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Executive summary 

Today generational handovers to commercial foundations are subject to substantial tax 

payments, imposed on both the retiring shareholder as well as the ongoing foundation. 

Legislation on change of ownership to foundations has not always been so tight though. In 

Denmark, many of today’s most successful companies, are owned by commercial foundations, 

all established before 1999, when the new reform, Pinsepakken, was adopted. Pinsepakken 

put an end to juristic persons inheriting an ongoing business with succession in terms of tax, 

which nearly stopped the popular generational handovers to commercial foundations. 

 

Research shows that many companies, within the next 10 years, will be facing a generational 

handover. It is the general assumption, that groups owned by commercial foundations 

contribute highly to the Danish welfare; creating jobs, being innovative and having high 

competitive strength. Thus, we find it particularly interesting to study the possibilities of 

restoring a set of rules for tax succession for commercial foundations.  It is our primary focus 

to find a way, to make it attractive for a company owner, to donate his or her company to a 

commercial foundation, instead of donating the shares to the next generation.  

 

To find the best possible model for generational handovers to foundations, we will research 

the regulation on handovers in general, as well as study the laws regulating commercial 

foundations.  

 

This issue is not new, and in 2015, the Ministry of Taxation in Denmark, published a proposal 

for a model, allowing commercial foundations to succeed in the retiring shareholders original 

tax position. Our analysis of this model will show some flaws though, which we believe, will 

still discourage many company owners from establishing foundations. Besides analysing the 

model prepared by the Ministry of Taxation (combined with relevant articles), we sought 

inspiration on better models for generational handovers from other comparable countries. 

 

The study resulted in our own recommendation for a new, more attractive, and more useful 

model for taxation of generational handovers to commercial foundations – both relaxing the 

rules for the retiring shareholder as well as for the ongoing commercial foundation.  
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1. Indledning  

Flere undersøgelser viser, at mange virksomheder står over for enten et generationsskifte 

eller en virksomhedsoverdragelse inden for de næste 10 år1. Imidlertid er der risiko for, at 

flere virksomheder må lukke, såfremt der hverken kan findes købere til disse eller relevante 

nøglepersoner at generationsskifte til. Primært for større familieejede virksomheder, hvor de 

traditionelle forudsætninger for et generationsskifte ikke er til stede, kan en 

fondskonstruktion være relevant. Desværre gør den nuværende skattelovgivning det meget 

lidt attraktivt at oprette nye erhvervsdrivende fonde. 

 

Mange store succesfulde danske virksomheder er i dag helt eller delvist ejet af 

erhvervsdrivende fonde, herunder kan nævnes Mærsk, Lundbeck, Novo Nordisk, Danfoss og 

Carlsberg.  Virksomheder, helt eller delvist ejet af erhvervsdrivende fonde, udgør hele 68 % af 

C20-indekset og bidrager med ca. 5 % (100.000 ansatte) af alle arbejdspladser i Danmark2.  

 

Når en virksomhed helt eller delvist ejes af en erhvervsdrivende fond, er risikoen for et 

udenlandsk opkøb markant formindsket, og denne ejerform kan dermed være med til at 

fastholde de danske arbejdspladser. Det modsatte var tilfældet i 2011, hvor den amerikanske 

kemi-virksomhed DuPont opkøbte danske Danisco, hvilket resulterede i et farvel til knap 1/3 

af Daniscos arbejdspladser i Danmark3. 

 

Et andet vigtigt aspekt er, at fonde typisk har en mere langsigtet og stabil tilgang til ejerskab, 

sammenlignet med andre typer af aktionærer, som kan have en tendens til at fokusere på 

hurtig profit. Fondsejerskabet forøger derfor muligheden for en mere stabil drift og 

planlægning på et mere strategisk niveau.   

 

                                                        
1 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 74, Skatteministeriet 
2 Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2015) ’Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til erhvervsdrivende 
fonde’, Karnov Group, SPO.2015.427 
3 Er faldet fra ca. 1.450 (2011) til ca. 1.000 (2016) danske arbejdspladser, jf. Besenbacher, F. og Feldthusen, R. K. og 
Nørgaard, S. (10.2016) ’Vi skal sikre, at vores firmaer bliver i Danmark’, Berlingske samt 
http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article8730816.ece 
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Dette synspunkt understøttes bl.a. i en undersøgelse fra CBS fra 2013, som viser, at de store 

danske fondsejede virksomheder har klaret sig bedre gennem finanskrisen end ikke-

fondsejede virksomheder, hvad angår tab af arbejdspladser, salg og indtjening4.  

 

En af de mest succesfulde forretningsmænd i Danmark, Lars Larsen, ser også fordelen ved 

fondsejerskab, og har for nyligt meddelt, at han ikke ønsker at hans livsværk, Jysk, skal 

overlades til hans børn. Han er af den overbevisning, at virksomheden vil blive drevet bedst af 

en professionel fondsbestyrelse, og ikke nødvendigvis af børnene5.  

 

Samtidig bidrager de erhvervsdrivende fonde med ca. 9. mia. kr. årligt til den danske velfærd 

og støtter bl.a. forskning, uddannelse, kultur og andre godgørende formål6. 

 

Man kan derfor roligt påstå, at erhvervsdrivende fonde spiller en væsentlig og unik rolle i 

Danmark – både hvad angår erhvervslivet og velfærden.   

 

Indtil Pinsepakkens ikrafttrædelse i 1999, var det muligt at foretage et generationsskifte med 

skattemæssig succession, ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond, 

ved arv. Det var altså muligt for en arving – her en fond – at indtræde i afdødes skattemæssige 

stilling, hvilket medførte, at overdrager ikke skulle betale skat af aktieavancen ved 

overdragelse til fonden, da beskatningen nu udskydes til fondens eventuelle fremtidige 

afståelse af virksomheden. Denne mulighed blev afskaffet som følge af Pinsepakken. I stedet 

for at lægge vægt på den langsigtede værdi, som fonde bidrager med til det danske samfund, 

blev der fokuseret på et kortsigtet provenu i form af skatter til staten, ved at stramme 

reglerne for fremtidige oprettelser af erhvervsdrivende fonde7.  

 

Udtræk fra Erhvervsstyrelsen viser, at alle de erhvervsdrivende fonde, som har væsentlige 

ejerandele i betydningsfulde danske virksomheder, er stiftet før Pinsepakken trådte i kraft, og 

                                                        
4 Thomsen S. (2013) ’Industrial Foundations in the Danish economy’, research@cbs.dk 
5 Ritzau (2016) ’Dyne-Larsens børn arver ikke Jysk’, Børsen 
6 Besenbacher, F. og Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (10.2016) ’Vi skal sikre, at vores firmaer bliver i Danmark’, Berlingske 
7 Besenbacher, F. og Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (10.2016) ’Vi skal sikre, at vores firmaer bliver i Danmark’, Berlingske 



 
 

Side 6 af 121 
 

stramningerne har således haft den konsekvens, at der siden hen kun er stiftet 

erhvervsdrivende fonde af en mindre størrelsesorden8.  

 

Inden for de sidste par år, er der dog, til stor glæde i dansk erhvervsliv, igen kommet fokus fra 

politisk side på spørgsmålet om genindførelse af adgangen til succession til fonde. Dette 

skyldes hovedsageligt erhvervsfondsudvalgets udtalelser herom i deres rapport i 2012 om 

fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde9. I kølvandet herpå udkom den daværende 

S-R-SF-regering med den såkaldte Vækstplan DK tilbage i 2013 med et mål om at styrke 

virksomheder og skabe flere danske arbejdspladser. Et af initiativerne på dagsordenen i 

vækstplanen lød som følger10:  

 

• ”Bedre forhold for erhvervsdrivende fonde ved overtagelse af virksomheder - 

(skattemæssig succession)” 

 

Der var en bred politisk enighed om, at dette initiativ skulle gennemføres ved hjælp af nye 

regler om generationsskifte, som fra 2016 skulle åbne op for muligheden om succession til 

erhvervsdrivende fonde i Danmark. Der blev til dette formål nedsat en tværministeriel 

arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en model, hvor erhvervsdrivende fonde 

kunne overtage aktier i en virksomhed med skattemæssig succession både ved gave og arv.  

 

Modellen blev mødt med stor kritik om bl.a. for mange værnsregler og krav om 

ekstrabeskatning11, og er endnu ikke blevet vedtaget. Dette ændrer dog ikke på samfundets 

behov for, at der bliver skabt en attraktiv model, der igen kan stimulere oprettelsen af nye 

erhvervsdrivende fonde.  

 

Selvom modellen endnu ikke er blevet vedtaget ved lov, har der stadig været stor fokus på 

erhvervsdrivende fonde fra den nuværende regerings side efter udarbejdelsen af rapporten. 

Dette afspejles i nye lovforslag og lovregulering samt fokus på området i regeringens 2025 

                                                        
8 Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2015) ’Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til erhvervsdrivende 
fonde’, Karnov Group, SPO.2015.427, side 1 
9 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/erhvervsfondsudvalgets-rapport.pdf 
10 ”Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job”- februar 2013, www.fm.dk 

11 Nørgaard S. (2015) ’Eksperter: Ny fondsmodel er en fuser’, Innovation By Communication, side 18 
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plan12. Yderligere fremgår det af et faktaark fra Skatteministeriet, i forbindelse med 

regeringens forslag til finansloven for 2016, at rammevilkårene for generationsskifte af 

familieejede virksomheder skal forbedres fra 201813. I faktaarket fastslår Skatteministeriet, at 

en model hertil, så vidt muligt, vil blive baseret på den tværministerielle arbejdsgruppes 

oprindelige model, dog med en forhøjelse af det tidligere fastsatte provenu. 

 

Vi finder det derfor interessant, at undersøge hvilken ”fondsmodel” samfundet egentlig har 

behov for. Dette vil vi gøre ved, at gennemgå og analysere den af Skatteministeriet allerede 

udarbejdede rapport, sammenholdt med den givne kritik heraf, gennemgang af relevante og 

aktuelle artikler og regulering på området, udtalelser og undersøgelser fra eksperter samt 

søge inspiration fra fondsmodeller i udlandet. 

 

Vigtigst af alt, sætter vi os for at undersøge hvilke elementer, der skal indgå i en fondsmodel, 

for at gøre den attraktiv og anvendelig for virksomhedsejeren samt for den erhvervsdrivende 

fond efter overdragelsen. 

 

1.1. Problemformulering  

Hvis muligheden for succession til fonde skal genindføres, hvordan bør en fondsmodel så se 

ud, for at den bliver attraktiv og anvendelig for virksomhedsejere, som står over for et 

kommende generationsskifte, samt for den erhvervsdrivende fond efter overdragelsen? 

 

Til sammenligning vil vi holde det op imod de nuværende muligheder for generationsskifte 

med succession ved arv eller gave samt de nuværende regler for overdragelse til en fond.  

 

På baggrund af ovenstående problemformulering, har vi udarbejdet følgende undersøgelses-

spørgsmål: 

 

- Hvordan beskattes fonde løbende (primært erhvervsdrivende fonde)? 

                                                        
12 Dog er forhandlingerne om 2025-planen på nuværende tidspunkt udskudt (se mere herom under kapitel 6, 
perspektivering). 
13 http://www.skm.dk/media/1264038/faktaark-succession-til-erhvervsdrivende-fonde.pdf 
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- Hvilke muligheder er der i dag for at generationsskifte med succession, og hvad er de 

skattemæssige konsekvenser heraf? 

- Hvad er de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af aktier til en fond ved 

gældende regler? 

- Er der symmetri i skattereglerne (fonde, gave, arv)? 

- Hvad indeholder Skatteministeriets forslag til en fondsmodel, og hvad er responsen på 

denne? 

- Hvordan beskattes overdrager og fonde i udlandet i forbindelse med overdragelse af 

aktier? 

- Hvilke elementer finder vi brugbare til vores forslag til en fondsmodel? 

- Hvordan skal en ny fondsmodel sammensættes, hvis den skal opfylde samfundets 

behov bedst muligt?  

 

1.2. Afgrænsning 

- I afhandlingen fokuseres der udelukkende på overdragelse af aktier, hvorfor vi ikke vil 

komme nærmere ind på overdragelse af personligt ejede virksomheder.  Dette gøres 

ud fra den antagelse, at det må forventes, at en virksomhed har opnået en vis størrelse, 

før det overhovedet er relevant at overdrage den til en erhvervsdrivende fond. Det er 

derfor forventeligt, at virksomheden allerede er drevet i selskabsform. Reglerne for 

overdragelse af personligt ejede virksomheder adskiller sig en smule fra reglerne om 

overdragelse af aktier, da der succederes i aktiver. 

 

- Selvom reglerne indenfor det selskabsretlige og civilretlige område kan have 

betydning for et generationsskifte, vil disse ikke blive behandlet i denne afhandling, da 

fokus er lagt på de skattemæssige aspekter i forbindelse med et generationsskifte. 

Områder som selskabsret, arveret, ejendomsret og aftaleret vil derfor ikke blive 

nærmere gennemgået i denne afhandling. 

 

- Vi vil i afhandlingen ikke behandle selve værdiansættelsesprocessen ved et 

generationsskifte, da denne proces ikke har nogen betydning for vores problemstilling. 

Det nærmere indhold af værdiansættelse, herunder hvilke principper, der finder 
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anvendelse i en konkret situation, kan være en lang og kompliceret proces i sig selv. En 

gennemgang af samtlige vejledninger og cirkulærer, der foreligger på området, vil ikke 

tilføre vores afhandling yderligere værdi. 

 

- Ved beregning af skat af aktieavance indrømmes der et bundfradrag, således at 

aktieindkomst under 50.600 kr. (for ugifte, 2016-niveau) kun beskattes med 27 %, jf. 

PSL § 8A, stk. 1. Alt herover beskattes med 42 %. Grundet beløbets uvæsentlige 

størrelse, er der ikke taget højde for bundfradraget i denne afhandling. I alle 

beregninger hvor aktieavance indgår, beskattes hele avancen derfor med 42 %.  

 

- Ved gennemgang af de gældende regler for generationsskifte med succession, vil vi 

primært have fokus på overdragelser til livsarvinger. Vi vurderer dette som det mest 

nærværende alternativ for overdrager, ligesom vi ser fornuft i, at sammenligne en 

fondsmodel med den generationsskifteform, der kan gennemføres til så lav en 

beskatning som muligt, inden for de givne rammer. Samtidig ses det af en 

undersøgelse, foretaget af CEBR i 2008 om vækst via generationsskifte, at hele 62 % af 

alle generationsskifter i perioden 1995 - 2003, er sket til næste generation i familien14. 

Som følge heraf, vil der kun i perifært omfang, blive beskrevet muligheder for 

succession for andre end livsarvinger. Salg til tredjemand vil ikke blive belyst, da vores 

fokusområde er generationsskifte hvor succession tillades.  

 

1.3. Metode 

Opgavens beskrivende del er opdelt i to hovedemner – fondsbeskatning og gældende regler 

for generationsskifte. De to emner vil blive beskrevet for at danne den nødvendige basisviden 

til videre brug for analysedelen i opgaven.   

Herefter vil vi i kapitel 4 gennemgå og analysere Skatteministeriets fondsrapport og 

sammenholde denne med artikler og kritik herom, da denne fungerer som vores primære 

inspirationskilde. Ved hvert element i Skatteministeriets model vil vi afslutningsvist tilføje 

vores overvejelser til brug for vores efterfølgende udarbejdelse af forslag til en fondsmodel 

                                                        
14 Bennedsen M. og Nielsen K. M. (2008) ’Vækst via generationsskifte’, Centre for Economic and Business Research 
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med successionsadgang.  

Udover inspiration hentet fra Skatteministeriets rapport, vil vi ligeledes søge inspiration fra 

fondsmodeller i udlandet, herunder beskatning ved overdragelse af aktier til en fond, ligesom 

vi løbende i afhandlingen vil forsøge at finde svar på, hvad samfundets behov for en 

fondsmodel er. 

Baseret på indledende undersøgelser og analyser vil vi i kapitel 6 komme med vores bud på, 

hvordan en fondsmodel skal se ud, for at den er relevant og anvendelig for virksomhedsejeren 

samt for den erhvervsdrivende fond efter overdragelsen.  

Opgaven er opbygget således, at undersøgelsesspørgsmålene løbende besvares og afrundes af 

delkonklusioner/sammenfatninger hvor vi finder det relevant, for til sidst at ende ud i én 

samlet konklusion. 

Vi vil ved hjælp af regneeksempler samt figurer uddybe indhold af opgaven, hvor vi finder det 

relevant. 

Opgave strukturen fremgår af nedstående figur: 

 
             Kilde: Egen tilvirkning 
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1.4. Kildekritik 

Afhandlingen bygger hovedsageligt på informationer fra offentligt tilgængeligt materiale. Vi 

benytter os udelukkende af sekundære data. Lovtekst og skatteministeriets fondsrapport er 

vores primære kilde og teoretiske grundlag for at skrive denne afhandling. Yderligere har vi 

anvendt fagbøger, SKAT’s hjemmeside herunder skatteafgørelser mv. samt relevante artikler 

fra eksperter på områder. Ved alle kilder, ud over lovtekst, vil vi være opmærksomme på 

risikoen for forældelse og fejlhenvisning/fortolkninger, og vi vil derfor sørge for, at 

krydsreferere bl.a. med andre bøger samt gældende lovtekst, for at verificere kildens udsagn.  

 

I en betydelig del af afhandlingen ”spiller vi bold” op ad skatteministeriets fondsrapport, 

ligesom vi i stort omgang refererer til udtalelser/artikler fra Susanne Nørgaard, Partner i PWC 

og en af landets førende fondsbeskatningseksperter og Professor cand.jur., ph.d. Rasmus 

Kristian Feldthusen. Da skatteministeriets fondsrapport er udarbejdet af en tværministeriel 

arbejdsgruppe bestående af embedsmænd, som jo er ansat uden demokratisk mandat, og som 

ikke skiftes ud i takt med regeringsskifte, må man kunne antage, at arbejdsgruppens rapport 

er uafhængig og ikke farvet af den nuværende regerings holdninger og mål.  

 

Vi vurderer ligeledes Susanne Nørgaard og Rasmus Kristian Feldthusen for værende så 

uafhængige som muligt, når de ytrer sig om fondsrapporten, da de hverken udtaler sig på 

vegne af politiske partier eller diverse brancheorganisationer. Dog er vi selvfølgelig 

opmærksomme på, at embedsmænd og eksperter stadig kun er mennesker, og vi vil derfor 

aldrig forholde os helt ukritiske til de anvendte kilder.  

 

Vi har anvendt diverse udenlandske artikler, til brug for inspiration fra udlandet, og vi har her 

været opmærksomme på risikoen for manglende overblik over udenlandsk regulering på de 

respektive områder. For at reducere denne risiko har vi sørget for at læse flere artikler, om de 

samme emner, for at sikre en korrekt forståelse, eller for at supplere med manglende 

information, ligesom vi har krydsrefereret med en tysk skatteadvokat, som ligeledes er 

forfatter på nogle af de anvendte artikler. 
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2. Beskatning af fonde  

I dette kapitel vil vi beskrive de gældende regler for løbende fondsbeskatning med fokus på 

erhvervsdrivende fonde. 

 

Formålet er her at belyse systematikken i de gældende fondsbeskatningsregler, og dermed 

sikre den nødvendige basisviden til videre brug for opbygning af en ny fondsmodel, således 

denne kan indpasses i det allerede eksisterende lovgrundlag. Yderligere er formålet med disse 

forarbejder, at der, med den nye fondsmodel, ikke opstår nye muligheder for skatteomgåelse.      

 

2.1. Generelle begreber 

 

Fondsbegrebet: 

Hverken i lov om Fonde og visse foreninger eller i Lov om erhvervsdrivende fonde, findes der 

en definition af begrebet fond. Dog gælder nedenstående praksisskabte fondsretlige 

grundsætninger, som skal være opfyldt, før der er tale om en fond:  

 

1. Enhedens formue skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue 

2. Ingen fysisk eller juridisk person uden for enheden må have ejendomsretten til 

enhedens formue 

3. Enheden skal have et eller flere bestemte formål 

4. Der skal være en selvstændig ledelse, som har rådighedsbeføjelserne over enheden  

5. Som hovedregel skal enhedens varighed være uden tidsbegrænsning 

6. Enheden skal være et selvstændigt retssubjekt og dermed kunne erhverve rettigheder 

og indgå forpligtelser 

 

Som udgangspunkt er der tale om en fond, såfremt en enhed opfylder ovenstående kriterier. 

Der kan dog være tvivlstilfælde15 i situationer, hvor kun enkelte kriterier er opfyldte, og det 

vil her komme an på en konkret vurdering16. 

                                                        
15 Da det ikke er nærmere relevant for vores problemstilling, vil vi ikke komme nærmere ind på tvivlstilfælde. 
16 http://www.tax.dk/lv-2011-2/lvs/afsnit_66.htm 
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Erhvervsdrivende fonde: 

Fondsloven deler fonde op i erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende fonde. Begrebet 

”erhvervsdrivende fond” er defineret i § 2 i Lov om erhvervsdrivende fonde. En fond anses 

herefter som udgangspunkt for værende erhvervsdrivende såfremt den:  

- sælger varer, immaterielle rettigheder og/eller tjenesteydelser 

- sælger eller udlejer fast ejendom 

- ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.  

o Ejerandelene i erhvervsvirksomheden skal udgøre en væsentlig andel17 af 

fondens samlede formue 

 

Det er ikke et kriterium, at der tilsigtes efter at oparbejde et overskud.  

 

Ikke-erhvervsdrivende fonde: 

Almennyttige, ikke-erhvervsdrivende fonde, er reguleret i fondsloven. En fond er almennyttig, 

når den har til formål at gavne den brede befolkning. Den almennyttige fonds formål skal 

fremgå af fondens vedtægter (fundats)18 og må ikke tilgodese politiske, økonomiske eller 

erhvervsmæssige interesser. 

 

Selve begrebet ”almennyttige formål” er en retlig standard, som anvendes i flere 

lovbestemmelser, og er ikke nærmere defineret i Fondsbeskatningsloven. Gives uddelinger til 

personer i økonomisk trang karakteriseres det som almenvelgørende, mens der er tale om et 

almennyttigt formål, såfremt der uddeles til almenets nytte. Dette vil typisk være uddelinger 

til kulturelle, religiøse, sociale, sygdomsbekæmpende eller uddannelses-, miljø- eller 

forskningsmæssige formål.  

 

Hvorvidt der er tale om en almennyttig eller almenvelgørende fond har ingen skattemæssig 

betydning. Fremover vil vi blot skrive ”almennyttig” som i afhandlingen vil dække over begge 

begreber. 

                                                        
17 Fondsbeskatningsloven henviser her til selskabslovens definition på bestemmende indflydelse i § 7: ”(…) når 

moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en 

virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.” 
18 Jf. FL kapitel 4 
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Nedenfor er forskellen på reguleringen af erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde 

illustreret: 

 

  
Erhvervsdrivende fonde 

Ikke-erhvervsdrivende 

fonde 

Civilret Erhvervsfondsloven Fondsloven 

Skatteret Fondsbeskatningsloven Fondsbeskatningsloven 

Tilsyn Erhvervsstyrelsen Civilstyrelsen 

                           Kilde: Egen tilvirkning 

 

Familiefonde: 

Når man kategoriserer en fond som værende enten erhvervsdrivende eller ikke-erhvervs-

drivende, afhænger det af, hvordan fonden tilvejebringer sin indkomst. Noget andet er, hvad 

fondens formål er – altså hvad bruger den sin indkomst til. Her kommer begrebet 

”familiefond” ind i billedet. 

 
 
En familiefond er en fond, hvor der tillægges fortrinsret til medlemmer i bestemte familier til 

enten uddelinger fra fonden eller til at indtage bestemte stillinger mv. Fortrinsretten skal 

være defineret i fondens vedtægter, og må ikke omfatte hverv som bestyrelsesmedlem. 

Fortrinsretten er kun gældende til og med én ufødt generation og vedtægter, der rækker 

længere end dette, har dermed ikke retsvirkning for de efterfølgende generationer19. 

 

Fonde, der både varetager familiemæssige formål og andre formål, behandles skattemæssigt 

som familiefonde, hvor den skattemæssige behandling på nogle områder er strammere.  

 
Når man skal kategorisere en fond efter dens formål, med henblik på den skattemæssige 

behandling, findes der dermed kun familiefonde og alle andre fonde, som ses illustreret på 

næste side: 

 

  

                                                        
19 jf. FL kapitel 4 
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Opdeling efter formål 

 
               Kilde: Egen tilvirkning 

2.2. Indledning 

Fonde beskattes som hovedregel efter de almindelige regler i Selskabsskatteloven, der gælder 

for aktie- og anpartsselskaber. I Fondsbeskatningsloven findes dog undtagelser til 

hovedreglen, og denne lov beskriver de forskelle, der er ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst for erhvervsdrivende fonde.  

 

Systematikken i loven synes at fremkomme noget uklar, da udgangspunktet er, at de 

almindelige regler i Selskabsskatteloven benyttes, hvis ikke andet fremgår af særloven. Dette 

gøres dog ikke konsekvent, hvilket kan forvirre en anelse. Eksempelvis fremgår det af FBL § 

10, at reglerne om udbytte i Selskabsskatteloven tilsvarende finder anvendelse for fonde, 

hvilket burde være logisk efter FBL § 1. 

 

Omvendt er der også undtagelser til SEL, som ikke er nævnt i Fondsbeskatningsloven – eks. at 

fonde ikke kan sambeskattes med deres datterselskaber eller spaltes skattefrit20. 

 

2.3. Beskatning af indkomst i fonde 

I afhandlingen vil kun blive beskrevet de indkomsttyper som vi finder relevante for 

afhandlingens problemformulering. Dette udelukker bl.a. gennemgang af CFC-indkomst, 

rente- og indtægtsnydelse.  

 

                                                        
20 Nørgaard S. (2013) ’Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde’, Karnov, RR.2013.08.0048, s. 1-2. 
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2.3.1. Erhvervsmæssig indkomst 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i en fond, medtages al indkomst opnået ved 

erhvervsmæssig virksomhed. Er der tale om en fond med anden indkomst end 

erhvervsmæssig indkomst, skal denne alene medtages, såfremt indkomsten overstiger et 

bundfradrag på   25.000 kr. 21 Bundfradraget omtales nærmere i afsnit 2.4.5. 

