternes anskaffelsessum opgøres som følger:

Salgssum til handelsværdi 275.000            

Skattemæssig restsaldo 60.000               

Genvinst ved salg 215.000            

Salgssum til handelsværdi 275.000            

Genvinst ved salg 215.000            

60.000               

3 Vedrører ejendommene, hvorfor de ikke skal med i omdannelsen.

4 Udskudt skat kan opgøres som følger:

Aktiver til handelsværdier 5.725.000         

Aktiver til skattemæssige værdier 1.910.000         

Grundlag til udskudt skat 3.815.000         

22% af grundlag til udskudt skat 839.300            

Balance pr. 31/12 2016 Selskabets åbningsbalance
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6.3 Eksempel 2 – Når PSL tidligere har været anvendt, skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. 

I forhold til eksempel 1 i kapitel 6.2 er eneste forskel, at omdannelsen foretages skattepligtigt. 

 

Det er i eksemplet om skattepligtig virksomheds omdannelse antaget at43:  

- AM udgør 8 %.  

- Gennemsnitlig kommune og kirkeskat udgør 25,6 % 

- Sundhedsbidrag udgør 3 % 

- Bundskatten udgør 9,08 % 

- Topskatten udgør 15 %. 

- Bundfradrag er 467.300 kr.  

- Personfradraget udgør 44.000 kr. 

- Det er dog også i eksemplet antaget at ejeren ingen andre indtægter har, på trods af 

udlejningsvirksomhederne. 

 

 
Dermed kan det konstateres, at der ved at en skattepligtig virksomhedsomdannelse kræves en 

likviditet, der rækker til at betale en skat på kr. 2.059.480. Da dette for de fleste er en udgift af en 

betydelig størrelse, kan det ofte i lignende situationer være en fordel at anvende skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

 

Som kompensation for den betalte skat her og nu modtager selskabet et højere afskrivningsgrundlag 

de næste mange år. Tilbagediskonteringen af det højere afskrivningsgrundlag giver dog en større 

udgift over tid end ved skattefri virksomhedsomdannelse. Dette medfører, ved ovennævnte 

                                                        
43 Thorbjørn Helmo Madsen, Revisormanual 2016-1, side 120.  
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situation, at det er fordelagtigt med skattefri virksomhedsomdannelse både likviditetsmæssigt og 

driftsmæssigt. 

 

6.4 Eksempel 3 - Omdannelse ved nuværende beskatning efter 

virksomhedsordningen (ejendom holdes udenfor omdannelsen) 

Bestemmelserne vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse efter PSL er også gældende, når 

ejeren tidligere har drevet sin virksomhed i virksomhedsordningen. Der er dog yderligere 

bestemmelser vedrørende omdannelsen, når ejeren tidligere har anvendt virksomhedsordningen.  

 

Det kan være lettere at identificere erhvervsmæssige aktiver og passiver, når virksomhedsordningen 

anvendes. Aktiver og passiver, der tidligere har været inddraget under denne ordning, skal 

overdrages til selskabet, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, såfremt anskaffelsessummen på aktierne bliver 

negativ. 

 

Såfremt virksomhedsomdannelsen ikke omfatter alle erhvervsmæssige aktiver og passiver hos 

ejeren, eller der alene sker omdannelse af en ud af flere virksomheder, medfører omdannelsen ikke 

ophør med virksomhedsskatteordningen. 

 

I virksomhedsordningen er beløb hensat til senere faktisk hævning og indestående på 

mellemregningskontoen kendetegnet ved, at beløbene ikke betragtes som en del af 

virksomhedsøkonomien, men som en del af ejeren privatøkonomi. 

 

Ejeren af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen kan vælge, at beløb hensat til senere 

hævning skal holdes uden for en omdannelse. Denne hensatte hævning skal dog være trukket ud før 

omdannelsen.  

 

Indestående på mellemregningskontoen kan holdes uden for omdannelsen.  

 

Udbetales hensat til senere hævning eller indestående på mellemregningskontoen ikke inden 

omdannelsen, anses ejeren for at have indskudt et yderligere beløb som egenkapital, som ikke er 

skattepligtigt for selskabet, men forøger anparternes/aktiernes anskaffelsessum. 

 

Hæver ejeren mere end indestående på disse konti, anses de overskydende hævninger for foretaget i 

selskabet, når de kan henføres til virksomheden, der omdannes.  

 

Ejere omfattet af virksomhedsordningen skal udligne en eventuel negativ indskudskonto inden 

omdannelsen ved at overføre et beløb til virksomheden, der gør, at indestående på indskudskontoen 

bliver nul eller positiv. Udligningen af indskudskontoen sker i perioden fra indkomstårets udløb til 

omdannelsen af virksomheden finder sted. Beløbet anses for indskudt på indskudskontoen med 

virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret. Såfremt indskudskontoen ikke bliver udlignet, vil 

omdannelsen være skattepligtig.  
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Ved overdragelse af en eller flere virksomheder kan ejeren vælge at nedsætte aktierne eller 

anparternes anskaffelsessum med en andel af indestående på kontoen for opsparet overskud 

svarende til forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud 

for omdannelsesåret, der kan henføres til den afstående virksomhed og hele kapitalafkastgrundlaget 

ved udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. JV C.C.7.2.8. Dette er en ændring i 

forhold til tidligere, hvor brøken var forholdet mellem kontantværdien af vederlaget for den 

omdannede virksomhed og kapitalafkastet for samtlige virksomheder ved udløbet af indkomståret 

forud for omdannelsesåret. 

 

Når kapitalafkastgrundlaget er negativt, kan aktierne eller anparternes anskaffelsessum reduceres 

med hele det opsparede overskud, såfremt kapitalafkastgrundlaget vedrørende den omdannede 

virksomhed er større (mindre negativ) end det samlede kapitalafkastgrundlag. Ingen del af det 

opsparede overskud kan derimod henføres til aktierne eller anparternes anskaffelsessum, når det 

modsatte er gældende.  

 

Efter den tidligere bestemmelse i VOL § 4, stk. 5, medregnes en eventuel negativ anskaffelsessum 

for aktierne eller anparterne ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse 

af de pågældende aktier eller anparter.  

 

I de tilfælde, hvor der sker en afståelse af aktierne eller anparterne til det selskab, der har udstedet 

aktierne, eller der sker en nedsættelse af aktierne- eller anpartskapitalen, forhøjes henholdsvis 

afståelsessummen og udligningen med et beløb, svarende til den negative anskaffelsessum. 

Fortjeneste beskattes som aktieindkomst. 

 

I TfS 1997.761 har Landskatteretten fastslået, at en negativ anskaffelsessum ikke skulle gøres til 

genstand for beskatning i forbindelse med en kapitalnedsættelse, der var omfattet af LL § 16 A, 

men som blev gennemført som aktieindkomst. 

 

Den nuværende VOL § 4, stk. 444 udtrykker nu klart, at der skal ske beskatning af den negative 

anskaffelsessum, selv om afståelsessummen efter LL § 16 B eller det udloddede beløb efter LL § 16 

A udgør kr. 0. PSL § 4 a henviser til VOL § 4, stk. 4 og fastslår, at den negative anskaffelsessum 

beskattes som aktieindkomst svarende til en eventuel afståelsessum eller udlodning fra selskabet. 

 

I forhold til eksempel 1 er der yderligere tilført konto for opsparet overskud, da virksomheden 

befinder sig i virksomhedsordningen: 

 

- Virksomhedsskattelovens regler anvendes, og der er gennem årene opbygget en konto for 

opsparet overskud på kr. 2.300.000. 

 

                                                        
44 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Lisselotte Madsen, Lærebog om indkomst 

skat, side 911. 
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Bogført Skattemæssig Handels- Skatte- Anparternes

Note værdi værdi værdi værdi anskaffelsessum

Aktiver:

1 Ejendomme 2.500.000         

Goodwill 400.000           4.000.000       400.000           400.000                 

2 Driftsmidler 40.000              60.000             275.000           60.000             60.000                   

Debitorer 250.000            250.000           250.000           250.000           250.000                 

Likvider/værdipapirer 1.200.000         1.200.000        1.200.000       1.200.000        1.200.000             

Aktiver i alt 3.990.000         1.910.000        5.725.000       1.910.000        1.910.000             

Gæld:

3 Prioritetsgæld 2.000.000         

Diverse gæld 800.000            800.000           800.000           800.000           800.000                 

4 Udskudt skat 839.300           

Gæld i alt 2.800.000         800.000           1.639.300       800.000           800.000                 

Egenkapital 1.190.000        4.085.700       1.110.000             

5 Konto for opsparet overkud 2.300.000 -1.226.667            

Fordeling af nettoformue:

Anpartskapital 50.000

Overkurs 4.035.700

6 Nettoformue 4.085.700 -116.667               

Noteforklaring:

1 Ejendomme fortsætter som selvstændig virksomhed, hvofor denne ikke medtages i

omdannelsen.

2 Værdi af driftsmidler til anparternes anskaffelsessum opgøres som følger:

Salgssum til handelsværdi 275.000           

Skattemæssig restsaldo 60.000             

Gevinst ved salg 215.000           

Salgssum til handelsværdi 275.000           

Gevinst ved salg 215.000           

60.000             

3 Vedrører ejendommene, hvorfor de ikke skal med i omdannelsen.

4 Udskudt skat kan opgøres so følger:

Aktiver til handelsværdier 5.725.000        

Aktiver til skattemæssige værdier 1.910.000        

Grundlag til udskudt skat 3.815.000        

22% af grundlag til udskudt skat 839.300           

5 På konto for opsparet overskud står kr. 2.300.000. Dette beløb skal fordeles mellem

de to nye virksomheder, dels den omdannede virksomhed, dels udlejningsvirksomheden.

Dette gøres på grundlag af kapitalafkastgrundlaget. Grundlaget har hidtil været fordelt

som følgende:

Kapitalafkastgrundlag ejendomme 700.000           

Kapitalafkastgrundlag anden virk. 800.000           

1.500.000        

Forholdsmæssigt for anden virksomhed tages 800/1500 af konto for opsparet overskud.

Dette giver kr. -1.226.667.

6 Anskaffelsessummen opgøres somfølgende:

Aktiver i alt 1.910.000        

Gæld i alt -800.000          

Konto for opsparet overskud -1.226.667      

-116.667          

Der er intet til hinder for, at anskaffelsessummen for anparterne kan være negativ, når 

blot anskaffelsessumen før konto for opsparet overskud er positiv, når virksomheds-

ordningen har været anvendt. 

Balance pr. 31/12 2016 Selskabets åbningsbalance
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Da anparternes anskaffelsessum er opgjort efter VOL § 4, stk. 2-4 ikke er negative må 

anskaffelsessummen efter korrektion af konto for opsparet overskud godt være negativ. Der er 

derfor ikke krav om, at ejendommene overdrages, uanset at ejendommene tidligere har været 

inddraget under virksomhedsordningen. 

 

6.5 Eksempel 4 – skattefri virksomhedsomdannelse, når VSL tidligere har været 

anvendt. Endvidere er ejendomme medtaget i omdannelsen. 

 

I forhold til eksempel 3 i kapitel 6.4, er ejendommen nu medtaget i omdannelsen.  
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6.6 Omdannelse ved nuværende beskatning efter kapitalafkastordningen  

Foretages en omdannelse af en virksomhed, som tidligere har anvendt kapitalafkastordningen 

(reglerne i VOL kapital 7 a), gælder i væsentlighed de samme regler som ved omdannelse efter 

PSL. 

 

Såfremt der er opsparet på konto for konjunkturudligning, må det antages, at der gælder samme 

regler som for skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheder i virksomhedsordningen med 

opsparet overskud.  

 

Antagelsen bygger på, at opsparet på konto for konjunkturudligning i andre tilfælde sidestilles med 

konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen. 

Alternativt er det mulig at skifte fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen, hvor konto 

for konjunkturudligning ændres til konto for opsparet overskud. Herefter vil virksomheden være 

omfattet af regelsættet for omdannelse af virksomheder i virksomhedsordningen. 

 

6.7 Andre forhold ved virksomhedsomdannelse 

Når der foretages en virksomhedsomdannelse, er der en række andre forhold end rent 

skattemæssige, som ejeren skal være opmærksom på. Der er en række praktiske forhold, der skal 

bringes i orden, når virksomheden ændres fra en personligt dreven virksomhed til et selskab. En 

række af disse forhold er følgende: 
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- Ejerens forskudsopgørelse 

I forbindelse med, at ejeren tidligere har drevet virksomhed i personligt regi, vil han være 

forskudsregistreret efter disse forhold. Efter virksomhedsomdannelse overgår han til at blive 

lønmodtager, hvorfor der bør ske en regulering af ejerens personlige forskudsopgørelse. 

 

- Afmelde personlig virksomhed 

Når virksomhedsomdannelsen er gennemført, er det vigtigt, at afmelde den personlige 

virksomhed hos SKAT. Dette sker ikke automatisk og virksomheden vil blive pålagt renter 

og gebyrer, hvis der ikke længere indberettes eksempelvis løn, A-skat og moms, hvis 

virksomheden ikke er blevet afmeldt. 

 

- Omregistrering af aktiver og passiver 

En lang række aktiver og passiver er registeret med navn og CVR-nummer. Dette kan være 

ejendomme, hvor der skal foretages tinglysning til ny ejer og eventuelt tilbudspligt til 

beboere. Biler skal omregistreres i motorregisteret til selskabet. Bankkonti m.v. skal 

omregistreres til selskabet. Der er således en lang række praktiske ting i forbindelse med 

omregistrering   

 

- Moms og lønsumsafgift 

Moms eller lønsumsafgift skal indberettes i personligt regi indtil virksomhedsomdannelse er 

gennemført – uanset at selskabet er stiftet med tilbagevirkende kraft. Når 

virksomhedsomdannelsen er gennemført er det således vigtigt, at virksomheden afmeldes og 

selskabet indberetter herefter moms og eventuelt lønsum. 

 

- Kunder og leverandører 

Faktura, brevpapir, hjemmeside, visitkort m.v. skal have skiftet navn, idet der efter 

virksomhedsomdannelsen skal fremgå, at virksomheden nu er et selskab med begrænset 

ansvar (ApS eller A/S). Kunder og leverandører bør få meddelelse om skift i navn og 

virksomhedsform. 

 

6.8 Del konklusion 

For at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, er der en række forhold der skal være opfyldt: 

- Ejeren skal være fuldt skattepligtig til Danmark 

- Alle aktiverne og forpligtelser skal overdrages 

- Vederlag skal ydes i aktier/anparter 

- Værdien af aktierne/anparterne skal gøres op på baggrund af handelsværdier minus 

skattemæssig avance 

- Der skal ske udligning af negativ indskudskonto inden omdannelsen 

- Der skal være afsat udskudt skat 

- Ved flere ejere skal forskel i udskudt skat indbetales 
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Det er vigtigt at alle krav overholdes, når der vælges skattefri virksomhedsomdannelse. Fejl i 

skattefri virksomhedsomdannelse medfører ikke bortfald i omdannelsen, men at omdannelsen bliver 

skattepligtig. Som det ses ud fra regneeksemplerne, hvor en virksomhed omdannes henholdsvis 

skattepligtigt, skattefrit hvor PSL har været anvendt og skattefrit hvor VSO tidligere har været 

anvendt. Endvidere er der lavet regneeksempler med og uden omdannelse af ejendom. Eksemplerne 

viser klart, at der er et langt større finansieringsbehov ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. 

Til gengæld er aktiernes anskaffelsessum væsentligt lavere ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvorfor der ligger en stor udskudt skatteforpligtelse ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

  

7. Fordele og ulemper ved at omdanne skattepligtigt contra skattefrit45  
Det er ikke ubetinget en fordel at omdanne til et selskab skattefrit. Ved skattemæssig succession 

indtræder en potentiel dobbelt beskatning blandt andet som følge af udskudt skat.  

 

Selskabet vil i kraft af successionen indtræde i virksomhedsejeren skattemæssige stilling og 

selskabet vil blive beskattet ved senere afståelse. Virksomhedsejeren vil endvidere blive beskattet 

ved senere afståelse af de modtagne aktier i selskabet. 

 

Det er ikke muligt at give en entydig konklusion på, hvornår der bør foretages en omdannelse som 

skattepligtig, eller hvornår en omdannelse bør være skattefri. Meget afhænger af den enkeltes 

præferencer og økonomisk stilling.  

 

Når der skal foretages et valg ved omdannelse, bør der tages hensyn til følgende fordele og ulemper 

ved at omdanne skattefrit: 

 

Fordele ved at omdanne skattefrit: 

- Der opnås en udskydelse af beskatningen, som kan tilbagediskonteres og dermed 

værdiansættes. 