 

2.3.2. Aktieindkomst  

Den skattemæssige behandling af udbytter, modtaget af fonde, samt avance eller tab ved 

fondens afståelse af aktier, afhænger af ejerandelen i det underliggende selskab. Ejer fonden 

10 % eller mere af aktierne i det udbyttegivende selskab, er der tale om et skattefrit udbytte 

fra datter- eller koncernselskaber 22 . Avancer (tab) ved afståelse af datter- eller 

koncernselskabsaktier, er ligeledes skattefrie (ej fradragsberettigede). Modtager en fond 

udbytte af unoterede porteføljeaktier23 medtages alene 70 % af udbyttet til den skattepligtige 

indkomst. Ved afståelse af unoterede porteføljeaktier er gevinst til gengæld helt skattefritaget 

ved en afståelse, mens et tab ikke giver ret til fradrag.  

 

Udbytter fra noterede porteføljeaktier24, er skattepligtige for fonden, og hele udbyttet 

medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab ved afståelse af 

noterede porteføljeaktier medregnes ligeledes i den skattepligtige indkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Hele afsnittet bygger på ”Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning”, Karnov Group, Januar 2016, afsnit C.D.9.4 
22 Definitionen på datter- og koncernselskabsaktier findes i ABL § 4A, stk. 1 og ABL § 4B. Ejerandelen i et datterselskab skal 
udgør mindst 10 %, mens det først er et koncernselskab, hvis det overliggende selskab har bestemmende indflydelse i 
selskabet. Ejerandelen kan derfor være uden betydning, hvis der er givet specielle stemmerettigheder 
23 Skattefrie porteføljeaktier defineres i ABL § 4C, og kategoriseres som unoterede porteføljeaktier, hvor ejerandelen er 
mindre end 10 % 
24 Defineres negativt i ABL §§§ 4A, 4B og 4C – udgør alle aktier som ikke er datterselskabs,- koncernselskabs,- eller skattefrie 
porteføljeaktier 
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Nedenfor illustreres systematikken i ABL for juridiske personer: 

 

 

Som hovedregel beskattes gevinst og tab på noterede porteføljeaktier efter lagerprincippet25. 

Fonde kan dog, til forskel fra aktie- og anpartsselskaber, vælge at anvende 

realisationsprincippet26, hvilket medfører at værdistigninger først vil blive beskattet den dag 

en gevinst realiseres. For at kunne anvende realisationsprincippet, er der en række 

betingelser, der skal være opfyldt - herunder at fonden skal uddele sin samlede 

bruttoindkomst, inklusiv modtagne skattefrie udbytter, tillagt et eventuelt fratrukket 

bundfradrag (maksimalt 25.000 kr.)27.  

 

Nedenfor er vist et simpelt regneeksempel, der illustrerer hvad den tvungne uddeling bliver, 

hvis en fond ønsker at anvende realisationsprincippet28: 

 

Tvungne uddelinger (realisationsprincip) 

Resultat før skat 375.000 

+ Allerede fratrukket bundfradrag 25.000 

+ Modtagne skattefrie udbytter 100.000 

= Tvungen uddeling/hensættelse 500.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                        
25 Jf. ABL § 9, stk. 2 
26 Jf. FBL § 3, stk. 3 
27 Hele afsnittet bygger på ”Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning”, Karnov Group, januar 2016, afsnit C.D.9.5.4 
28 Ved lov nr. 651 af 8. juni 2016 er der sket en justering af FBL § 3, stk. 3, 7. pkt., således at alle hensættelser til 
konsolidering af fondskapitalen - uanset om hensættelserne udløser fradrag eller sker med beskattede midler - fremover kan 
medregnes ved vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt, i det omfang hensættelserne ikke overstiger 25 pct. af de 
almennyttige uddelinger. Det er kun 4 pct. af den skattemæssige hensættelse, der er fradragsberettiget. Dermed kan der 
foretages en ikke fradragsberettiget hensættelse på 21 % (25-4), som tæller med i kravet om uddeling af den samlede 
indkomst. 

Gevinst Tab Udbyttebeskatning Opgørelsesprincip

Koncernselskabsaktier Skattefri Ej fradrag Skattefri Ej relevant

Datterselskabsaktier Skattefri Ej fradrag Skattefri Ej relevant

Skattefrie 

porteføljeaktier
Skattefri Ej fradrag Skattepligtig, 70 %* Ej relevant

Skattepligtige 

porteføljeaktier
Skattepligtig Fradrag Skattepligtig

HR: Lagerbeskatning      

U: Realisation

Kilde: Egen tilvirkning

* Udbytte fra skattefrie porteføljeaktier medregnes med 70 %



 
 

Side 18 af 121 
 

 
Fondes mulighed for at anvende realisationsprincippet er indsat i Fondsbeskatningsloven, da 

fonde, via deres vedtægter, kan være hindret i at kunne afhænde værdipapirer. Det kan derfor 

være svært at skaffe likviditet til at betale skatten af en ikke-realiseret avance29.  

 

2.3.3. Gaver  

Som udgangspunkt er gaver skattepligtige jf. SL § 4, litra c. Dog kan det udledes af FBL § 3, stk. 

6 at gaver, der gives til fonde, ikke behandles efter hovedreglen i statsskatteloven. 

Beskatningen af gaver, der gives til fonde, afhænger af hvad formålet er med gaven, samt 

hvilken type fond gaven gives til.  

 
Gaver til familiefonde  

Gaver, som gives i forbindelse med stiftelse af en familiefond, og som tilfalder fondens 

grundkapital, er afgiftspligtige, og der pålægges en afgift på 20 % af gavens markedsværdi. 

Gaver, som bliver omfattet af afgiften, skal ikke medtages i opgørelse af den skattepligtige 

indkomst for fonden. 

 

Gaver, der gives i forbindelse med udvidelse af fondes grundkapital, er skattepligtige i 

familiefonden og der er således ikke afgift på disse gaver. 

 

Gaver der gives til senere uddelinger er almindelig skattepligtig indkomst.  

 

Da selskabsskatten for 2016 kun udgør 22 %, er forskellen på, om der skal betales afgift eller 

indkomstskat minimal. Selskabsskatten er i løbet af de senere år sat væsentligt ned30, hvorfor 

der tidligere har været en væsentlig beløbsmæssig forskel på, om de modtagne gaver var 

skattepligtige eller afgiftspligtige. 

 

Gaver til øvrige fonde 

Gaver, der gives til fonde der ikke er familiefonde, og som tilfalder fondens grundkapital, er 

skatte- og afgiftsfrie hvad enten det tilfalder grundkapitalen ved stiftelse eller som udvidelse 

                                                        
29 Nørgaard S. (2013) ’Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde’, Karnov, RR.2013.08.0048, s. 1. 
30 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2015 
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heraf. Er der tale om gaver til erhvervsdrivende fonde, som ikke er familiefonde, skal 

gavegiver udtrykkeligt have tilkendegivet, at gaven skal tilfalde fondens grundkapital – ellers 

vil gaven blive indkomstskattepligtig. For ikke-erhvervsdrivende fonde, som ikke er 

familiefonde, er situationen omvendt. Her anses gaver for at skulle tilfalde grundkapitalen, 

medmindre gavegiver har givet udtrykt for at gaven skal anvendes til senere uddelinger.   

 

Er gaven bestemt til senere uddeling, bliver fonden almindelig skattepligtig af gavens værdi. 

Er det vedtægtsbestemt, at kapitalen skal uddeles indenfor et nærmere fastsat tidsrum, vil 

gaven altid blive skattepligtig. 

 

Nedenfor illustreres de forskellige afgiftssatser ved gave til en fond:  

 

 

 

Fondsmyndighederne kan give fonde særlig tilladelse til at uddele af grundkapitalen. Ved 

uddeling af grundkapitalen, er forudsætningen om skattefriheden ikke længere eksisterende, 

og fonden skal indtægtsføre den del af kapitalen, som uddeles.  

 

Opstår der underskud i fonden, som medfører at den bundne kapital nedbringes, skal der ske 

beskatning af den del af kapitalen der nedbringes. Dette skaber symmetri til reglerne i FBL § 

4, hvor der indrømmes fradrag for tabet som en uddeling31. 

 

2.3.4. Arv 

Arv og arveforskud er defineret i SL § 5, og medtages ikke ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst. Dog kan der være tilfælde hvor reglerne i Boafgiftsloven anvendes, og hvor der i 

stedet skal betales boafgift af arven.  

 

                                                        
31 Hele afsnittet bygger på ”Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning”, Karnov Group, Januar 2016, afsnit C.D.9.5.5 

Gaver Til familiefonde Til alle andre fonde

til stiftelse af grundkapitalen 20 % afgift skatte- og afgiftsfrihed

til udvidelelse af grundkapitalen 22 % skat skatte- og afgiftsfrihed

til senere uddeling 22 % skat 22 % skat

Kilde: Egen tilvirkning
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Arv til fonde er negativt defineret i Boafgiftslovens personkreds32, og der skal derfor beregnes 

en boafgift på 15 % og herefter en tillægsboafgift på 25 %. Boafgiften beregnes af 

arvesummen fratrukket et bundfradrag på 276.600 kr. (2016-niveau)33. Tillægsboafgiften 

beregnes som 25 % af arvesummen fratrukket den beregnede boafgift. Dermed bliver den 

effektive afgiftssats 36,25 % (dog rykker bundfradraget en smule på den effektive afgiftssats). 

Nedenfor ses et eksempel på beregning af boafgift ved arv til fonde:  

 

 
                                          Kilde: Egen tilvirkning 

 
Fonde med udelukkende almennyttige formål kan bevilliges fritagelse for afgiftspligten jf. BAL 

§ 3, stk. 1, litra g.  

 

2.4 Fradrag 

2.4.1 Uddelinger 

Ved uddelinger forstås de ydelser, som fonden udbetaler for at realisere de formål, som 

fremgår af vedtægterne. Den skattemæssige behandling af uddelinger behandles i FBL § 4 og 

det fremgår heraf, at fonde har fradrag for uddelinger til almennyttige formål.  

 

Man taler også om såkaldte interne uddelinger, som finder sted når en fond selv driver den 

almenvelgørende aktivitet – eks. driver et museum eller selv udøver forskning. Disse interne 

uddelinger gives der fradrag for på lige fod med ”eksterne” uddelinger til almenvelgørende 

                                                        
32 Personkreds defineres i BAL § 1, stk. 2 udgør b.la. afdødes børn, børnebørn, disses afkom, forældre mv. 
33 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven.  

Sum af arv 1.000.000  

Bundfradrag, (2016-niveau) 276.600 -     

Boafgift, 15 % af 723.400      108.510 -       

Arv før boafgift 1.000.000  

Boafgift 108.510 -     

Tillægsboafgift, 25 % af 891.490      222.873 -       

Samlet    afgift 331.383                                

Arv,    netto 668.618                                
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formål. I sådanne situationer kan det være svært at skelne mellem, hvad der skal klassificeres 

som interne uddelinger og hvad der er almindelige driftsomkostninger. Der er også fradrag 

for driftsomkostninger, men det er alligevel vigtigt at skelne mellem disse, da det har 

betydning for opnåelse af konsolideringsfradrag34 samt mulighed for underskudsfremførsel35.  

 

Uddelinger, som ikke er almennyttige kan ligeledes fradrages, såfremt uddelingen sker til 

fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål. Det er dog et krav at modtager af uddelingerne er 

skattepligtig til Danmark heraf. Det vil typisk være uddelinger til stifterens 

familiemedlemmer, fondens medarbejdere eller til den underliggende virksomhed. Det skal 

hertil nævnes, at der, d. 15.10.2016, er fremsat Lovforslag nr. L 27 om ophævelse af fondes 

adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger. Såfremt lovforslaget vedtages, træder 

lovgivningen i kraft 1. januar 2017, og herefter vil der dermed ikke være fradrag for 

uddelinger til eksempelvis familiemedlemmer36. Til gengæld beskattes modtager kun af 80 % 

af uddelingen. Lovforslaget begrundes med manglende harmonisering med EU-retten – 

nærmere bestemt kapitalens frie bevægelighed, som vil blive nærmere beskrevet i afsnit 4.4.3. 

Problemet er her, at når modtageren skal være skattepligtig til Danmark, før fonden kan få 

fradrag for vedtægtsmæssige uddelinger, er der ikke ligestilling i forhold til vedtægtsmæssige 

uddelinger til modtagere, der ikke er skattepligtige til Danmark. 

 

Først når fonden retligt har forpligtet sig til at foretage en uddeling, kan der tages fradrag 

herfor – altså på forpligtelsestidspunktet. Det vil typisk være, når fonden har underrettet 

modtageren om, at uddelingen vil blive en realitet.  Såfremt uddelingen strækker sig over flere 

indkomstår, kan fonden dog vælge at fratrække uddelingen i takt med at de enkelte rater 

betales, hvilket er den eneste situation, hvor fradrag ikke foretages på forpligtelses-

tidspunktet37.  

 

                                                        
34 Se afsnit 2.4.3 Konsolideringsfradrag 
35 Underskud, som fremkommer fra uddelinger kan kun fremføres til efterfølgende år, såfremt underskuddene skyldes 
fradragsberettigede nettotab opgjort efter KGL eller ABL, jf. FBL § 3, stk. 2.  
36 L27 (2016-16), Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. 
37 Hele afsnittet bygger på FBL § 4 samt Nørgaard S. (2013) ’Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde’, Karnov, 
RR.2013.08.0048, s. 3. 
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2.4.2 Hensættelser 

Det er også muligt for fonde at få fradrag for hensættelser til uddelinger38. Der er her taget 

hensyn til, at der kan være behov for opsparing til større formål/projekter, men det skyldes i 

høj grad også, at fonden ikke altid kender årets indkomst før året er gået, da stort set alt 

kapitalafkast beskattes efter lagerprincippet.  

 

Hensættelserne skal dog være brugt til almennyttige formål inden 5 år efter hensættelsesåret. 

Såfremt dette ikke overholdes, sker der efterbeskatning med et tillæg på 5 procent for hvert 

år, således man sikrer, at hensættelserne rent faktisk anvendes som planlagt. Denne 

efterbeskatning finder dog ikke sted, hvis fonden ikke fik fradrag for hensættelserne til 

uddeling grundet prioriteringsreglen, som forklares nærmere nedenfor39. 

 

2.4.3 Konsolideringsfradrag 

Til og med indkomståret 2015 har fonde kunne foretage et såkaldt konsolideringsfradrag i 

årets skattepligtige indkomst svarende til 25 % af de faktisk foretagne almennyttige 

uddelinger, Jf. FBL § 5. Hensættelser til uddelinger medregnes altså ikke her.  

 

Formålet med konsolideringsfradraget, er både at motivere fondene til at foretage 

almennyttige uddelinger, men også for at hjælpe fondene med at spare op, således 

grundkapitalen ikke udhules.   

Hvis en fond uddelte 80 % af sit overskud til almennyttige formål, havde de med denne regel 

dermed mulighed for at opspare de sidste 20 % af overskuddet uden beskatning jf. eksemplet 

nedenfor40: 

 

                                                        
38 Jf. FBL § 4, stk. 4 
39 Hele afsnittet bygger på FBL § 4 samt Nørgaard S. (2013) ’Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde’, Karnov, 
RR.2013.08.0048, s. 3-4. 
40 Hele afsnittet bygger på FBL § 5 samt Nørgaard S. (2013) ’Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde’, Karnov, 
RR.2013.08.0048, s. 4. 
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For indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2016 eller senere, er dette konsolideringsfradrag 

dog nedsat til 4 %, med lovforslag nr. L71, vedtaget af folketinget d.  2. juni 201641. 

 

Ved samme uddeling som vist i figur ovenfor, ville den skattepligtige indkomst og opsparing i 

stedet se ud som nedenstående: 

 

 

 

Nedsættelsen af konsolideringsfradraget er en skærpelse af fondsbeskatningen og et forsøg 

på at sikre en mere ensartet erhvervsbeskatning af kapitalselskaber og fonde42. Man kan 

argumentere for, at det i sidste ende er uddelingsmodtagerne, der kommer til at betale for 

denne skærpelse, da der sker en tilsvarende reduktion af mulighederne for uddeling til 

almennyttige formål 

 

                                                        
41 ’Lov om ændring af fondsbeskatningsloven’ (2016), Folketidende C, Folketinget, Skatteministeriet, j.nr. 15-3151455 
42 Jf. forarbejderne for L71 (2015-16), forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven 

Nettoindkomst før uddelinger 100

Almennyttig uddeling - 80

Konsolideringsfradrag (25 % af 80) - 20

Skattepligtig indkomst 0

Skat heraf, 22 % 0

Opsparing i fonden (20 - 0) 20

Kilde: Egen tilvirkning

Nettoindkomst før uddelinger 100

Almennyttig uddeling - 80

Konsolideringsfradrag (4 % af 80)  - 3

Skattepligtig indkomst 17

Skat heraf, 22 % 4

Opsparing i fonden (20 - 4) 16

Kilde: Egen tilvirkning
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2.4.5 Bundfradrag i øvrig indkomst 

Jf. FBL § 3, stk. 2 kan fonde foretage et bundfradrag på 25.000 kr. i dens øvrige indkomst, dvs. 

i den samlede indkomst eksklusiv indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed. Øvrig indkomst 

består således af de samlede ikke-erhvervsmæssige nettorenteindtægter, nettokursgevinster, 

nettoaktieavancer samt skattepligtige udbytter, gaver og ejendomsavancer mv.  

 

Bundfradraget skal fratrækkes inden konsolideringsfradraget og inden fradrag for uddelinger. 

Såfremt der foretages uddelinger og hensættelser af samme størrelse som fondens 

skattepligtige indkomst, opgjort efter FBL § 3, kan der ikke ske fremførsel af underskud 

svarende til bundfradraget på 25.000 kr. Dermed kan underskud ikke fremføres, hvis det er 

opstået ved at uddelinger og hensættelser overstiger den skattepligtige indkomst efter FBL § 

3. 

 

Nedenstående eksempel illustrerer begrænsning af underskudfremførsel grundet 

bundfradrag43: 

 

 

 

Dog er der en særregel i FBL § 3, stk. 2, der siger, at underskud, som fremkommer fra 

uddelinger, kun kan fremføres til efterfølgende år, såfremt underskuddene skyldes 

fradragsberettigede nettotab opgjort efter KGL eller ABL, jf. FBL § 3, stk. 2. Ligeledes kan en 

ikke anvendt del af bundfradraget, som følge af at øvrig indkomst er mindre end 25.000 kr., 

heller ikke fremføres til efterfølgende indkomstår44.  

 
                                                        
43 For at simplificere eksemplet, er der i beregningen ikke taget højde for konsolideringsfradraget. Dette ville blot have 
forhøjet det skattemæssige underskud uden mulighed for fremførsel. 
44 Hele afsnittet bygger FSR – danske revisorer (2016) Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning, side 1283, Karnov Group, 
januar 2016 

Skattepligtig indkomst:

Erhvervs- og øvrig indkomst 400.000      

Fratrukket bundfradrag 25.000 -       375.000        

Fradrag (uddelinger):

Uddelinger til almennyttige formål 400.000 -     400.000 -       

Skattemæssigt underskud (ej fremføres) 25.000 -         

Kilde: Egen tilvirkning
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2.4.6 Prioriteringsreglen 

Prioriteringsreglen defineres i FBL § 6 og siger, at uddelinger og hensættelser til uddelinger 

efter FBL § 4 samt konsolideringsfradrag efter FBL § 5 først kan fradrages i den skattepligtige 

indkomst, opgjort efter FBL § 3, efter følgende er modregnet: 

 

- de modtagne skattefrie udbytter, jf. FBL § 10 (se afsnit 2.3.2) 

- og det skattefrie bundfradrag på 25.000 kr. i øvrig indkomst, jf. FBL § 3, stk. 2.  

 
 

Dermed har fonde altså kun fradrag for uddelinger, hensættelser til uddelinger og 

konsolideringsfradrag såfremt disse overstiger de modtagne skattefrie udbytter. 

 
Effekten af prioriteringsreglen illustreres nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkomst:

Resultat før skat inkl. skattefrie udbytter 400.000      

Reguleret for skattefrie udbytter 100.000 -     

Bundfradrag 25.000 -       275.000        

Fradrag (prioriteringsregel):

Modregning skattefrie udbytter 100.000      

Modregning bundfradrag 25.000        

Uddelinger til almennyttige formål 150.000 -     

Konsolideringsfradrag (4 % af 150.000) 6.000 -         31.000 -         

Skattepligtig indkomst 244.000        

Skat, 22 % 53.680          

Kilde: Egen tilvirkning
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Såfremt prioriteringsreglen ikke fandt anvendelse, ville beregningen i stedet se således ud: 

 

 

 

Heraf kan man udlede, at de såkaldte ”skattefrie” udbytter indirekte ender med at blive 

beskattet, da en ellers fradragsberettiget udgift skal modregnes i en ellers skattefri indkomst. 

I henhold til forarbejderne er formålet med prioriteringsreglen, at sikre at der ikke foretages 

opsparing på grundlag af de skattefrie indtægter, samtidig med at de fradragsberettigede 

dispositioner kun foretages med henblik på at nedsætte beskatningen af al øvrig indkomst – 

altså en værnsregel mod at fonde opbygger såkaldte pengetanke, i stedet for rent faktisk at 

anvende indtægterne til formålet i henhold til vedtægterne.  

 

Prioriteringsreglen medfører en adskillelse fra de gældende regler om beskatning af udbytte 

for kapitalselskaber. Selvom der var fokus på dette forhold, under behandlingen af 

lovforslaget til FBL, forblev reglen alligevel i uændret form. 

 

Årsagen til at udbytter fra datterselskaber er skattefrie i kapitalselskaber, er netop at undgå 

dobbeltbeskatning. Man kan derfor undre sig over, hvorfor fonde ikke skal have de samme 

vilkår. Bevæger man sig ud over Danmarks grænser ser man, at stort set alle lande, vi 

sammenligner os med, har regler, med det formål at lempe for økonomisk dobbeltbeskatning 

af selskabsindkomst – enten ved skattefrie udbytter fra datterselskaber, nedslag for skatter 

Indkomst:

Resultat før skat inkl. skattefrie udbytter 400.000      

Reguleret for skattefrie udbytter 100.000 -     

Bundfradrag 25.000 -       275.000        

Fradrag (uden prioriteringsregel):

Modregning skattefrie udbytter 0

Modregning bundfradrag 0

Uddelinger til almennyttige formål 150.000 -     

Konsolideringsfradrag (4 % af 150.000) 6.000 -         156.000 -       

Skattepligtig indkomst 119.000        

Skat, 22 % 26.180          

Kilde: Egen tilvirkning
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betalt i det underliggende selskab eller ved at indrømme fradrag for udlodning af udbytter45. 

Det er altså ikke en lempelse, der er speciel for dansk skattelovning.  

 

Ligeledes findes der bestemmelser i OECD’s modeloverenskomst, hvis formål er, at undgå 

dobbeltbeskatning når et dansk datterselskab udlodder udbytter til et udenlandsk 

moderselskab46. 

 

Fonde har altså en risiko for indirekte dobbeltbeskatning grundet prioriteringsreglen på trods 

af, at Danmark, både i nationale og internationale koncernforhold, har regler som skal 

forhindre, at der sker dobbeltbeskatning af udbytter fra datterselskaber.  

 

2.5 Transparensreglen 

Som tidligere nævnt beskattes fonde som hovedregel efter de almindelige regler i 

Selskabsskatteloven. 

I SLSK § 3, stk. 4 findes en regel, som kaldes transparensreglen. Den skal sikre, at fonde, der 

driver virksomhed gennem et datterselskab, behandles skattemæssigt på lige fod med fonde, 

der driver virksomhed direkte i fonden. Reglen går ud på, at datterselskabet får fradrag i den 

skattepligtige indkomst, for det udbytte som udloddes til fonden. Til gengæld skal fonden så 

medregne det modtagne udbytte i sin skattepligtige indkomst, som om fonden selv havde haft 

indtjeningen direkte i fonden.  

 

  

                                                        
45 Hele afsnittet bygger på Nørgaard S. (2013) ’Skattereglerne for erhvervsdrivende fonde’, Karnov, RR.2013.08.0048, s. 4. 
46 Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra 
forskellige medlemsstater 
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Se nedenstående figur der illustrerer hvordan afkastet fordeles på præcis samme måde, når 

transparensreglen anvendes, hvad enten erhvervsvirksomheden drives i datterselskabet eller 

direkte i fonden: 

 

 

  

I DATTERSELSKABET:

Virksomhedsindkomst (resultat før skat) 100.000 100.000

Udlodning til fond med fradrag 0 -100.000

Skattepligtig indkomst 100.000 0

Skat i selskab, 22 % -22.000 0

Rest til udlodning til fond uden fradrag 78.000 0

I FONDEN:

Virksomhedsindkomst 0 0 100.000

Fondsindkomst i øvrigt 100.000 100.000 100.000

Udlodning modtaget fra datterselskab 78.000 100.000 0

Almennyttig uddeling -150.000 -150.000 -150.000

Konsolideringsfradrag ( 4 % af uddeling) -6.000 -6.000 -6.000

Skattepligtig indkomst 22.000 44.000 44.000

Skat i fond, 22 % -4.840 -9.680 -9.680

Rest til opsparing i fond/resultat efter skat 17.160 34.320 34.320

SAMLET ANVENDELSE AF AFKAST:

Almennyttig uddeling 150.000 150.000 150.000

Skat i selskab 22.000 0 0

Skat i fond 4.840 9.680 9.680

Opsparing i fond (konsolidering+res. efter skat) 23.160 40.320 40.320

200.000 200.000 200.000

Kilde: Egen tilvirkning

 Via selskab uden 

transparensregel 

 Via selskab med 

transparensregel  Direkte i fond 
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Der er en række krav for anvendelse af transparensreglen: 

 

- Fonden skal eje mindst 75 % af kapitalen i datterselskabet. Det er altså ikke 

tilstrækkeligt, at der er koncernforbindelse, hvor der blot kræves et flertal af 

stemmerne47. 

 

- Datterselskabet kan ikke opnå fradrag for udlodninger, der er større, end hvad der 

svarer til dets skattepligtige indkomst i året. Der kan altså ikke opnås skattemæssigt 

underskud til fremførsel ved anvendelse af denne regel.  

 

- Fonden skal eje datterselskabet direkte. Dermed er det datterselskabets egen 

indkomst før eventuelle sambeskatningsindkomster fra underliggende 

datterselskaber, som danner grundlag for maksimering af udlodning til moderfonden 

med fradragsvirkning. 

 

- Udlodningen med fradragsvirkning maksimeres ligeledes af størrelsen af uddelinger 

fra fonden i det indeværende år.  Fonden skal altså have uddelt eller hensat mindst 

samme beløb til almennyttige formål, som er modtaget i udbytte fra datterselskabet. 

o Ved opgørelsen af dette beløb (maksimeringsbeløbet ud fra størrelsen af 

fondens uddelinger), skal der fratrækkes eventuelle modtagne skattefrie 

udbytter, og dermed har prioriteringsreglen også indflydelse her. Det er altså 

kun den del af uddelingerne/hensættelserne, som der rent faktisk er fradrag for 

jf. prioriteringsreglen, som maksimeringsbeløbet beregnes ud fra.  

o Uddelinger, som skattemæssigt anvendes til at nedbringe en tidligere 

hensættelse til uddelinger, tælles ikke med i opgørelsen af maksimerings-

beløbet. 

o Ligeledes tælles konsolideringsfradraget heller ikke med som en almennyttig 

uddeling/hensættelse til uddeling, når maksimeringsbeløbet skal opgøres. 

 

                                                        
47  Jf. sambeskatningsreglerne i SLSK § 31C kræves der kontrol over datterselskabet, før der er tale om en 
koncernforbindelse, som ofte er ens betydende med besiddelse af flertallet af stemmerne i datterselskabet. Dog kan der 
stadig opnås kontrol i et datterselskabet uden besiddelse af flertallet af stemmerne.  
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I nedenstående eksempel illustreres beregning af maksimeringen af indkomst til beskatning i 

fonden efter transparensreglen:  

 

 

 

I ovenstående regneeksempel kan der maksimalt udloddes udbytte fra datterselskabet, til 

beskatning i fonden efter transparensreglen, for 311.000 kr. Der er her kun udloddet 100.000 

kr., så dette formindskes ikke af maksimeringsreglerne.  

Indkomst i fonden

Virksomhedsindkomst 0 0

Fondsindkomst i øvrigt 400.000 400.000

Skattepligtig indkomst (før særlige bestemmelser i FBL) 400.000 400.000

Skattepligtig indkomst fra datterselskab - transparensregel 0 100.000

Bundfradrag -25.000 -25.000

375.000 475.000

Uddelinger til fradrag før prioriteringsregel:

Almenyttige uddelinger -350.000 350.000 -350.000

Vedtægtsmæssige uddelinger -150.000 0 -150.000

Hensættelse til almennyttige uddelinger -50.000 50.000 -50.000

Anvendelse af tidligere års hensættelser 25.000 -25.000 25.000

Konsolideringsfradrag, 4 % af årets almennyttige uddelinger -14.000 0 -14.000

-539.000 375.000 -539.000

            Prioriteringsreglen:

            Skattefrit akiteudbytte 39.000 -39.000 39.000

            Bundfradrag 25.000 -25.000 25.000

64.000 64.000

            Fradragsret for uddelinger i året -475.000 311.000 -475.000

            Fradragsret dog maksimeret til årets resultat -375.000 -475.000

Skattepligtig indkomst, fond 0 0

Skat, 22 % 0 0

Ej udnyttet fradrag for uddelinger 100.000 0

I selskabet:

Skattepligtig indkomst, datterselskab 100.000 100.000

Udlodning til fond med fradrag 0 -100.000

Skattepligtig indkomst 100.000 0

Skat i selskab, 22 % -22.000 0

Kilde: Egen tilvirkning

 max indkomst til 

beskatning via 

transparensregel 

 Via selskab uden 

transparensregel 

 Via selskab med 

transparensregel 
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Dog har transparensreglen den effekt, at fondens skattepligtige indkomst bliver højere, da de 

100.000 kr. nu skal beskattes oppe i fonden. Da fradrag for uddelinger ikke kan fremføres til 

senere år, ses det af ovenstående, at noget af fradraget, for årets uddelinger, går tabt i den 

situation, hvor transparensreglen ikke anvendes. I begge tilfælde ender fondens skattepligtige 

indkomst på 0 kr., men her skal man huske på, at datterselskabet jo også beskattes, og når 

transparensreglen ikke anvendes, får datterselskabet ikke fradrag for udlodningen. Dermed 

beskattes datterselskabet af 100.000 kr. når transparensreglen ikke anvendes.  
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3. Gældende ret ved generationsskifte 

I dette kapitel vil vi beskrive de gældende regler for generationsskifte, primært med fokus på 

successionsreglerne i familieforhold ved arv og gave, samt de gældende regler ved 

generationsskifte til en fond. 

 

Formålet er her at belyse beskatningen ved de forskellige typer af generationsskifter, hvor 

aktier overdrages fra en fysisk person til en anden fysisk eller juridisk person. Formålet er 

yderligere at sikre, at vores senere bud på en model for succession til fonde, harmonerer 

bedst muligt med andre muligheder for generationsskifte.  

 

3.1 Generelle begreber 

Skattemæssig succession 

Ved overdragelse af en virksomhed eller aktier48 til bestemte persongrupper, er det muligt at 

udskyde afståelsesbeskatningen ved skattemæssig succession 49 . Dette indebærer, at 

virksomhedens/aktiernes nye ejer indtræder i den hidtidige ejers skattemæssige stilling med 

hensyn til anskaffelsessum, afskrivningsgrundlag, anskaffelses-tidspunkt og hensigten med 

det overtagne aktiv. Dermed sker der først avancebeskatning når/hvis den nye ejer 

efterfølgende sælger aktivet – og kun hvis det pågældende aktivs værdi overstiger 

overdragerens oprindelige anskaffelsessum og kun såfremt den nye ejer er skattepligtig af 

den efterfølgende afståelse50. 

 

Gavebegrebet 

Der er ingen lovmæssig definition på en gave indenfor skatteretten. Det læner sig derfor op ad 

civilrettens definition, der lyder som følgende: 

”En hel eller delvis vederlagsfri overdragelse af et formuegode, der erlægges på giverens 

bekostning med gavehensigt, og som ikke sker til opfyldelse af retspligt51” 

                                                        
48 Der kan ikke succederes i aktier i selskaber hvis formål i overvejende grad består i udlejning i fast ejendom, besiddelse af 
kontanter, værdipapirer eller lignende (pengetank) 
49 Jf. KSL § 33 C, stk. 1. 
50 Jf. KSL § 33 C, stk. 2. 
51 Michelsen A., Askholt S., Bolander J., Engsig J., Madsen L., Nørgaard Laursen A. og Langhave Jeppesen I. (2015) ’Lærebog om 

indkomstskat’, Jurist- og økonomiforbundets forlag, kap. 12 



 
 

Side 33 af 121 
 

Gaveafgift  

Som hovedregel beskattes en gave som personlig indkomst jf. SL § 4. Dog er gaver til en 

bestemt personkreds skattefritaget og i stedet pålagt en lempeligere afgift efter 

boafgiftslovens kapitel 5. Hvorvidt og hvor meget, der skal betales i gaveafgift, afhænger af 

gavemodtager samt gavens størrelse. 

 

Dødsbo 

Et dødsbo opstår, når en afdød persons formue, eksempelvis hus, bil og gæld, skal gøres op og 

fordeles imellem arvinger og legatarer52. 

 

Udlodning fra et dødsbo (boudlæg eller udlæg) 

Ved skattemæssig udlodning forstås alle afståelser fra et dødsbo til arveladerens ægtefælle, 

arvinger og legatarer jf. DSKL § 96. Dette er uanset, om der er ydet vederlag eller ej, og gælder 

dermed også arvingskøb, hvor arving modtager mere end sin andel. 

 

Boafgift 

Boafgift (tidligere arveafgift): En afgift af arven som dødsboet skal betale til staten. Afgiften 

afhænger af hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem53.   

 

Passivpost (ved gave og arv) 

Ved en passivpost forstås et beløb, som nedsætter grundlaget for beregning af bo- eller 

gaveafgift. Passivposten beregnes, såfremt en arving/legatar eller en gavemodtager overtager 

aktiver, herunder aktier, med succession, som kompensation for den fremtidige skattebyrde 

der er tilknyttet aktivet54. 

 

                                                        
52 En legatar er en juridisk eller fysisk person, som, ifølge et testamente, arver en bestemt angivet pengesum eller genstand 
mv.   
53 Jf. BAL § 1 
54 Jf. KSL § 33 D og BAL § 13 A 



 
 

Side 34 af 121 
 

3.2 Indledning 

Undersøgelser fra CBS viser, at rigtig mange virksomheder står over for et generationsskifte 

indenfor de kommende år55. 

 

Generationsskiftebegrebet er ikke entydigt defineret, men anvendes i al almindelighed, når en 

virksomhed overdrages til familie, tredjemand eller nære medarbejdere, hvad enten det er i 

levende live eller ved død. Årsagen til et generationsskifte er typisk, at den ældre generation 

skal pensioneres, og dermed ønsker, at virksomheden føres videre af den yngre generation. 

Generationsskifte kan også være begrundet i andre forhold - eksempelvis at det er et optimalt 

tidspunkt at sælge på. 

 

Det er ikke sikkert, at der altid er en oplagt livsarving til at overtage virksomheden, hvilket 

kan resultere i, at virksomheder må lukke såfremt der ikke kan findes en ekstern køber. En 

konsekvens heraf kan være tab af danske arbejdspladser samt tab af virksomhedens bidrag til 

samfundet i form af diverse skatter og afgifter. Det er derfor vigtigt, at et forekommende 

generationsskifte planlægges tilstrækkeligt og grundigt. 

 

3.3 Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live 

Sker en overdragelse af aktier som en gave, sidestilles det med almindelig afståelse af aktier, 

og gevinst herfra medregnes som hovedregel til opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. 

ABL § 12. Der findes dog en hjemmel i ABL § 34, 35 og 35 A, som muliggør overdragelse af 

aktier med skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live til 

familiemedlemmer, nære medarbejdere og tidligere ejere. Denne undtagelse giver mulighed 

for en udskydelse af avancebeskatningen på de overdragne aktier. 

 

Successionsadgangen kan kun anvendes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 

 

• Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, en samlever56, 
nære medarbejdere eller tidligere ejere (uddybes nedenfor) 

                                                        
55 Bennedsen M. og Nielsen K. M, Rapport om ”Ejerledelse i Danmark”, Industriens Fond, CBS og Insead 
56 Samlever som defineret i BAL § 22, stk. 1, litra d. Samliv skal have stået på i minimum to sammenhængende år. 
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• Overdragelsen skal mindst udgøre 1 % af aktie- eller anpartskapitalen i det overdragne 
selskab 

• Det overdragne selskab skal have egentlig erhvervsmæssig karakter (uddybes 
nedenfor) 

• Det overdragne selskab må ikke være et investeringsselskab57  

• Der skal være en konstateret avance på aktierne (uddybes nedenfor) 

• Erhververen skal være skattepligtig til Danmark af en efterfølgende afståelse af det 
overdragne aktiv 

 

Jf. ABL § 34 kan overdragelse af aktier med succession kun ske til en meget begrænset 

personkreds, da det kun omfatter nedadgående slægtsretning58 eller til slægtsforhold i samme 

række. Successionsadgangen er, ved lov nr. 394 af den 6. juni 2002, også udvidet til at omfatte 

nære medarbejdere59 og tidligere ejere. Ved succession til nære medarbejdere finder 

ovennævnte betingelser ligeledes anvendelse, men det er tilmed et krav at medarbejderen, 

inden for de seneste 5 år60, har haft et antal timer, svarende til en fuldtidsbeskæftiget i mindst 

3 år, i det overdragne selskab61.  

 

I ABL § 43, stk. 6, defineres kravet til den erhvervsmæssige karakter. Såfremt et selskabs 

indtægter af overvejende grad stammer fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende passiv investeringsvirksomhed, anses selskabet for at være en 

pengetank og ikke en erhvervsvirksomhed. I loven defineres det, at hvis mere end 50 % af et 

selskabs indtægter udgør sådanne passive indtægter, er der tale om en passiv 

investeringsvirksomhed, og selskabet bliver dermed kategoriseret som en pengetank.  

 

Der kan kun succederes i aktier, såfremt der er en konstateret avance62 på overdragelses-

tidspunktet. Konstateres der et urealiseret tab, vil erhververen opnå en anskaffelsessum, 

svarende til handelsværdien på overdragelsestidspunktet. Erhververen vil dermed opnå en 

lavere anskaffelsessum end overdrageren.  

 

                                                        
57 Omfattet af ABL § 19 om investeringsbeviser og aktier i finansielle virksomheder 
58 Stedbørn og adoptivforhold mv. ligestilles med biologiske slægtsforhold 
59 Daværende ABL § 11a, nu ABL § 35 
60 Ved Lov nr. 532 af 17. juni 2008, blev perioden hvori man skulle have været beskæftiget, udvidet fra 4 til 5 år 
61 Jf. ABL § 35 
62 ABL § 34, stk. 4 
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Såfremt alle ovenstående betingelser er opfyldt, kan en person overdrage aktier i et selskab, 

uden at det udløser nogen aktuel skat for overdrageren. Til gengæld indtræder erhververen i 

overdragerens skattemæssige stilling, og er forpligtet til at betale en eventuel skat ved senere 

afståelse af de pågældende aktier.  

 

3.3.1 Opgørelse af gaveafgift 

Overdrages aktier som en gave, vil modtageren blive afgiftspligtig eller skattepligtig af gavens 

værdi. Er en gavemodtager positivt defineret i gaveafgiftskredsen jf. BAL § 22, er 

beskatningen lempeligere, end hvis overdragelsen sker til andre fysiske eller juridiske 

personer. Afgiftens størrelse afhænger af slægtsforholdet mellem gavegiver og gavemodtager, 

og går fra 0 % ved ægteskab op til 36,25 % ved gaver til stedforældre og bedsteforældre.  

 

Bundfradrag og afgiftssatser i gaveafgiftskredsen er skematiseret nedenfor: 

 

 

Er en gavemodtager ikke positivt defineret af BAL § 22, betyder det at gaven bliver almindelig 

indkomstskattepligtig63.  

 

Gaveafgiftskredsen adskiller sig, på nogle punkter, fra succesionskredsen. F.eks. er nære 

medarbejdere og søskende ikke defineret i gaveafgiftskredsen, men de har adgang til 

succession hvis alle førnævnte betingelser herfor er opfyldte. Overdrages aktier med 

succession til disse personer, og indgår der et gaveelement, vil det medføre at gaveværdien 

bliver beskattet som almindelig personlig indkomst64, og beskatningen vil dermed blive 

                                                        
63 Omfattet af SL § 4, og negativt SL § 5, og bliver personlig indkomst for personer jf. PSL § 3.  
64 Effektiv skatteprocent 55,65 % (2016). Skatteloft 51,95 % tillagt skatteværdien af AM-bidrag (56,4 - 52,7) 

Oversigt gaveafgift
 Bundgrænse 

2016 
Afgift BAL

Ægtefælle Ingen 0% § 22, stk. 3

Afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns 
længstlevende ægtefælle, forældre, samlevende* og plejebørn**

61.500               15%
§ 22, stk. 1, litra 
a, b, c, d, e

Barns eller stedbarns ægtefælle 21.500               15% § 22, stk. 2
Stedforældre og bedsteforældre 21.500               36,25% § 22, stk. 1, litra f
Kilde: Egen tilvirkning

*Samlevende uden for ægteskab skal have haft samme bopæl i minimum to år

** Plejebørn skal have haft bopæl hos gavegiver i mindst 5 sammenhængende år, inden barnets 15. fyldte år



 
 

Side 37 af 121 
 

hårdere, end hvis der eksempelvis overdrages til en livsarving, hvor gaveafgiften kun udgør 

15 %. 

 

3.3.2 Beregning af passivpost ved gave 

Sker der overdragelse med succession jf. ABL § 34, og er der et gaveelement i overdragelsen, 

er der mulighed for at fratrække en passivpost i gaveafgiftsgrundlaget65. Passivposten anses 

som sagt som en form for kompensation eller et nedslag, som gavemodtager får, ved at 

overtage en latent skatteforpligtelse i forbindelse med successionen.  

 

Passivposten beregnes på grundlag af hele den avance, som kunne være blevet realiseret på 

overdragelsesdagen, såfremt successionsadgangen ikke blev anvendt. Passivposten skal 

beregnes på grundlag af den lavest mulige skattemæssige fortjeneste, som ville være 

fremkommet ved et salg. Passivposten beregnes som 22 % af den skattemæssige fortjeneste66. 

 

 

 

Det er en betingelse for brug af passivpost, at aktierne helt eller delvist er overdraget som en 

gave. I praksis er det afgjort, at det ikke er muligt at nedsætte passivposten forholdsmæssigt, 

hvis vederlaget sker både som gave og kontant afregning 67. Sker dette, beregnes passivposten 

på grundlag af hele den overdragne aktiepost. Dette skyldes, at gavemodtager stadig vil have 

den samme forpligtelse ved afståelse af aktier, hvad enten der er modtaget vederlag eller ej. 

 

                                                        
65 KSL § 33 D, stk. 2 
66 Passivposten udgør 30 % af den beregnede fortjeneste ved overdragelse af aktiver/virksomhed og 22 % ved overdragelse 
af aktier, jf. KSL § 33D stk. 3. 
67 Halling-Overgaard S. og Sølvkær Olesen B. (2013) Generationsskifte og omstrukturering. Jurist- og økonomiforbundets 
forlag, hvor der henvises til TfS 2001.174.LSR 

Beregning af passivpost

Aktiernes handelsværdi 1.000.000kr.       

Anskaffelsessum 200.000kr.          

Fortjeneste 800.000kr.          

Passivpost 22 % af avancen 176.000kr.          

Kilde: Egen tilvirkning
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3.3.3 Sammenligning af gaveoverdragelse med og uden succession 

I eksemplet nedenfor overdrages aktier som en gave til børn, både med og uden succession. 

Yderligere er eksemplet suppleret med gaveoverdragelse til nær medarbejder med 

succession, for at vise effekten af, at denne ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen. 

 

 
 

I første kolonne overdrages der med succession til en livsarving, omfattet af 

gaveafgiftskredsen. Som følge af successionen udløses der ingen avancebeskatning hos 

overdrageren, hvilket, sammen med den lave gaveafgiftssats på 15 %, medfører at denne 

overdragelse, skatte- afgifts- og likviditetsmæssigt, klart er den mest fordelagtige. 

Erhververen overtager dog en skatteforpligtelse, hvilket betyder, at hvis gavemodtageren 

sælger aktierne straks, udløses der en skat på 42 %68 af avancen på 336.000 kr.69  

 

Gives aktierne til livsarvingen, uden skattemæssig succession, som vist i kolonne 2, realiseres 

en avanceskat hos overdrageren, ligesom der opkræves en afgift på 15 % hos 

                                                        
68 Jf. PSL § 8A, stk. 1 
69 Selvom aktierne ikke videresælges straks, vil der stadig være en latent skattebyrde, som ikke kendes på nuværende 
tidspunkt – både grundet ukendt fremtidig avance, samt manglende kendskab til fremtidige skatteregler 

Overdragelse af aktier som gave

Med succession Uden succession Med succession

Aktiernes handelsværdi 1.000.000kr.        1.000.000kr.        1.000.000kr.       

Anskaffelsessum 200.000kr.           200.000kr.           200.000kr.          

Fortjeneste 800.000kr.           800.000kr.           800.000kr.          

Aktiernes handelsværdi 1.000.000kr.        1.000.000kr.        1.000.000kr.       

Passivpost, 22 % af kr. 800.000 -176.000kr.          -kr.                   -176.000kr.         

824.000kr.           1.000.000kr.        824.000kr.          

Bundfradrag -61.500kr.            -61.500kr.            -kr.                  

Gaveværdi (uden vederlag) 762.500kr.           938.500kr.           824.000kr.          

Gaveafgift 15 % 114.375kr.           140.775kr.           -kr.                  

Indkomstskat (55,65 % skatteloft) 458.556kr.          

Skat for overdrageren, 42 % -kr.                  336.000kr.           -kr.                  

Afgift/skat for gavemodtager 114.375kr.           140.775kr.           458.556kr.          

Total skat og afgifter 114.375kr.           476.775kr.           458.556kr.          

Kilde: Egen tilvirkning

Nære 

medarbejdere
 Børn mv. BAL § 22 
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gavemodtageren. Tilsammen udløser dette de højeste aktuelle skatter og afgifter af de tre 

eksempler. Overdrageren skal betale aktieavanceskat på 336.000 kr., og gavemodtager 

overtager ikke en latent skatteforpligtelse, hvorfor der ikke sker nedslag i 

gaveafgiftsgrundlaget70. Da der ikke overdrages med succession, vil gavemodtager opnå en 

anskaffelsessum på 1.000.000 kr. i stedet for 200.000 kr.  

 

I sidste kolonne sker der overdragelse med succession til en nær medarbejder jf. ABL § 35, og 

aktierne overdrages som gave. Da en nær medarbejder ikke er defineret af BAL § 22, skal en 

gave til denne, beskattes som almindelig personlig indkomst71. Den nære medarbejder 

overtager samtidig en latent skatteforpligtelse, som på overdragelsestidspunktet udgør 

336.000 kr. Transaktionen hvor aktierne gives som gave, udløser en høj aktuel beskatning. En 

mulighed for en mindre aktuel skat, kan være overdragelse med hel eller delvis vederlægges 

ved oprettelse af et gældsbrev. En sådan løsning, medfører en mindre aktuel beskatning og 

medarbejderen kan i stedet afdrage sin gæld når aktierne begynder at give afkast.   

 

3.4 Generationsskifte med skattemæssig succession ved død  

3.4.1 Opgørelse af boafgift 

Der skal betales boafgift af alle udlodninger der foretages fra et dødsbo72. Boafgiften størrelse 

afhænger af arvingernes slægtsforhold, og går fra 0 % op til 36,25 %73.  

 
På næste side illustreres de forskellige afgiftssatser for boafgift, fordelt på afgiftsklasser: 
 

                                                        
70 Her forudsættes det at overdrageren har likviditet i privatøkonomien til at betale skatten, og dermed ikke er nødsaget til 
at hive udbytte ud og på den måde tynge egenkapitalen. 
71 Der er anvendt den højest mulige effektive skatteprocent svarende til 55,65 % (2016), da det antages at modtager betaler 
topskat som følge af dispositionerne. Det skrå skatteloftet udgør 51,95 %, dette tillægges skatteværdien af AM-bidrag (56,4 - 
52,7) 
72 Dog undtaget herfra, jf. BAL § 3, er eks. udbetalinger fra forsikringer, pensionsordninger mv. som holdes uden for 
afgiftsgrundlaget 
73 Effektiv procent, uden hensyntagen til bundfradrag 
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Inden beregning af boafgift, fratrækkes et bundfradrag på 276.600 kr. (2016-niveau) af den 

samlede arvemasse.  

Arvinger i afgiftsklasse 3., jf. ovenstående figur, skal, udover de 15 % i boafgift, endvidere 

betale en tillægsboafgift på 25 %. Den samlede afgift bliver således 36,25 %, da 

tillægsboafgiften beregnes af restbeløbet, efter der er beregnet boafgift74. 

 

3.4.2 Successionsadgang ved arv 

Arvinger har i visse tilfælde mulighed for at succedere i afdødes skattemæssige stilling, både i 

en aktiv virksomhed samt i aktier.   

 

Betingelser for succession ved overdragelse fra et dødsbo, er som følger: 

 

• Dødsboet skal være skattepligtigt75 (uddybes nedenfor) 

• Arvinger/legatarer skal være fysiske personer76 

                                                        
74 Se også afsnit 2.3.4 ”Arv” 
75 Et dødsbo er skattepligtigt, jf. DSKL § 6, stk. 1, såfremt både bruttoaktiver og nettoaktiver overstiger et reguleret beløb på      
2.717.100 kr. (2016-niveau).  
76 Juridiske personer kan aldrig succedere, jf. DSKL § 36, stk. 1 

1. 0 % gælder for: 

Ægtefæller  

2. 15 % boafgift gælder for: 

Børn, børnebørn og oldebørn 

Stedbørn 

Samlever, som afdøde har boet sammen med i mindst 2 år 

Forældre

3. 36,25 % bo- og tillægsboafgift gælder for:

Søskende, nevøer og niecer

Samlever, som har boet sammen med afdøde i mindre end 2 år 

Ubeslægtede arvinger

Juridiske personer, herunder erhvervsdrivende fonde

Kilde: Egen tilvirkning

Afgiftssatser for boafgift



 
 

Side 41 af 121 
 

• Overdragelsen skal mindst udgøre 1 % af aktie- eller anpartskapitalen i det 

overdragne selskab 

• Det overdragne selskab skal have egentlig erhvervsmæssig karakter (uddybes 

nedenfor) 

• Der skal være en konstateret avance på de udlagte aktier (uddybes nedenfor) 

• Erhververen skal være hjemmehørende til Danmark77 

• Dødsboet skal være selvstændigt skattesubjekt78 

 

Skattemæssig succession kan kun finde sted såfremt et dødsbo er skattepligtigt. Er dødsboet 

skattefritaget, sker udlodning uden succession, da der jo ikke er nogen avanceskat at 

succedere i, og aktierne anses dermed som erhvervet på dødsdagen. Arvingerne opnår en ny 

anskaffelsessum svarende til handelsværdien i den endelige boopgørelse eller på 

udlægstidspunktet79.  