- Der opnås en udskydelse af den udskudte skat, og skat af opsparet overskud bliver ikke 

realiseret ved virksomhedsophør, men opsparet overskud kan reguleres i aktiers 

anskaffelsessum. 

 

Disse fordele bør sammenholdes med ulemperne: 

- Selskabet overtager et beskedent afskrivningsgrundlag og har dermed begrænsende 

skattemæssigt fradrag. 

- Selskabet indtræder i ejeren skattemæssige stilling og pådrager sig en latent skattebyrde i 

form af fremtidig avancebeskatning. 

- Ejeren påtager sig en forøget latent aktieavancebeskatning af den realiserede fortjeneste på 

virksomhedens aktiver.  

                                                        
45 Tamara Lund Hansen, Virksomhedsomdannelse, side 66. 
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Det foretagne valg vil ofte afhænge af den umiddelbare likviditetsvirkning, der opnås ved en 

udskydelse af den latente skattebyrde. 

 

Succesionsreglerne bør ikke bringes i anvendelse pr. automatik, men må vurderes i lyset af den 

enkelte sags omstændigheder. En forudsætning for rentabilitet ved omdannelsen er således, at 

selskabet opretholder skatteudskydelsen på de overtagne aktiver i længere periode. 

 

8. Omstrukturering 
I forbindelse med et generationsskifte, kan det oftest være fordelagtigt at lade den personlig ejede 

virksomhed omdanne til et selskab. Herefter er der nogle muligheder for at omstrukture selskabet, 

således at selskabsstrukturen matcher planen for det endelige generationsskifte46. I efterfølgende 

kapitler vil de forskellige muligheder blive gennemgået: 

 

•Aktieombytning •Tilførsel af aktiver  •Spaltning  •Fusion 

 

I kapitel 9 vil ofte anvendte finansieringsmetoder blive gennemgået. Finansieringsmetoden 

afhænger af selskabsstrukturen, hvorfor der i forbindelse med en omstrukturering og skal tages 

højde for hvilken metode erhververen ønsker at finansiere selskabet med, i tilfælde af at selskabet 

ikke overdrages som gave.   

 

8.1 Aktieombytning 

Aktieombytning er en af de mest brugte omstruktureringsmodeller der anvendes i forbindelse med 

planlægning af et generationsskifte for lave en optimal koncernstruktur47.   

 

Aktieombytning defineres således, jf. ABL § 36, stk. 2, 1 pkt.: 

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

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

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

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

udligningssum. 

 

Ved at foretage en aktieombytning er det for virksomhedsejeren (den ældre generation) muligt at 

udskille de likvide midler fra driftsselskabet. Dermed kan ejeren beholde en stor del af de 

eventuelle opsparede likvide midler i sit holdingselskabet og kun lade driftsselskabet medgå i 

generationsskiftet. Ved succession har aktieombytningen dog ingen betydning, da successionen 

foregår på person niveau og erhververen dermed ville succedere i hele koncernen.  

 

Den nye ejer kan derfor overtage driftsselskabet billigere, da det ikke længere har overskydende 

kapital som ikke er nødvendigt for driften. Ved at foretage en aktieombytning opstår der endvidere 

                                                        
46 Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, side 497. 
47 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 191. 
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en risikobegrænsning. For at aktieombytning er mulig, kræver det et holdingselskab. Hvis ejeren 

ikke allerede har et holdingselskab er det muligt at stifte et holdingselskab ved apportindskud med 

aktierne fra driftsselskabet. Det vil medføre at der opstår et selskab mellem ejeren og 

driftsselskabet.  

 

 
Figur 8.1 – Aktieombytning ved stiftelse af holdingselskab (egen tilvirkning) 

 

Der er krav om, at der skal være en ledelseserklæring og vurderingsberetning, et 

generalforsamlingsreferat og registrering i Erhvervsstyrelsen ved brug af apportindskud48. Hvis 

egne aktier indskydes er der ingen krav til aktieombytningen.  

 

Aktieombytning kaldes også for en uegentlig fusion, idet der som ved fusion sker en overdragelse 

af kontrollen over selskabet, men uden en sammensmeltning med det overtagende selskab49.  

 

En aktieombytning kan foretages skattepligtig eller skattefrit, hvor beskatningen udsættes til et 

senere tidspunkt, hvor aktionæren afstår aktier. 

8.1.1 Skattepligtig aktieombytning  

Ved en skattepligtig aktieombytning, betragtes dette skattemæssigt som afståelse af aktier, hvor der 

foretages en almindelig realisationsbeskatning af aktionæren. Det skyldes, at den skattepligtige 

aktieombytning anses som afhændelse af kapitalandelene i det erhvervede selskab og køb af 

kapitalandele i det modtagne selskab.   

8.1.2 Skattefri aktieombytning 

Ved en skattefri aktieombytning ombytter kapitalejeren sine kapitalandele i et selskab med 

kapitalandele i et andet selskab.  

 

                                                        
48 Søren Friis Hansen, Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, Kapitalselskaber side 219. 
49 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_6_3_1.htm 

http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_6_3_1.htm
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ABL § 36 giver mulighed for, at beskatningen udsættes til et senere tidspunkt, hvor kapitalejeren 

afstår kapitalandelene50. 

Der er nogle grundlæggende betingelser der skal være opfyldt for at en skattefri aktieombytning kan 

finde sted. Jf. ABL §36, stk. 1 og 2 er det et krav at det stiftede selskab (holding) opnår flertallet af 

stemmerne i det erhvervede selskab (driftsselskabet).  Det er her afgørende at der tages stilling til at 

stemme flertallet er reelt og ikke kun formelt51.  Selskaber der har mulighed for at foretage en 

skattefri aktieombytning skal være omfattet af begrebet” selskab i en medlemsstat” i 

fusionsskattedirektivets artikel 3, hvilket ”almindelige” danske anparts og aktieselskaber er. Jf. 

ABL § 36, stk.3. omhandler de selskaber der ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat. 

Her er det et krav at det ny stiftede selskab (holding) får hel ejerskab af det erhvervede selskab 

(driftsselskabet). Ved brug af et allerede eksisterende selskab, vil der skulle ske kapitalforhøjelse 

heri. Dette vil ske ved apportindskud af aktierne i det erhvervede selskab. Selve værdiansættelsen af 

apportindskuddet skal være handelsværdien af det erhvervede selskab. Ovenstående kaldes, i 

forbindelse med en aktieombytning, det objektive regelsæt. 

 

Udover overstående betingelser, er det et krav at aktionæren er fuld skattepligtigt til Danmark52. I 

forbindelse med aktieombytningen er det også muligt at der sker et delvis vederlag i form af 

kontanter, dog skal de ombyttede aktier give ejerandele i det erhvervende selskab som lever til det 

overstående, altså at man opnår et reelt flertal.  Ved gennemførsel af aktieombytning skal det gøres 

inden for en periode på 6 måneder, regnet fra den første ombytningsdag jf. ABL § 36, stk. 4.   

8.1.2.1 Aktieombytning med tilladelse 

Som udgangspunkt forudsætter en aktieombytning SKATs tilladelse jf. ABL§ 36, stk. 1-3. 

Samtidigt med tilladelsen fastsættes også særlige vilkår i forbindelsen hermed. Det er således nogle 

subjektive forhold der kan give tilladelse til aktieombytningen, hvorfor SKAT også fastsætter 

særlige vilkår i forbindelse med gennemførslen af en aktieombytning. De subjektive forhold skal 

tage udgangspunkt i nogle forretningsmæssige begrundet dispositioner.  

 

En aktieombytning må ikke være grundet i at skatteyderen opnår en skattemæssig fordel. Ved en 

skattefri aktieombytning udløses skatten ikke på ombytningstidspunktet, men først på et senere 

tidspunkt hvor aktierne afstås, selskabet likvideres eller selskabet går konkurs. Det er derfor vigtigt 

at ansøgeren sørger for at udarbejde en ansøgning, der omhyggeligt og nøje beskriver baggrunden 

for ansøgning om den skattefri aktieombytning. Dette giver SKAT et bedre indblik i, hvorfor 

aktieombytningen ønskes, og dermed at det ikke er skatteundgåelse eller unddragelse, der ligger til 

grund53.  

 

I tilfælde af at der kan opstå tvivl hos SKAT, kan SKAT enten give afslag på aktieombytningen 

eller fastsætte nogle særlige krav, således at SKAT sikrer sig, at ansøgeren ikke begår 

                                                        
50 @RevisorRådgivning, FSR – danske revisorer, Aktieombytning side 4. 
51 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 199. 
52 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 207. 
53 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 213. 
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skatteundgåelse eller unddragelse. Nogle forretningsmæssige begrundelser kunne være ønske om 

generationsskifte, hæftelsesbegrænsning og omstrukturering. Det er dog ikke nok blot at skrive 

dette i ansøgningen. Det er vigtigt, at ansøgningen er fyldestgørende og nøjagtigt beskriver årsagen 

til ønsket om at foretage en skattefri aktieombytning.  

 

I forbindelse med ansøgningen beskrives incitamentet for aktieombytningen samt planen vedr. 

selskaberne i fremtiden. I tilfælde af, der sker væsentlige ændringer i de forhold, hvorefter den 

skattefriaktieombytning er foretaget, skal dette anmeldes til SKAT. 

 

En forudsætning for at en skattefri aktieomdannelse kan finde sted er, at der ikke sker afståelse af 

datterselskabsaktierne i en minimumsperiode på 3 år efter ombytningens gennemførelsen54, med 

mindre andet er ansøgt om og SKAT har givet tilladelse hertil.  

 

Dette betyder dog ikke, at skatteyderen kan foretage enhver disposition efter de 3 år. I tilfælde af et 

ønske om, at der skal foretages et generationsskifte, vil det i ansøgningen fremgå, at der vil ske 

afståelse aktierne i efterfølgende periode. Da SKAT på baggrund af ansøgningen har givet tilladelse 

til den skattefrie aktieombytning, vil dette ikke umiddelbart give anledning til problemer. Uanset 

hvilken forretningsmæssige begrundelse der er fremlagt i ansøgningen, skal det oplyses, hvis der er 

intentioner om afståelse af aktier efterfølgende. Hvis dette ikke er oplyst, skal dette indberettes til 

skat efterfølgende og afhængig af SKATs vurdering, har SKAT mulighed for at tilbagetrække 

tilladelsen til den skattefrie aktieombytning.   

8.1.2.2 Aktieombytning uden tilladelse  

Aktieavancebeskatningsloven giver dog også mulighed for at gennemføre en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, jf. ABL §36, stk. 6. På trods af at det er muligt at 

gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse, er det vigtigt at de grundlæggende 

betingelser som beskrevet ovenfor er opfyldt.  

 

Ifølge RevisorRådgivning55 er det FSR’s erfaring, at de fleste skattefrie aktieombytninger foretages 

uden tilladelse, da de objektive betingelser er klare og lette at overholde. En aktieombytning uden 

tilladelse og objektive betingelser kan således gennemføres uden nogen forretningsmæssig 

begrundelse.  

 

De objektive betingelser består af holdingkravet jf. ABL§36, stk. 6, 3. pkt.  Dette krav betyder, at 

holdingselskabet ikke afstår sine aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter 

ombytningstidspunktet. Ombytningstidspunktet er den dato, hvor aktieombytningen endeligt blev 

vedtaget i det erhvervende selskab. En overtrædelse af holdingkravet, vil medføre, at den skattefri 

aktieombytning bliver skattepligtig, medmindre der søges og gives tilladelse til yderligere 

omstruktureringer.  

                                                        
54 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 225. 
55 @RevisorRådgivning, FSR – danske revisorer, Aktieombytning side 17. 
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Det er, på trods af holdingkravet, muligt at foretage en omstrukturering hvis blot vederlæggelsen 

består af kapitalandele. Det er dermed ikke muligt i forbindelse med omstruktureringen, at der 

vederlægges kontanter, heller ikke delvist.   

Ved gennemførsel af en efterfølgende omstruktureringen med tilladelse, vil holdingkravet på de 3 

år blot følge den nye koncernstruktur. Det vil således ikke gøre nogen forskel mht. til holdingkrav 

perioden. Formålet ved dette er, at der ikke sker skatteundgåelse eller unddragelse ved at foretage 

flere skattefrie omstruktureringer. Udover det oprindelige holdingkrav, vil der således også opstå 

holdingkrav vedrørende dele/hele kapitalandelene i de deltagende selskaber.  

 

Holdingselskabet anses for at have købt kapitalandelene til handelspris på ombytningstidspunktet. 

Det er også et krav jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. at kapitalandelene i det erhvervede selskab 

overdrages til handelsværdi.   

8.1.3 Opsummering  

Det er muligt at foretage en skattepligtig aktieombytning. Dette sidestilles med afståelse, hvilket 

medfører almindelige beskatning i henhold til ABL. Beskatning vil være forskellig afhængigt af om 

det er en person eller en juridisk enhed.  

 

Alternativ til en skattepligtig aktieombytning er en skattefri aktieombytning. Denne kan foretages 

med og uden tilladelse. Ved en skattefri aktieombytning kræver det først og fremmest at de 

generelle krav er opfyldt, såsom selskaberne er omfattet af begrebet ”selskab i en medlemsstat”. 

Derudover skal det modtagende selskab have et reelt stemmeflertal i det erhvervende selskab. 

Vederlæggelsen skal bestå af kapitalandele, hvilket er skattefrit. En eventuel kontant udligningssum 

kan også indgå i vederlæggelsen. Den kontante udligningssum anses som afståelse af kapitalandele 

og der vil ske beskatning af denne.  

 

Hvis den skattefrie aktieombytning foretages med tilladelse fra SKAT, skal der være en 

forretningsmæssig begrundelse, som SKAT har accepteret. Derudover vil der formentligt blive 

stillet nogle krav fra SKATs side, som selskaberne skal leve op til. I tilfælde af, at disse ikke 

overholdes, kan det medføre en tilbagekaldelse af tilladelsen og gøre aktieombytningen 

skattepligtig.  

 

Ved skattefri aktieombytning uden tilladelse, er der nogle regler, der skal efterleves, for at hindre 

selskaber gør brug af den skattefrie aktieombytning for at begå skatteundgåelse eller unddragelse. 

Dette er blandt andet kravet om, at kapitalandele ikke må afstås inden for en 3 årig periode efter 

ombytningen. Derudover skal værdiansættelsen af kapitalandele foretages til handelsværdi, hvilket 

skal være indregnet korrekt både i det indskydende og modtagende selskab. Hvis disse krav ikke 

efterleves, vil aktieombytningen blive skattepligtig. Det kan derfor være en fordel at indhente et 

bindende svar fra SKAT om, at der er sket korrekt værdiansættelse af kapitalandele. Dermed undgå 

man eventuelle problemstillinger vedrørende værdiansættelsen.  
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Det kan dermed konstateres, at der i forbindelse med en skattefri aktieombytning ved et 

generationsskifte, bør indhentes en tilladelse fra SKAT, da der ligger en forretningsmæssig 

begrundelse for omstruktureringen. Det kan dog ikke konstateres om aktieombytningen skal 

foretages skattepligtigt eller skattefrit, da dette afhænger af de enkelte faktorer og kriterier, der 

ønskes fra ejeren og evt. den kommende ejer.  

 

Aktieombytninger er i generationsskifte henseende typisk relevant ved et ønske om at slanke 

driftsselskabet, salg af aktier i driftsselskabet efterfølgende eller for at muliggør en yderligere 

omstrukturering af driftsselskabet56. 

 

8.2 Tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver defineres således, jf. FUSL § 15 c, stk. 2: 

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.  

 

Ud fra overstående definition er tilførsel af aktiver en omstruktureringsmodel, hvor det er muligt at 

overføre hele selskabets aktivitet eller blot en eller flere grene fra det indskydende selskab til det 

modtagende selskab.    

 

 

Figur 8.2 – Illustration af tilførsel af aktiver (egen tilvirkning) 

 

Det er muligt at foretage en tilførsel af aktiver enten skattepligtig eller skattefrit, herunder med eller 

uden tilladelse. Dette vil blive behandlet i nedenstående afsnit.  