 

I ABL § 43, stk. 6, defineres kravet til den erhvervsmæssige karakter. Såfremt et selskabs 

indtægter af overvejende grad stammer fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende passiv investeringsvirksomhed, anses selskabet for at være en 

pengetank og ikke en egentlig erhvervsvirksomhed.  

 

Der kan kun succederes i aktier, såfremt der er en konstateret avance80. Er der på 

overdragelsestidspunktet et urealiseret tab, vil erhververen opnå en anskaffelsessum, 

svarende til handelsværdien på overdragelsestidspunktet. 

 

Som ved overdragelse i levende live, er det ikke alle aktiver der kan succederes i. Ved arv er 

det muligt at succedere i aktier. Vi vil ikke komme nærmere ind på successionsmulighederne 

for andre aktiver, da dette ikke har nærmere relevans for vores problemstilling. 

                                                        
77 Der kan succederes til andre, såfremt Danmark stadig har beskatningsretten efter udlodning 
78 Hvis efterlevende ægtefælle er skattesubjekt, og formuen overstiger beløbsgrænsen, kan der ikke ske succession 
79 Jf. DSKL § 35, stk. 2 
80 Jf. DSKL § 28, stk. 2 
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3.4.2.1 Successionsbegrænsninger 

Alle arvinger og legatarer kan succedere i udlodninger fra et dødsbo, såfremt ovennævnte 

betingelser er opfyldte. Dog er det kun en meget begrænset personkreds, som kan succedere 

ubegrænset - altså succedere udover deres andel i dødsboet, og her foretage såkaldte 

arvingskøb. Denne personkreds er, jf. DSBL § 3781, den samme som ved succession i levende 

live, og omfatter således afdødes ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, nær 

medarbejder samt tidligere ejer.  

 

3.4.3 Beregning af passivpost ved arv 

Hvis en ægtefælle, arving eller legatar succederer i aktier, kan der beregnes en passivpost 

ligesom ved gave82.  

Passivposten skal beregnes på grundlag af den lavest mulige skattemæssige fortjeneste, som 

ville være fremkommet ved et salg af aktierne på skæringsdagen/boopgørelsesdagen83. Se 

nedenfor: 

 
        Figur: Egen tilvirkning 

 

Passivposten beregnes, ligesom ved gave, som 22 %84 af den skattemæssige fortjeneste, jf. 

BAL § 13 a, stk. 3.  

 

3.5 Skat ved generationsskifte til en fond  

3.5.1 Tidligere regler for generationsskifte til fonde 

Det har aldrig været muligt, at overdrage sin virksomhed til en fond i levende live85. Dog var 

det indtil 1. januar 1999 (Pinsepakken) muligt for et dødsbo at udlodde til juridiske personer 

                                                        
81 Henviser til personkredsen i ABL §§§ 34, 35 og 35A. se ligeledes afsnit 3.3 Generationsskifte med skattemæssig succession 
i levende live 
82 Jf. BAL § 13A 
83 Jf. BAL § 13A, stk. 2 
84 Passivposten udgør 30 % ved salg af virksomhed/virksomhedsaktiver, jf. KSL § 33D 



 
 

Side 43 af 121 
 

– herunder erhvervsdrivende fonde – med succession. Dette blev dog ophævet ved lov nr. 431 

af 26. juni 1998, hvor der, i dødsboskattelovens § 36 om succession ved udlodning, blev 

tilføjet følgende markeret med fed: 

 

”§ 36 - Konstateres der ved udlodning af aktiver fra et bo, der ikke er fritaget for beskatning efter 

§ 6, en gevinst, indtræder modtageren, såfremt denne er en fysisk person, i boets 

skattemæssige stilling (succederer) medmindre andet følger af §§ 37 og 38” 

 

Inden denne lovændring var det som sagt muligt at foretage udlodning med succession til 

både fysiske og juridiske personer. Dermed kunne en erhvervsdrivende fond som legatar arve 

aktiver, herunder en virksomhed eller kapitalandele i en virksomhed, uden der skulle betales 

skat ved arven. I stedet udskydes skatten til en eventuel senere afståelse. Der kunne 

succederes i alle aktivtyper86. Man slap dog ikke for at betale boafgift – dengang kaldet 

arveafgift på 36,25 %87.  

 

Da successionsreglen blev indført, blev der ligeledes indført en passivpost88 til nedslag i 

beregningen af boafgiftsgrundlaget. Ved overdragelse af aktier udgjorde passivposten, i lighed 

med gældende regler, 22 %, og dermed blev den effektive boafgiftsprocent kun 28 % jf. 

nedenstående beregning89: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
85 Muligheden for overdragelse med succession i levende live blev indført i 1988 ved lov nr. 763 af 14. december 1988 men 
omhandlede ikke overdragelse til juridiske personer. 
86 For så vidt angår aktier, var der før 1998 visse begrænsninger på personers succession i børsnoterede aktier, hvilket hang 
sammen med, at erhvervende personer i et vist omfang kunne afstå sådanne aktier skattefrit. Jf. ”Succession til 
erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 14, Skatteministeriet.  
87 Først boafgift på 15 % og herefter tillægsboafgift på 25 % af den resterende værdi, hvilket giver en effektiv 
boafgiftsprocent på 36,25 % uden hensyntagen til bundfradrag 
88 Passivposten er nærmere omtalt i afsnit 3.1 Generelle begreber og 3.4.3 Beregning af passivpost ved arv 
89 Der er i eksemplet forudsat en anskaffelsessum på 0 kr. 

100

Passivpost, 22 % for aktier -22 

Boafgiftsberegningsgrundlag 78

Boafgift, 36,25 % af 78 28

Kilde: Egen tilvirkning

Arv
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De gamle successionsregler kan kort skitseres som nedenfor: 

 

 

 

3.5.2 Gældende regler for generationsskifte til fonde 

Som nævnt ovenfor, er det, efter Pinsepakken, ikke længere muligt for fonde at succedere – 

hverken ved gave eller ved arv.  

Ændringen betød, at der, ved generationsskifte med overdragelse til en fond, nu skal betales 

skat af hele avancen på  de overdragne aktier. Dette er likviditetsmæssigt en belastning, da 

pengene enten skal findes i dødsboet/i overdragerens privatøkonomi eller i driftsselskabet.  

 

Nedenfor illustreres den samlede beskatning, som pålægges ved overdragelse af aktier til en 

fond90. Som tidligere beskrevet, afhænger beskatningen i fonden af fondens formål, og om 

gaven/arven, som fonden modtager, tilgår den bundne eller frie kapital. 

 

For at simplificere eksemplet antages det, at anskaffelsessummen for overdrageren er nul. 

Den skattemæssige avance og gaveværdien/arvesummen vil dermed udgøre samme sum. Det 

forudsættes her, at overdragelsen går til grundkapitalen. 

 

                                                        
90 I eksemplet er vist de skattemæssige konsekvenser, når en donation gives til grundkapitalen ved stiftelse af en fond. 
Såfremt der overdrages til den frie kapital, ville procenterne være anderledes. Det er dog ikke sædvanligt, at andre fonde end 
udelukkende almennyttige fonde, modtager gaver eller arv til den frie kapital.  

Overblik over tidligere regler for succession 
(indtil 1. januar 1999)

Succession juridiske personer Ja ved arv

Succession visse fysiske personer
Ja både ved 

arv og gave

Aktivertyper der kan succederes i Alle

Passivpost (ved aktier) 22%

Endelig boafgift til juridiske personer 36,25%

Kilde: Egen tilvirkning
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Til grundkapitalen, 

ved stiftelse
Familiefond

Udelukkende 

almennyttige

Alle andre 

fonde

Gave:

Avanceskat 42% 42% 42%

Afgift, 20 % 11,6% 0% 0%

Samlet skat 53,6% 42% 42%

Arv:

Avanceskat 42% 42% 42%

Boafgift, 36,25 % 21% 0% 21%

Samlet skatteprocent 63% 42% 63%

Kilde: Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond, af Susanne Nørgaard  
 

Hvad angår avancebeskatningen hos overdrageren, er det uden betydning, om overdragelsen 

sker i form af gave eller arv. Dette er dog ikke tilfældet, når fonden skal beskattes af den 

overdragelse der modtages. Det ses tydeligt, at der ikke er symmetri i reglerne. Sker 

overdragelsen eksempelvis til en erhvervsdrivende fond, bliver den samlede beskatning 21 

%-point højere, hvis overdragelsen sker fra et dødsbo, end hvis overdragelsen skete i levende 

live. Den manglende symmetri gør sig ligeledes gældende ved overdragelse til familiefonde, 

hvor der næsten er 10 %-point at spare, hvis overdragelsen sker mens stifteren/overdrageren 

er i live.  

 

Det er således kun fonde med udelukkende almennyttige formål, som kan modtage gave eller 

arv uden at der pålægges bo- eller gaveafgift, hvorfor den samlede beskatning ved arv og gave 

her er den samme. 

 

3.5.2.1 Omstruktureringsmuligheder – holdingkonstruktion  

Ved en omstrukturering af selskaber, er det muligt at lette et senere generationsskifte og 

dermed udskyde beskatningstidspunktet. Omstrukturering via en skattefri aktieombytning, 

spaltning eller en kombination af disse to, er de mest anvendte former for omstrukturering, 

når der planlægges et generationsskifte.    

 

Spaltning 

Ved spaltning af et selskab, forstås den transaktion, hvor selskabet overfører dele eller 

samtlige aktiver og passiver til et eller flere nye eller eksisterende selskaber.  Vederlag til 
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aktionærerne skal bestå af aktier i det modtagne selskab, kontanter eller en kombination af 

disse91.  

 

Koncernstruktur før og efter spaltning 

 
                                                           Kilde: Egen tilvirkning 

 

Spaltning af selskaber kan ske ved en ophørsspaltning eller en grenspaltning, hvor det 

oprindelige selskab henholdsvist ophører eller fortsætter. Formålet med en skattefri 

omstrukturering (med tilladelse) må aldrig være skatteundgåelse eller skatteunddragelse. En 

spaltning af et selskab kan ske med eller uden tilladelse fra SKAT, men for at opnå en tilladelse 

fra SKAT, kræver det, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for dispositionen. Af 

praksis på området fremgår det, at generationsskifte som udgangspunkt er 

forretningsmæssigt begrundet, men det må eksempelvis ikke være begrundet i en aktionærs 

udtræden, som ønsker at undgå beskatning ved et salg.  

 

Aktieombytning 

Det er muligt at danne en såkaldt holdingstruktur enten ved en 

skattefri eller skattepligtig aktieombytning92. Ved en ombytning af 

aktier, erhverver holdingselskabet en andel af et andet selskab, 

typisk et driftsselskab, og opnår i den forbindelse flertallet af 

stemmerne i det erhvervede selskab og dermed den bestemmende 

indflydelse. Vederlagsaktierne anses for anskaffet på samme 

tidspunkt, og til samme pris som de ombyttede.  

 

                                                        
91 FUL § 15a, stk. 2 
92 Skattepligtige omstruktureringer er ikke relevante for opgaven, da en eventuelt avance vil blive beskattet 
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Da selskaber med koncernforbindelse ikke er skattepligtige af avancer eller tab, jf. ABL § 4, vil 

en overdragelse af et underliggende driftsselskab til en fond, ikke udløse avancebeskatning 

hos holdingselskabet. Overdrages driftsselskabet til grundkapitalen i en erhvervsdrivende 

fond, vil dette heller ikke udløse gaveafgift eller beskatning i fonden93. Transaktionen er 

derfor skatte- og afgiftsneutral. Her er der altså en mulighed for at gennemføre et skatte- og 

afgiftsfrit generationsskifte til en fond, som ellers ikke er tiltænkt med de gældende 

successionsregler.  

 

Havde der været tale om en overdragelse af et driftsselskab, direkte fra en hovedaktionær til 

en fond, ville der ikke være en koncernforbindelse og derfor ingen skattefrihed ved 

overdragelse af aktierne. Hovedaktionæren ville blive beskattet af en avance, opgjort som 

værdien af aktierne, fratrukket anskaffelsessummen, og ville dermed blive skattepligtig af en 

avance, uanset at der ikke modtages et provenu ved overdragelse til fonden. 

 

Dog kan en gave, fra et holdingselskab til en fond, antages at have økonomisk eller personlig 

interesse hos hovedaktionæren. Er dette tilfældet, vil skattemyndighederne betragte 

overdragelsen som en maskeret udlodning og avancen ved transaktionen vil, på trods af 

holdingkonstruktionen, blive beskattet hos hovedaktionæren. Der findes flere bindende svar 

fra SKAT, hvor et selskab med bestemmende indflydelse over et driftsselskab, har overdraget 

driftsselskabet til en erhvervsdrivende fond, uden at denne gave er blevet betragtet som en 

maskeret udlodning hos hovedaktionæren, jf. LL § 16A. 

 

Der er i ABL § 36, stk. 6 indsat en værnsregel mod misbrug af 

reglerne om aktieombytning, som betyder at aktierne i det 

erhvervede selskab, ikke må afhændes indenfor 3 år fra 

ombytningstidspunktet, såfremt ombytningen er gennemført uden 

tilladelse fra SKAT. 3 års reglen, også kaldes holdingkravet, er indført 

således, at virksomheder, der står foran et salg, ikke ombytter aktier, 

og dermed straks sælger virksomheden uden skattemæssige 

konsekvenser for hovedaktionæren.  

                  Kilde: Egen tilvirkning 

                                                        
93 Jf. afsnit 2.3.3 om gaver til fonde 
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En skattefri ombytning af aktier skal gennemføres enten ved anvendelse af de objektive (uden 

tilladelse fra SKAT) eller subjektive regler (med tilladelse fra SKAT). For at kunne anvende det 

subjektive regelsæt, er det en betingelse at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse 

for omstruktureringen. I tilfælde, hvor en sådan begrundelse ikke foreligger, vil det objektive 

regelsæt være anvendeligt. Anvendelse af de objektive regler, medfører automatisk at man 

bliver fanget af det treårige holdingkrav.  

 

Nedenfor er betingelser for en skattefri aktieombytning skematiseret: 

 

Betingelser for skattefri aktieombytning
ABL

Med 

tilladelse fra 

SKAT

Uden 

tilladelse fra 

SKAT

Selskaber skal være hjemmehørende i en medlemsstat, eller 

svare til et A/S eller ApS uden for EU
§ 36, stk. 1 + +

Erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det 

erhvervede selskab
§ 36, stk. 2 + +

Ombytningsperiode, maks 6 mdr. § 36, stk. 4 + +

Forretningsmæssig begrundelse Praksis + -

Vederlag skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier§ 36, stk. 6 + +

Vederlag skal bestå aktier og evt. kontanter § 36, stk. 6 + +

3 års ejertidskrav af det erhvervede selskab § 36, stk. 6 - +
 

            Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bindende svar – accept af anvendelse af en holdingkonstruktion 

Der foreligger flere bindende svar, hvor anvendelse af holdingkonstruktionen, til stiftelse af 

en fond og efterfølgende overdragelse af datterselskabet hertil, accepteres. 

 

I SKM2002.211.LR var der tale om en allerede etableret holdingkonstruktion, hvor 

moderselskabet, der havde ejet datterselskabsaktierne i mere end tre år, ønskede at 

overdrage aktierne til en nystiftet fond. Der blev især lagt vægt på, at fondens formål var af 

almenvelgørende karakter, jf. udkast til fundats, samt at fonden skulle videreføre aktiviteten i 

driftsselskabet på sunde forretningsmæssige vilkår, efter hovedaktionærens død.  
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Ligeledes fremgik det af fundatsen, at bestyrelsen skulle sammensættes af tre personer. Den 

ene skulle udgøre stifteren, og det krævedes, at de to øvrige medlemmer skulle have 

regnskabsindsigt og erfaring med drift af erhvervsvirksomhed. De to øvrige 

bestyrelsesmedlemmer måtte ikke være i familie med stifteren af fonden. Nedsættelse af 

grundkapitalen i fonden, ville kun kunne foretages med samtykke fra fondsmyndighederne. 

 

Da ingen personer eller institutioner ville få særlige rettigheder til uddelinger, sammenholdt 

med ovenstående forhold, ansås dispositionen hverken at have økonomiske eller personlige 

interesser hos hovedaktionæren. Dispositionen blev herudfra ikke anset for at være maskeret 

udlodning af udbytte, og blev dermed ikke skattepligtig for hovedaktionæren. 

 

Da holdingselskabet havde ejet driftsselskabet i over tre år, ansås holdingkravet94 for opfyldt 

og driftsselskabet kunne dermed skattefrit overdrages til fonden.  

 

Da hele værdien af gaven, skulle tilføres til grundkapitalen i den erhvervsdrivende fond, ville 

fonden ikke skulle medtage værdien ved opgørelse af dens skattepligtige indkomst. Det 

forhold at hovedaktionæren deltog i bestyrelsen, medførte ikke at fonden blev en familiefond. 

 

I bindende svar SKM2007.176.SR var der tale om et holdingselskab, som ønskede at give et 

datterselskab til en allerede stiftet fond. Fonden var stiftet af et tredje selskab. I besvarelsen 

blev der lagt vægt på, at fonden havde et almennyttigt formål, samt at gaven ikke ville 

tilgodese aktionæren i holdingselskabet. Ved overdragelsen gav hovedaktionæren 

fuldstændigt afkald på formuen (i form af datterselskabet), og i fondens fundats fik 

hovedaktionæren ikke særlige rettigheder til uddelinger eller til at indtage bestemte stillinger 

i fonden. Overdragelsen ville herudfra ikke medføre skattemæssig virkning for 

hovedaktionæren. Som følge af at gaven skulle tilgå fondens grundkapital, blev denne anset 

for værende skattefri for fonden, med henvisning til SKM2002.211.LR, som også er omtalt 

ovenfor. Dispositionen fik hverken skattemæssig effekt for hovedaktionæren, fonden eller 

holdingselskabet. 

 

                                                        
94 Daværende ABL § 4 stk. 6 
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Det som skattemyndighederne særligt lægger vægt på, er om gaven til fonden er givet grundet 

personlige eller økonomiske interesser hos hovedaktionæren, og om der derfor er tale om 

maskeret udlodning af udbytte. 

 

Det kan, ud fra de bindende svar, udledes, at blot fordi en hovedaktionær ønsker at 

virksomheden videredrives fornuftigt i en fond, er dette ikke en overvejende personlig eller 

økonomisk interesse. Dog kun såfremt hovedaktionæren giver fuldstændigt afkald på 

virksomheden/aktierne og såfremt fonden har almennyttige formål. Er der tale om en gave til 

en familiefond, kan det derfor udledes, at hovedaktionæren ikke giver fuldstændigt afkald på 

formuen. En sådan gave, vil formentlig blive betragtet som maskeret udlodning. Desuden vil 

en familiefond skulle betale gaveafgift eller selskabsskat af gaveværdien95, hvorfor værdien af 

den overdragne gave formindskes heraf. 

 

Dom – maskeret udlodning 

Af dom SKM2006.189.ØLR er udfaldet dog anderledes. Sagen blev omgjort af Landsretten 

efter SKAT først havde vurderet, at beløbet ikke skulle beskattes hos hovedaktionæren, som 

udbytte. Sagen omhandlede ikke aktierne i et selskab, men pengegaver, og situationen er 

derfor lidt anderledes end tidligere nævnte sager. Gaverne blev ydet fra hovedaktionærens 

selskab, til blandt andet Det Islamiske Forbund i Danmark og andre fonde og institutioner, 

som støttede skoler i Pakistan, nødlidende i Afrika og andre lignende formål. Gaverne blev jf. 

Landsretten, ikke givet som led i selskabets erhvervsmæssige virksomhed, og det blev ikke 

godtgjort, at modtagerne var almennyttige eller almenvelgørende foreninger og fonde.  

 

I den generelle sag var gaverne uden for, hvad der blev anset for at være administrativ praksis 

for området, og gaverne ansås dermed for værende af personlig interesse. Pengegaverne blev 

givet til mange forskellige modtagere, hvorfor det måske ville være mere nærliggende, at 

vurdere gaverne stykvist og ud fra hvem modtageren var. Man kan argumentere for at gaver, 

som er givet til organisationer, der støtter nødlidende i Afrika og skoler i Pakistan, må anses 

for at støtte almennyttige formål. Dette var dog ikke Landsrettens holdning. For selskabet og 

hovedaktionæren er det samtidig tilfældet, at formuen (gaven) er uigenkaldeligt fragået 

                                                        
95 Om der betales skat eller afgift afhænger af om hvad gaven tilfalder, jf. afsnit 2.3.3 om gaver til fonde. 
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selskabets formue. Når gaverne anses for at være af personlig interesse hos hovedaktionæren, 

kan det umiddelbart virke svært at vurdere hvornår og hvordan, der kan vælges en fond eller 

en forening, der ikke bærer præg af en personlig interesse. Sagens udfald gør det vanskeligere 

at vurdere specifikke tilfælde, og hermed at vurdere om dispositionen kan statuere maskeret 

udlodning af udbytte. Om denne sag kan tillægges værdi i administrativ praksis, er 

umiddelbart svært at vurdere. 

 

Nedenfor vises et kort uddrag af de tre afgørelser, som er omtalt ovenfor. Afgørelserne 

vedrører selve gavedispositionen fra et selskab til fond eller en forening, og hvornår der 

statueres maskeret udlodning.  

 

 

 

Det fremgår af ovenstående, at der er givet flere bindende svar, hvor overdragelse af et 

datterselskab til en fond, er accepteret uden skattemæssige konsekvenser, hverken for 

holdingselskabet, hovedaktionæren eller fonden. Dog kan det fremstå uklart, hvornår den 

personlige eller økonomiske interesse foreligger, og det kan ikke med sikkerhed siges, om en 

overdragelse fra et holdingselskab til en fond, vil få skattemæssige konsekvenser. Selskaber, 

SKM-nummer Afgørelse Dokument type Begrundelse

SKM2002.211.LR Godkendt Bindende svar

Overdragelse af datterselskab til fond 

Skattefrit for hovedaktionær, overdrager 

og fond idet hovedaktionæren ikke 

antoges at have personlige eller 

økonomiske interesser (almennyttig fond), 

samt at tre årsholdingkravet var opfyldt

Maskeret udlodning

Gaver til diverse almennyttige 

organisationer uden for administrativ 

praksis og i hovedaktionærs personlige og 

økonomiske interesse

SKM2007.176.SR Godkendt Bindende svar

Overdragelse af datterselskab til fond 

Skattefrit for hovedaktionær, overdrager 

og fond idet hovedaktionæren ikke 

antoges at have personlige eller 

økonomiske interesser (almennyttig fond), 

samt at tre årsholdingkravet var opfyldt

Kilde: Egen tilvirkning

DomAfslagSKM2006.189.ØLR
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der ønsker at foretage en lignende disposition, bør derfor altid bede om et bindende svar fra 

SKAT. 

 

3.6 Sammenfatning 

Efter gennemgang af de gældende regler for generationsskifte, både i levende live og ved død, 

til fysiske henholdsvis juridiske personer, kan vi notere os følgende:  

 
Ved overdragelse af aktier til livsarvinger96 med succession, som er den likviditetsmæssigt 

billigste måde at foretage et generationsskifte på, er afgiften nede på 15 % både ved gave og 

arv. Der betales ingen avanceskat i forbindelse med overdragelsen, og der indrømmes en 

passivpost på 22 % som nedslag i afgiftsgrundlaget.  

 

Ved overdragelse til en fond er der ikke harmonisering i arve- og gavereglerne, da en 

overdragelse ved arv resulterer i en højere afgift, end ved overdragelse ved gave97.  

 

Dog benyttes holdingkonstruktionen ofte ved generationsskifte af et datterselskab til en fond, 

da dette kan gøres helt skatte- og afgiftsfrit, da holdingselskabet skattefrit kan afstå aktier i et 

datterselskab i henhold til ABL §§ 4A og B. 

  

                                                        
96 Omfattet af BAL § 22, stk. 1. litra a, b, c, d og e (se afsnit 3.3.1) 
97 Men mindre det er til en udelukkende almennyttig fond 
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4. Gennemgang og analyse af Fondsrapport fra Skatteministeriet 

I dette afsnit beskrives og analyseres de forskellige elementer i Skatteministeriets model. 

Analysen vil samtidig indebære vores vurdering af modellens hensigtsmæssighed og 

anvendelighed for både virksomhedsejeren samt for den erhvervsdrivende fond efter 

overdragelsen er sket. Til vores vurdering af modellen, vil vi ligeledes hente inspiration fra 

eksperters kritik heraf samt fra aktuelle artikler, udtalelser og undersøgelser på området. 

Afsnittet skal, sammen med afsnit 5, anvendes til inspiration og danne grundlag for vores bud 

på en fondsmodel i afsnit 6.  

 

4.1 Indledning 

Som omtalt i indledningen, udkom den daværende S-R-SF-regering med Vækstplan DK i 2013, 

med et mål om at styrke virksomheder og skabe flere arbejdspladser. Dette var med et ønske 

om bedre forhold for erhvervsdrivende fonde ved overtagelse af virksomheder med fokus på 

skattemæssig succession. 

 

Målet var, at der fra 2016 igen skulle åbnes op for muligheden for succession til 

erhvervsdrivende fonde i Danmark - både i levende live og ved død. Dette har, som tidligere 

nævnt, ikke været muligt siden vedtagelsen af Pinsepakken trådte i kraft i 1999, hvor det dog 

kun var muligt ved død. 

 

Der blev til dette formål nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et 

forslag til en model, hvor erhvervsdrivende fonde kunne overtage aktier i en virksomhed med 

skattemæssig succession ved gave eller arv. Mere præcist skulle modellen indebære, at…  

 

”(…)en stifter af en fond skattefrit kan overdrage sine aktier i en erhvervsvirksomhed til den 

nystiftede erhvervsdrivende fond98” 

 

Det var vigtigt, at disse regler sikrede, at erhvervsvirksomheden, som fonden fik overdraget, 

rent faktisk også blev drevet videre, ligesom det var vigtigt at sikre, at successionsadgangen 

ikke blev anvendt til at undgå dansk beskatning.  

                                                        
98 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 3, Skatteministeriet 
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En anden vigtig pointe var, at der skulle være balance i forhold til de gældende 

successionsregler til fysiske personer, bl.a. ved opkrævning af gave- og boafgift, således der 

ikke sker forvridninger i forhold til de allerede eksisterende modeller for generationsskifte. 

Yderligere skulle der overholdes en provenuramme på 300 mio. kr. årligt99. Denne 

provenuramme er dog, efter udarbejdelse af rapporten, udvidet til 360 mio. kr. årligt100. 

 

Som forberedelse til udarbejdelse af modellen, har arbejdsgruppen bl.a. undersøgt de EU-

retlige aspekter på området, statistik for generationsskifte, økonomiske konsekvenser ved 

generationsskifte samt de mulige samfundsøkonomiske aspekter ved indførelse af modellen. 

Modellen blev, som nævnt i indledningen, mødt med en del kritik, og er endnu ikke blevet 

gennemført. Bl.a. udtaler Susanne Nørgaard, en af landets førende fondsbeskatningseksperter, 

i et interview tilbage i juni 2015 med titlen, at den nye fondsmodel er en fuser101. I november 

2015 skrev hun sammen med Professor cand.jur., ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, ligeledes 

artiklen ”Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende 

fond” hvor Skatteministeriets model analyseres og vurderes mere detaljeret102. Denne artikel 

vil vi inddrage løbende i vores analyse af modellen, hvor vi finder det relevant.  

  

                                                        
99 Hele afsnittet bygger på ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, kapitel 1, Skatteministeriet  
100 Succession til erhvervsdrivende fonde, Vækstinitiativer 2015 - Finansministeriet og Skattemæssig succession til 
erhvervsdrivende fonde – Faktaark - Skatteministeriet 
101 Schefte A. F. (2015) ’Eksperter: Ny fondsmodel er en fuser’, Innovation By Communication, side 18-20 
102

 Nørgaard S.  og Feldthusen R. K., (2015), ”Skattemæssig succession ved overdragelse af virksomhed til en 
erhvervsdrivende fond : En analyse og vurdering af Skatteministeriets rapport om succession til erhvervsdrivende fonde”, 
Skattepolitisk Oversigt, Vol. 2015, SPO.2015.427. 
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4.2 Elementer i Skatteministeriets model 

I figuren nedenfor er angivet en sammenfatning af den udarbejdede model i 

Skatteministeriets rapport. Vi vil efterfølgende uddybe hvert element og analysere og vurdere 

herpå, hvorefter vil vi supplere med vores overvejelser, omkring det fremhævede element, ift. 

vores bud på en model. 

 

 

* I forslaget til finansloven for 2016 har regeringen efterfølgende foreslået, at sænke afgiften fra 20 % til 16 % som følge af 

udvidelsen af budgetrammen med 60 mio. kr. årligt103. 

                                                        
103 Succession til erhvervsdrivende fonde, Vækstinitiativer 2015 - Finansministeriet og Skattemæssig succession til 
erhvervsdrivende fonde – Faktaark - Skatteministeriet 

Henvisning Elementer i Skatteministeriets model

A Mulighed for succession både ved arv og gave (vederlagsfrit)

B Mulighed for at overdrage op til 49,9 % til eks. familie

C Fysiske personers overdragelse af virksomhed i selskabsform

D Kun overdragelse med succession til erhvervsdrivende fonde

E
Fondens primære formål: eje og drive den overdragne 

virksomhed gennem en bestemmende kapitalandel

F Fonden kan sekundært have almennyttige formål

G Må ikke have til formål at støtte bestemte familiemedlemmer

H Fonden skal være skattepligtig til Danmark

I Den overdragne virksomhed må ikke være en "pengetank"

J Aktieoverdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital

K Efterfølgende afståelse af aktierne er skattepligtig for fonden

L Udbytter fra datterselskabet til fonden gøres skattepligtige

M 20 % i overdragelsesafgift med mulighed for henstand*

N Ikke beregning af passivpost til reduktion af overdragelsesafgift

O Transparensreglen kan ikke anvendes

P
Evt. negativ skattemæssig anskaffelsessum på de overdragne 

kapitalandele skal udlignes før succession

Kilde: Egen tilvirkning



 
 

Side 56 af 121 
 

Ad A og B:  

Successionsadgangen vil alene omfatte vederlagsfri overdragelse - dog både ved gave og arv. 

Kravet, om den vederlagsfrie overdragelse, gælder kun den del af overdragelsen, der går til 

fonden. Det er i modellen muligt at overdrage op til 49,9 % af kapitalandelene til andre end 

fonden, og her nævner arbejdsgruppen, at en deloverdragelse til andre ikke nødvendigvis skal 

ske vederlagsfrit. Dog pointerer de, at modellen bør have en begrænsning herpå, og de forslår 

derfor, at vederlæggelse fra aktier, der ikke overdrages til fonden, ikke må overstige den skat, 

som fonden succederer i.  

 

Nedenfor er vist nogle eksempler på, hvornår størrelsen af vederlæggelse, fra andre end 

fonden, er tilladt henholdsvis ikke tilladt jf. ovennævnte forslåede begrænsning. For at 

simplificere eksemplerne, er der forudsat en anskaffelsessum på 0 kr. på de overdragne 

aktier. 

 

 

Arbejdsgruppen begrunder denne begrænsning med, at årsagen til indførelse af 

successionsadgangen til fonde er  

 

”(...)at sikre virksomheden og at undgå, at der skal trækkes midler ud af virksomheden for at 

kunne betale den skat, som overdragelsen udløser hos overdrageren.104”  

 

Hvis overdrageren fik flere penge i vederlag for de resterende aktier, end den skat der 

udskydes ved succession, så havde overdrageren jo ikke behøvet at trække midler ud af 

virksomheden til betaling af den avanceskat, der ville fremkomme, hvis fonden ikke overtog 

dem med succession. Dette ville være tilfældet i ovenstående eksempel med rødt, hvor der 

udskydes en skat på 504 kr., mens der samtidig modtages 800 kr. i vederlæggelse for 

deloverdragelsen. Dog nævner arbejdsgruppen ikke, om der, med denne mulige begrænsning 

                                                        
104 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 79, Skatteministeriet 

Ikke tilladt Tilladt Tilladt Tilladt

Værdi aktier 2.000 2.000 Værdi aktier 2.000 2.000
60 % overdrages til fond 1.200 1.200 80 % overdrages til fond 1.600 1.600

- latent skat heraf (42 % af 1.200) 504 504 - latent skat heraf (42 % af 1.600) 672 672
40 % overdrages til andre 800 800 20 % overdrages til andre 400 400

- heraf vederlægges 100 % 800 - heraf vederlægges 100 % 400
- heraf vederlægges 50 % 400 - heraf vederlægges 50 % 200

Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning
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af vederlæggelsen, menes brutto- eller nettovedlæggelsen for deloverdragelsen. Såfremt 

deloverdragelsen, i ovenstående eksempel med rødt, ikke var med succession, og der dermed 

skulle betales avanceskat af de 800 kr., ville nettovederlæggelsen ikke overstige den latente 

skat på 504 kr., som fonden har overtaget. Dette er illustreret nedenfor: 

 

 

 

I rapporten nævnes, som sagt, intet om dette, og man må formode, at der menes 

bruttovederlæggelsen i begrænsningen, hvilket jf. ovenstående eksempel kan virke hårdt, hvis 

deloverdragelsen ikke sker med succession 

 

Vores overvejelser: 

Vi mener det er gavnligt, at successionsadgangen både skal gælde ved gaver og arv, og vi vil 

derfor ikke ændre på dette element.  

 

Vi er ikke uenige i modellens opbygning, omkring muligheden for at overdrage op til 49,9 % 

til andre end fonden, herunder familie, men vi ser også en mulighed i rent faktisk at tillade 

familieformål i fonden. Dette vil vi komme nærmere ind på under Ad F og G. 

 

Den påtænkte begrænsning for vederlæggelse fra andre end fonden, mener vi bør relatere sig 

til nettovederlæggelsen. Såfremt erhververen af disse resterende aktier også succederer i 

overdragerens skattemæssige stilling, vil brutto- og nettovederlæggelsen være den samme.    

 

 

 

 

 

Ikke tilladt

Værdi aktier 2.000
60 % overdrages til fond 1.200

- latent skat heraf (42 % af 1.200) 504
40 % overdrages til andre 800

- Bruttovederlæggese 100 % 800
- 42 % skat af deloverdragelse -336
- nettovederlæggelse 464

Kilde: Egen tilvirkning
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Ad C: 

Jf. den politiske aftale, skal arbejdsgruppens forslag til en model, kun vedrøre fysiske 

personers overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond105.  

Den virksomhed, der overdrages skal være i selskabsform, således der er tale om en 

overdragelse af aktier eller anparter. Dermed kommer fonden til at fungere som moderfond, 

og den overdragne virksomhed drives videre som et datterselskab.  

 

Denne regel begrundes med, at det først og fremmest er modellens formål, at den overdragne 

virksomhed rent faktisk drives videre af fonden, i stedet for at den sælges. Dette mener 

arbejdsgruppen vil være sværere at sikre, hvis der overdrages en personligt ejet virksomhed. 

Hvis en personligt ejet virksomhed overdrages til fonden, ville der være tale om overdragelse 

af diverse aktiver og passiver (til forskel fra aktier ved overdragelse af en virksomhed i 

selskabsform), og disse aktiver og passiver ville dermed indgå i fondens eventuelle øvrige 

aktiver og passiver. Det er naturligt, at der, løbende i fonden, sælges eller udskiftes aktiver 

som eksempelvis driftsmidler, varelagre eller ejendomme. Med en sammenblanding af de 

overdragne aktiver med fondens øvrige aktiver, kan det, ifølge arbejdsgruppen, være svært at 

udpege, hvornår der reelt er sket en afståelse af den overdragne virksomhed, som følge af 

afståelse eller udskiftning af aktiver.  

 

Yderligere begrundes kravet om en virksomhed i selskabsform med, at man derved kan sikre, 

at den overdragne virksomhed kommer til at betale selskabsskat på lige vilkår med andre 

selskaber. Dette ville ikke være tilfældet, hvis det i stedet var en personlig ejet virksomhed, 

som skulle drives videre direkte i fonden, da fondens uddelingsfradrag vil kunne udligne 

beskatningen af virksomhedens afkast.  

 

Vores overvejelser: 

Ovenstående argument om, at den overdragne virksomhed skal betale selskabsskat på lige 

vilkår med andre selskaber, mener vi kun holder, så længe transparensreglen ikke anvendes. 

Transparensreglen har jo netop til formål, at udligne de skattemæssige forskelle, der 

fremkommer når en virksomhed drives direkte i fonden i stedet for gennem et datterselskab. 

                                                        
105 Såfremt det i stedet var en juridisk person (et moderselskab), der overdrog aktierne, ville denne overdragelse alligevel 
være skattefri jf. afsnit 2.3.2. Aktieindkomst, og der ville ikke være nogen avanceskat at succedere i. 
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Det er dog også en del af arbejdsgruppens model, at transparensreglen ikke kan anvendes. Se 

nærmere herom under Ad O, hvor vi ligeledes fremhæver, at vi ikke er enige i 

arbejdsgruppens betragtning om, at transparensreglen kun kan anvendes i udelukkende 

almennyttige fonde. 

 

Selvom vi stiller spørgsmålstegn til arbejdsgruppens argumenter for kravet om, at den 

overdragne virksomhed skal være drevet i selskabsform, ser vi ikke de store problemer i 

kravet. Vores argument er dog mere lavpraktisk. Vi mener, at det må forventes, at en 

virksomhed, som overvejes overdraget til erhvervsdrivende fond, må være af en vis størrelse, 

og derfor højst sandsynligt allerede er drevet i selskabsform. Såfremt dette ikke er tilfældet, 

volder det ikke de store problemer at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse106. 

 

Kravet om, at det skal være en fysisk person, der overdrager virksomheden, giver sig selv, da 

der ikke er nogen skat at succedere i, hvis et holdingselskab overdrager kapitalandele til fond. 

Dette skyldes, som tidligere omtalt, at en gevinst ved overdragelse af datter- og 

koncernselskabsaktier er skattefrie107. 

 

Som omtalt i afsnit 3.5.2.1, findes der en række bindende svar, hvoraf det fremgår, at det er 

muligt for et holdingselskab, at overdrage aktier i et datterselskab til en fond, uden at det har 

skattemæssige konsekvenser. Som fremhævet i afsnittet herom, er det en forudsætning for 

anvendelse af denne metode, at fonden har almennyttige formål, men den må også gerne have 

erhvervsmæssige formål. Såfremt fonden har et formål af personlig interesse for 

hovedaktionæren, vil overdragelsen blive anset som maskeret udlodning – herunder hvis den 

modtagne fond er en familiefond. 

 

 

 

 

 

                                                        
106 Vi vil i afhandlingen ikke komme nærmere ind på proceduren for gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse, 
da det ikke videre relevant for vores problemformulering 
107 Jf. ABL § 4A og 4B 
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Nørgaard og Feldthusen pointerer i deres analyse af modellen, at… 

 

”De forslåede regler (læs: skatteministeriets model) vil derfor ikke blive anvendt i alle de 

situationer, hvor de eksisterende regler (læs: holdingkonstruktionen) giver mulighed for helt at 

undgå beskatning108” 

 

Vi er enige i denne betragtning. Så længe modellen ikke adskiller sig fra muligheden med 

holdingkonstruktionen, kan man stille spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er et behov 

for modellen. Vi ser derfor et behov for, at modellen skal indeholde muligheden for at 

overdrage sin virksomhed til en blandet fond, som både har familiemæssige og almennyttige 

formål, da man ellers blot kan bruge holdingkonstruktionen. Vi vil komme nærmere ind på 

detaljer herom i afsnit 6 om vores forslag til en fondsmodel. 

 

Ad D og E: 

Det skal kun være muligt, at anvende successionsmodellen ved overdragelse til 

erhvervsdrivende fonde, hvis primære formål er at eje og drive virksomheden gennem en 

bestemmende kapitalandel i virksomheden. Det vil sige, at fonden skal overtage mere end 50 

% af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerettighederne i det overdragne selskab109. 

Dette krav begrunder arbejdsgruppen med, at det dermed reelt er fonden, der overtager 

virksomheden, hvilket lever op til den politiske aftale om, at virksomheden skal overdrages til 

en fond. 

 

Kravet om mere end 50 % af aktiekapitalen, og ikke blot stemmerettighederne, afviger fra 

Selskabslovens definition på bestemmende indflydelse, som Erhvervsfondsloven henviser til. 

Her er det tilstrækkeligt, at fonden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer 

mere end 50 % af stemmerettighederne i virksomheden, for at der er tale om bestemmende 

indflydelse110.  

 

                                                        
108 Nørgaard S.  og Feldthusen R. K., (2015), ”Skattemæssig succession ved overdragelse af virksomhed til en 
erhvervsdrivende fond : En analyse og vurdering af Skatteministeriets rapport om succession til erhvervsdrivende fonde”, 
Skattepolitisk Oversigt, Vol. 2015, SPO.2015.427. s. 3 
109 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 79, Skatteministeriet 
110 LEF § 2, stk. 1, nr. 3, baseret på SEL § 7 
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I Feldthusens og Nørgaards artikel om modellen, fremhæver de, at det, med modellens 

udvidelse af definitionen på bestemmende indflydelse, ikke er muligt for eksempelvis 

familiemedlemmer eller nære medarbejdere, at få overdraget majoriteten af aktiekapitalen i 

virksomheden i form af stemmeløse eller stemmebegrænsede aktier. De kommenterer herpå, 

at der ikke ses ” (..) at være særlige grunde til at forhindre en overdragelse, når blot fonden 

opnår flertallet af stemmerne og dermed bliver en erhvervsdrivende fond111”. 

 

Vores overvejelser: 

Vi kan godt se fordelen i arbejdsgruppens krav om, at fonden ikke blot skal have flertallet af 

stemmerne men også over 50 % af aktiekapitalen. Vi ser det som en fordel, at man på den 

måde sørger for, at mindst 50,1 % af eventuelle udbytter fra datterselskabet havner hos 

fonden, hvilket ikke ville være tilfældet, hvis fonden blot har flertallet af stemmerne, mens 

majoriteten af aktiekapitalen var ejet af andre.  

Vi prioriterer bidrag til den danske velfærd højt, når det kommer til fordelene ved de store 

erhvervsdrivende fonde, og jo mere udbytte, der kommer op til fonden, jo mere er der til 

eventuelle almennyttige formål eller til konsolidering i fonden til brug for videre drift af 

virksomheden. Samtidig vil vi gerne undgå en situation, hvor 99 % af kapitalandelene, i form 

af stemmeløse aktier, overdrages til familie, mens fonden alene sidder med flertallet af 

stemmerne og 1 % af aktiekapitalen. Med den konstruktion, ville næsten alt udbytte gå til 

familie og ikke til fonden112.  

 

Ad F og G: 

Det er tilladt, at fonden, sekundært, kan have almennyttige formål, hvorimod et formål, om at 

støtte bestemte familiemedlemmer, ikke er tilladt. Successionsadgangen kan altså ikke 

anvendes ved overdragelse til familiefonde. Dette begrunder arbejdsgruppen med, at der som 

sagt kun er krav om, at den erhvervsdrivende fond skal overtage en bestemmende 

kapitalandel og dermed mindst 50,1 %. Det er altså muligt, at begunstige familiemedlemmer 

ved at overdrage, op til hele 49,9 % af kapitalandelene i virksomheden, til dem.  

 

                                                        
111 Nørgaard S.  og Feldthusen R. K., (2015), ”Skattemæssig succession ved overdragelse af virksomhed til en 
erhvervsdrivende fond : En analyse og vurdering af Skatteministeriets rapport om succession til erhvervsdrivende fonde”, s. 
3, Skattepolitisk Oversigt, Vol. 2015, SPO.2015.427. 
112 Der kan dog være forskellige udbytteretter på aktierne 
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Vores overvejelser: 

Vi ser ikke noget problem i, at fonden kan have almennyttige formål. Tværtimod har vi 

overvejet, at indarbejde et decideret krav om, at fonden skal have almennyttige formål som 

sekundære formål – igen fordi vi prioriterer bidrag til den danske velfærd højt. Dog 

prioriterer vi ligeledes højt, at de fondsejede virksomheder i Danmark præsterer så godt som 

muligt, da dette også i høj grad bidrager positivt til det danske samfund. Det er derfor vigtigt, 

at fonden først og fremmest prioriterer driften af den underliggende virksomhed. Da fondens 

primære formål netop skal være at eje og drive virksomheden, og de almennyttige formål kun 

er sekundære, ville fonden i princippet godt kunne undlade at uddele til de almennyttige 

formål, således virksomhedsdriften vægtes højest. Man kunne dog frygte her, at Fondstilsynet 

ville blande sig, hvis der sjældent deles ud til de almennyttige formål, da almennyttige fonde 

jo har nogle favørelementer, og dermed er det også meningen, at der rent faktisk foretages 

uddelinger til de almennyttige formål. Vi vurderer det derfor for mest forsvarligt, at beholde 

dette element af modellen, således fonden blot kan og ikke skal have almennyttige formål. 

 

Som omtalt tidligere, ser vi en mulighed i at tillade formål om støtte til bestemte familie-

medlemmer.  

 

For det første er familiemedlemmer indkomstskattepligtige af uddelinger fra familiefonde, 

hvilket medfører en væsentlig højere beskatningsprocent, sammenlignet med afgiften på 

gaver eller arv til børn/livsarvinger på almindeligvis (15 %).  

 

For det andet vil vi igen fremhæve, at det, med en simpel holdingstruktur, er muligt at 

overdrage en dattervirksomhed til en fond, helt uden skat eller afgifter. Der er dermed er en 

væsentlig risiko for at modellen, som den er nu, ikke vil blive anvendt i alle de situationer, 

hvor ovenstående regler er et alternativ, som giver mulighed for helt at undgå beskatning113.  

 

Derfor ser vi fornuften i, at modellen skal indeholde muligheden for at støtte bestemte 

familiemedlemmer, da modellen dermed vil adskille sig fra alternativet med 

holdingkonstruktionen.  

                                                        
113 I arbejdsgruppens model er indarbejdet en overdragelsesafgift på 20 % (efterfølgende nedsat til 16 %), som vil blive 
gennemgået under Ad M 
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Her skal det dog pointeres, at de bindende svar, hvor anvendelse af holdingkonstruktionen 

godkendes, alle er tilfælde, hvor 100 % af aktierne overdrages til den modtagne fond.  

 

I arbejdsgruppens model, er der jo mulighed for, at overdrage op til 49,9 % til eksempelvis 

familiemedlemmer, hvilket højst sandsynligt ville blive opfattet som maskeret udlodning, hvis 

man prøver at gøre det samme, ved brug af holdingkonstruktionen. I de bindende svar 

accepteres det, at holdingselskabet ”får en ide om” at stifte en fond, og efterfølgende 

overdrage samtlige koncernselskabsaktier til den nystiftede fond114.  Det er dog yderst 

tvivlsomt, at det vil blive accepteret, at holdingselskabet skulle have fået en ide om, at 

overdrage nogle af koncernselskabs-aktierne til hovedaktionærens familiemedlemmer. Man 

må her formode, at det højst sandsynligt ville blive opfattet som maskeret udlodning, da det 

klart er i hovedaktionærens interesse at overdrage aktier til dennes familiemedlemmer. I så 

fald skulle det alternativt være en situation, hvor hovedaktionæren direkte ejer eksempelvis 

49 % af aktierne i driftsselskabet, mens de resterende aktier ejes gennem et holdingselskab. 

På den måde kunne holdingselskabet stifte en fond, og overdrage de 51 % af aktierne til den 

nystiftede fond, mens de resterende 49 % overdrages, fra hovedaktionæren til dennes børn, 

med succession som illustreret nedenfor: 

 

 
                           Kilde: Egen tilvirkning 
 

                                                        
114 Det er også set accepteret, at der overdrages til en allerede eksisterende fond 
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Der er ingen bindende svar på ovenstående situation, men der er ”risiko” for, at det ville blive 

accepteret, og man dermed stadig kan overdrage aktier til en fond uden skat og afgifter, 

selvom det ikke er 100 % af aktierne, der overdrages til fonden. 

 

Vi ser derfor et behov for en værnsregel mod muligheden for anvendelse af en 

holdingkonstruktionen, til generationsskifte til en fond. Med en værnsregel, vil vi sikre, at der 

altid betales en overdragelsesafgift ved overdragelse af aktier til en fond, således at der ikke 

er en skævvridning i forhold til arve- og gaveafgiftsreglerne. 

 

Vi vil komme nærmere ind på ovenstående problemstilling og løsninger hertil i afsnittet om 

vores forslag til en model. 

 

Ad H: 

Det er et krav, at den erhvervsdrivende fond skal være skattepligtig til Danmark, da 

succession jo blot er en skatteudskydelse, hvor erhververen (her fonden) overtager den 

latente skattebyrde. Hvis fonden i fremtiden sælger de overdragne kapitalandele, er det 

dermed vigtigt, at den er skattepligtig til Danmark af avancen, således der ikke sker et 

skatteafkald fra dansk side. Dette krav vil selvfølgelig være opfyldt, når fonden er fuldt 

skattepligtig til Danmark115 herunder udenlandske fonde, som har ledelses sæde her i 

landet116, men det vil også være opfyldt for fonde, som er begrænset skattepligtige til 

Danmark. Her tænkes der på udenlandske fonde, som driver erhvervsvirksomhed med fast 

driftssted i Danmark, hvor de erhvervede kapitalandele indgår i dette faste driftssted117. 

Derved vil en avance, ved et eventuelt fremtidigt salg af disse kapitalandele, indgå i fondens 

begrænsede skattepligt til Danmark. Det kræver selvfølgelig, at fonden rent faktisk er 

skattepligtig af avancen ved salg af kapitalandelene. Jævnfør de gældende 

fondsbeskatningsregler, bliver fonde ikke beskattet af avancer ved salg af 

datterselskabsaktier118. I skatteministeriets model, er det derfor indarbejdet, at et fremtidigt 

                                                        
115 Fonde der er registreret i Danmark, jf. SLSK §1, stk. 1. nr. 1, jf. FBL § 2 
116 Jf. SLSK § 1, stk. 6 
117 Jf. SLSK §2, stk. 1, litra a 
118 Se afsnit 2.3.2. Aktieindkomst 
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salg, af de overdragne kapitalandele med succession, vil være skattepligtigt for fonden. Se 

mere herom under Ad K, hvor vi også vil byde ind med vores mening herom. 

 

Vores overvejelser: 

Vi er enige i denne betragtning om, at fonden skal være skattepligtig til Danmark. Her skal 

man dog ind og overveje, om dette krav er foreneligt med EU-retten. Se mere herom i afsnit 

4.4 EU-retlige overvejelser.  

 

Ad I: 

Den overdragne virksomhed skal være en erhvervsvirksomhed, og successionsadgangen kan 

dermed ikke anvendes ved såkaldte ”pengetanke”. Virksomhedens aktivitet må dermed ikke, i 

overvejende grad, bestå af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer eller 

kontanter - med andre ord passiv pengeanbringelse.  

  

Dette krav harmonerer med de gældende successionsregler ved overdragelse til fysiske 

personer119. 

 

I rapporten nævner arbejdsgruppen ikke noget om årsagen til, hvorfor pengetanksreglen også 

skal gælde ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde120, men man kunne fristes til at tro, at 

det netop blot skyldes, at denne model så harmonerer med de gældende successionsregler til 

fysiske personer. 

 

I Nørgaard og Feldthusens analyse af modellen, udtaler de at… 

 

”Det er på mange måder oplagt, ikke at lade denne begrænsning finde anvendelse på 

skattemæssig succession til netop en erhvervsdrivende fond121”.  

 

Dette begrunder de med, at en fond i mange henseender netop er indbegrebet af en 

pengetank, og at når fonden er selvejet, er det netop gavnligt, at fonden er velkonsolideret og 
                                                        
119 Se afsnit 3.3 Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live 
120 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 77, Skatteministeriet 
121  Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2015) ’Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til 
erhvervsdrivende fonde’, s. 3, Karnov Group, SPO.2015.427 
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pengestærk, da denne organisationsform vanskeliggør mulighederne for at skaffe ekstra 

kapital udefra.  Yderligere fremhæver Feldthusen og Nørgaard, at man i Danmark ofte ser, at 

erhvervsdrivende fonde driver virksomhed med udlejning af fast ejendom. De vurderer, ud fra 

ovenstående, at det med fordel kan genovervejes, om pengetanksbegrænsningen skal indgå i 

modellen.    