 

                                                        
56 Jesper Rasmussen og Jesper Møller-Andersen – Generationsskifte, side 69. 

 Af figuren fremgår det, at der er sket tilførsel af 

aktiver. Driftsselskabet ophører ikke, men bliver 

til moderselskabet. Der sker overdragelse af 

aktiver og pasiver. Indskuddet i datterselskabet 

skal kunne betegnes som en selvstændig 

virksomhed. Indskuddet i datterselskabet er 

apportindskud jf. SEL § 35 ff. ved et nystiftede 

selskab og SEL § 160 ved indskud i et allerede 

eksisterende selskab. Datterselskabet kan være 

nystiftet eller allerede eksisterende, herunder et 

selskab, der forud har udøvet erhvervsmæssig 

aktivitet. Moderselskabet modtager som 

vederlag for det indskudte, kapitalandele i det 

modtagende selskab.  
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Den væsentligste forskel mellem aktieombytning og tilførsel af aktiver består i at ved tilførsel af 

aktiver er det, det indskydende selskab som bliver holdingselskab, hvor det ved aktieombytning vil 

være det modtagende selskab der bliver holdingselskab.  

Ulempen ved tilførsel af aktiver er, at driftsselskabet skal skifte CVR. nr., hvilket skal meddeles til 

alle samarbejdspartnere, herunder kunder og leverandører. Derfor ses aktieombytning ofte anvendt 

fremfor tilførsel af aktiver. 

 

Ved tilførsel af aktiver er det derimod muligt, at overdrage en gren af en virksomhed, hvorefter der 

etableres et datterselskab. Dvs. moderselskabet kan fortsætte sin drift uændret, men lægge en del af 

aktiviteten ned i et datterselskab – dette kunne være, at ejeren ville sælge en produktionsgren til 

tredjemand førend generationsskiftet gennemføres. Hertil vil tilførsel af aktiver være et egnet 

redskab. 

8.2.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved at vælge en skattepligtig tilførsel af aktiver, vil der være nogle konsekvenser for både 

indskydende og modtagende selskab.  

 

For det indskydende selskab vil der ske sædvanlig ophørsbeskatning. Eventuelle skattemæssige 

underskud forbliver i selskabet, jf. SEL § 12. 

 

I det modtagende selskab skal anskaffelsessummen på aktierne svare til handelsværdien. Dette vil 

også være den værdi, der kan foretages afskrivninger af. Tilførsel af aktiver har ingen indflydelse på 

det modtagendes selskabs eventuelle skattemæssige underskud.   

 

Vederlaget i aktier anses som anskaffet til handelsværdier af forskellen mellem de aktiver og 

passiver, der er indskudt i det modtagende selskab. Skattepligtig tilførsel af aktiver, kan sidestilles 

som almindelig afståelse. Forskellen er dog, at der ved almindelig afståelse vil ske vederlæggelse i 

kontanter, hvor der ved tilførsel af aktiver vil ske hel eller delvis vederlæggelse i kapitalandele og 

eventuelt en kontantudligningssum. I forhold til værdiansættelsen vil det altid være en god ide at 

bede om et bindende svar fra SKAT, så der efterfølgende ikke kommer korrektioner hertil, specielt 

ved tilførsel af aktiver mellem interesse forbundne parter.  

 

Det er muligt at foretage tilførsel af aktiver med tilbagevirkende kraft, hvor værdiansættelsen føres 

tilbage til skæringsdagen jf. SEL § 4, stk. 5. Dette kan være lidt problematisk, da alle indtægter og 

omkostninger vedrørende aktivet ligeledes skal føres tilbage til skæringsdatoen.  

 

I forbindelse med tilførsel af aktiver med tilbagevirkende kraft, er der nogle betingelser der skal 

være opfyldt. Det modtagende selskab skal være nystiftet. Det indskydende selskab skal eje alle 

aktierne i det nystiftede selskab efter tilførslen af aktiver. Der er dog intet til hinder for at sælge 

selskabet umiddelbart efter. Skæringsdatoen skal være den samme som det indskydende selskabs 

regnskabsår. Gennemførslen kan ikke ske mere end 6 måneder efter skæringsdatoen.     
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8.2.1 Skattefri tilførsel af aktiver  

Skattefri tilførsel af aktiver kan ske med eller uden SKATs tilladelse. Der er nogle betingelser der 

skal være opfyldt, ligegyldigt om tilførslen af aktiver sker med eller uden SKATs tilladelse. Det er 

jf. FUSL § 15 c og 15 d, muligt at lave en skattefri tilførsel af aktiver.  

De generelle betingelser består i, at selskaberne skal være omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF og ved beskatningen ikke må anses som værende en 

transparent enhed57.  Dette medfører, at både dette indskydende og modtagende selskab skal være 

omfattet af SEL.  

 

Derudover er det vigtig at fastslå, at der kun kan ske tilførsel af aktiver ved, at tilførslen består af 

den samlede virksomhed eller af en eller flere grene af sin virksomhed. Ved en gren forstås alle 

aktiver og passiver i en afdeling af virksomheden, som skal kunne fungere ved hjælp af egne midler 

jf. FUSL § 15 c stk. 2. 2. pkt.   

 

Der er nogle særlige poster såsom fx fast ejendom og aktiebesiddelse m.m. Fast ejendom betragtes 

som en selvstændig virksomhed. Aktier er ikke et materielt identificerbar enhed, hvilket er et krav, 

hvorfor aktier ikke kan udgøre en selvstændig gren i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver.  

Derudover er der krav om at vederlæggelsen udelukkende sker i form af kapitalandele i det 

modtagende selskab, jf. FUSL § 15 c stk. 2. 1.pkt.  

 

Tilførselsdatoen og åbningsbalancen ved en skattefri tilførsel af aktiver skal være skæringsdatoen i 

det modtagende selskabs regnskabsår som følger FUSL § 5, stk. 1-3, jf. SEL § 31, stk. 358.  

Skæringsdatoen i en skattepligtig tilførsel af aktiver skal være det indskydende selskabs 

regnskabsår. Årsagen hertil er, at der ved skattefri tilførsel af aktiver gerne må overføres til 

eksisterende selskaber, som kan have et andet regnskabsår end det indskydende selskab, 

modsætningsvis ved skattepligtige tilførsel af aktiver, hvor der kun må indskydes til et nyt selskab.  

8.2.1.1 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Ved at foretage en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, jf. FUSL § 15 c, stk. 1., kræver dette, 

at der er afsendt en ansøgning til SKAT og denne er godkendt59. I ansøgningen er det vigtigt, at det 

fremgår, hvilken forretningsmæssig årsag der ligger til grund for den skattefri tilførsel af aktiver. 

Herved forsøger SKAT at sikre, det ikke er et forsøg på skatteunddragelse eller undgåelse. Der er 

ikke længere et krav om at vederlaget, aktierne, skal forblive i det indskydende selskab. Der har 

historisk set været en minimumsperiode på 3 år60. Der ses nu ikke længere alene på ejertiden, men 

på ejerandels størrelsen. Ved væsentligt ændrede forhold, er der krav om at dette indberettes til 

SKAT, hvorefter der vil tages stilling til, om tilladelsen til den skattefri tilførsel af aktiver vil bestå 

eller bortfalde. Derfor er alle forventede afhændelser vigtige at medtage i ansøgningen. 

                                                        
57 FUSL § 15 c, stk. 1. 
58 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 315. 
59 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 317. 
60 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 319. 
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Der er ved skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse også krav om, at der sammen med 

ansøgningen skal indsendes et udkast til regnskabsopstillingen og åbningsbalancen pr. 

tilførselsdagen. Dette består af: 

- Det indskydende selskabs balance og det modtagende selskabs (hvis det er et allerede eksisterende 

selskab) balance, en oversigt over aktiver og passiver der skal tilføres, en åbningsbalance for det 

modtagende selskab, en balance for det indskydende selskab efter tilførslen, reguleringer og 

eventuelt noter til regnskabsopstillingen.  

8.2.1.2 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse  

Ved skattefri tilførsel af aktiver er der ikke krav om en forretningsmæssig begrundelse, der er dog 

nogle objektive regler der skal efterleves, da SKAT fortsat ikke ønsker at omstruktureringsmodellen 

skal benyttes til skatteunddragelse eller undgåelse.  

 

Det skal blandt andet efterleves, at der ikke må foretages salg af de modtaget kapitalandele i en 

efterfølgende minimumsperiode på 3 år fra vedtagelsen af tilførslen. Ved manglede overholdelse vil 

tilførslen blive skattepligtig61.  

8.2.2 Opsummering 

Det er muligt at foretage en skattepligtig tilførsel af aktiver, hvor der sker overdragelse af hele 

virksomheden, en gren eller flere grene som kan udgøre en selvstændig virksomhed. 

Vederlæggelsen kan være i kapitalandele eller kontant. Ved kontant vederlæggelse kan dette 

sidestilles med et salg.  

 

Det er også mulig at foretage en skattefri tilførsel af aktiver, dette kan gøres med og uden tilladelse. 

Ved en skattefri tilførsel af aktiver, må vederlæggelsen udelukkende bestå af kapitalandele for 

tilførslen af hele virksomheden, en gren eller flere grene som udgør en selvstændig virksomhed. 

Ved tilførslen af aktiver og passiver sker der skattemæssig succession fra det indskydende selskab 

til det modtagende selskab.  

 

Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse kræver at der en forretningsmæssig begrundelse. I 

forbindelse med at SKAT giver tilladelsen, kan de også give nogle yderligere krav som skal 

overholdes i forbindelse med den skattefri tilførsel af aktiver. Hvis kravene ikke overholdes er det 

muligt for SKAT at tilbagekalde tilladelsen og dermed vil tilførslen blive skattepligtig.  

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse er der ingen krav til en forretningsmæssig 

begrundelse, der skal blot leves op til de objektive betingelser og regler, som fx at der ikke må ske 

afståelse af kapitalandele i 3 år fra skæringsdatoen.    

 

Ved skattepligtig tilførsel af aktiver udløses en skat. Det må i den enkelte situation vurderes, om det 

bedst kan betale sig at lave tilførslen skattepligtig, i og med en skattefri tilførsel af aktiver med 

tilladelse kan være administrativ tungt og krævende.  

                                                        
61 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 321. 
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Ved en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse kan det være en fordel at indhente et bindende 

svar fra SKAT for at sikre, at værdiansættelsen anses for at være korrekt og at selskabet ikke senere 

hen får problemer herom. I forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver er der også vigtigt at 

vurdere, om der skal ske afståelse af kapitalandele inden for en 3 årige periode ved fx et 

generationsskifte. I sådan et tilfælde skal det enten gøres skattepligtig eller skattefri med tilladelse 

fra SKAT. Tilførsel kan benyttes, men benyttes ikke i lige så stort omfang ved generationsskifte, 

som virksomhedsomdannelse, aktieombytninger og spaltninger62. Dette skyldes bl.a. at CVR. nr. 

ændres for driftsselskabet. 

 

8.3 Spaltning 

Spaltning defineres således jf. FUSL § 15 a, stk. 2. 1 pkt: 

 

Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine 

aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil 

at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. 

 

Ved en spaltning skilles et selskab ad, pr. gren, til et eller flere selskaber. Dette kan både være nye 

selskaber, men også eksisterende selskab. Ved spaltning er det muligt at spalte en eller flere grene 

ud eller at lave en ophørsspaltning.  

 

I forbindelse med gren spaltning er det et krav at den udskilte virksomhedsgren er selvstændig og 

kan fungere ved hjælp af egne midler. Dette er det samme grenkrav som ved tilførsel af aktiver. 

Ved en ophørsspaltning, er det dét indskydende selskab, der ophører efter alle selskabets aktiver og 

passiver overføres til to eller flere selskaber, enten nye eller eksisterende selskaber.  

 

Ved ophørsspaltning er der ingen krav til at der skal ske grenspaltning, her er det muligt at spalte 

efter egne ønsker63. Der er i forbindelse med spaltning ingen krav til vederlæggelsen skal være 

kapitalandele.  

 

Figur 8.3.1 – Illustration af fuldstændig spaltning (egen tilvirkning) 

                                                        
62 Jesper Rasmussen og Jesper Møller-Andersen – Generationsskifte, side 69.  
63 @RevisorRådgivning, FSR – danske revisorer, Spaltning side 5. 
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Af figuren fremgår en fuldstændig spaltning, hvor det spaltede selskab, driftsselskabet ophører uden 

likvidation. Der sker overdragelse af aktiver og passiver. Indskuddet i driftsselskab 1 og 

driftsselskab 2 skal ikke nødvendigvis kunne karakteriseres som en selvstændig virksomhed. 

Indskuddet i driftsselskab 1 og driftsselskab 2 er apportindskud jf. SEL §§ 35 ff. ved et nystiftede 

selskab og SEL § 160 ved indskud i et allerede eksisterende selskab. Driftsselskab 1 og 

driftsselskab 2 er nystiftede eller eksisterende selskaber, der forud for spaltningen har udøvet 

erhvervsmæssig aktivitet.  

 

 

Figur 8.3.2 – Illustration af delvis spaltning (egen tilvirkning) 

 

Af figuren fremgår en delvis spaltning, hvor nogle forudsætninger er opfyldt. Disse er at 

driftsselskabet består alene med den ændring, at en del af selskabets aktiver og passiver er overført 

til driftsselskab 1 og driftsselskab 2. Der sker overdragelse af aktiver og passiver. Indskuddet i 

driftsselskab 1 og driftsselskab 2 skal selskabsretligt ikke nødvendigvis kunne karakteriseres som 

en ”selvstændig” virksomhed. Indskuddet i driftsselskab 1 og driftsselskab 2 er apportindskud jf. 

SEL §§ 35 ff. ved et nystiftede selskab og SEL § 160 ved indskud i et allerede eksisterende selskab. 

Driftsselskab 1 og driftsselskab 2 er nystiftede eller eksisterende selskaber, der forud for 

spaltningen har udøvet erhvervsmæssig aktivitet.  

 

En spaltning anvendes ofte, såfremt en del af aktiviteten ønskes placeret som et søsterselskab. Det 

kan være en ejendom, der skal ligge direkte under holdingselskabet, idet ejendommen beholdes og 

udlejes efter generationsskiftet, hvor selve driftsselskabet skal generationsskiftes.  

 

Driftsselskabet kan også have to forskellige produktionsområdet, hvor arvingerne skal overtage 

hver deres del. Hertil er spaltning velegnet. 

 

Spaltning af holdingselskaber anvendes ofte, hvor der er to eller flere ejere, hvor ønsket er, at ejerne 

skal have deres eget holdingselskab. 

8.3.1 Skattepligtig spaltning  

Ved at foretage en skattepligtig spaltning, vil dette blive sidestillet med almindelig afståelse og vil 

blive beskattet efter gældende lovgivning afhængigt af, hvilke poster der indgår i spaltningen. Det 
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er ved spaltning ikke muligt at foretage denne med tilbagevirkende kraft, ligesom det er med andre 

skattepligtige omstruktureringer.  

 

En spaltning er derfor først gældende fra spaltningsdatoen. Det modtagende selskab vil ved en 

skattepligtig spaltning, have anskaffet aktiver og passiver til handelsværdi på spaltningstidspunktet. 

Kapitalejerne i det indskydende selskab vil ved en skattepligtig ophørsspaltning blive beskattet af 

deres afståelse. Ved erhvervelse af nye kapitalandele i det modtagende selskab, vil disse blive anses 

for erhververet på spaltningsdatoen. 

8.3.2 Skattefri spaltning  

Det er muligt at foretage en skattefri spaltning enten med tilladelse eller uden. For begge 

muligheder er der nogle generelle betingelser der skal være opfyldt.  

 

De generelle betingelser består af at selskaberne skal være omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF og ved beskatningen, må selskabet ikke anses som 

værende en transparent enhed64.  Dette medfører at både dette indskydende og modtagende selskab 

skal være omfattet af SEL. Derudover er det vigtig at fastslå, at der kun kan ske spaltning ved, at 

det består af den samlede virksomhed eller af en eller flere grene af sin virksomhed. Ved en gren 

forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af virksomheden, som skal kunne fungere ved hjælp af 

egne midler jf. FUSL § 15 c stk. 2. 2. pkt. Disse betingelser er de samme som ved skattefri tilførsel 

af aktiver.  

 

Ved ophørsspaltning til to eller flere selskaber er det vigtigt at bemærke, at grenkravet ikke er 

gældende her og at det er muligt at foretage fordelingen, som man ønsker. Spaltningsdatoen skal 

som udgangspunkt følge det modtagende selskabs regnskabsår. Der kan ved spaltning ske 

ændringer i selskabers koncernforhold og derved opstå konflikt i forhold til hvilken spaltningsdato, 

der skal bruges. Her er det ikke hovedreglen jf. FUSL § 5, stk. 1. der skal bruges, men 

sambeskatningsreglerne i SEL § 31, stk. 365.  