 

Vores overvejelser: 

Vi er ikke helt enige i Feldthusen og Nørgaards forslag om at fjerne 

pengetanksbegrænsningen. Vi kan sagtens følge argumentet om, at det er gavnligt, at fonden 

er velkonsolideret og pengestærk, og at en fond i mange henseender netop er indbegrebet af 

en pengetank. Men tanken bag hele denne model, er hensynet til erhvervslivet og at bevare 

eksisterende virksomheder - ikke hensynet til fondstanken. Successionsadgangen er netop en 

håndsrækning til at bevare eksisterende virksomheder, da der ikke skal findes midler til 

avancebeskatning, som ofte er bundet i mindre likvide aktiver122. Såfremt den overdragne 

virksomhed blot handler med værdipapirer, er det jo ikke noget problem, at finde midler til 

avancebeskatningen ved en overdragelse.  

 

Dog mener vi, situationen er anderledes hvad angår ejendomsselskaber, som også betegnes 

som pengetanke. Her kan det være sværere at skaffe likviditet til avancebeskatningen, da 

disse aktiver er langt mindre omsættelige. Vi ser derfor muligheden i, at tillade overdragelse 

af virksomheder med ejendomsporteføljer, som det der skal sikre levedygtigheden. Dog vil vi 

kun tillade overdragelse af et ejendomsselskab, til en fond med succession, såfremt fonden 

har almennyttige formål. 

 

Ad J: 

En overdragelse af kapitalandelene i virksomheden, som tilfalder den erhvervsdrivende fonds 

grundkapital, vil være skattefri, hvilket harmonerer med de nuværende regler for 

gavebeskatning i fonde, som ikke er familiefonde. Overdrages de derimod til fondens frie 

kapital, vil det være skattepligtigt, ligesom en efterfølgende overførsel fra grundkapitalen til 

de frie midler vil udløse beskatning. Som den eneste undtagelse til denne regel, vil det være 

                                                        
122 Dog skal der her betales en overdragelsesafgift, men denne betales af fonden og der er mulighed for henstand 
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muligt for fonden, at overføre midler fra grundkapitalen til de frie midler, hvis formålet 

hermed er at dække underskud i fonden. Det kræver dog, at underskuddet ikke indirekte 

stammer fra uddelinger i fonden, som er tilfældet i nedenstående eksempel:  

 

 

 

Vores overvejelser: 

Det, at overdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital, anser vi for helt logisk, og vi er 

dermed enige heri. Vi er ligeledes enige i arbejdsgruppens tiltag om, at en efterfølgende 

overførsel til frie midler skal beskattes, da dette harmonerer med den praksis, som SKAT har 

fulgt i en årrække, for andre fonde123.  

 

Ad K: 

Som nævnt flere gange, er skattemæssig succession blot en udskydelse af skatten og ikke en 

skattefritagelse. Derfor mener arbejdsgruppen, at fonden skal være skattepligtig af en 

eventuel fremtidig afståelse af de overdragne aktier, da der ellers vil være tale om 

skattefrihed og ikke blot en skatteudskydelse. Nørgaard og Feldthusen fremhæver her, at de 

har sympati for, at der skal sikres et provenu til statskassen, men at de finder det urimeligt, at 

fonden bliver skattepligtig af beløb, der ligger langt ud over værdien af virksomheden på 

overdragelsestidspunktet. Normalt, når man er inde i det selskabsretlige system, er 

værdistigninger på datter- og koncernselskabsaktier jo skattefrie, og arbejdsgruppen indfører 

dermed skattepligt på noget, som normalt er skattefrit. Nørgaard og Feldthusen kommer 

derfor med et forslag om, at aktieavancer fortsat skal være skattefrie. De foreslår, at fonden, 

ved en eventuel afståelse af de overdragne aktier med succession, i stedet skal betale den 

                                                        
123  Se Juridisk vejledning afsnit C.D. 9.5.5.1.: ”Uddelingen af den bundne kapital (grundkapitalen) indebærer, at 

forudsætningen for skattefrihed ikke længere er til stede. Der må derfor ske beskatning af den del af den bundne kapital, som 

uddeles.” 

Nettoindkomst før uddelinger 100

Almennyttig uddeling -80

Konsolideringsfradrag (4 % af 80) -3

Vedtægtsmæssig uddeling -50

Skattepligtig indkomst -33

Kilde: Egen tilvirkning
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skattebesparelse, der er opnået ved succession – dog kun i det omfang afståelsessummen er 

inden for den oprindeligt fastsatte værdi ved beregning af overdragelsesafgiften124. Ifølge 

Nørgaard og Feldthusens forslag, ville fonden i nedenstående eksempel højst skulle betale 

skat af en avance på 500 kr., som var den udskudte avance på overdragelsestidspunktet, 

selvom fonden rent faktisk afstår aktierne til en værdi på 2.000 kr. og dermed opnår en 

avance på hele 1.500 kr. 

 
                                           Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vores overvejelser: 

Vi er enige i Nørgaard og Feldthusens betragtning om, at det virker urimeligt, at fonden bliver 

skattepligtig af en eventuel værdistigning, langt ud over værdien af virksomheden på 

overdragelsestidspunktet. 

 

Til forskel fra Nørgaard og Feldthusen, vil vi dog stræbe efter helt at undgå avancebeskatning 

i vores model, således at reglerne, for den løbende beskatning af erhvervsdrivende fonde, ikke 

afhænger af, hvordan fonden er stiftet. 

 

Det skal hertil nævnes, at Nørgaard og Feldthusen anbefaler at fjerne den planlagte 

overdragelsesafgift, og de derfor foreslår en form for avancebeskatning, således staten stadig 

                                                        
124 Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2015) ’Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til erhvervs-
drivende fonde’, s. 4, Karnov Group, SPO.2015.427 
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får et provenu. De er her inde på, at hvis man beholdte overdragelsesafgiften, så ville 

overdrager blot anvende den føromtalte holdingkonstruktion.  

 

Som nævnt under Ad G, vil vi forsøge at udarbejde en værnsregel, således 

holdingkonstruktionen ikke kan anvendes til skatte- og afgiftsfri overdragelse af en 

dattervirksomhed til en fond, og vi mener derfor, at det godt kan lade sig gøre at beholde en 

overdragelsesafgift 125 . Vi mener derfor ikke, at der vil opstå et samfundstab, hvis 

avancebeskatningen ved efterfølgende afståelse droppes, da der allerede betales en afgift ved 

overdragelsen, som normalt ikke betales ved succession. 

 

Yderligere er det jo ikke hensigten, ved overdragelse af aktier til en fond, at disse skal afstås. 

Det nævnes også flere gange i rapporten, at avancen højst sandsynligt aldrig vil komme til 

beskatning, da det er usandsynligt, at fonden nogensinde afstår aktierne igen126. Desuden er 

det yderst besværligt – ja næsten uladsiggørligt rent fondsretligt – at sælge de overdragne 

aktier, da overdrager jo har foræret en værdi til fonden på en bestemt betingelse, og den 

betingelse kan fonden ikke uden videre lave om på127.  

 

Såfremt muligheden for succession tillades uden overdragelsesafgift, ville en sådan 

transaktion blive helt skatte- og afgiftsfri, hvis de overdragne aktier aldrig afstås 

efterfølgende. Derfor mener vi, at det er mere fordelagtigt, at indhente provenuet ved 

overdragelsen, da vi er enige i, at staten skal have en eller anden form for provenu.  

 

Ad L:  

Som følge af, at arbejdsgruppen vil gøre fonden skattepligtig af en fremtidig afståelse af de 

overdragne kapitalandele, har de indarbejdet en værnsregel, som skal sikre, at fonden ikke 

reducerer eller måske helt eliminerer avancen, ved at tømme selskabet via udlodning af 

udbytter op til fonden. Denne værnsregel siger derfor, at udbytter, fra selskabet til fonden, 

ligeledes skal være skattepligtige.   

 
                                                        
125 Se mere om den forslåede overdragelsesafgift under Ad M 
126 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, bl.a. side 63, Skatteministeriet 
127 Der skal her stå i fundatsen, at de overdragne aktier ikke må afstås, hvilket vil gøre gældende arbejdsgruppens model, da 
det primære formål skal være at eje og drive den underliggende virksomhed 
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Arbejdsgruppen pointerer her, at… 

 

”En sådan generel beskatning af udbytter, der udloddes til fonden med henblik på uddeling, vil 

modsvares af fondens uddelingsfradrag, og vil dermed ikke belaste fonden.”   

 

Som det illustreres i nedenstående figur, holder ovenstående argument kun, såfremt fonden 

kan (eller vil) uddele alle udbytterne modtaget fra selskabet:  

 

 

 

Som det ses af ovenstående, vil det udløse en direkte dobbeltbeskatning, såfremt fonden 

uddeler det modtagne udbytte fra datterselskabet. Dette skyldes, at datterselskabet ikke har 

fradrag for udbyttet, og dermed betaler selskabsskat heraf, samtidig med at fonden også 

beskattes af det modtagne udbytte. Der er dermed ikke symmetri i beskatningen. Fonden 

kunne eksempelvis have behov for at spare op og dække egne omkostninger, for at sikre et 

tilstrækkeligt kapitalberedskab for at værne om fondens primære formål - den underliggende 

virksomhed – som netop er essensen af arbejdsgruppens model, hvor drift af datterselskabet 

skal være det primære formål.  

Værnsregel når hele udbyttet udloddes til almennyttige formål: Værnsregel når fonden ikke udlodder til almennyttige formål:

Indkomst i datterselskab Indkomst i datterselskab

Skattepligtig indkomst, datterselskab 100.000        Skattepligtig indkomst, datterselskab 100.000        

Skat i selskab, 22 % 22.000 -         Skat i selskab, 22 % 22.000 -         

Resultat efter skat til udlodning 78.000          Resultat efter skat til udlodning 78.000          

Indkomst i fonden: Indkomst i fonden:

Øvrig indkomst i fond 0 Øvrig indkomst i fond 0

Modtaget udbytte fra datterselskab 78.000        78.000          Modtaget udbytte fra datterselskab 78.000        78.000          

Fradrag: Fradrag:

Uddelinger til almennyttige formål 75.000 -       Uddelinger til almennyttige formål 0

Konsolideringsfradrag (4  % af 75.000) 3.000 -         78.000 -         Konsolideringsfradrag (4  % af 0) 0 0

Skattepligtig indkomst 0 Skattepligtig indkomst 78.000          

Skat, 22 % 0 Skat, 22 % 17.160          

Beskatning i alt: Beskatning i alt:

22 % skat i selskab af indkomst udloddet til fond: 22.000          22 % skat i selskab af indkomst udloddet til fond: 22.000          

22 % skat i fond af modtaget udbytte: 0 22 % skat i fond af modtaget udbytte: 17.160          

Skat i alt 22.000          Skat i alt 39.160          

Kilde: Egen tilvirkning
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Nørgaard og Feldthusen pointerer også her, at ”Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at fonden har 

en stor kapitalreserve til f. eks. at kunne opkøbe konkurrenter, yde tilskud m.v.128” 

 

I en anden artikel om arbejdsgruppens model, udtaler Feldthusen yderligere, at: 

 

“Hvis man vil ud og kæmpe i Champions League blandt globale virksomheder, så kræver det, at 

ejeren i form af fonden er kapitalstærk og handlekraftig, fremfor til stadighed at være tynget af 

beskatning som følge af overdragelsen. Man risikerer med de foreslåede værnsregler at få en 

gruppe af 2. divisionsfonde, som står markant dårligere, end de gamle erhvervsdrivende fonde. 

Derfor spår jeg, at der ikke vil være nogen, som vil benytte sig af modellen i den eksisterende 

form.129” 

 

Han pointerer ligeledes i artiklen, at såfremt A.P. Møller Fonden eller Novo Nordisk Fonden 

var blevet etableret under den nye model, ville det have givet et kæmpe merprovenu i skatter 

til staten, og dette ville være på bekostning af fondens rolle som en kapitalstærk og langsigtet 

ejer. Her fremhæver han, at det vel ikke er det, der er meningen, når politikerne siger, at man 

ønsker at støtte op om fondsmodellen, for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. 

 

Nørgaard og Feldthusens forslår i stedet for, at udbytter fortsat er skattefrie, men at 

udloddede udbytter skal tillægges afståelsessummen ved et eventuelt salg, med mindre 

udbytterne allerede har begrænset fondens uddelingsfradrag som følge af 

prioriteringsreglen130. 

 

Vores overvejelser: 

På samme måde, som under Ad K om beskatning af aktieavance, strammer arbejdsgruppen 

her reglerne vedrørende det direkte fondseje. Her henviser vi igen til det selskabsretlige 

system, hvor udbytter fra datter- og koncernselskaber normalt er skattefrie, jf. SLSK § 13, stk. 

1, nr. 2.  

 
                                                        
128 Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2015) ’Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til erhvervs-
drivende fonde’, s. 4, Karnov Group, SPO.2015.427 
129 Schefte, A. F. (2015) ’Eksperter: Ny fondsmodel er en fuser’, s. 19-20, Innovation by Communication 
130 Se afsnit 2.4.6 Prioriteringsreglen  
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Ud over arbejdsgruppens argument om, at de vil undgå en udhuling af en eventuelt 

afståelsessum, kunne det ligeledes tænkes, at hensigten med denne værnsregel har været, at 

de vil tvinge fondene til at bruge udbytterne på deres fradragsberettigede uddelinger. For 

som illustreret ovenfor, sker der ikke dobbeltbeskatning, såfremt fonden uddeler alt modtaget 

udbytte.  

 

Som omtalt i afsnit 2.4.1 om uddelinger, har fonde, fra 1. januar 2017, ikke længere fradrag for 

ikke almennyttige uddelinger, hvorfor der, ved sådanne uddelinger, alt andet lige vil opstå en 

dobbeltbeskatning med arbejdsgruppens værnsregel.  

 

Det er jo ikke nogen dårlig ting, at stræbe efter mest mulig uddeling til almennyttige formål, 

men vi er desværre bange for, at modellen ikke vil være attraktiv med en sådan værnsregel, 

og så nytter det jo ingenting, hvis ingen benytter sig af den.  

 

Yderligere er vi enige i Nørgaard og Feldthusen betragtning om, at det ikke altid vil være 

fornuftigt for en erhvervsdrivende fond at uddele til almennyttige formål, da driften af den 

underliggende virksomhed kommer i første række. 

 

Som ved aktieavancebeskatning under Ad K, ønsker vi ligeledes, at udbytter skatteretligt 

behandles på samme måde, som hos andre erhvervsdrivende fonde, der ikke er stiftet med 

denne model, således den løbende beskatning harmonerer med de gældende 

fondsbeskatningsregler. Dette ønsker vi, både af hensynet til, at modellen, med Feldthusens 

udtalelser i baghovedet, skal være attraktiv for erhvervslivet/overdrageren, men også af 

hensynet til ikke at komplicere fondsbeskatningsreglerne yderligere.  

 

Som sagt, vil vi i vores model stræbe efter, at aktieavancer fortsat er skattefrie, og vi har 

derfor heller ikke noget behov for en værnsregel mod udhuling af en eventuel afståelsessum. 

Vi vil derfor hverken benytte os af arbejdsgruppens eller Nørgaard og Feldthusens forslag 

omkring beskatning af udbytter og aktieavancer.  

 

Til gengæld vil vi overveje at indføre et holdingkrav på de overdragne aktier på 10 år, således 

det ikke er muligt, at videresælge de overdragne aktier kort tid efter modtagelsen. Som omtalt 
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tidligere, er det alligevel også meget svært, rent fondsretligt, at sælge de overdragne aktier. 

Men med holdingkravet, er vi dækket helt ind.  

 

Ad M: 

Arbejdsgruppen foreslår en såkaldt overdragelsesafgift på 20 % ved overdragelse af 

kapitalandele til en fond. De pointerer her, at der er tale om en lempelse, i forhold til den 

gældende boafgift på 36,25 % (28 % efter indregning af passivpost på 22 %), som ligeledes 

var gældende ved de gamle successionsregler før 1999131.  

De pointerer yderligere, at man aldrig har kunnet succedere ved gaveoverdragelse til en fond, 

og at der derfor, i gavetilfælde, også er tale om en lempelse.  

 

En vigtig årsag til overdragelsesafgiften er, ifølge arbejdsgruppen, at der skal sikres balance i 

forhold til de gældende successionsregler ved familieoverdragelse, bl.a. med hensyn til 

opkrævning af gave- og boafgift. Ved overdragelse til familie udløses der, som beskrevet 

tidligere, gave- eller bogafgift. Når de overdragne kapitalandele overdrages til næste 

generation, sker der igen enten gave- eller boafgift af de samme kapitalandele. Ved de 

gældende regler opkræves der mindst 15 % i bo- eller gaveafgift. 

 

Yderligere vil fonden typisk ikke afstå de overdragne kapitalandele igen, hvorfor der her ikke 

vil ske efterfølgende opkrævning af gave- eller boafgift, ligesom tilfældet er med 

familieoverdragelse.  

 

Denne ubalance vil arbejdsgruppen forsøge at udligne, ved indførelse af denne 

overdragelsesafgift på 20 % - både ved gave og arv. De pointerer dog ligeledes, at denne er 

nødvendig for at overholde provenurammen på 300 mio. kr. årligt.  

 

Såfremt afgiften i stedet sættes til 15 %, vurderer arbejdsgruppen, at provenurammen vil 

overstiges med 60 mio. kr. årligt, hvorfor det i modellen er fastsat til 20 %. I forslaget til 

finansloven for 2016 foreslog regeringen, at budgetrammen rent faktisk hæves til 360 mio. kr. 

                                                        
131 Se afsnit 3.5.1 Tidligere regler for generationsskifte til fonde 
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årligt, og som følge deraf foreslås det, at sænke afgiften til 15/16 % (15 % hvis overdrager 

betaler og 16 % hvis fonden betaler)132. 

 

I modellen er der etableret en henstandsordning for at sikre, at fonden har den likviditet, der 

kræves til afgiftsbetalingen.  

 

Det er fonden, der afholder overdragelsesafgiften ved brug af henstandsordningen, og det 

forudsættes, at midlerne til betaling af denne afgift tilvejebringes ved udlodning af udbytter 

fra selskabet. 

 

Nørgaard og Feldthusen kommenterer herpå, at ”Den foreslåede afgift på 15/16 pct. er selvsagt 

bedre end, at overdrageren i dag belastes med 42 pct. i aktieavancebeskatning og i nogle tilfælde 

yderligere 36,25 pct. i bo- og tillægsafgift af nettoprovenuet efter skat.133”  

 

Alligevel mener de dog, at det kan blive nødvendigt helt at fjerne overdragelsesafgiften, da 

man ellers blot ville anvende den føromtalte holdingkonstruktion, til helt at undgå skatter og 

afgifter.  

 

Vores overvejelser: 

Som nævnt under Ad G og Ad K, vil vi forsøge at udarbejde en værnsregel, således 

holdingkonstruktionen ikke kan anvendes til skatte- og afgiftsfri overdragelse af en 

dattervirksomhed til en nystiftet fond, og vi mener derfor, at det godt kan lade sig gøre at 

beholde en overdragelsesafgift. 

 

Som pointeret tidligere, er det ikke hensigten, at fonden skal afstå de overdragne aktier igen, 

og vi mener derfor, at der er behov for en overdragelsesafgift, således modellen ikke bliver 

helt skatte- og afgiftsfri. 

 

                                                        
132 Succession til erhvervsdrivende fonde, Vækstinitiativer 2015 - Finansministeriet og Skattemæssig succession til 
erhvervsdrivende fonde – Faktaark - Skatteministeriet 
133  Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2015) ’Skattemæssig succession ved overdragelse af en virksomhed til 
erhvervsdrivende fonde’, s. 3, Karnov Group, SPO.2015.427 
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Vi er enige i arbejdsgruppens holdning til, at der skal sigtes efter balance mellem de 

nuværende muligheder for generationsskifte med succession og den fremsatte model. Som 

omtalt i afsnit 3.5 om generationsskifte til en fond, skal det dog hertil nævnes, at de gældende 

regler for beskatning af fonde, ved gave og arv, i forvejen er præget af manglende 

harmonisering. Vi ser derfor et behov for ajourføring af reglerne på området, således 

harmonisering opnås. 

 

Vi mener, at en overdragelsesafgift på 15 %, som harmonerer med afgiften ved gaver eller arv 

til livsarvinger, vil være det mest nærværende bud på en harmonisering med de gældende 

regler for succession134. Muligheden for henstand vil vi ligeledes beholde.  

 

Ad N: 

I arbejdsgruppens model skal der ikke beregnes nogen passivpost til reduktion af 

overdragelses- afgiftsgrundlaget. Der skal altså betales 20 % (efterfølgende ændret til 16 %) i 

overdragelsesafgift for hele markedsværdien af de overdragne kapitalandele. Arbejdsgruppen 

begrunder dette med, at passivposten, ved de gældende successionsregler, beregnes som en 

lempelse, for at kompensere for den overtagne latente skattebyrde. I tilfælde med succession 

til fonde skriver de i rapporten: 

 

”I det typiske og tilsigtede forløb beholder fonden kapitalandelene, så den latente skattebyrde 

udløses normalt ikke. Der overtages dermed i det typiske og tilsigtede forløb ikke en reel 

skattebyrde ved succession. Der er ikke grundlag for at give et nedslag i afgiften for en skat, som 

er hensigten ikke at udløse, og som typisk aldrig vil blive udløst.135” 

 

Vores overvejelser: 

Vi mener, at den manglende mulighed for beregning af passivpost er en ekstra hård stramning 

i arbejdsgruppens model, da de lidt spiller på to heste her. På den ene side vælger de, at 

beskatte en aktieavance ved et fremtidigt salg af de overdragne aktier, og med henblik på det, 

vil de så ligeledes beskatte alle udbytter fra datterselskabet til fonden, for at undgå en 

udhuling af afståelsessummen – altså en klar forudsætning om at aktierne en dag skal afstås 

                                                        
134 Se afsnit 3.3.1 Opgørelse af gaveafgift og afsnit 3.4.1 Opgørelse af boafgift  
135 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 78, Skatteministeriet 
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fra fondens side. På den anden side argumenterer arbejdsgruppen så for, at fonden nok aldrig 

afstår aktierne, og det er heller ikke det der er hensigten, og derfor må de heller ikke beregne 

en passivpost.  

 

I vores model vil vi, som sagt stræbe efter, at der ikke sker beskatning ved en eventuel 

efterfølgende afståelse af de overdragne aktier, og man kunne derfor argumentere for, at der 

så slet ikke er grundlag for at acceptere en passivpost. Her har vi dog valgt, at anskue det fra 

en lidt anden vinkel.  

 

Vi sigter som sagt efter, at vores model skal harmonere med de nuværende muligheder for 

generationsskifte med succession. Derfor mener vi, at fonden skal have lov til at beregne en 

passivpost i beregningsgrundlaget for overdragelsesafgiften, således det harmonerer med de 

øvrige muligheder for overdragelse med succession, hvor fysiske personer får en ”upfront 

rabat” på en gave- eller boafgift. Hvis vi ikke indarbejdede en passivpost i vores model, ville de 

fastsatte 15 % i overdragelsesafgift ikke harmonere med de 15 %, som betales i gaveafgift til 

livsarvinger, da disse opnår en lavere effektiv procentsats som følge af passivposten. 

 

På baggrund af ovenstående vi vil beholde muligheden for beregning af passivpost i vores 

model. 

 

Ad O: 

Den såkaldte transparensregel i SLSK § 3, stk. 4 kan ikke anvendes efter brug af 

succesionsmuligheden i modellen. Årsagen til dette, er ifølge arbejdsgruppen, at reglen kun 

kan anvendes i selskaber, som ejes af en fond, hvis primære formål er 

almennyttige/almenvelgørende. Da der her er tale om fonde, hvis primære formål skal være 

at eje og drive den overdragne virksomhed136, vil reglen altså ikke kunne anvendes her ifølge 

arbejdsgruppen. Når transparensreglen ikke kan anvendes, kan fondens eventuelle 

uddelinger til almennyttige formål kun fradrages i fondens egen skattepligtige indkomst og 

ikke nede i datterselskabet. Da størstedelen, eller måske hele indkomsten, tjenes nede i 

datterselskabet, vil der ingen indkomst være i fonden, og dermed ingen indkomst, som de 

                                                        
136 Eventuelt med sekundære almennyttige formål 
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almennyttige uddelinger kan fratrækkes i. Arbejdsgruppen pointerer, at virksomheden 

dermed blot kommer til at betale skat på lige fod med andre selskaber.  

 

Vores overvejelser: 

Vi er ikke enige i arbejdsgruppens fortolkning af transparensreglens anvendelse, når de 

fremhæver, at reglen kun kan anvendes i fonde, hvis primære formål er almennyttige. 

Transparensreglen kan ligeledes anvendes i fonde, hvis primære formål ikke er almennyttige, 

men det beløb, der kan overføres via transparensreglen er til gengæld begrænset af størrelsen 

på de almennyttige uddelinger137.  

 

Ved brug af transparensreglen kan fonden fratrække almennyttige uddelinger i virksomheds-

indkomsten, da denne indkomst netop skulle behandles som var det fondens indkomst. 

Såfremt transparensreglen ikke må anvendes, bliver der mindre overskud til uddelinger til 

almennyttige formål, da selskabet først skal betale skat af indkomsten, inden den kan 

udloddes videre op til fonden til brug for uddelinger.  

 

Som belyst i afsnit 2.5 om transparensreglen, vil der nu være forskel på, om virksomheden 

drives direkte i fonden eller via et datterselskab, og fonde, der er stiftet med denne model, 

stilles ringere end andre fonde. Se figur i afsnit 2.5 til belysning af denne pointe. 