 

Beskatningen for kapitalejerne i tilfælde af, der også sker kontant vederlæggelse, afhænger af om 

der foretages en grenspaltning eller en ophørsspaltning. Ved kontant vederlæggelse i forbindelse 

med en grenspaltning vil det blive beskattet som udbytte, jf. FUSL § 15 b, stk. 4, 5 pkt. Ved 

ophørsspaltning med en kontant vederlæggelsessum vil der ske afståelsesbeskatning, jf. FUSL § 15 

b, stk. 4, 3. pkt.  

 

For selskabernes vedkomne succederer de i de oprindelige anskaffelsessummer og tidspunkt, 

hvorefter beskatningen først udløses ved afståelse af kapitalandelene for det indskydende selskabs 

vedkomne og ved afståelse af de pågældende aktiver og passiver for det modtagende selskabs 

vedkomne.   

                                                        
64 FUSL § 15 c, stk. 1. 
65 Ligningsvejledningen 2013-2, C.D.5.2.4.3 
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8.3.2.1 Spaltning med tilladelse  

For at kunne foretage en spaltning med tilladelse, kræver det, at der er en forretningsmæssig 

begrundelse. Dette skyldes, ligesom de andre skattefri omstruktureringsmodeller med tilladelse, at 

der ikke må ligge skatteunddragelse eller undgåelse som incitament for omstruktureringen. En 

forretningsmæssig begrundelse kunne fx være generationsskifte. Det er vigtigt, at der i ansøgningen 

nøje står beskrevet hele planlægningen af generationsskiftet. SKAT har dermed nemmere ved at 

vurdere faktorerne i forbindelse med tilladelsen.  

 

I forbindelse med en spaltning hvor der er givet tilladelse fra SKAT, er det muligt at 

vederlæggelsen sker i form af kapitalandele og evt. en kontant udligningssum. Hvis der i det 

indskydende selskab er to ejere, er det muligt at den ene modtager vederlæggelsen i form af 

kapitalandele og den anden i form af kontant vederlag. Der kan også ske en fordeling mellem begge 

ejere med vederlæggelsen af kapitalejendele og den eventuelle kontante vederlæggelse. Det er dog 

vigtigt at der ikke sker formueforrykkelse ved spaltningen. Vederlæggelsen skal dermed ske i 

samme forhold som ejerne havde inden spaltningen, jf. FUSL § 15 a, stk. 2,1. pkt.  

 

I tilfælde af at der sker ophørsspaltning af det indskydende selskab, overtager det modtagende 

selskab forpligtelsen til at indsende selvangivelse for det ophørende selskab fra starten af det 

indkomst år og frem til spaltningsdatoen, jf. FUSL § 3,1. pkt. Det modtagende selskab vil herefter 

hæfte og være berettiget til eventuel gæld eller tilgodehavender til/fra SKAT som der vedrører det 

indskudte selskab frem til spaltningsdatoen. 

8.3.2.2 Pengetanksselskaber 

I tilfælde af at der i generationsskiftet indgår et pengetankselskab, kan det efter praksis ikke med 

sikkerhed opnå tilladelse til skattefri spaltning. Et pengetanksselskab består af et selskab hvor der 

ikke er nogen aktiv drift, men driver en passiv formuepleje gennem investeringer i fx værdipapir 

eller blot består af likvide beholdninger.  

 

Da der ikke er nogen driftsaktivitet i selskabet, kan det være svært at opnår tilladelse til en skattefri 

omstrukturering, herunder aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og fusion.  

 

Dette kan bekræftes ud fra SKM2006.324.SKAT og SKM2006.325.SKAT, hvor der var søgt om 

tilladelse til skattefri spaltning, men SKAT fandt ikke tilstrækkelig dokumentation for, at årsagen 

hertil var forretningsbegrundet, men begrundet med personaktionærernes privatøkonomiske 

interesse.  

 

I SKM2006.324.SKAT var der ikke oplyst nogen planer om opstart på ny aktivitet på baggrund af 

likviderne fra spaltningen.  

 

I SKM2006.325.SKAT vurderer SKAT, at det ikke var tilstrækkelig dokumenteret eller 

sandsynliggjort at spaltningen ikke havde til hovedformål at begå skatteundgåelse eller unddragelse. 

Den manglende dokumentation skyldtes blandt andet, at der var uenighed blandt aktionærerne. 
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For at opnå tilladelse til en skattefri omstrukturering af et pengetanksselskab, kræver det, at der er 

tilstrækkelig dokumentation for, at der er konkrete planer for at opstarte en aktivitet med midlerne 

fra et pengetanksselskab. I tilfælde hvor dette er muligt og planlagt, kan det siges, at den skattefri 

omstrukturering må være forretningsmæssigt begrundet og efter SKATs vurdering kan give en 

tilladelse til skattefri omstrukturering66  

8.3.2.3 Spaltning uden tilladelse 

For at gennemføre en spaltning uden tilladelse er der nogle objektive betingelser der skal være 

opfyldt67.  

 

Der skal ske korrekt bytteforhold, altså til handelsværdi. I tilfælde af grenspaltning skal betingelsen 

om, at de udspaltede aktiver og passiver skal udgøre en gren af virksomheden, også være opfyldt.  

 

Hvis det indskydende selskab har flere kapitalejere og en af disse kapitalejere bliver majoritetsejer i 

det modtagende selskab, gælder der yderligere en betingelse. Der er et krav om ejertid på en 

minimumsperiode i 3 år efter spaltningen.  

 

I tilfælde af at kapitalejeren er et moderselskab, som kan modtage skattefri udbytte, gælder der også 

et krav om en minimumsperiode på 3 års ejertid. Hvis kapitalejeren i det spaltede selskab ejer 

mindst 10%, er det ikke muligt at vederlægge kapitalejeren, moderselskabet, med kontantbetaling.   

 

Der er ved skattefri spaltning indført balancetilpasningskrav, jf. FUSL § 15 a, stk. 2,3. pkt. Dette 

medfører at der forholdet mellem de aktiver og passiver, som overdrages i forbindelse med 

spaltning, svarer til forholdet mellem aktiverne og passiverne i det indskydende selskab. Dette krav 

er en værnsregel, der skal forhindre, at der som et alternativ til et skattefri salg af aktiver sker 

udspaltning til et modtagende selskab og samtidigt overføres gæld, der overstiger forholdet mellem 

aktiver og gæld i det indskydende selskab og derved reducerer den skattepligtige avance ved en 

senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab.  

 

Derudover har kravet også det formål at hindre, at der i det indskydende selskab via en skattefri 

spaltning bliver tømt for værdier, ved at selskabet som følge af spaltningen bliver efterladt med en 

gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og passiver, således at en skattepligtig 

avance bliver reduceret68. 

 

Balancekravet kan være vanskeligt at opfylde og kan kræve en del planlægning og eventuel 

låneoptagelse inden balancedatoen. 

                                                        
66 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 360. 
67 @RevisorRådgivning, FSR – danske revisorer, Spaltning side 16.  
68 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 365. 
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8.3.3 Opsummering  

Det er muligt at foretage en spaltning enten skattepligtig eller skattefrit, herunder med eller uden 

tilladelse fra SKAT. Ved en spaltning kan dette gøres som ophørsspaltning, hvor det indskydende 

selskab ophører eller som grenspaltning, hvor det indskydende selskab består. Det er vigtig, at 

grenkravet overholdes i forbindelse med grenspaltning.    

 

Ved skattepligtig spaltning, skal der tages højde for beskatningsforskellen ved ophørsspaltning og 

grenspaltning, når der er kontantvederlæggelse med i spaltningen. Ved ophørsspaltning sker 

afståelsesbeskatning og ved grenspaltning sker beskatning som ved udbytte.  

 

Ønskes det at gennemføre en skattefri spaltning med tilladelse, kræver dette ligesom ved 

aktieombytning og tilførsel af aktiver, at der er en forretningsmæssig begrundelse. Det er med en 

tilladelse muligt at undgå holdingkravet, hvis dette nøje fremgår af ansøgningen og SKAT har givet 

tilladelse på baggrund heraf. Hvis spaltningen foretages uden tilladelse er det vigtigt at bemærke, at 

der skal laves en balancetilpasning, hvilket i praksis kan give nogle udfordringer. 

Balancetilpasningen betyder at aktiver og passiver der spaltes fra, fra det indskydende selskab skal 

svare til det modtagnes selskabs forhold mellem aktiver og passiver. Dermed kan det være 

kompliceret at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, da der dels er krav til 

balancetilpasning og ved grenspaltning, er der krav til opfyldelse af grenkravet.  

 

I forbindelse med gennemførsel af et generationsskifte, der skal gennemføres skattefrit er det min 

vurdering det i de fleste tilfælde vil være den bedste løsning at gøre dette med tilladelse fra SKAT, 

da der herefter ikke opstår tvivl til opfyldelse af betingelserne og der skal ikke laves en 

balancetilpasning. Spaltning er oplagt at benytte i et generationsskifte, hvor der skal udskilles en 

aktivitet som ikke skal overdrages i generationsskiftet.  

 

En spaltning anvendes ofte, såfremt en del af aktiviteten ønskes placeret som et søsterselskab. Det 

kan være en ejendom, der skal ligge direkte under holdingselskabet, idet ejendommen beholdes og 

udlejes efter generationsskiftet, hvor selve driftsselskabet skal generationsskiftes. 

 

8.4 Fusion 

Fusion er et udtryk for at, to eller flere selskaber integreres og herefter fremstår som en samlet 

juridisk enhed69. Begrebet fusion er i FUSL § 1, stk. 3. defineret således: 

 

Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller 

sammensmeltes med dette.   

 

                                                        
69 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, side 249. 
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Figur 8.4 – Illustration af vandret fusion (egen tilvirkning)  

 

En fusion kan foretages som en vandret, lodret eller omvendt lodret fusion.  

Ved en vandret fusion overdrager et selskab sin formue som helhed til et andet selskab eller 

sammensmeltes med dette. Dette kan ske ved, at det ene selskab overdrager alle selskabets aktiver 

og passiver til det fortsættende selskab eller ved at begge selskaber indskyder alle deres aktiver og 

passiver i et nystiftet tredje selskab. Ejerkredsen af selskaberne kan både være den samme eller 

forskellig, hvis der sker fusion mellem to uafhængige selskaber70.  

 

Ved en lodret fusion overdrager et selskab alle aktiver og passiver til moderselskabet. Der ydes ikke 

vederlag for kapitalandelene i det fortsættende selskab, moderselskabet.  

 

I en omvendt lodret fusion overdrages alle aktiver og passiver til datterselskabet, som også bliver 

det fortsættende selskab. Denne løsning kan være at foretrække hvis moderselskab og datterselskab 

skal fusionere, i og med at aktiviteten ofte sker i datterselskabet og man derved 

administrationsmæssigt ikke skal til at ændre fx CVR. nr., brevpapir osv. I en omvendt lodret fusion 

ydes der her et vederlag, modsætningsvis i forhold til en lodret fusion.  

 

Som led i generationsskifte anvendes fusion mest for at samle nogle aktiviteter fra forskellige 

selskaber til en samlet enhed, der herefter generationsskiftes. Hvis et selskab er ramt af reglen om 

pengetanksregel, kan det være en mulighed at fusionere et driftsselskab med det oprindelige selskab 

for dermed at komme under grænsen for pengetanksreglen. 

8.4.1 Skattepligtig fusion 

Ved at foretage en skattepligtigt fusion, sker der sædvanlig ophørsbeskatning af det ophørende 

selskab. Dette sidestilles med en likvidation af det ophørende selskab, som likvidationsbeskattes jf. 

SEL § 5. Det modtagende selskab, vil have en anskaffelsessum der svarer til handelsværdien og kan 

foretage afskrivninger på anskaffelsessummen/handelsværdien.  

                                                        
70 @RevisorRådgivning, FSR – danske revisorer, Fusion side 5. 
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Ved uudnyttede skattemæssige underskud i det modtagende selskab bevares disse jf. SEL § 12. De 

eventuelle skattemæssige underskud i det ophørende selskab kan ikke fremføres.   

 

Aktierne hos aktionæren i det ophørende selskab anses for afstået og udløser beskatning af 

aktieavancen. Aktierne i det modtagende selskab, anses som nyerhvervet i skattemæssige forstand. 

 

Skattepligtig fusion har som udgangspunkt skattemæssige virkning fra det tidspunkt, hvor fusionen 

er endeligt vedtaget i alle de deltagende selskaber, jf. SEL § 8A, stk. 1. Det er dog muligt at 

gennemføre en skattepligtig fusion med tilbagevirkende kraft tilbage til fusionsdatoen på betingelse 

af, at de selskabsretlige dokumenter indsendes til SKAT senest 1 måned efter vedtagelsen af 

fusionen, jf. SEL § 8A, stk. 2. 

8.4.2 Skattefri fusion 

Ved anvendelse af en skattefri fusion indtræder det modtagende selskab i det indskydende selskabs 

skattemæssige stilling. Derudover udskydes beskatningen af aktionæren i det indskydende selskab 

indtil vederlagsaktierne i det modtagende selskab afstås ved en skattepligtig afståelse. 

 

Der er ikke længere krav om at det skal laves en ansøgning for at gennemføre en skattefri fusion. 

De objektive regler skal være opfyldt, hvorfor selskaberne skal være omfattet af begrebet selskab i 

en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF og ved beskatningen ikke må anses som værende 

en transparent enhed.  

 

Såfremt de objektive regler er opfyldt i forbindelse med en skattefri fusion, skal selskaberne blot 

gennemføre fusionen samt sørge for den nødvendige opgørelse og dokumentation herfor. Fusionen 

registreres i det modtagende selskabs TastSelv Selskabsskat, jf. bekendtgørelse nr. 1003 af 6. 

september 2014. Det indskydende selskab skal oplyse den skattefri fusion ved indberetningen af 

deres selvangivelse. Det modtagende selskab skal sende de selskabsretlige dokumenter til 

Erhvervsstyrelsen. Hvis SKAT ønsker at kontrollere, hvorvidt den skattefri fusion er foretaget 

korrekt, har SKAT selv mulighed for at få adgang til de indsendte selskabsretlige dokumenter i 

forbindelse med den skattefrie fusion.  

 

Ved en skattefri fusion kan hverken underskud i det indskydende eller modtagende selskab 

fremføres efter fusionen, jf. FUSL § 8, stk. 6,1. Der er dog en undtagelse for sambeskattede 

selskaber, jf. FUSL § 8, stk. 6, 2 pkt. Derudover kan der også opstå underskudsbegrænsning ifølge 

reglerne om skift i ejerkredsen, jf. SEL § 12 D. Dette er gældende ved skift i ejerkredsen når mere 

end 50 % af kapitalandelene har andre ejere ved indkomståret udløb, end ved begyndelsen af 

underskudsåret71.   

 

Selskabsdeltagerne beskattes ikke ved fusionen. Aktierne i det modtagende selskab behandles ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for 

                                                        
71 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061281 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061281
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samme anskaffelsessum, som aktierne i det indskydende selskab. Det indskydende selskab 

modtager vederlæggelse i form af kapitalandele i det modtagende selskab og eventuelt en kontant 

udligningssum. Ved flere ejere, at der ikke krav om, at der skal ske lige vederlæggelse. Dermed kan 

en ejer modtage vederlæggelse i form af kapitalandele og de andre i form af kontant vederlæggelse. 

Der vil dog ved vederlæggelse i kontanter skulle ske afståelsesbeskatning, da det vil anses som 

afståelse af kapitalandele. Der må ikke ske formueforrykkelse for ejernes vedkomne i forbindelse 

med fusionen. Værdierne, der danner grundlag for fusionen, skal opgøres på fusionsdatoen til 

handelsværdi. Fusionsdatoen skal som udgangspunkt følge det modtagende selskabs regnskabsår. 

Der kan ved fusion ske ændringer i selskabers koncernforhold og derved kan der opstå konflikt i 

forhold til hvilken fusionsdato der skal bruges. Her er det ikke hovedreglen jf. FUSL § 5, stk. 1. der 

skal bruges, men sambeskatningsreglerne i SEL § 31, stk. 3. Dette er samme lovgivning som ved 

spaltning.  

8.4.3 Opsummering 

Afsnittet om fusion er med i afhandlingen for fuldstændighedens skyld. Årsagen hertil er at det ved 

et generationsskifte ikke er formålet at slå virksomheder sammen, men derimod eventuelt spalte 

selskabet eller blot overdrage dette. Fusion kan dog af og til være hensigtsmæssigt for efterfølgende 

at lave yderligere omstruktureringer.  Det skal i den forbindelse også bemærkes at der ikke er noget 

holdingkrav i forbindelse med en skattefri fusion, modsætningsvis andre skattefrie modeller i dette 

kapitel.  

 

Ved en skattepligtig fusion, skal både det indskydende selskab og dennes ejer skal beskattes. Der 

sker hermed en dobbelt beskatning. Ved fusion vil er det ikke muligt at overfører eventuelle 

skattemæssige underskud i det indskydende selskab, hvorfor det skal overvejes hvilket selskab der 

skal være det indskydende og hvilket der skal være det modtagende selskab. Det indskydende 

selskab kan bruge de skattemæssige underskud i forbindelse med en ophørsbeskatning. Det 

modtagende selskab beholder de eventuelle skattemæssige underskud der må være i det 

modtagende selskabs egne skattemæssige underskud. Det kan dermed være en god ide at benytte 

det selskab med størst skattemæssige underskud som det modtagende selskab, så frem de 

skattemæssige underskud overstiger beskatningen i forbindelse med en ophørsbeskatning. I 

forbindelse med en fusion bør der i overvejelsen om den skal foretages skattepligtigt eller skattefrit, 

vil det være en fordel at opgøre de skattemæssige avancer og se om det indskydende selskabs 

skattemæssige underskud helt eller delvis ville kunne dække ophørsbeskatningen ved en 

skattepligtig fusion og således undgå de regler der er ved en skattefri fusion.  

 

Ved en skattefri fusion, er det ikke muligt, ligesom de andre skattefri omstruktureringsmodeller, at 

foretage fusionen med tilladelse. Det er muligt at søge om bindende svar fra SKAT om de 

væsentligste forhold i en skattefri fusion. Der er heller ikke noget holdingkrav som ved andre 

skattefri omstruktureringsmodeller uden tilladelse. Vederlæggelsen skal være kapitalandele og 

eventuelt en kontant udligningssum. Ved kontant vederlæggelse vil dette blive sidestillet med 

afståelse og der vil ske beskatning heraf. I koncernforhold hvor selskaberne kan afstå kapitalandele 

skattefrit jf. ABL, har dette ikke den store betydning. I forbindelse med den skattefri fusion skal 
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ombytningsforholdet ske til handelsværdier. Fusionsdatoen er afgørende for skæringsdatoen 

vedrørende de eventuelle skattemæssige underskud, som også danner baggrund for den 

skattemæssige opgørelse der skal foretages i forbindelse med fusionen. Ved fusion af 

koncernforbudne selskaber er det undtagelser vedrørende fremførsel af de skattemæssige underskud 

og det er muligt at beholde disse under nogle forudsætninger.  

 

8.5 Delkonklusion 

I forbindelse med et generationsskifte, kan det af flere årsager være en fordel at have virksomheden 

i selskabsform. Hvilken omstruktureringsmodel der skal anvendes afhænger meget af de 

individuelle forudsætninger, der er ved hvert generationsskifte. Den optimale model afhænger 

derfor af, hvilke ønsker og forudsætninger, der er. Man er derfor nødsaget til at fokusere på hvilke 

fordele og ulemper, der er for hver enkel omstrukturerings model.     

 

Ved skattefri aktieombytning udskydes realisationsbeskatningen hos både ejeren af selskabet og 

driftsselskabet. Ejeren vil dog skulle betale skat af aktieavancen, når ejeren afhænder sine aktier i 

holdingselskabet. Dette kan være en fordel, da det ikke kræver likvide midler nu og her. Derudover 

reduceres transaktionsomkostningerne, da der ikke skal betales tinglysningsafgift. Det er muligt at 

nedbringe finansieringskravet til den nye ejer, da den frie egenkapital kan udloddes til det nye 

holdingselskab. Dermed er det kun de driftsrelevante aktiver og passiver der forbliver i selskabet.  

 

En årsag til at et generationsskifte skal planlægges i god tid er blandt andet, så det er muligt at tage 

højde for krav såsom holdingkravet i forbindelse med en skattefri aktieombytning, uanset om denne 

er foretaget med eller uden tilladelse, så kan det være en fordel at beholde kapitalejerandelen i 

holdingselskabet i 3 år efter for at sikre sig, at skattefri aktieombytning ikke bliver omstødt til en 

skattepligtig aktieombytning og dermed skulle betale skat af aktieavancen.  

 

Skattefri aktieombytning kan som ovenfor beskrevet gøres med eller uden tilladelse. Ombytning 

med tilladelse er givet på baggrund af en subjektiv vurdering, modsætningsvis en ombytning uden 

tilladelse, hvor det er et objektivt regelsæt der følges. Ulempen ved en aktieombytning er, at 

erstatningsansvaret består på trods af ejerskiftet. Til gengæld bevares CVR. nr. i driftsselskabet, 

således at omverden (samarbejdspartenere) ikke skal have nogen form for information.  

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver udskydes realisationsbeskatningen hos både ejeren af selskabet og 

driftsselskabet. Skattefri tilførsel kan beskrives som en omvendt aktieombytning. Fordelen ved at 

gennemføre skattefri tilførsel af aktiver er, at der ingen realisationsbeskatning er nu og her, 

transaktionsomkostningerne reduceres i forhold til søsterselskabsmodellen, da der kun skal betales 

tinglysningsafgift af eventuelt fast ejendom. Her er det ligeledes muligt at overføre den frie 

egenkapital til holdingselskabet og dermed nedbringe finansieringskravet til den nye ejer. I 

forbindelse med tilførsel af aktiver er det også muligt at der sker tilførsel af aktiver som hidtil af 

ikke regnskabsførte værdier i driftsselskabet, så som fx goodwill, idet der skal overdrages til 

handelsværdier. Ved denne omstruktureringsmetode er det også muligt at ude holde specifikke 

aktiver fra generationsskiftet, fx en ejendom. Ulemperne er bl.a., at driftsselskabet skifter CVR. nr. 



                                                                                                                                                                                                             

 58 

og dermed skal brevpapir ændres, alle kunder og leverandører skal informeres og der kan opstå en 

del tvivl hos samarbejdspartnere om, hvorfor sker al dette – er selskabet i problemer? Derfor 

anvendes aktieombytning langt oftere. 

 

Formålet med skattefri spaltning er ligesom ved skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af 

aktiver at realisationsbeskatningen udskydes til tidspunktet hvor kapitalandelene afstås.  

 

Fordelen ved at anvende skattefri spaltning med tilladelse er at holdingkravet kan undgås, hvis 

SKAT accepterer den forretningsmæssige begrundelse og ikke vurderer at spaltningen har 

skatteundgåelse eller unddragelse som incitament. Ulempen ved en skattefri spaltning uden 

tilladelse er, at der skal ske balancetilpasning på spaltningsdatoen. Dette kan være forholdsvis 

kompliceret og krævende at leve op til. Spaltning er oplagt at benytte i et generationsskifte, hvor der 

skal udskilles en aktivitet som ikke skal overdrages i generationsskiftet.  

 

Ved fusion sker der overdragelse af aktiver og passiver til et andet selskab, så disse bliver en helhed 

eller når to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt. 

 

Fordelen ved at anvende skattefri fusion er at realisationsbeskatning hos både ejeren, det 

indskydende og modtagende selskab udskydes. Aktierne i det modtagende selskab behandles som 

om, de er erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som aktierne i det 

indskydende selskab. Ulempen ved skattefri fusion er at eventuelle skattemæssige underskud ikke 

kan fremføres, medmindre selskaberne er koncernforbundne. I tilfælde af store skattemæssige 

underskud, skal det overvejes om det ikke bedst kan betale sig at foretage en skattepligtig fusion i 

stedet.  

 

9. Finansiering 
Ofte er en af de store problemer i forbindelse med et generationsskifte, at løfte finansieringsbyrden 

til den tidligere ejer. 

 

En enkel og overkommelig model for generationsskifte af et selskab består i, at den kommende ejer 

køber aktierne fra den gamle ejer. For køberen kræver det finansiering, og for sælgeren kan dette 

udløse en aktieavancebeskatning.  Finansieringen kan ske ved flere løsninger. En af løsningerne er, 

at der optages et lån i kreditinstitut, dette behøver dog ikke nødvendigvis at udgøre hele 

købesummen. Det er muligt at bruge selskabets egne midler i et vis omfang, dette kræver dog at 

nogle betingelser er opfyldt.    

 

Der findes næppe to ens modeller til generationsskifte, ligesom der næppe er to ens modeller til 

finansiering. Efterfølgende er gennemgået nogle af de mest anvendte finansieringsmodeller i 

generationsskifte, som er: 
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1. Succession jf. ABL § 34 

2. A og B aktier 

3. Køb via holdingselskab på gældsbrev 

4. Selvfinansiering 

5. Indløsning af overdragerens aktier 

 

9.1 Succession 

Da afhandlingen omhandler generationsskifte til kommende generation, er regler om skattemæssig 

succession til fonde ikke behandlet, selvom det er et aktuelt emne.  

 

Overdragelse ved succession betyder at den, der erhverver en post aktier, indtræder i overdragerens 

skattemæssige stilling ved overdragelse af aktierne72.  

 

Det medfører, at overdrageren ikke beskattes af sin aktieavance på det tidspunkt hvor aktierne 

overdrages. Beskatningen udskydes, indtil modtageren efterfølgende sælger aktierne. Modtageren 

skal anses for at have købt aktierne til samme pris, på samme tidspunkt, og i samme hensigt som 

overdrageren, jf. ABL § 34, stk. 2. 

 

Fordelen ved at overdrage med succession er, at der ikke udløse skat her og nu af opståede 

gevinster. Dermed lettes finansieringen, idet den kommende generation ikke skal finansiere skatten. 

 

Successionen omfatter alene gevinsten på aktierne og ikke afgiften eller skatten af en evt. gave som 

ydes i forbindelse med overdragelsen. 

 

Overdragelse med succession kan i henhold til ABL § 34 ske til børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn, søskendes børnebørn, samlever med fælles bopæl de seneste to år, Stedbørn og 

adoptivforhold sidestilles. Succession mellem ægtefæller er omfattet efter KSL § 26. 

 

Successionsreglerne indeholder en række betingelser til de aktier som ønskes overdraget. 

Betingelserne er objektive, og bedømmelsen sker derfor ud fra en række konkrete krav: 

 

- Fuld skattepligt til Danmark 

Skyldes at gevinster ved senere salg, skal beskattes efter danske regler. 

 

- Minimum 1% af selskabskapitalen.  

Det er en betingelse for succession, at den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1% af 

selskabskapitalen i selskabet. Se ABL § 34, stk. 1.nr. 2. En overdragelse til flere personer i 

sameje anses for en enkelt overdragelse. Samlet overdragelse til flere modtagere anses som 

flere overdragelser, som hver især skal opfylde kravet. Se lov nr. 1413 af 21. december 

                                                        
72 Juridisk vejledning 2016-1 afsnit C.B2.13.1 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100008929_P34
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100008929_P34
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2005, bemærkningerne til § 34, stk. 1. Ved overdragelse som gave fra ægtefæller til børn, 

anses ægtefællerne for to selvstændige gavegivere. Se TfS 2000, 368 LSR. 

 

- Ej investeringsforeninger 

Aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af investeringsselskaber omfatter af ABL § 19, 

kan ikke overdrages med succession. 

 

- Skal være gevinster 

Der kan ikke succederes i tab – kun gevinster. Overdrageren kan derimod tage tabsfradrag 

som ved salg. 

 

- Ej pengetank.  

Det er ikke muligt at overdrage aktier i et selskab med succession, hvis selskabets 

virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom, eller besiddelse af 

kontanter, værdipapirer eller lignende - såkaldt passiv pengeanbringelse.  

 

Pengetanksreglen kan i praksis give anledning til en række problemer, idet der overdrages aktier i 

holdingselskabet (driftsselskabet ejes af holdingselskabet, hvorfor der ikke kan ske succession i 

dette selskab). Hvis der er opsparet betydelige likvide midler (herunder værdipapirer) i drift- eller 

holdingselskabet, kan succession ikke ske.  

 

I selskabskonstruktioner med udlejningsejendomme i koncernen, kan dette også give anledning til 

problemer i forbindelse med succession. Det er stort set umuligt, at få SKAT til at acceptere, at 

udlejning af ejendomme er næring og erhvervsvirksomhed og dermed kan indgå i succession. I 

SKM 2015.284 LSR havde en advokat drevet virksomhed med køb/salg af ejendomme og 

pantebreve ved siden af sin advokatvirksomhed. I 2004 ophørte advokatvirksomheden og eneste 

tilbageværende virksomhed var ejendomsselskabet, hvor der var gennemført 136 salg i perioden 

1994 – 2012. SKAT og Landsskatteretten afgjorde, at der ikke forelå næring og dermed kunne der 

ikke succederes. En af begrundelserne var, at ejendommene var opført under anlægsaktiver frem for 

omsætningsaktiver i det officielle årsregnskab. Det er hårdt, at en formel post i årsregnskabet skal 

tillægges betydning og virker utroligt, at dette skal tillægges skatteretlig betydning. Herudover må 

dommen være et udtryk for, at selvom der gennemsnitligt er salg af 7,5 ejendomme pr. år, er det 

fortsat vanskeligt at anføre, at hovedaktiviteten er køb/salg frem for udlejning. 

 

Bedømmelsen af, om et selskab er pengetank fremgår af ABL § 34, stk. 6. Et selskab anses for at 

være pengetank, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt: 

 

- Indtægtskriteriet: 

Hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre 

regnskabsår, stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, 

værdipapirer og lignende. Indtægter er i denne sammenhæng defineret som den 

regnskabsmæssige nettoomsætning med tillæg af øvrige regnskabsmæssige indtægter. 
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- Aktivkriteriet: 

Hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 50 pct. 

af handelsværdien af selskabets samlede aktiver eller hvis handelsværdien af selskabets 

udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende, på tidspunktet for 

overdragelsen af aktierne, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede 

aktiver. 

 

Hvis selskabet har eksisteret i mindre end tre år, sker bedømmelsen ud fra de år, selskabet har 

eksisteret, jf. lov nr. 1413 af 21/12 2005, bemærkningerne til ABL § 34, stk. 6. 

En likvid pengebeholdning i et selskab bliver altid anset for passiv pengeanbringelse, uanset den 

driftsmæssige tilknytning til selskabets virksomhed. En større pengebeholdning, som stammede fra 

forudbetalinger fra kunder for tjenesteydelser, som et selskab skulle levere i senere regnskabsår, 

blev anset for passive aktiver, jf. SKM2003.458.LR. Et indestående på et advokatfirmas klientkonti 

skulle medregnes som passive aktiver i det omfang, selskabet efter klientkontovedtægterne kunne 

råde over indeståendet, jf. SKM2005.166.LR. Fordringer, der er modtaget som led i den sædvanlige 

drift, blive anset som en del af den aktive virksomhed i selskabet. Er fordringen derimod et 

pengeudlån, vil denne blive anset for en del af den passive virksomhed i selskabet. Dette gælder 

også udlån til koncernselskaber, jf. SKM2012.728.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at der 

ved opgørelsen af aktiver kan ske eliminering af koncerninterne fordringer. 

Når der skal foretages generationsskifte, sker dette ofte via holdingselskabet, såfremt der ikke er 

andre arvinger. Et holdingselskabs primære og ofte eneste aktivitet er at eje aktier i et eller flere 

datterselskaber. Derfor er succession ved overdragelse af aktierne i et holdingselskab som 

udgangspunkt ikke muligt, fordi selskabet i overvejende grad driver virksomhed i form af passiv 

pengeanbringelse, ved udelukkende at eje finansielle aktiver i form af datterselskabsaktier. 

Endvidere kan det vanskeliggøre generationsskiftet, hvis en produktionsejendom er placeret i et 

selskab og udlejes til et andet i koncernen. Hermed er ejendommen udlejning. 

For at imødekomme dette, er der fastsat følgende: 

- Konsolideringsregel 

I holdingselskabet skal der ses bort fra afkast fra dattervirksomheder (mere end 25% 

ejerandel, jf. ABL § 34, stk. 6, 3. pkt.), jf. ABL § 34, stk. 6, 4. pkt. I stedet medregnes den 

andel af dattervirksomhedens indtægter, der svarer til ejerforholdet. Værdien af aktierne i 

dattervirksomheden medtages heller ikke, men dattervirksomhedens aktiver medregnes, dvs. 

man kigger igennem koncernen og vurderingen foretages samlet. 

 

 

 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=230930&chk=211712
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2085306&chk=211712
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- Eliminering af koncernintern udlejning af fast ejendom.  