 

Da vi ikke er enige i, at erhvervsdrivende fonde, hvis primære formål er at eje og drive den 

overdragne virksomhed, ikke kan anvende transparensreglen, og vi ikke ønsker, at fonde, der 

er stiftet med vores model, stilles ringere end andre fonde, vil vi tillade brug af 

transparensreglen i vores model. Selvfølgelig kun i tilfælde, hvor fonden ejer mindst 75 % af 

kapitalen i datterselskabet, og selvfølgelig forudsat at det overførte beløb i samme indkomstår 

                                                        
137 SKM 2007.104 LSR: Der kunne ikke stilles krav om, at formålet i den modtagne forening mv. udelukkende skulle være 
almenvelgørende/almennyttigt ved overførsel mv. fra et aktieselskab mv. til en forening mv. i medfør af SLSK § 3, stk. 5 (den 
nuværende § 3, stk. 4 = transparensreglen).  
Som nævnt skal erhvervsdrivende fondes skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler for 
aktieselskaber, dog med de undtagelser, der følger af FBL § 3, stk. 2 og 3, samt §§ 4-6. De opregnede bestemmelser fraviger 
ikke SLSK § 3, stk. 4, hvorfor bestemmelsen også kan anvendes af fonde omfattet af fondsbeskatningslovens bestemmelser, 
forudsat at det overførte beløb i samme indkomstår udloddes eller hensættes til almennyttige formål i medfør af 
fondsbeskatningslovens regler herom. 
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udloddes eller hensættes til almennyttige formål i medfør af fondsbeskatningslovens regler 

herom138.  

 

Ad P: 

Såfremt overdragerens skattemæssige anskaffelsessum er negativ ved overdragelsen til 

fonden, skal overdrageren udligne denne negative værdi, inden der kan ske succession. Dette 

er en værnsregel, som arbejdsgruppen har indarbejdet, for at sikre, at der ikke sker omgåelse 

ved overdragelse til fonden, da man ellers kan undgå beskatning af den negative 

anskaffelsessum. Arbejdsgruppen nævner som eksempel, at overdrageren ville kunne undgå 

den latente skat ved at overdrage aktierne til en fond, og derefter lade fonden gå konkurs eller 

blive tvangsopløst. Der tænkes her på tilfælde, hvor overdrageren har haft foretaget en 

skattefri virksomhedsomdannelse af en virksomhed, som denne har haft i 

virksomhedsordningen. I en sådan situation skal et eventuelt opsparet overskud fratrækkes i 

de nye aktiers anskaffelsessum, således dette opsparede overskud kommer til beskatning, når 

aktierne efterfølgende overdrages139. Hvis aktierne med negativ anskaffelsessum blot 

overdrages til en fond – igen med succession – ville man på den måde kunne ”parkere” en 

latent skattebyrde i fonden.  

 

Vores overvejelser: 

Vi er enige i arbejdsgruppens tiltag omkring udligning af en negativ anskaffelsessum, og vi vil 

derfor ikke ændre noget på dette område.  

 

  

                                                        
138 Se afsnit 2.5 Transparensreglen 
139 Vi vil ikke komme nærmere ind på detaljerne i virksomhedsordningen, da det ikke er nærmere relevant for vores 
problemformulering. 
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4.2.1 Sammenfatning 

Vi har nu beskrevet, analyseret og kommenteret på de forskellige elementer i 

Skatteministeriets model. Knap halvdelen af arbejdsgruppens elementer, har vi fundet mindre 

hensigtsmæssige, mens vi anser resten som gode og anvendelige initiativer, som vi agter, at 

videreføre i vores model. For at skabe et bedre overblik, er arbejdsgruppens model igen 

opstillet nedenfor med kommentarer ud fra hvert element, som opsummerer dette afsnits 

overvejelser. I næste kapitel vil vi supplere med inspiration fra udlandet, hvorefter vi i kapitel 

6, vil fremlægge vores endelige bud på en fondsmodel med successionsadgang. 

 

 

 

 

Elementer i Skatteministeriets model
Videreførsel 

til vores 

model:

Kommentarer

A Mulighed for succession både ved arv og gave (vederlagsfrit) Ja
Positivt at både arv og gave er 

indarbejdet i modellen

B Mulighed for at overdrage op til 49,9 % til eks. familie Ja
Adskiller sig fra muligheden med 

holdingkonstruktionen

C Fysiske personers overdragelse af virksomhed i selskabsform Ja
Model kun relevant for større virk-

somheder - ellers kan der omdannes

D Kun overdragelse med succession til erhvervsdrivende fonde Ja Ingen problemer

E
Fondens primære formål: eje og drive den overdragne virksomhed 

gennem en bestemmende kapitalandel
Ja

Jo mere udbytte til fonden, jo mere 

uddeling til fondens formål

F Fonden kan sekundært have almennyttige formål Ja Tilføje mulighed for familieformål

G Må ikke have til formål at støtte bestemte familiemedlemmer Nej Tilføje mulighed for familieformål

H Fonden skal være skattepligtig til Danmark Ja
Kræver overensstemmelse med EU-

ret

I Den overdragne virksomhed må ikke være en "pengetank" Nej Ejendomsselskaber bør tillades

J Aktieoverdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital Ja Gælder også andre fonde

K Efterfølgende afståelse af aktierne er skattepligtig for fonden Nej
Overdragelsesafgift er tilstrækkeligt. 

Vi vil indføre holdingkrav på 10 år

L Udbytter fra datterselskabet til fonden gøres skattepligtige Nej
Værnsregel ikke nødvendig, hvis vi 

ikke beskatter aktieavance

M 20 % i overdragelsesafgift med mulighed for henstand Ja
Dog kun 15 % (harmonering med bo- 

og gaveafgift til livsarvinger)

N Ikke beregning af passivpost til reduktion af overdragelsesafgift Nej
Ellers harmonerer det ikke med bo- 

og gaveafgift

O Transparensreglen kan ikke anvendes Nej
Også tilladt i blandede fonde, jf. SKM 

2007.104 LSR

P
Evt. negativ skattemæssig anskaffelsessum på de overdragne 

kapitalandele skal udlignes før succession
Ja

Nødvendigt for at undgå parkering af 

en latent skattebyrde

Kilde: Egen tilvirkning
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4.3 Beregningsgrundlag og antagelser i Skatteministeriets model 

Arbejdsgruppen har, som nævnt, haft en provenuramme på 300 mio. kr. årligt, som skulle 

overholdes ved udarbejdelse af deres fondsmodel. Til overholdelse af denne ramme, har 

arbejdsgruppen, som første step, indhentet relevant statistik for generationsskifte til brug for 

udarbejdelse af et skøn over de provenumæssige konsekvenser, ved indførsel af 

successionsadgang til fonde. Her forsøger de, at skønne de potentielle antal 

generationsskifter, hvor de vurderer, at en fondskonstruktion kunne være relevant, hvis 

muligheden for skattemæssig succession blev indført.   Arbejdsgruppen vurderer her, med 

betydelig usikkerhed, at op imod 30.000 familieejede virksomheder står over for et 

generations- og/eller ejerskifte inden for de næste 10 år. Heraf forudsætter de, at ca. 35 af 

disse virksomheder årligt vil blive overdraget til en fond, hvis overdragelsesafgiften sættes til 

20 % 140.  

 

Arbejdsgruppen skønner yderligere, at den samlede egenkapital i de familieejede 

virksomheder, hvor en fondskonstruktion kunne være relevant, såfremt successionsadgangen 

til fonde genindføres, er ca. 1,1 mia. kr. årligt i løbet af de næste ti år. 

 

Der er som sagt taget udgangspunkt i en overdragelsesafgift på 20 % i arbejdsgruppens skøn. 

De fremhæver her, at såfremt overdragelsesafgiften i stedet sættes til 15 %, skønnes den 

årlige samlede egenkapital til 1,26 mia. kr. inden for de næste 10 år, sammenlignet med de 1,1 

mia. kr. ved en afgift på 20 % 141.  

 

Efter indsamling af ovennævnte prognosegrundlag, søger arbejdsgruppen at beskrive de 

provenumæssige konsekvenser, som følge af at successionsadgang til erhvervsdrivende fonde 

indføres. Formålet er her, at vurdere om den fastsatte budgetramme, på 300 mio. kr. årligt, 

kan forventes overholdt med den forslåede fondsmodel. Kort fortalt konkluderer de her, at 

den foreslåede model vil kunne overholde den fastsatte provenuramme – igen med betydelig 

usikkerhed. Såfremt overdragelsesafgiften ændres til 15 %, skønner de, at provenurammen 

skal hæves til 360 mio. kr. årligt142.  

                                                        
140 Se afsnit 4.2 Elementer i Skatteministeriets model, under Ad M for mere om overdragelsesafgiften 
141 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, kapitel 10, Skatteministeriet 
142 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, kapitel 13, Skatteministeriet 
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Som omtalt tidligere, har regeringen, i forslaget til finansloven for 2016, efterfølgende 

foreslået, at sænke afgiften fra 20 % til 16 % som følge af at provenurammen netop er udvidet 

med 60 mio. kr. årligt143. 

 

4.4 EU-retlige overvejelser 

I dette kapitel gennemgås de EU-retlige problemstillinger, som arbejdsgruppen har haft oppe 

til overvejelse, som følge af det indarbejde krav i modellen om, at den modtagne fond skal 

være skattepligtig til Danmark.  

 

4.4.1 Indledning 

Som nævnt under punkt H i gennemgang af modellens momenter, er det et krav, at den 

erhvervsdrivende fond, som skal modtage aktierne med succession, skal være skattepligtig til 

Danmark. Her kan man rejse spørgsmålet, om dette krav er foreneligt med EU-retten.  

 

I første omgang slås det fast i rapporten, at national lovgivning om direkte skatter – herunder 

regler om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde – ikke ligger inden for EU’s 

kompetence. Til forskel fra indirekte skatter som moms og punktafgifter.   Dog kommer man 

ikke udenom, at visse grundlæggende EU-retlige principper stadig skal overholdes. Der 

lægges her vægt på reglerne om ”Statsstøtte” samt reglerne om ”Fri bevægelighed”. 

 

4.4.2 Statsstøtte 

TEUF artikel 107 siger, at statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under 

enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved 

at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig med det indre 

marked, hvis den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne144. Et eksempel herpå er 

sagen i Irland, som ifølge Europa Kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen, i årevis 

har givet skattefordele til it-giganten Apple, som ingen andre virksomheder har fået, og det er 

dermed ulovlig statsstøtte ifølge Margrethe Vestager og hendes embedsmænd. Derfor har 

                                                        
143 Succession til erhvervsdrivende fonde, Vækstinitiativer 2015 - Finansministeriet og Skattemæssig succession til 
erhvervsdrivende fonde – Faktaark - Skatteministeriet 
144 http://www.eu.dk/da/dokumenter/traktaten-euf/tredje-del/afsnit-vii/kapitel-1/afdeling-2/artikel-107 
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Margrethe Vestager nu pålagt Irland at inddrive den manglende skat for perioden 2003-

2014145. 

 

Såfremt en medlemsstat overvejer, at indføre nogle regler, som vil indebære TEUF’s definition 

på statsstøtte, så skal dette notificeres til EU-kommissionen, hvorefter de så tager stilling til, 

om de påtænkte regler kan godkendes, eller om de er strid med reglerne om statsstøtte, jf. 

TEUF artikel 108146. Arbejdsgruppen kommer her frem til, at der formentlig ikke vil være et 

behov for at notificere ordningen (succession til erhvervsdrivende fonde) hos EU-

Kommissionen som statsstøtte, da…  

 

”..det umiddelbart må antages, at der er tale om en generel ordning, der hviler på lige og 

objektive vilkår for alle virksomheder og ikke alene finder anvendelse for en særlig kategori af 

virksomheder.”147 

 

Arbejdsgruppen slår ligeledes fast, at kravet om at den erhvervsdrivende fond skal være 

skattepligtig til Danmark, ikke ændrer på ovenstående konklusion. 

 

4.4.3 Fri bevægelighed og etablering 

I TEUF148 findes der regler, der søger at sikre fri bevægelighed for varer, arbejdstagere, 

tjenesteydelser og kapital samt regler der skal sikre fri etablering for virksomheder og 

statsborgere inden for medlemsstaterne.  

 

Reglerne om fri bevægelighed indeholder såkaldte diskriminationsforbud og restriktions-

forbud, og er de traktatbestemmelser som tilsammen udgør fundamentet for det indre 

marked. Det vil primært være disse regler om fri etablering og fri bevægelighed, som vil være 

relevante, ved overvejelse om indførelse af regler om succession til erhvervsdrivende fonde 

vil overtræde EU-retten. 

 

                                                        
145 Ritzau (09.2016) ’Fører Margrethe Vestager krig mod storkapitalen?’, Information  
146 http://www.eu.dk/da/dokumenter/traktaten-euf/tredje-del/afsnit-vii/kapitel-1/afdeling-2/artikel-108 
147 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, side 57, Skatteministeriet 
148 Sammen med EU-traktaten udgør TEUF (Den Europæiske Unions Funktionsområde) det primære retsgrundlag for det 
politiske system i Den Europæiske Union – også kaldet Lissabontraktaten 
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For at give et bedre overblik kan det opstilles som nedenfor:  

Fri etablering 

Fri bevægelighed 

o Diskriminationsforbud (forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet) 

o Restriktionsforbud (forbud mod restriktioner for den frie bevægelighed) 

 

Diskriminationsforbuddene går ud på, at man skal behandle sammenlignelige situationer ens 

mens ulige situationer ikke må behandles ens. Disse forbud anvendes, hvis det konstateres, at 

varer, personer, selskaber, tjenesteydelser eller kapital behandles anderledes på grund af 

oprindelse (nationalitet) 

 

Restriktionsforbuddene anvendes til at tilsidesætte enhver bestemmelse, der hindrer den frie 

bevægelighed, med mindre det kan begrundes med et såkaldt tvingende alment hensyn, som 

beskrives nærmere nedenfor. 

 

Et tvingende alment hensyn kan være at  

- sikre sammenhængen i beskatningsordningen  

- eller at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne.  

 

Kravet, i arbejdsgruppens model om, at den erhvervsdrivende fond skal være skattepligtig til 

Danmark, for at anvende successionsadgangen, kan risikere at blive opfattet som en 

restriktion for den frie etablering og/eller de frie kapitalbevægelser. Dette skyldes, at modellen 

medfører en forskellig skattemæssig behandling af danske fonde149 og udenlandske fonde150. 

Dette begrundes med, at ovenstående begrænsning for muligheden for at succedere, og 

dermed udskyde beskatningen, vil resultere i, at det bliver mere attraktivt at overdrage sine 

aktier til en dansk fond end til en udenlandsk fond uden ledelsens sæde eller fast driftssted i 

Danmark.  

 

                                                        
149 Herunder udenlandske fonde med ledelsens sæde i Danmark eller hvor aktierne indgår i et fast driftssted i Danmark 
150 Som ikke har ledelsens sæde i Danmark eller aktier, der indgår i et fast driftssted i Danmark 
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Denne restriktion i modellen vil dermed kun være i overensstemmelse med EU-retten, hvis 

den kan begrundes et tvingende alment hensyn, som nævnt ovenfor. Yderligere er det et krav, 

at restriktionen alene er egnet til at sikre, at der opnås dansk beskatning og ikke rækker ud 

over dette formål.  

 

Et tvingende alment hensyn kan være at;  

 

- sikre sammenhængen i beskatningsordningen  

o Der er i modellen direkte sammenhæng mellem successionsadgangen og den 

fremtidige afståelsesbeskatning ved et senere salg af de overdragne aktier. 

Betingelsen om, at succesionsadgangen kun kan anvendes af fonde, der er 

skattepligtige til Danmark, er dermed begrundet i den beskatningsordning, der 

finder anvendelse.  

 

- eller at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem 

medlemsstaterne.  

o Ved succession udskydes afståelsesbeskatningen ved overdragelse af aktierne. 

Såfremt successionsadgangen kunne anvendes ved overdragelse til en 

udenlandsk fond, ville der opstå en mulighed for at flytte midler ud af dansk 

beskatningskompetence. 

 

Ud fra ovenstående argumenter må en restriktion om, at successionsadgangen kun kan 

anvendes ved overdragelse til fonde, der er fuldt eller begrænsede skattepligtige til Danmark 

af en senere afståelse af aktierne, anses for at kunne begrundes i tvingende almene hensyn. 

Arbejdsgruppen konkluderer dermed, at begrænsningen/reglen i modellen er egnet til at 

sikre sammenhængen i beskatningsordningen samt at sikre en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne.  
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4.4.4 Exitbeskatning 

Arbejdsgruppen argumenterer ikke blot for at begrænsningen er egnet men også for at den er 

decideret nødvendig. Her er de inde og omtale reglerne om exitbeskatning, og om hvorvidt 

man kunne lave en lignende ordning for succession til erhvervsdrivende fonde. 

 

Exitbeskatning indebærer, at der sker beskatning af ikke-realiserede kapitalgevinster, som er 

oppebåret i Danmark, når en fysisk eller en juridisk person ophører med at være skattepligtig 

til Danmark. Det omfatter ligeledes når en juridisk person flytter aktiver og passiver til en af 

dennes udenlandske enhed. 

 

I begge tilfælde får det den konsekvens, at fremtidige afkast fra disse aktiver eller passiver 

ikke længere er undergivet Danmarks beskatningskompetence, og derfor opgøres der denne 

exitbeskatning.  

 

EU-Domstolen har været opmærksom på sådanne nationale regler om exitbeskatning, og det 

fremgår af Domstolens praksis, at en sådan beskatning udgør en restriktion for 

etableringsfriheden, da en exitbeskatning gør det mere fordelagtigt, at beholde aktiverne og 

passiverne i den pågældende stat. Her er det igen tvingende almene hensyn, som nævnt 

ovenfor, der gør at Domstolen accepterer en sådan restriktion, som exitbeskatningen udgør. 

Det er dog et krav, at der indføres en henstandsordning, således exitbeskatningen kan 

udskydes til et senere tidspunkt.  

 

Arbejdsgruppen kommer frem til, at det ikke vil være muligt, at indføre en lignende ordning 

(exitbeskatning) ved succession til fonde i udlandet, da formålet med succession netop er, at 

udskyde beskatningen til en senere afståelse. Den endelige skat bliver derfor først opgjort når 

aktierne sælges senere hen, og det vil ikke være muligt at opgøre skatten ved 

overdragelsestidspunktet. 

 

4.4.5 Mulighed for senere beskatning til Danmark 

Arbejdsgruppen omtaler ligeledes muligheden for at tillade succession til fonde, der ikke er 

skattepligtige til Danmark, ved i stedet at indsætte regler om, at der skal betales avanceskat til 
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Danmark ved en senere afståelse af de overdragne aktier. En sådan regel vil dog være 

nærmest umulig at kontrollere, da der kan gå lang tid, før aktierne afhændes.  

 

Ligeledes udelukker arbejdsgruppen muligheden for en tilbagerulning af succession, såfremt 

aktierne afhændes af en udenlandsk fond, da overdragerens bo kan være afsluttet eller 

overdrageren muligvis ikke har de fornødne likvide midler.  

Ovenstående argumenter medfører, ifølge arbejdsgruppen, ligeledes at begrænsning til 

danske fonde er en nødvendighed. 

 

4.4.6 Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående antager arbejdsgruppen, at begrænsningen om succession til 

fonde, der er skattepligtige til Danmark, er i overensstemmelse med EU-retten. 

 

De fremhæver ligeledes, at de ikke mener, at der vil være behov for, at notificere ordningen 

hos EU-Kommissionen om statsstøtte, da det antages, at der er tale om en generel ordning, 

der indebærer objektive og lige vilkår for alle virksomheder, og dermed ikke favoriserer en 

særlig kategori af virksomheder. 

 

Vi vurderer ligeledes dette som værende en brugbar argumentation til vores model.  
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5. Inspiration fra andre lande 

I dette kapitel undersøges, hvordan den skattemæssige behandling af fonde ser ud i udlandet, 

for dermed at se, om der er elementer der kunne være relevante at medtage i vores 

fondsmodel. 

 

Kapitlet vil indeholde en gennemgang og analyse af sekundære data, vi finder relevant på 

dette område, og holde det op i mod den skattemæssige behandling i Danmark. 

Afslutningsvist vil vi udarbejde en konklusion, som opsummerer de elementer vi mener, 

kunne være fordelagtige, at medtage i en dansk fondsmodel. 

 

Nørgaard og Feldthusen har i artiklen ”Hvordan beskatter andre lande erhvervsfonde? ”151, 

netop belyst dette emne. Det samme gør sig gældende i Skatteministeriets rapport, hvor der 

er skrevet et kapitel udelukkende omkring fonde i udlandet. Kapitlet vil primært være bygget 

op omkring disse to danske kilder, men de steder, hvor vi føler et behov for mere uddybning, 

har vi søgt inspiration fra artikler i de respektive lande.  

 

5.1 Indledning 

I Feldthusen og Nørgaards artikel, har de udsendt spørgeskemaer til en lang række af de 

lande, som vi i Danmark normalt sammenligner os med152. Undersøgelsen omfatter hele den 

skattemæssige behandling af fonde, herunder den løbende beskatning af indtægter og 

omkostninger, overdragelse ved gave og arv til fonde, samt den eventuelle beskatning som 

stifter/overdrager udsættes for, ved overdragelse til en fond.  

 

Fokus i undersøgelsen er beskatning af egentlige erhvervsdrivende fonde - i den forstand 

forstås holdingfonde. Der er i spørgeskemaerne givet særlig introduktion til, hvad der forstås 

ved en erhvervsdrivende fond.  

 

                                                        
151 Hele afsnittet bygger på artikel: Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2016) ’Hvordan beskatter andre lande erhvervsfonde’, 
Karnov Group, SPO.2016.69 
152 Jf. blandt andet betænkning om fonde, nr. 970 af 1982 og betænkning om generationsskifte i erhvervslivet nr. 
1374/August 1999, hvor der er oplistet lande som vi normalt sammenligner os med. 
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Der er, jf. artiklen, udsendt spørgeskemaer til følgende lande: Belgien, Finland, Frankrig, 

Holland, Italien, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA og Østrig. 

Belgien, Italien, Portugal, Storbritannien og USA har ikke svaret tilbage, hvorfor de udebliver 

af undersøgelsen.  

 

Det skal her nævnes, at eksempelvis England ikke har fonde, som vi kender dem i Danmark, 

og at USA slet ikke tillader holdingfonde. England anvender en anden retsfigur kaldet trusts, 

som adskiller sig en del fra det, vi kender fra Danmark. En trust har to ejere, nemlig en 

”beneficiary” og en ”trustee”, og det er stifteren, som instruerer en trustee i, hvordan 

aktiverne skal forvaltes. Der findes ligeledes en særlig trust, kaldet ”charitable trust”. Denne 

minder på mange områder om en fond, som vi kender den i Danmark. En charitable trust, er 

karakteriseret ved at kunne eksistere i al evighed, samtidig med at den kan have flere formål i 

stedet for begunstigede153.  

 

Frankrig tillader hverken fonde med erhvervs- eller familiemæssige formål, hvorfor vi, kun i 

mindre omfang, vil sammenligne Danmark med Frankrig i de efterfølgende afsnit.  

 

5.2 Anvendelse af fondskonstruktionen i udlandet  

Danmark og Norge er de eneste lande i Europa, som har en særskilt lovgivning for 

erhvervsdrivende fonde. I andre lande anvendes den almindelige fondslovgivning, muligvis 

med særbestemmelser for erhvervsdrivende fonde, men med den almindelige erhvervsretlige 

regulering. Fonde registreres ikke særskilt i andre lande, og dette, sammenholdt med 

manglende særskilt regulering, gør at mange lande ikke har et overblik over antal og størrelse 

af fonde, som vi har det i Danmark154.  

 

I Danmark, Tyskland og Østrig er fondskonstruktionen særligt udbredt i forhold til andre 

europæiske lande, i hvert fald hvad angår store velkendte virksomheder155. I Tyskland kan 

                                                        
153 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, kapitel 7, Skatteministeriet 
154 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, kapitel 7, Skatteministeriet 
155 Som nævnt ovenfor, er der meget begrænset registrering af erhvervsdrivende fonde i udlandet, og vi kan derfor kun 
basere det ud fra hvad vi kender af fondskonstruktioner i udlandet.  
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nævnes Bosch, Volkswagen, Deutsche Telekom og Bertelsmann156 og i Østrig er virksomheder 

som A-Tec Industries AG og Hofer som blandt andet ejer Aldi, ejet helt eller delvist af fonde. I 

Østrig er der ca. 3.400 fonde, hvoraf 2/3 er holdingfonde. I mellem 80 og 100 af de største 

virksomheder i Østrig er ejet af fonde, hvilket bidrager med ca. 400.000 arbejdspladser157. 

Man kan altså roligt sige at fondskonstruktionen er anvendt i Østrig. 

 

5.3 Definition af fondes formål i udlandet 

Undersøgelsen er opdelt i forhold til fondenes formål, således at det bedst muligt afspejler 

den danske skattemæssige behandling. Dette kan selvfølgelig skabe nogle problemer, da 

landene imellem, kan have forskellige definitioner af formål og dermed forskellige 

beskatningsmetoder.  

 

Følgende opdeling er foretaget: 

- Udelukkende almennyttige formål 

- Alle formål undtagen familie158 

- Familie formål og eventuelt andre formål 

 

Udelukkende almennyttige fonde 

Begrebet, almennyttig fond, forstås i Danmark, som fonde der har til formål at gavne den 

brede befolkning.  I andre lande har begrebet almennyttige formål, et noget varierende 

indhold, hvilket blandt andet betyder, at kulturelle formål i Sverige ikke anses som værende 

almennyttige. I Holland anses amatørsport ikke for almennyttigt, men det gør politiske formål 

til gengæld.  