Ved bedømmelsen af holdingselskabets indtægter, skal der ses bort fra indkomst fra 

udlejning af fast ejendom mellem holdingselskabet og dets dattervirksomheder eller ved 

udlejning mellem dattervirksomheder, jf. ABL § 34, stk. 6. 5. pkt. Sådanne lejeindtægter 

skal ved bedømmelsen hverken regnes med til den aktive eller den passive del af 

virksomheden. Fast ejendom, som udlejes mellem holdingselskabet og en dattervirksomhed 

eller mellem dattervirksomheder anses ikke for en udlejningsejendom i relation til 

bedømmelsen af aktiverne, jf. ABL § 34, stk. 6. 6. pkt. Værdien af den udlejede ejendom 

skal derfor regnes med i den aktive del af selskabets virksomhed. Reglerne medfører, at det 

ikke er afgørende, hvor i en koncern en driftsejendom rent ejerskabsmæssigt er placeret. Et 

ejendomsselskab kan herefter etableres i koncernen, uden at lejeindtægterne på tværs i 

koncernen og værdien af ejendommen forhindrer muligheden for succession af aktierne i 

holdingselskabet. 

Succession er således et godt middel til at overdrage virksomheden til den kommende generation 

uden skattemæssige konsekvenser. Den kommende generation overtager dog en mindre 

afskrivningsgrundlag på aktiverne, men til gengæld udløses der ikke avancebeskatning ved 

overdragelse af koncernen. 

9.2 A og B model 

A og B modellen kaldes også for forlods udbytteret. Modellen kan anvendes, såfremt det kun er 

driftsselskabet som ønskes generationsskiftet. En ulempe er, at den nuværende ejers holdingselskab 

formentlig vil være en pengetank efter generationsskiftet og dermed ikke kunne overdrages til den 

kommende generation med succession. 

 

Modellen går kort fortalt går ud på at opdele et selskabs kapital i A- og B-aktier, men således at A-

aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt forlods udbytte. Sagt med andre ord, så giver B-

aktierne først ret til udbytte, når A-aktierne har modtaget et nærmere bestemt beløb. 

 

En sådan opdeling betyder, at B-aktierne kan overdrages eller nytegnes (generationsskiftes) til en 

meget lavere værdi – almindeligvis til kurs 100 – end A-aktierne, hvilket selvsagt gør det billigere 

for køberne at erhverve disse. Køberne kan dermed opnå en større ejerandel end de ellers ville have 

kunnet erhverve, hvis der ikke var sket en opdeling af kapitalen. Ofte skal køber blot betale en andel 

af nominel kapital, dvs. i et anpartsselskab vil en ejerandel på 50% kræve en købesum på kr. 25.000 

(kr. 250.000 i et aktieselskab). 

 

Det centrale i modellen er selvsagt vedtægtsændringen og fastsættelsen af det forlods udbytte til A-

aktierne. 

 

Er virksomheden/koncernen allerede ramt af ”pengetanksreglen”, kan det kapitalmæssige 

generationsskifte ofte gennemføres mod en beskeden skatte- og afgiftsbetaling. Der kan således 

etableres en løsning, hvor: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173374&#P47
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173374&#P47
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• nuværende værdier tillægges den nuværende ejer (selskabet værdiansættes til 

handelsværdier) 

• stor andel/hovedparten af fremtidig værdistigning tillægges arvinger. 

• arvingerne får ingen umiddelbar indflydelse i virksomheden. 

• arvingerne først får penge, når den ”gamle ejer” har fået sin basisværdi med forrentning. 

• avanceskat og –afgift af fremtidig værditilvækst udskydes på næste generations liv. 

• kombineres ovennævnte med reglerne om skattefri omstrukturering, kan  

børnene over tid stå med hver deres holdingselskab, hvor ikke beskattede  

og afgiftsbelagte midler (brutto) kan anvendes til at købe/etablere en ønsket virksomhed, 

eller blot investering. Beskatning sker først, når pengene hæves fra selskabet.  

 

Efter hidtidig praksis har en vedtægtsændring ikke udløst afståelsesbeskatning, når der kun var en 

kapitalejer (aktionær), idet ændringen – selvom den måtte ændre væsentligt på aktiernes rettigheder 

i forhold til fx udbytte og stemmer – jo ikke medfører nogen formueforskydning. Aktionæren bliver 

nemlig hverken rigere eller fattigere af ændringen. 

 

I SKM2015.195 gjorde SKAT imidlertid gældende, at en vedtægtsændring af denne art kun kunne 

blåstemples, hvis den efterfølgende overdragelse eller nytegning af B-aktierne skete til disses 

markedsværdi. Hvis dette ikke var tilfældet, skulle aktionæren i skattemæssig henseende anses for 

at have afstået og genkøbt samtlige aktier i selskabet til handelsværdien på tidpunktet for 

vedtægtsændringen. SKAT begrundede sit synspunkt med, at vedtægtsændringen måtte anskues 

som en del af en samlet transaktionsrække, idet der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse 

for opdelingen uden at lave en efterfølgende overdragelse eller nytegning. Skatterådet tiltrådte 

imidlertid ikke indstillingen fra SKAT. I sin afgørelse fastslog rådet, at vedtægtsændringen ikke 

skulle medføre afståelsesbeskatning af samtlige aktier, selvom der efterfølgende skete salg eller 

nytegning af B-aktier til en pris, der var lavere end handelsværdien. I stedet skulle der blot ske 

afståelsesbeskatning af overdrageren (den hidtidige aktionær) og gavebeskatning af erhverven af et 

beløb svarende til den økonomiske fordel. 

 

I SKM 2015.274 tog Skatterådet stilling til, at opdelingen i A- og B-anparter ikke havde nogen 

skattemæssige konsekvenser, da faderen var eneejer af selskabet. Først når B-anparterne blev 

overdraget til børnene, ville der skattemæssigt være tale om afståelse. 

 

Praksis er derfor uændret sådan, at en vedtægtsændring i eneejertilfælde normalt aldrig udløser 

afståelsesbeskatning, uanset hvor meget vilkårene for aktierne end ændres. 

 

Det springende punkt i modellen er størrelsen af det forlods udbytte til A-aktierne, idet dette er 

afgørende for værdien af B-aktierne. Derfor bør den hidtidige virksomhedsejer overdrage B-

aktierne som gave (med skatteforbehold), idet SKAT skal tage stilling til værdien indenfor 6 

måneder efter modtagelsen af gaveanmeldelsen.  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172692&vId=0&lang=DA
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9.3 Køb via holdingselskab på gældsbrev 

Køb via holdingselskab på gældsbrev er et alternativ til forlods udbytteret. Modellen går ud på, at 

den kommende generation stifter deres eget holdingselskab. De giver fuld markedsværdi for 

virksomheden, men betaling sker til den tidligere generations holdingselskab på et gældsbrev. 

 

Fordelen er, at købesummen ikke skal skaffes personligt af fuldt beskattede midler, men kan 

anvendes fra driftsselskabets midler, hvor der kun er betalt selskabsskat (22% i 2016). Det er dog en 

betingelse, at holdingselskabet skal kunne modtage skattefrit udbytte fra driftsselskabet med 

henblik på afvikling af købesummen, dvs. en ejerandel over 10%. 

 

Gældsbrevet kan have forskellige betalingsvilkår, men det kan bl.a. være, at ydelser på gældsbrevet 

foretages i takt med udbytte fra driftsselskabet – enten hele udbytte eller en andel heraf. Hermed 

kan driftsselskabet overdrages med det samme, hvor forlods udbytteret kræver en hvis periode, 

førend den tidligere ejer har modtaget hele sin købesum. 

 

Gældsbrevet medfører fradragsberettigede renteudgifter, men da holdingselskabet kun modtager 

skattefrit udbytte fra driftsselskabet, vil der opstå en negativ skattepligtig indkomst til fremførsel 

efter LL§ 15. Dette underskud kan udnyttes såfremt der efter afviklingen af købesummen fortsættes 

med skattefri udbytte til holdingselskabet. Dette udbytte kan omsættes til rentebærende 

obligationer, hvor renterne giver en positiv skattepligtig indkomst, og de tidligere underskud kan 

udnyttes. Hvis ejerandele overstiger 50%, er det muligt at sambeskatte selskaberne og renterne vil 

derfor kunne modregnes i driftsselskabets skattepligtige indkomst. 

 

Det skal understreges, at kapitalen i driftsselskabet efter udbytte stadig ikke må være større end, at 

driftsselskabet kan drives forsvarligt. 

 

Modellen kan kombineres på mange måder og bruges af flere omgange, hvis der ønskes et løbende 

generationsskifte, hvor der kun overdrages en andel ad gangen. 

 

Som ved forlods udbytteret har denne model en ulempe i, at det tilbageværende holdingselskab hos 

den nuværende/tidligere ejer, formentlig vil blive anset som en pengetank og dermed kan der ikke 

succederes. 

 

9.4 Selvfinansiering                                                                                                                        

Som udgangspunkt er selvfinansiering, herunder sikkerhedsstillelse og lån til tredjemand til 

erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab ulovligt, jf. SL § 206, stk. 173.  Der 

er dog en undtagelse, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelser består af: 

 

                                                        
73 http://njordlaw.com/da/nyt-om-aktionaerlaan-og-selvfinansiering/ 

 

http://njordlaw.com/da/nyt-om-aktionaerlaan-og-selvfinansiering/
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- Den økonomiske bistand skal stamme fra frie reserver i selskabet.  

- Kreditvurdering af låntageren, jf. SL § 206, stk. 3.  

- Skriftlige redegørelse udarbejdet af bestyrelsen om bistanden. Redegørelsen skal indeholde 

oplysninger om, jf. SL § 207, stk. 1, nr. 1 – 5: 

o Baggrunden for forslaget om økonomisk bistand 

o Selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition. Dette krav skal være med 

til at sikre, at selskabet kun foretager sådanne transaktioner, hvis selskabet og 

dermed også selskabets kreditorer og andre interessenter får nytte heraf.  

o De betingelser, der er knyttet til gennemførelse 

o En vurdering af de konsekvenser, som dispositionen måtte medføre for selskabets 

likviditet og solvens 

o Den pris, som tredjemand skal betale for kapitalandelene. 

 
Hvis der sker majoritetsskifte i forbindelse med selvfinansieringen er det bestyrelsens ansvar at 

udarbejde en redegørelse til de resterende kapitalejere. Ved generalforsamlingen forinden 

selvfinansieringen skal selvfinansieringen forhåndsgodkendes med 2/3 del af de afgivne stemmer 

og 2/3 del af de repræsenteret stemmeberettigede kapital. Herefter skal der inden for 2 uger ske 

offentliggørelse ved indsendelse til Erhvervsstyrelsen af den skriftlige redegørelse, jf. SL § 207, stk. 

374.  

 

Den økonomiske bistand til køb af kapitalandelene skal være forsvarlig i forhold til selskabets og 

eventuelt dennes koncern, jf. SL § 208. Derudover skal selvfinansieringen være på markedsvilkår 

med hensyn til renter, afdrag og sikkerhed, jf. SL § 209.  

 

Ledelsen skal sikre sig, at der foretages en kreditvurdering af den eller dem, der modtager 

selskabets økonomiske bistand. Kreditvurderingen gælder både, hvor der er tale om fysiske 

personer og selskaber som modtager. Kreditvurderingen skal bidrage til at afdække, om den 

økonomiske bistand sker på et økonomisk forsvarligt grundlag. Det er op til ledelsen at vurdere, 

hvilke oplysninger der er nødvendige for at træffe beslutningen, herunder eventuel brug af eksterne 

rådgivere. Kreditvurderingen kan fx baseres på en vurdering af, om en professionel långiver, som fx 

et pengeinstitut eller realkreditinstitut, vil være villig til at stille midler til rådighed for køberen på 

tilsvarende vilkår.  

 

Ydelsen af den økonomiske bistand til selvfinansiering skal ske på sædvanlige markedsvilkår. 

Vurderingen af markedsvilkår går ikke kun på markedsrenten men eksempelvis også på lånets 

løbetid og afdragsprofil. Alle betingelser i aftalen skal foregå på markedsvilkår, herunder også 

eventuelle sikkerhedsstillelser mv. 

Den økonomiske bistand skal dermed i sin helhed ydes på samme markedsvilkår, som hvis den 

tilsvarende transaktion var foretaget på det almindelige eksterne lånemarked. 

 

                                                        
74 Søren Friis Hansen, Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, Kapitalselskaber side 316.  
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Et selskab, der yder økonomisk bistand til lovlig selvfinansiering efter selskabslovens regler, skal 

oprette en bunden reserve i årsregnskabet under egenkapitalen. Der skal omklassificeres (overføres) 

et beløb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand fra posten ”Overført 

overskud” eller andre frie reserver, der kan anvendes til udbytte, til posten ”Reserve for udlån og 

sikkerhedsstillelse”. 

 

Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden 

måde. Reserven kan dermed heller ikke danne grundlag for udbytte eller anvendes til fx 

kapitalforhøjelser i selskabet. Reserven kan kun formindskes eller opløses, i det omfang lånet, 

sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand nedbringes eller helt ophører, det vil sige i takt 

med, at der afdrages på et lån. Udbytte til kapitalejeren/låntageren kan anvendes til afdrag på den 

lånte kapital. 

 

Reserven kan reduceres med udbytte, som forventes besluttet på den kommende generalforsamling. 

Det forudsætter blot, at kapitalejeren senest på balancedagen uigenkaldeligt har tilkendegivet at 

ville acceptere en modregning mellem udbytte og lånet. Det udbytte, der kan modregnes i reserven, 

er nettoudbytte efter fradrag af den udbytteskat, der skal tilbageholdes og betales. 

 

Det er en klar betingelse, at den bundne reserve til enhver tid svarer til den økonomiske bistand, 

som er ydet på det givne tidspunkt 

 

Lån der ydes til erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab er omfattet af 

skattelovgivningens almindelige regler for pengeudlån. Det betyder, at evt. tab på sådanne udlån er 

fradragsberettiget i selskabet og vil give skattepligt eller underskudsbegrænsning hos kapitalejeren.  

 

Er lånet derimod omfattet af den særlige koncernregel i kursgevinstloven, vil der ikke være 

tabsfradrag i långiverselskabet og dermed ikke skattepligt i låntagerselskabet. De selskabsretlige 

regler for ydelse af sådanne lån kræver, at lånet/sikkerhedsstillelsen sker på markedsvilkår. Det 

betyder, at det normalt ikke vil give anledning til særlige skattemæssige overvejelser i forhold til fx 

renteproblematik mv.  

 

Reglerne skaber ikke i sig selv mulighed for at trække flere midler ud af det købte selskab, men 

anvendelsen af reglerne for lovlig selvfinansiering betyder, at selskabets soliditet ikke umiddelbart 

forringes, hvilket vil være tilfældet, såfremt midlerne i stedet for blev udbetalt som udbytte. 

 

Det er vigtigt at alle betingelserne er opfyldt og at de er opfyldt inden selvfinansieringen foretages, 

da ellers det vil blive betragtet som ulovligt selvfinansiering75.  

 

                                                        
75 https://www.linkedin.com/pulse/lovlig-selvfinansiering-hvad-er-nu-det-noget-jesper-seehausen 

 

https://www.linkedin.com/pulse/lovlig-selvfinansiering-hvad-er-nu-det-noget-jesper-seehausen
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Selvfinansiering er især anvendeligt, såfremt tidligere ejer ikke har salgsmodnet selskabet optimalt 

og dermed ikke trukket overskydende likviditet op i et holdingselskab.  

 

Såfremt selskabet er optimalt salgsmodnet, vil der ikke vær overskydende likviditet i driftsselskabet 

og dermed vil der ikke være mulighed for selvfinansiering. 

 

9.5 Indløsning af overdragerens aktier 

En anden mulighed for en form for selvfinansiering kan ske ved anvendelse af selskabets egne 

midler i forbindelse med indløsningen af overdragerens aktier. Dette sker ved, at en del af aktierne 

annulleres mod udbetaling til overdrageren. Såfremt der er tale om en eneaktionær vil ejerandelen 

ikke blive forrykket.  

Den regnskabsmæssige egenkapital i selskabet må ikke blive negativ ved indløsning, hvorfor 

vederlaget til overdragen ikke kan overstige den regnskabsmæssige egenkapital. Dette bevirker, at 

en væsentlig ikke bogført goodwill giver anledning til problemer.  

 

Den registrerede kapital skal være intakt ved kapitalnedsættelse. Såfremt hele egenkapitalen ønskes 

udbetalt, skal erhververen samtidigt indskyde værdier svarende til den lovpligtige selskabskapital.  

 

Dog skal reglen i SL § 208 iagttages, idet et udbytte (indløsning af aktierne) ikke må overstige, 

hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets økonomiske stilling.  Indløsningen medfører 

realisationsbeskatning som udbytte. Der kan dog søges dispensation i henhold til LL§ 16 B, stk. 2. 

Så beskatningen sker som aktieindkomst med fradrag for anskaffelsessummen. 

 

Såfremt 50% af aktierne skifter ejer kan der være visse begrænsninger ved fremførsel af 

skattemæssige underskud fra tidligere år.  

 

Såfremt driftsselskabet er optimalt salgsmodnet, vil modellen ikke kunne anvendes, idet der ikke vil 

være frie likvide midler til at foretage indløsningen. 

 

10. Generationsskifte modeller 
Fra virksomhed til virksomhed og dennes ejer er vilkår og præferencer meget forskellige. Dette er 

også årsagen til, at det ikke er muligt at komme med nogen konkret, optimal løsningsmodel i 

forbindelse med gennemførslen af et generationsskifte.  

Der er nogle ”bløde” værdier og nogle økonomiske overvejelser, der skal tages i betragtning i 

forbindelse med planlægning og gennemførsel af et generationsskifte. De økonomiske er 

gennemgået og analyseret i kapitel 3-9.  

 

I forbindelse med et generationsskifte har virksomhedsejeren ofte en forestilling om, hvilke kriterier 

der skal tages højde for samt opfylde ved et generationsskifte, hvorefter det er rådgivers rolle at 

komme nogle løsningsmodeller, der passer hertil. For at illustrere dette vil der i dette kapitel blive 

opstillet nogle scenarier, hvorefter der ses på nogle ofte anvendte kombinationsmuligheder. 
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Samtidigt tages der højde for de ønskede faktorer og forudsætninger. Eksemplerne er illustrationer 

og ikke regneeksempler. Der er tale om eksempler og derfor ikke endegyldige løsninger.  

 

A. Ejeren ønsker at foretage generationsskifte til sin eneste søn, som ikke har nogen likvide 

midler.  

B. Ejeren ønsker at foretage generationsskifte til sine to børn, en søn og en datter, som ikke har 

nogen likvide midler. 

C. Ejeren ønsker at foretage generationsskifte til et barn ud af tre, de to andre ønsker ikke at 

drive/eje virksomheden.  

D. Mand og hustru har sammen en virksomhed, manden ønsker at blive nogle år endnu, hvor 

hustruen ønsker at afhænde. 

E. Ejeren har store skattemæssige underskud i virksomheden og ønsker at afhænde.  

 

10.A Ejeren ønsker at foretage generationsskifte til sin eneste søn, som ikke har 

nogen likvide midler 

 

Følgende forudsætninger er antaget for virksomheden: 

 

Forudsætninger for model A: 

- Ejeren ejer den personligt drevne virksomhed 100% 

- Ejeren nærmer sig 65 år og ønsker at lade sig pensionere 

- Ejeren har rigeligt med opsparede midler på pensionsordningen m.v., hvorfor han ikke 

behøver midler fra salg af virksomheden 

- Ejeren ønsker at sønnen skal drive virksomheden videre, og sønnen skal ønsker at drive 

virksomheden videre 

- Sønnen har branchekendskab, da han gennem en længere periode har arbejdet i 

virksomheden.  

- Ejeren ejer ligeledes ejendommen, hvor virksomheden drives 

- Ejeren har en betydelig sum i opsparet overskud, som sønnen ikke har mulighed for at indfri 

da han ikke besidder nogen likvide midler 

- Ejeren ønsker ikke at blive beskattet af sit opsparet overskud  

- Sønnen ønsker ikke at overtage ejerens opsparet overskud 

- Der er ingen andre arvinger, end sønnen. 

 

Sønnen har ikke mulighed for at indfri ejerens opsparet overskud i virksomheden, hvorfor 

skattemæssige succession er nødvendig. Sønnen ønsker at drive virksomheden i personligt regi, 

hvorfor virksomheden ikke omdannes til et selskab.  

 

Ejeren har fortsat ejendommen, hvorfor han fortsat kan anvende virksomhedsordningen. 

Ejendommen vil blive anset som en udlejningsejendom, da sønnen driver virksomheden fra 

ejendommen og lejer lokalerne af ejeren.   
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Ved sønnens succession i virksomheden vil illustrationen se således ud: 

 
Figur 10.A - Ejeren overdrager virksomhed med succession til søn. Ejeren beholder ejendom (egen 

tilvirkning) 

 

Der er taget højde for scenariets forudsætninger og det ønskede formål er nu opnået. Sønnen ejer 

virksomheden og den tidl. ejer af virksomheden som nu kun driver ejendommen er ikke blevet 

beskattet af sit opsparet overskud. Der er således ikke sket beskatning af hverken ejer, søn eller 

virksomhed.  

 

Søn har fortsat overtaget virksomheden mod vederlag, idet der ellers vil være tale om gave fra 

nuværende ejer til søn, som skal beskattes efter gavereglerne med 15% af gaver, der overstiger 

bundfradraget. For at imødekomme denne finansiering, kan virksomheden sælges på et gældsbrev 

udstedt som et anfordringslån. Lånet skal ikke renteberegnes, men kan kræves indfriet øjeblikkeligt. 

Der kan årligt give en skattefri gave fra nuværende ejer (og eventuelt dennes hustru) til søn. Denne 

gave kan anvendes til afdrag på lånet. 

 

Der er således ikke sket beskatning af hverken ejer, søn eller virksomhed. 

 

Sønnen kan herefter foretage en virksomhedsomdannelse og en aktieombytning, såfremt han ønsker 

at drive virksomheden i et selskab – bl.a. for at få risikobegrænsning. 

 

10.B Ejeren ønsker at foretage generationsskifte til sine to børn, en søn og en 

datter, som ikke har nogen likvide midler 

 

Følgende forudsætninger er antaget for generationsskiftet: 

Forudsætninger for model B: 

- Ejeren ejer den personligt drevne is virksomhed 100% 

- Ejeren nærmer sig 65 år og ønsker at lade sig pensionere 

- Is virksomheden er en solid virksomhed, med betydelige likvide reserver 

- Ejeren ønsker at sønnen og datteren skal overtage is virksomheden 

- Datteren vil ikke acceptere at skulle drive virksomheden i fællesskab 
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- Is virksomheden gør sig i to divisioner, den ene er flødeis og en anden er sodavandsis – hver 

division har sit eget mandskab og maskiner 

- Hver division repræsenterer lige store værdier og forventninger til fremtidig indtjening er 

ens i de to divisioner 

- Virksomheden er sund med god indtjening og en væsentlig opsparet formue 

- Ejeren ønsker ikke længere at være virksomhedsejer, hverken i form af is virksomheden 

eller en ejendom 

- Ejeren vil ikke beskattes af opsparet overskud 

- Ejeren har pensionsordninger, der kan give ham tilstrækkelig, fremtidig likviditet til at leve 

for 

 

Da datteren ikke vil acceptere at hun og broderen skal drive virksomheden i fællesskab, skal der ske 

en opdeling af virksomheden.  

 

Hverken sønnen eller datteren har nogen likvide midler, hvorfor de ikke kan indfri de 

skatteforpligtelser, der påligger ejeren. I og med ejeren ikke har anden formue, kan han ikke indfri 

forpligtelserne uden vederlag for virksomheden. 

 

Ejeren ønsker at overdrage virksomheden i selskabsform og med holdingselskab, da de dermed vil 

være en risikobegrænsning ved hæftelsen. 

 

Ud fra overstående, vil et forslag til omdannelse og omstrukturering hos den nuværende ejer være 

følgende: 

 

1. Skattefri virksomhedsomdannelse 

2. Skattefri aktieombytning 

3. Skattefri spaltning af driftsselskab og holding 

4. Overdragelse af aktier i de nye driftsselskaber 

 

Skattefri virksomhedsomdannelse  

 
 Figur 10.B.1 - Ejeren foretager skattefrivirksomhedsomdannelse af Is selskabet (egen tilvirkning) 
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Skattefri aktieombytning 

 
Figur 10.B.2 - Der etableres et holdingselskab mellem ejeren og Is A/S (egen tilvirkning) 

 

Skattefri spaltning 

 
Figur 10.B.3 - Der foretages en spaltning af Is A/S til Flødeis A/S og Sodavandsis A/S (egen 

tilvirkning) 
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Spaltning af holdingselskab 

Da der ikke kan succederes i driftsselskaberne direkte, foretages en spaltning af holdingselskabet. 

Herefter overdrages aktierne i holdingselskaberne med succession til søn og datter.  

 

 
Figur 10.B.4 – Der foretages spaltning af holdingselskab (egen tilvirkning) 

 

Det er her forudsat, at ingen af holdingselskaberne har problemer med pengetanksreglen, idet der 

hverken er ejendom eller opsparede likvide midler (inkl. værdipapirer) i hverken drift eller holding. 

Modellen kræver dog minimum 3 års ejertid hos nuværende ejer.  

 

Samme slutmodel kan opnås såfremt nuværende ejer foretager skattefri virksomhedsomdannelse, 

hvorefter selskabet spaltes i to enheder. Børnene kan succedere i hvert af deres selskaber og her 

efter kan børnene selv foretage skattefri aktieombytning. Den nuværende ejer mister dog kontrollen 

med, om børnene får foretaget aktieombytningen. 

 

Modellen har således ikke medført beskatning. Søn og datter er indtrådt i de oprindelige 

skattemæssige anskaffelsestidspunkter og –summer, ligesom selskaberne er indtrådt i de oprindelige 

skattemæssige anskaffelsestidspunkter og –summer. 

 

Køb af aktier i nuværende ejers holdingselskab skal ske på gældsbrev. Dette gældsbrev kan oprette 

som et anfordringslån og afdrages i takt med indtjening eller efter samme princip som i model 10.A, 

hvor der årligt blev givet skattefrie gaver, som blev anvendt til afdrag på anfordringslånene. 
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10.C Ejeren ønsker at foretage generationsskifte til et barn ud af tre børn, de to 

andre børn ønsker ikke at drive/eje virksomheden 

 
Følgende forudsætninger er antaget for generationsskiftet: 

 

Forudsætninger for model C: 

- Solid virksomhed drevet i selskabsform med stabil indtjening 

- Stor likviditet er bundet i virksomheden, egenkapital markedsværdien udgør 9 mio. kr., 

hvoraf   

7 mio. kr. er likvide midler 

- Barnet som ønsker at drive og eje virksomheden er ansat i virksomheden 

- Ejeren ønsker ikke at stoppe øjeblikkeligt, men indenfor nær fremtid 

- Ejeren ønsker ikke at blive beskattet øjeblikkeligt 

- Ejeren og dennes sammenlever har yderligere to børn 

- Barnet der ønsker at overtage, har ikke nogen likvide midler 

- Alle børn skal tilgodeses ligeligt 

- Skift af CVR. nr. m.v. har ingen større effekt hos samarbejdspartnere og kunder  

- Virksomheden er startet i personligt regi, men der er allerede foretaget skattefri 

virksomhedsomdannelse, således at aktiviteten drives i virksomhedsform  

 

Ud fra overstående forudsætninger er følgende model foreslået:  

 

1. Skattefri tilførsel af aktiver 

2. Barnet der skal overtage virksomheden, stifter et selskab til dette 

3. Salg af aktier på gældsbrev til barnet, der skal overtage virksomheden 

 

Skattefri tilførsel af aktiver 

Ved skattefri tilførsel af aktiver flyttes alle driftsrelaterede aktiver og passiver til et nyt 

driftsselskab. Egenkapitalen af de driftsrelaterede aktiver og passiver udgør kr. 2 mio. 

 

Det tidligere driftsselskab bliver nu til et holdingselskab, hvor egenkapitalen fortsat er 9 mio. kr. 

fordelt på 7 mio. kr. i likvide midler og 2 mio. kr. i kapitalandele i datterselskab. 

Konstruktionen kunne også være foretaget ved en skattefri aktieombytning, hvor der ville være 

etableret et holdingselskab, hvis eneste aktiv ville have været kapitalandele i datterselskabet. Efter 

aktieombytningen var foretaget, ville driftsselskabet skulle udlodde udbytte for at få 7 mio. kr. op til 

holdingselskabet. Da der ikke er administrative problemer med CVR. nr. m.v. er tilførsel af aktiver 

valgt for at spare en arbejdsgang med at tage udbytte efter etablering af holdingstruktur. 
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Figur 10.C.1 – Konstruktion ved skattefri tilførsel af aktiver (egen tilvirkning) 

 

Den nuværende ejer har nu etableret holdingselskab. Barn kan ikke succedere i holdingselskab, idet 

der er tale om en koncern, der er omfattet af pengetanksreglen. 

 

Barnet der skal overtage virksomheden, stifter et selskab til dette 

 
Figur 10.C.2 – Ejer struktur efter salg af 50% af aktierne (egen tilvirkning) 

I venstre side af figuren fremgår, af søn har stiftet et holdingselskab til brug for køb af aktier i Nyt 

Drift A/S. 

 

Salg af aktier til barnet der skal overtage virksomheden 

Barn køber via sit holdingselskab aktierne i Nyt Drift A/S for 2 mio. kr. på et gældsbrev udstedt fra 

Ejer Holding. Overdragelsen er således sket på markedsvilkår. Der beregnes normal markedsrente 

på gældsbrevet og der kan eventuelt aftales at afdrag sker i takt med udbytte fra Nyt Drift A/S til 
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Barn Holding. Værdien af ejers holdingselskab er således intakt og ingen af børnene er blevet 

”snydt”, men nuværende ejers holdingselskab har finansieret salget uden at det har kostet skat, idet 

avancen ved salg af datterselskab er skattefrit i ejers holding. 

 

10.D Mand/fader og hustru/moder har sammen en virksomhed, manden ønsker 

at blive nogle år endnu, hvor hustruen ønsker at afhænde 

 

Følgende forudsætninger er antaget for generationsskiftet: 

 

Forudsætninger for model D: 

- Virksomheden drives som et I/S 

- Manden vil blive, hustruen vil afhænde til børnene 

- Solid virksomhed med god indtjening 

- Deres fælles 2 børn arbejder i virksomheden 

- Moderen ønsker ikke noget vederlag fra de to børn 

- Faderen ønsker at fortsætte 5 år endnu, og først herefter afhænde til de to børn 

- Faderen ønsker vederlag for sin andel ved afhændelse 

- Børnene har kun en begrænset opsparing 

- Børnene ønsker at drive virksomheden i selskabsform 

- Der ønskes ikke nogen beskatning ved afhændelse 

 

Ud fra overstående forudsætninger er følgende model foreslået:  

1. Virksomhedsoverdragelse med succession uden vederlag for hustruens andel til børnene 

2. Virksomhedsoverdragelse (5 år senere) med succession mod vederlag for mandens andel til 

børnene 

3. Skattefri virksomhedsomdannelse 

 

Virksomhedsoverdragelse med succession uden vederlag for hustruens andel til børnene 

 
Figur 10.D.1 - Ejer struktur efter succession af hustruens andel, hvor børnene hver ejer 25% af 

virksomheden (egen tilvirkning) 
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Børnene overtager moderenes ejerandele i virksomheden på et gældsbrev efter principperne i model 

10.A. Hermed skal der fremfindes likviditet på nuværende tidspunkt. Såfremt moderen ønsker at 

overdrage hele sin andel på nuværende tidpunkt til børnene uden gældsbrev, vil der ske beskatning 

efter gavereglerne (15% af gave ud over bundfradrag). Den udskudte skat, der pålægges børnene, 

idet der er overdraget ved succession, vil blive godtgjort i en eventuel gaveberegning, idet der 

hensættes en passivpost. 

 

Når manden ønsker at overdrage sin andel har børnene via deres ejerskab i virksomheden opsparet 

midler til betaling direkte til faderen. Overdragelsen sker dog fortsat med sussession, således at 

faderen ikke bliver beskattet af overdragelsen. Børnene får nedsat overdragelsessummen med den 

udskudte skat, som bliver væltet over på børnene ved overdragelsen. Herefter kan der foretages en 

skattefri virksomhedsomdannelse.   

 

Virksomhedsoverdragelse (5 år senere) med succession mod vederlag for mandens andel til børnene 

 
Figur 10.D.2 - Ejer struktur efter succession af mandens andel, hvor børnene hver ejer 50% af 

virksomheden (egen tilvirkning) 

 

10.E Ejeren har store skattemæssige underskud i virksomheden og ønsker at 

afhænde 

I tilfælde af at ejeren har store skattemæssige underskud i virksomheden fra tidligere år, så kan det 

være en god ide at afhænde virksomheden skattepligtigt, enten helt eller delvist.  De skattemæssige 

underskud for tidligere år, vil i de fleste tilfælde ikke kunne fremføres, ved brug af succession.  

 

I forbindelse med at overtage virksomheden, er det vigtigt at den nye ejer gør sig nogle overvejelser 

om hvorfor der er store skattemæssige underskud fra tidligere år? Har det været en opstartsperiode 

for fx et nyt produkt i virksomheden eller er det fordi virksomheden er i nedadgående retning?  

Dette er vigtigt at vurdere objektivt, da ejeren kan have en opfattelse af en god virksomhed, men i 

realiteten fx kun fungere på grund af fx ejeren og dermed kan give problemer for næste generation, 

der skal overtage virksomheden.  

Det kan være, at virksomheden kun kan eksistere, fordi ejeren har købt og betalt bygningerne for 

mange år siden. Dermed er den sparede husleje hele grundlaget for virksomheden. I sådant et 

tilfælde, kan det bedre betale sig, at lukke virksomheden og udleje bygningerne til andet formål. 
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10.1 Delkonklusion 

I forbindelse med planlægning og gennemførsel af generationsskifte, er der ikke et entydigt svar på, 

hvilken omstruktureringsmodel, der er optimal og skal anvendes. Hvert enkelt generationsskifte er 

vidt forskellige og der er en lang række faktorer at tage højde for. Det kan både være ”bløde” 

værdier og økonomiske værdier, der har en indflydelse på, hvilke faktorer der skal tages højde for i 

generationsskiftet.  

 

I dette kapitel er opstillet 5 scenarier inkl. nogle forudsætninger, hvorefter nogle løsningsmodeller 

er foreslået. Disse løsningsmodeller vil være nogle oplagte valg, hvilket dog ikke betyder, at det er 

de endelig svar på generationsskiftet.   

Ved planlægningen af et generationsskiftet er det vigtigt, at ejeren og den kommende ejer gør sig 

klart, hvilke faktorer de hver især ønsker, der skal tages højde for, for at kunne gennemføre et 

succesfuldt generationsskifte.  Herefter må rådgiver finde de løsningsmodeller, der passer bedst til 

de pågældende faktorer fx om generationsskiftet skal foretages med succession eller, om der skal 

ske realisationsbeskatning i forbindelse med omdannelsen og omstruktureringen.  

 

I god tid bør der være et godt samspil og god planlægning mellem rådgiver og de involverede 

parter. Så er sandsynligheden for et vellykket generationsskifte langt større. 

 

11. Konklusion 
Grundlaget for denne afhandling har som anført i problemformuleringen været baseret på følgende 

hovedproblemstilling: 

 

Hvorledes foretages et optimalt76 generationsskifte i levende live for personligt ejede 

virksomheder og de involverede parter, som værende overdrager og erhverver? 

 

Herunder er følgende forhold blevet behandlet: 

 

1. Hvilke overvejelser bør en virksomhedsejer gøre sig, før et generationsskifte påbegyndes? 

 

2. Hvilken model for generationsskifte bør anvendes ved forskellige præferencer fra    

virksomhedsejer og den kommende ejer? 

o Skal der foretages en virksomhedsomdannelse? Hvorledes, skattepligtig eller 

skattefri?  

o Skal der foretages en omstrukturering? Hvorledes, skattepligt eller skattefri og med 

eller uden tilladelse? 

o Hvordan skal generationsskiftet af selskabet/koncernen finansiers? 

 

                                                        
76 Optimalt betyder; mest gunstige eller bedst tænkelig i betragtning af de aktuelle omstændigheder. 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=optimalt 

 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=optimalt
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Underspørgsmål 2 har været afhandlings væsentligste område og er blevet vægtet højere end 

underspørgsmål 1.  

 

I og med det antages at, op mod 24.000 danske virksomheder står overfor et generationsskifte finder 

jeg emnet relevant. Det er interessant at se på hvilke overvejelser og konsekvenser et 

generationsskifte kan have, både hvad angår de bløde værdier og de økonomiske værdier.  

 

Et generationsskifte kan både foretages af en personlig virksomhed samt et selskab. Det er for 

erhverver (personkredsen ifølge KLS § 33 C eller ABL § 34) muligt at succedere i en personligt 

drevet virksomhed og et selskab. Ved at succedere i en personligt drevet virksomhed indtræder 

erhverver i overdragers skattemæssige stilling og der udløses dermed ingen skat til betaling med det 

samme, men først ved afhændelse af virksomheden eller dele heraf. I tilfælde af at der er flere der 

skal erhverve virksomheden, vil der ske en omdannelse fra en personligt eget virksomhed til et 

I/S77. Det skal understreget at der ved succession i et selskab, vil ske succession i hele koncernen, 

da succession sker på personniveau. Det er dermed ikke muligt at ”kun” foretage succession i 

driftsselskabet og ikke i holdingselskabet.  

 

Det er muligt at erhverve en personligt drevet virksomhed og/eller et selskab ved gaveoverdragelse 

fra overdrageren. Ved gaveoverdragelse vil der skulle betales en gave afgift på typisk 15%. Denne 

kan betales både at overdrageren eller erhververen. De 15% betales ud fra markedsværdien af 

virksomheden/selskabet. I tilfælde af at det er overdrager der betaler gaveafgiften, vil dette beløb 

(selve gaveafgiften) være en gaveafgiftsfri gave.   

 

”Der er en række forskelle mellem at drive virksomheden i personligt regi og i selskabsform. 

Hæftelsen er en af de vigtige faktorer, hvor en virksomhed i personligt regi hæfter direkte, 

personligt og ubegrænset. Dette medfører, at virksomhedens kreditorer kan gå direkte efter hele 

ejerens private formue, hvis virksomheden ikke kan betale sine forpligtelser. I selskabsform er 

hæftelsen begrænset til indskuddet i selskabet, medmindre der er afgivet kaution overfor banker 

m.fl. Ved udtræden er der ingen hæftelse i selskabet, hvorimod i personligt regi hæfter ejeren 

ubegrænset efterfølgende. 

 

I personligt regi er regnskabsoplysninger ikke offentligt tilgængelige, hvorimod selskabet skal 

offentlige sin årsrapport. 

 

Beskatning af virksomhedens overskud sker med en skatteprocent på 22% i selskabet. I den 

personligt drevne virksomhed sker dette med op til topskat. Løn eller udbytte fra selskabet beskattes 

dog også, hvorfor den samlede beskatning i sidste ende bliver nogenlunde det samme, men der er 

bedre mulighed for at indkomstudjævne i et selskab. Dette kompenseres der dog for, hvor 

virksomhedsordningen anvendes i den personligt drevne virksomhed, idet der her er mulighed for at 

indkomstudjævne, hvorefter indkomsten svarer til indkomsten i et selskab. Uudnyttede underskud 

                                                        
77 Afhandlingen er afgrænset for I/S’er, da dette kunne være en afhandling i sig selv.  
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kan i personligt regi modregnes i anden personlig indkomst, hvor underskuddet i selskabet skal 

fremføres til brug i senere år med overskud. 

 

Ved overdragelse til andre, herunder generationsskifte, kan det ofte være lettere administrativt at 

sælge aktier/anparter fremfor salg af virksomhedsandele. 

 

Der er krav om, at hvis der på omdannelsestidspunktet er flere ejere af virksomheden, skal ske en 

udligning af den udskudte skat, såfremt den beregnede skat fordeler sig anderledes på ejerne end 

ved ejernes ejerandele af virksomheden. 

 

Der skal laves en værdiansættelse af virksomheden, som skal foregå på almindelige handelsvilkår. 

Almindelige handelsvilkår er når to uafhængige parter handler med hinanden, idet de har 

modsatrettede interesser. Sælger vil have så høj en pris som overhovedet muligt, og køber vil have 

så lav en pris som overhovedet muligt. Når parterne er interesseforbundne, eksempel i familie med 

hinanden, har parterne ikke nødvendigvis modsatrettede interesser, idet et barn på et tidspunkt 

alligevel skal arve fra forældrene. Dermed kunne der være et incitament til at holde 

overdragelsessummen så lav som muligt for at undgå beskatning. Overdragelse skal derfor fortsat 

ske på handelsvilkår og SKAT har udarbejdet nogle vejledninger til at hjælpe med at bestemme 

handelsværdierne, da der ved nærtstående parter ikke er en objektiv pris fra en uafhængig part. 

 

Fælles for SKAT’s vejledninger er, at overdragelsen skal ske på handelsvilkår, men i mangel af 

bedre er der lavet vejledninger (cirkulære) om værdiansættelse af goodwill og værdiansættelse af 

fast ejendom. I forbindelse med overdragelse inden for gavekredsen af personer, er der lavet et 

cirkulære i 1982 vedrørende overdragelse til nærtstående, hvor blandt andet ejendomme kan 

overdrages lempeligt med ejendomsvurderingen +/- 15%. 

 

Når virksomhedsejeren har truffet beslutning om at omdanne sin virksomhed i personligt regi til et 

selskab, skal det besluttes om det skal ske skattepligtigt eller skattefrit. Når beslutningen træffes bør 

forhold som eventuelle underskud tidligere år og mulig finansiering fra erhverver være to forhold, 

der er vigtige i overvejelserne. Ved skattepligtig omdannelse udløses der beskatning her og nu af 

forskelle mellem skattemæssige værdier og handelsværdier på aktiver og forpligtelser. Dette kræver 

en højere finansiering her og nu fra erhverver, men ved underskud fra tidligere år, kan disse 

underskud anvendes til modregning i eventuelle avancer. 

 

Ved skattefri virksomhedsomdannelse overføres aktiver og forpligtelser med succession, hvilket 

betyder at erhverver indtræder i overdragers skattemæssige situation på alle aktiver og forpligtelser. 

Hermed skal erhverver betale skat senere, men finansieringen her og nu lettes. Til gengæld er 

eksempelvis afskrivningsgrundlaget lavere end ved skattepligtig omdannelse, da der overtages de 

skattemæssige nedskrevne værdier. 

 

Kriteriet for omdannelse er, at alle erhvervsmæssige aktiver og passiver inddrages. Den eneste 

undtagelse hertil er ejendomme, da dette kan ses som en selvstændig virksomhed i sig selv. 
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Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse: 

 

- Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark 

- Alle aktiver og forpligtelser skal overdrages 

- Vederlag skal ydes i aktier/anparter 

- Værdien af aktierne/anparter opgøres på baggrund af handelsværdier minus skattemæssigavance                                   

- Der skal ske udligning af negativ indskudskonto inden omdannelsen 

- Der skal være afsat udskudt skat 

- Ved flere ejere skal forskel i udskudt skat indbetales 

 

Hele vederlaget ved omdannelse skal ydes i form af aktier eller anparter i et bestående selskab eller 

eventuelt et skuffeselskab, ved at værdien af aktierne eller anparterne forøges som følge heraf. 

Vederlaget kan ske i form af overkursbeløb. 

 

For at belyse forskellene i de forskellige metoder, er der lavet konkrete regneeksempler, hvor en 

virksomhed omdannes henholdsvis skattepligtig, skattefrit hvor PSL har været anvendt og 

skattefrit hvor VSO har været anvendt tidligere. Endvidere er der lavet et regneeksempel med og 

uden omdannelse af ejendom. Eksemplerne viser klart, at der er langt større finansieringsbehov ved 

skattepligtig omdannelse. Til gengæld er aktiernes/anparternes anskaffelsessum væsentligt lavere 

ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvorfor der ligger en stor udskudt skatteforpligtelse ved 

en skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

Det er vigtigt, at alle krav overholdes, når der vælges skattefri virksomhedsomdannelse. Fejl i 

skattefri virksomhedsomdannelse medfører ikke bortfald af omdannelse, men at omdannelsen bliver 

skattepligtig. Den skattefri virksomhedsomdannelse har dog yderligere nogle fordele, idet det er 

muligt at foretage andre omstruktureringer ved et kapitalselskab, hvilket kan lette et 

generationsskifte betydeligt. 

 

Det er dog ikke muligt, at give en entydig konklusion på, om det er fordelagtigt at omdanne sin 

virksomhed drevet i personligt regi til et selskab samt om denne eventuelle omdannelse bør ske 

skattepligtigt eller skattefrit. I hvert enkelt tilfælde må det komme an på en konkret vurdering af 

virksomheden og ejerens økonomiske forhold og præferencer”78. 

 

Alt efter formål og præferencer, er det efterfølgende muligt at foretage omstruktureringer efter 

omdannelsen. Dette kan gøres enten skattepligtigt eller skattefrit og enten med eller uden tilladelse. 

I forbindelse med et skattefrit generationsskifte vil oftest være en fordel at gøre dette med tilladelse, 

da denne gives af SKAT på baggrund af en konkret vurdering af den indsendte ansøgning. Dermed 

sikre selskabet at der ikke vil opstå tvivl vedrørende omstruktureringen, og minimere risikoen for at 

omstruktureringen vil blive omstødt til skattepligtig. Omstruktureringen kan ske efter følgende 

                                                        
78 Tamara Lund Hansen, Virksomhedsomdannelse. 
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konstruktioner: 

 

- Aktieombytning, hvor ejeren stifter et holdingselskab ved apportindskud af aktierne i 

driftsselskabet. 

- Tilførsel af aktiver, som betegnes som en omvendt aktieombytning. Her udskilles en eller 

flere grene fra af selskabet til et andet selskab mod at få tildelt aktier i det modtagende 

selskabs kapital og dermed etablere et datterselskab.  

- Spaltning, hvor selskabet som helhed overdrager sine aktiver og passiver eller dele af begge 

til flere ny stiftede selskaber, eller allerede etablere ved skattefri spaltning uden tilladelse, 

mod vederlag til det spaltede selskabs ejere.  

- Fusion, hvor to eller flere selskaber smeltes sammen til et selskab. 

 

Ved hver omstruktureringsmodel er der fordele og ulemper, det er dog ikke muligt at opstille 

generelle retningslinjer for hvornår den ene model skal bruges frem for en anden, da dette afhænger 

de økonomiske forhold og præferencer ved hver omstrukturering.  

 

De økonomiske forhold er både relevante for den tidligere ejer, men også for den kommende ejer 

der skal finansier generationsskiftet. Nogle af de mest anvendte finansieringsmodeller i 

generationsskifte er: 

- Succession jf. ABL § 34 

- A og B aktier  

- Køb via holdingselskab på gældsbrev  

- Selvfinansiering 

- Indløsning af overdragerens aktier 

 

Ved finansieringen skal der ligesom både ved virksomhedsomdannelse og omstruktureringer tages 

højde for parternes økonomiske forhold og præferencer. 

 

I kapitel 10 er opstillet 5 scenarier med forslag til løsningsmuligheder for de givne scenarier. 

Eksemplerne er illustrationer med forslag til løsninger, dermed også ikke nødvendigvis endegyldige 

løsninger.  

 

Det kan dermed på baggrund af denne afhandling opsummeres at det er vigtigt at overdrageren og 

modtageren gør deres vilkår og præferencer klart. På baggrund af de endelig forudsætninger må 

deltagerene sammen med deres rådgiver at opstille mulige løsningsforslag, som tager højde for fx 

om deltagerne ønsker der skal ske realisationsbeskatning eller succession. 

En endegyldig konklusion må derfor være at der ikke er muligt at opstille en generel optimal 

løsningsmodel for et generationsskifte i levende live for personligt ejede virksomheder og de 

involverede personer. En optimal løsningsmodel afhænger af parternes økonomiske forhold og 

præferencer. Overdrageren og modtageren besidder ofte ikke likviditeten til at kunne indfri de 

udskudte skatter, hvilket taler for at mange løsningsmodeller gennemføres ved succession. Ved 

planlægning af et generationsskifte i god tid, fremmer sandsynligheden for et vellykket 
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generationsskifte, da der ved gennemførslen kan være mange administrative opgaver der skal 

gennemføres og forberedes bedst muligt. Hertil kommer ofte et ejertidskrav ved omstrukturering på 

3 år. Ved planlægning i god tid, undgås der en afgrænsning af mulighederne grundet tidspres. Med 

planer om skattefri virksomhedsomdannelse, omstrukturering og der efter generationsskifte bør start 

på udførslen af denne plan min. påbegyndes 3-4 år forinden generationsskiftet, afhængigt af hvor 

mange omstruktureringer der skal foretages forinden selve generationsskiftet, hvorfor 

tidshorisonten kan være varierende. Hvis A og B modellen benyttes som finansieringsmetode vil 

tidshorisonten er formentlig være endnu længere, grundet den forlods udbytteret.      

 

12. Anvendte forkortelser 
ABL Aktieavancebeskatningsloven  

AL Afskrivningsloven 

BAL Boafgiftsloven 

CIR Cirkulær 

DBL Dødsboskatteloven 

FUSL Fusionsskatteloven 

JV Juridisk vejledning fra SKAT 

KGL Kursgevinstloven 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

TfS Tidskrift for skatter og afgifter 

TSSCIR Told- og skat cirkulære 

VOL Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 
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