 

Da der kan være forskellig opfattelse af begrebet almennyttig, kan det medføre støj ved 

sammenligning på tværs af landegrænser. For så vidt muligt at reducere risikoen for landes 

                                                        
156 Bertelsmann er en tysk mediekoncern, som blandt andet står bag den tyske tv-kanal RTL  
157 http://www.stiftungsverband.at/pages/haeufig-gestellte-fragen/stiftungen-allgemein.php 
158 Heri ligger de erhvervsdrivende fonde (uden familieformål) – med eller uden almennyttige formål 
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forskellige opfattelser af begrebet, er almennyttige formål i spørgeskemaet defineret til, at 

være i overensstemmelse med European Commissions definition159. 

 

Hvad angår den løbende beskatning af almennyttige fonde, adskiller Danmark sig væsentligt i 

forhold til andre lande. Som det eneste land i undersøgelsen, foretager Danmark egentlig 

indkomstbeskatning, med beskatning af indtægter og fradrag for omkostninger. I Danmark er 

der dog indført en række begunstigende fradragsregler for fonde. Alle andre lande i 

undersøgelsen, opererer med skattefrihed for indkomsten i almennyttige fonde. På trods af 

skattefritagelsen, beskatter mange lande fonde af deres erhvervsmæssige indtægter.  

 

5.4 Erhvervsmæssige indtægter  

I det følgende har vi udvalgt nogle typer af indkomst, som vi mener, er de mest interessante at 

medtage fra undersøgelsen. Ligeledes vil vi udelukkende inddrage de lande, vi finder mest 

relevante. Vi vil altså hverken gennemgå alle typer af indkomster eller lande, som er berørt i 

Nørgaard og Feldthusens undersøgelse.  

 

Når man taler om holdingfonde, vil erhvervsmæssige indtægter ofte være uden betydning, da 

disse fonde sjældent har erhvervsmæssig aktivitet ud over aktiviteten i datterselskaberne. 

Dog er det i Danmark ikke unormalt, at holdingfonde driver virksomhed med udlejning af 

ejendom. Indtægter fra eksempelvis udlejning af fast ejendom, er i nogle lande fritaget for 

skat, men der er også flere lande, som har reducerede skattesatser, samt minimumsgrænser 

vedrørende erhvervsmæssige indtægter. 

 

Alle landene i undersøgelsen, beskatter erhvervsmæssige indtægter i alle typer af fonde, dog 

med undtagelse af Tyskland og Schweiz, hvor erhvervsmæssige indtægter i udelukkende 

almennyttige fonde, helt er fritaget for beskatning. Hertil bør det nævnes, at en fond i 

Tyskland kan være underlagt reglerne for en almennyttig fond, hvis højest 1/3 af indkomsten 

går til stifters familie. Denne definition adskiller sig dermed kraftigt fra definitionen vi kender 

i Danmark, hvor en fond bliver beskattet som en familiefond, bare der er beskedne 

familieformål. Fonde i Tyskland, kan altså nyde godt af de skattemæssige fordele, en 

                                                        
159 European Commission’s Proposal for a Council Regulation, article 5, COM (2012) 35/2  
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almennyttig fond har, og stadig have til formål at begunstige stifters familie delvist160. Dog er 

det i Tyskland ikke tilladt for familien at have indflydelse på ledelsesbeslutninger, det er altså 

kun tilladt monetært at profitere fra en fond161.  

 

5.5 Udbytte fra datterselskaber 

Der er ingen af de lande, som deltog i undersøgelsen, der beskatter udbytter fra et 

datterselskab op til en udelukkende almennyttig fond. 

 

I Schweiz beskattes udbytter fra datterselskaber til fonde, med alle andre formål inklusive 

familieformål, med en reduceret sats og i Finland medtages visse udbytter ved opgørelse af 

den skattepligtige indkomst. Der er ingen andre lande i undersøgelsen, som beskatter 

udbytter fra datterselskaber til familiefonde og øvrige fonde.  De gældende beskatningsregler 

i Danmark kan derfor siges, at være lempeligere end Schweiz og Finland, men på lige fod med 

de øvrige lande som deltog i undersøgelsen. 

 

Skatteministeriet ønsker i deres rapport, at fonde gøres skattepligtige af udbytter fra 

datterselskaber, for hermed at eliminere risikoen for at der udloddes skattefri udbytter for at 

tømme datterselskabet. Forslaget vil medføre en forringelse af betingelserne for de danske 

fonde i forhold til udlandet, hvorfor vi umiddelbart ikke ser grund til at videreføre dette i 

vores model162. 

 

5.6 Uddelinger fra fonden 

I Danmark og Tyskland indrømmes der fradrag for uddelinger til almennyttige og andre 

formål, med betingelse om, at uddelingsmodtager er skattepligtig af uddelingen. I Schweiz 

indrømmes der kun fradrag for uddelinger til rene almennyttige formål. Dog begrænses 

                                                        
160 Hele afsnittet bygger på artikel: Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2016) ’Hvordan beskatter andre lande erhvervsfonde’, 
Karnov Group, SPO.2016.69 
161 http://nachfolgewiki.de/index.php/Hauptseite 
162 Se afsnit 4.2 under Ad. L 



 
 

Side 92 af 121 
 

fradragsretten for uddelinger i danske fonde, hvis der er modtaget skattefrie udbytter i året, 

som følge af prioriteringsreglen163. 

 

Som tidligere nævnt, træder L27 højst sandsynlig i kraft pr. 1. januar 2017, med den 

konsekvens, at uddelinger til ikke-almennyttige formål, ikke længere vil være 

fradragsberettigede for fonden. Uddelingsmodtageren kompenseres dog herfor, ved kun at 

skulle medtage 80 % af uddelingsbeløbet ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.  

 

Alle lande i undersøgelsen, på nær Danmark og Tyskland, indrømmer ikke fradrag for andre 

uddelinger, end rene almennyttige uddelinger. I Nørgaard og Feldthusens artiklen, 

konkluderer de derfor, at Danmark har en lempeligere beskatning på området end andre 

lande, dog med undtagelse fra Tyskland. De har dog ikke taget stilling til modtagersiden. 

Såfremt der er lande i undersøgelsen, hvor modtagere er helt eller delvist skattefritagne af 

uddelinger, kan dette betyde en lempeligere samlet skat end i Danmark, hvor man her 

ovenikøbet skal have prioriteringsreglen i mente164.   

 

  

                                                        
163 Se afsnit 2.4.6 Prioriteringsreglen 
164 Hele afsnittet bygger på artikel: Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2016) ’Hvordan beskatter andre lande erhvervsfonde’, 
Karnov Group, SPO.2016.69 
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5.7 Konsolideringsfradrag  

For almennyttige fonde tillades der, i nogle lande, begrænset konsolidering, da man ikke 

ønsker at fonden sparer op, frem for at uddele.  

 

I en tysk udelukkende almennyttig fond, tillades der konsolidering på 1/3 af årets indkomst. 

Al øvrig indkomst skal være uddelt eller anvendt inden for en periode på 1-2 år – enten til 

almennyttige og/eller familieformål. Der må dog aldrig uddeles mere end 1/3 af årets 

indkomst til stifters familie ol.  

 

 

 

I Danmark gives der, som det eneste land, uanset fondens formål, et konsolideringsfradrag på 

4 % af alle almennyttige uddelinger. Denne fordel medfører en yderligere mulighed for 

opsparing i fonden. Konsolideringsfradraget er med L71, nedsat fra 25 % til 4 %. Fordelen i 

forhold til andre lande, kan herefter synes begrænset165.  

 

5.8 Beskatning af arv og gave 

Arv og gaver, der tilfalder almennyttige fondes grundkapital, er i alle lande skattefritaget, på 

nær Østrig, der beskatter med 2,5 % og Frankrig, der i nogle tilfælde166 beskatter arv og gave 

med 45 %. 

 

Ved arv og gaver til den almennyttige fonds frie kapital167, skiller Danmark sig væsentligt ud 

da de, som det eneste land, beskatter arv og gaver fuldt ud. Spanien beskatter med en nedsat 

                                                        
165 Se afsnit 2.4.3 Konsolideringsfradrag 
166 Fritagelse for afgift ved en række specifikt opregnede almennyttige formål, herunder videnskabelige, kulturelle, 
miljømæssige m.fl. 

Fondsindkomst

Uddelinger til familie Uddelinger til almennyttige Konsolidering
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skattesats på 10 % og Østrig med 2,5 %. Ingen andre lande beskatter gave og arv til den frie 

kapital. 

 

For fonde med blandede formål, inklusive familieformål, er det kun i Sverige og Norge, hvor 

der slet ikke betales gave- eller arveafgift. Dette gælder uanset, om der er tale om 

overdragelse til fondens grundkapital eller til den frie kapital. I Tyskland er gaver og arv 

fritaget for skatter og afgifter, såfremt fonden udelukkende har almennyttige formål168.  

 

Danmark beskatter kun gaver til den bundne kapital, såfremt fonden har familiemæssige 

formål. I Holland er der indført lempeligere beskatningsregler, hvilket medfører, at såfremt 90 

% af fondens indkomst anvendes til almennyttige formål, er både arv og gaver skattefrie. 

 

5.8.1 Særligt ved overdragelse af virksomheder i Tyskland 

I Tyskland, er overdragelse af gaver til fonde, der ikke udelukkende har almennyttige formål, 

som udgangspunkt afgiftspligtige for fonden. Dog er der undtagelser til hovedreglen, som 

gælder ved overdragelse af erhvervsvirksomheder, uanset om modtager er en fysisk eller 

juridisk person. 

 

Overdrages en virksomhed i Tyskland, enten ved arv eller gave, og beholder erhververen 

virksomheden og arbejdspladserne i en periode på 5-7 år, kan overdragelsen under visse 

betingelser169 helt fritages for bo- og gaveafgift170. Der gælder altså et holdingkrav, som 

Nørgaard og Feldthusens artikel ikke nævner noget om. Afgiftsfritagelsen gælder således også 

for fonde171, og er interessant set fra et langsigtet perspektiv, da det er positivt, at 

erhvervsvirksomheder drives fornuftigt videre og er med til at bibringe provenu til staten, 

både i form af indkomstskatter og selskabsskatter.  

 

                                                                                                                                                                                        
167 Se afsnit 2.3.3. Gaver 
168 Som nævnt, kan en udelukkende almennyttig fond i Tyskland, uddele op til 1/3 af årets indkomst til familie, uden den 
kategoriseres som en familiefond. 
169 Her gælder blandt andet også betingelse om at det ikke må være en pengetank. I Tyskland forstås at maksimalt 50 % af 
indkomsten må komme fra passiv investeringsvirksomhed 
170 http://www.familienunternehmen.de/erbschaftsteuer 
171 Krydsrefereret via mailkorrespondance med Skatteadvokat Dr. Michael Demuth, som har skrevet flere artikler omkring 
fondskonstruktionen i Tyskland 
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5.8.2 Gave- og arveafgiftssatser  

Vi har udvalgt fire lande, hhv. Sverige, Norge, Tyskland og Østrig, som vi anser for værende 

bedst sammenlignelige med Danmark, hvad angår fondskonstruktion. Tyskland og Østrig, har 

vi udvalgt da fondskonstruktionen, som i Danmark, er forholdsvist udbredt her172, og Sverige 

og Norge er udvalgt, da det er vores nordiske naboer, som vi ofte sammenligner os med.  

 

Nedenfor vises gave- og arveafgift i de udvalgte lande: 

 

 

 

I skemaerne ovenfor, illustreres hvordan landene Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og 

Østrig beskatter gaver og arv, der doneres til fonde. De danske regler kan forekomme rodede 

og uhensigtsmæssige, når man ser i forhold til de andre lande. Såfremt en fond i Danmark 

arver et selskab, bliver fonden skattemæssigt hårdere ramt, end hvis afdøde havde givet 

selskabet som gave, mens denne var i live. De øvrige lande synes at have sammenhæng 

mellem reglerne, da man hverken er stillet bedre eller dårligere, ved overdragelse i form af 

gave eller arv. Det skal dog understreges, at gave og arv i Tyskland udelukkende er fritaget for 

afgift, såfremt det er en erhvervsvirksomhed der overdrages, samt at holdingkravet 

overholdes.  

 

                                                        
172 ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, rapport 6. Maj 2015, kapitel 7, Skatteministeriet 

Danmark Sverige Norge Tyskland * Østrig

Arv 36,25% 0% 0% 0% 2,5%

Gave - grundkapital 0% 0% 0% 0% 2,5%

Gave - frie kapital 22% 0% 0% 0% 2,5%

Danmark Sverige Norge Tyskland * Østrig

Arv 36,25% 0% 0% 0% 2,5%

Gave - grundkapital 20%/22%** 0% 0% 0% 2,5%

Gave - frie kapital 22% 0% 0% 0% 2,5%

* Det forudsættes at det er en virksomhed der overdrages, og at holdingkravet på 7 år overholdes 

**Til stiftelse af grundkapitalen pålægges afgift på 20 % og ved udvidelse af grundkapitalen 

pålægges indkomstskat på 22 % (2016-niveau)

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Nørgaard og Feldthusens undersøgelse 

Blandende formål, eksklusiv familie

Blandende formål, inklusive familie
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De øvrige lande i Nørgaard og Feldthusens undersøgelse, som vi i ovenstående skema, ikke 

har fokuseret på, er som udgangspunkt, skattepligtige af gaver og arv, men med flere 

undtagelser. Beskatningen i Schweiz afhænger f.eks. af hvilken delstat (kanton) fonden er 

hjemmehørende i. Det skal hertil nævnes, at der, i Nørgaard og Feldthusens undersøgelse, 

fokuseres på afgifter på gaver og arv generelt. Dog er der flere lande som har indført 

lempeligere beskatning, hvis der er tale om en virksomhedsoverdragelse.  

Nedenstående europakort, udarbejdet af Landbrug og Fødevarer i 2012173, viser hvilke lande, 

der har lempet reglerne ved virksomhedsoverdragelse, ved hel eller delvis afskaffelse af 

afgiften ved generationsskifter.  

 

 
             Kilde: www.igenerationer.dk, faktaark om generationsskifte i andre EU Lande 
 

Det har sin oprindelse tilbage fra 1994, hvor EU-kommissionen henstillede til, at flere lande 

burde indføre bedre muligheder for generationsskifte. Ifølge EU-kommissionen, bør den skat, 

der pålægges i forbindelse med et generationsskifte, helt fjernes, eller væsentligt reduceres. 

EU-kommissionens henstilling, er taget ud fra en betragtning om, at skatten er så byrdefuld 

for virksomheder, at kapitaldrænet ligefrem kan være med til at likvidere virksomhederne. 

                                                        
173 http://www.igenerationer.dk/sites/igenerationer.dk/files/5_faktaark_om_generationsskifteskatten_i_andre_eu-
lande.pdf 
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Samtidig argumenteres der for den langsigtede økonomiske fordel, der er ved bibeholdelse af 

virksomhederne, herunder det provenu der opstår ved opkrævning af selskabsskatter og 

indkomstskatter.  

 

Som det ses på kortet, er Danmark det eneste land, der ikke har ændret på arve- og 

gaveafgiftsreglerne. I perspektiv, er dette med til at svække den danske konkurrenceevne, set 

i forhold til andre lande i Europa. En harmonisering med EU reglerne, er værd at have med i 

overvejelserne når vi skal udarbejde vores model, for dermed at styrke den danske 

konkurrenceevne. 

 

5.9 Beskatning af stifteren 

Nedenfor vises den procentmæssige beskatning stifter pålægges ved overdragelse af 

virksomhed o.l. til en fond174:  

 

Blandede formål, inklusiv familie         

  Danmark Sverige Norge Tyskland Østrig 

Kapitalgevinstskat 42 % 0 % 0 % 25 % 27,5 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I Danmark, Tyskland, Holland og Østrig, pålægges stifteren kapitalgevinstbeskatning ved 

overdragelse af aktier til fonde. I Sverige, Norge, Schweiz og Finland, er sådanne 

overdragelser helt skattefrie for overdrageren, uanset fondens formål175. Dog er det, som 

tidligere nævnt, muligt i Tyskland at være en delvis familiefond, og stadig opretholde status 

som udelukkende almennyttig. Såfremt der er tale om en sådan overdragelse, bliver 

overdrageren ikke beskattet ved overdragelsen. 

Vi har krydsrefereret med den tyske skatteadvokat Dr. Michael Demuth176, som udtaler, at der 

ved overdragelse af virksomheder til rene familiefonde i Tyskland, ikke udløses avanceskat 

hos overdrageren. I stedet pålægges der hver 30. år en afgift af den akkumulerede formue i 

                                                        
174 Skatteprocenter for gevinst på realiserede aktier er fundet på http://www.geldmarie.at/steuern/aktiensteuer.html og 
http://www.finanzen.net/private_finanzen/Abgeltungssteuerrechner, der tages ikke hensyn til solidaritetstillæg og 
kirkeskat i beregningen på 25 %. Skatten i Tyskland er derfor en smule højere. Bundfradrag for aktieindkomst i både Østrig 
og Tyskland, er ikke medtaget. 
175 Feldthusen, R. K. og Nørgaard, S. (2016) ’Hvordan beskatter andre lande erhvervsfonde’, Karnov Group, SPO.2016.69 
176 Skatteadvokat Dr. Michael Demuth, som har skrevet flere artikler omkring fondskonstruktionen i Tyskland 
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familiefonden, hvilket gør denne fondstype mindre attraktiv. Det kan tænkes, at idéen bag 

dette, er at sidestille en familiefond med det naturlige generationsskifte, hvor formuen, efter 

en periode, skal videregives til næste generation.  Afgiften der pålægges, afhænger af de 

formålsbegunstigedes slægtsforhold til stifteren177. 

 

Det kan tydeligt ses, at Danmark beskatter overdrageren væsentligt hårdere, end dets 

nordiske naboer, men procentmæssigt også en del højere end Tyskland og Østrig. Dette 

forhold mener vi taler for, at indføre lempeligere beskatning af stifteren, ved overdragelse af 

aktier til en fond, i Danmark, blandt andet for at styrke den danske konkurrenceevne og øge 

incitamentet til at stifte en fond. 

 

5.9.1 Successionsadgang 

I undersøgelsen foretaget af Nørgaard og Feldthusen, nævnes der intet om en eventuel 

successionsadgang i de forskellige lande. I Skatteministeriets rapport, har de, i meget 

begrænset omfang, taget stilling hertil, og det nævnes her, at overdragelse af aktier til fonde i 

Norge kan ske med succession. De tilføjer hertil at der, i Norge, ikke vil ske beskatning, hvis 

fonden afstår aktierne. Man må her gå ud fra, at Norge her har regler, med det formål at lempe 

for økonomisk dobbeltbeskatning af selskabsindkomst, hvorfor afståelse af 

koncernselskabsaktier er skattefri.  

 

I rapporten, nævnes intet om successionsadgang for øvrige europæiske lande. 

Undersøgelserne foretaget af Skatteministeriet samt Nørgaard og Feldthusen, kan, på dette 

område, derfor virke en smule sparsomt. Ved krydsreferering med Dr. Michael Demuth, har vi 

derfor, ved samme lejlighed, spurgt ind til successionsadgangen i Tyskland, i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelser.  

 

 

 

 

                                                        
177 Afgiftsklasser, bundfradrag og skattesatser i Tyskland jf. https://www.steuertipps.de/steuererklaerung-
finanzamt/themen/freibetraege-bei-der-erbschaftssteuer-und-schenkungssteuer 
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Dr. Michael Demuth udtalte følgende:  

 

 „In Deutschland gilt bei Familienstiftungen nur das Erbschaftssteuerrecht, d. h. es wird nicht wie 

ein Verkauf behandelt bei dem ggf. der Verkaufserlös durch Ertragssteuer belastet wird.“ 

 

Oversat; ”I Tyskland gælder kun arveskatteretten ved overdragelse til familiefonde, dvs. at 

det, i pågældende tilfælde (læs: gaveoverdragelse til en fond), ikke behandles som et salg, der 

udløser avancebeskatning hos overdrageren.“ 

 

Såfremt man i Tyskland ikke sidestiller en gaveoverdragelse til en fond med et salg, er der 

ingen avanceskat at succedere i, og dermed giver succession ingen mening.  

 

5.10 Vores overvejelser 

Den løbende beskatning af fonde i udlandet, gav ikke umiddelbart anledning til bemærkninger 

eller ændringer, som vi vil inddrage i en fondsmodel. Vi vil i stedet kigge nærmere på 

holdingreglen, der gælder i Tyskland og i Holland, samt EU-kommissionens henstilling fra 

1994. Vi vil se på, om der er plads til regulering på området, således at Danmark 

konkurrencemæssigt er stillet ligeligt med andre lande i Europa, samtidig med at 

virksomheder og arbejdspladser forbliver i Danmark. 

 

To andre vigtige elementer vi vil medtage, er den beskatning, som overdrageren underkastes, 

samt den afgift, der pålægges fonden ved overdragelsen. Dette gøres med et ønske om en 

attraktiv fondsmodel, både for fonden og for overdrageren.  

 

Som det ser ud nu, beskattes overdrageren hårdt, hvilket højst sandsynligt er med til at 

afholde mange fra at stifte fonde. Ligeledes er de danske regler rodede og til dels 

uoverskuelige, og der bør ske harmonisering således at man, ved at overdrage til en fond, ikke 

bør stilles dårligere end ved eksempelvis en overdragelse til sine børn.  

 

Vi finder det samtidig interessant, at inddrage familieformål i en model, eventuelt inspireret af 

Tysklands behandling heraf. Vi ser muligheden for at dette, vil øge incitamentet for stiftelse af 
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fonde. En ren eller blandet familiefond kan nemlig virke attraktiv for stifter, da det hermed 

sikres at virksomheden bliver sikkert og professionelt videreført, men at familien samtidig på 

lang sigt kan profitere heraf. Familiefonde stiftes ofte i de situationer hvor 

arvelader/gavegiver, ikke mener at der er egnede efterfølgere i familien, der kan varetage 

opgaven at videredrive virksomheden178. Samtidig kan det anses som en fordel, at formuen 

ikke spredes ved, at arvinger sælger ud af formuen. Endnu en fordel ved overdragelse til 

familiefonde er, at arvestrid forhindres, da det er vedtægtsbestemt til hvem der uddeles. Der 

er altså ingen arvinger som har indflydelse herpå.  

 

I Tyskland gives der to muligheder for at tilgodese familien - enten ved at stifte den ”rene” 

familiefond, hvor det kun er familien som er begunstiget, eller ved stiftelse af en almennyttig 

fond, hvor familien kan blive begunstiget med op til 1/3 af indkomsten ved uddelinger.   Da de 

rene familiefonde har overvejende privat karakter, kan denne type fonde naturligvis ikke 

nyde godt at fordelagtige skatteregler. Familiefonde i Tyskland skal derfor blandt andet 

beskattes af al sin indkomst, samtidig med at der hver 30. år er indført arveafgift på formuen.   

 

5.11 Sammenfatning 

Overordnet set, adskiller den løbende beskatning af fonde i Danmark, sig ikke væsentligt fra 

de lande som er medtaget i undersøgelserne. Dog kan det udledes fra analysen, at Danmark, i 

forbindelse med overdragelse af et selskab til en fond, beskatter stifter og fond hårdt i forhold 

til Sverige, Norge, Tyskland og Østrig. 

 

Da fondskonstruktionen er særligt anvendt både i Tyskland og Østrig, finder vi disse to lande 

særligt interessante at sammenligne os med.  

 

Tysklands tilgang til fonde med familieformål, er langt lempeligere, end vi kender det i 

Danmark. Vi er af den overbevisning, at en sådan tilgang, kan fremhæve lysten til at 

generationsskifte til en fond. 

 

                                                        
178 http://nachfolgewiki.de/index.php/Hauptseite 
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Det har været vanskeligt, at finde information om hvorvidt successionsadgang tillades i andre 

lande. Dog ved vi, at Norge tillader dette, uden at der sker efterfølgende beskatning ved 

afståelse af de aktier, der er succederet i.  
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6. Vores forslag til en fondsmodel med successionsadgang 

Efter grundige analyseforarbejder, mener vi nu, at have opnået den nødvendige basisviden og 

inspiration på området, for at kunne komme med et konkret forslag til en fondsmodel med 

successionsadgang. I afhandlingens forløb har vi løbende gjort os overvejelser omkring, hvilke 

elementer, der kunne være relevante, at medtage i en sådan model. 

 

Nedenfor har vi opstillet vores endelige forslag til en model, som vi mener bedst muligt 

opfylder samfundets behov på området. 

 

 

 

 

Henvisning Elementer i vores model

1 Fysiske personers overdragelse af virksomhed i selskabsform

1 Den overdragne virksomhed må ikke være en "pengetank" dog tilladt at overdrage ejendomsselskaber

1 Kun overdragelse med succession til erhvervsdrivende fonde

1 Fondens primære formål: eje og drive den overdragne virksomhed gennem en bestemmende kapitalandel

1 Fonden kan sekundært have almennyttige formål

1 Mulighed for at overdrage op til 49,9 % til eks. familie

1 Mulighed for støtte til bestemte familiemedlemmer (max 1/3)

2 Fonden skal være skattepligtig til Danmark

2 Aktieoverdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital

2 Mulighed for succession både ved arv og gave (vederlagsfrit)

2 15 % i overdragelsesafgift med mulighed for henstand

2 Passivpost beregnes til reduktion af overdragelsesafgift

2 Værnsregel mod overdragelse ved brug af holdingkonstruktion

2 Evt. negativ skattemæssig anskaffelsessum på de overdragne kapitalandele, skal udlignes før succession

3 Aktieavance ved afståelse af datterselskabsaktier skal forblive skattefri (10-årigt holdingkrav)

3 Udbytte fra datterselskabet til fonden skal forblive skattefri (10-årigt holdingkrav)

3 Transparensreglen kan stadig anvendes

Kilde: Egen tilvirkning
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I det efterfølgende vil vi uddybe ovenstående elementer, opdelt i følgende tre hovedområder: 

 

1. Formålsbestemmelse samt krav til hvad der kan og skal overdrages 

2. Skatter og afgifter ved overdragelse til fonden 

3. Efterfølgende løbende beskatning af fonden   

 

Gennemgangen vil både indeholde en forklaring af de forskellige elementer, samt de 

overvejelser vi har gjort os ved valg af disse. 

 

6.1 Formålsbestemmelse samt krav til hvad der kan og skal overdrages 

Modellen vedrører fysiske personers overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervs-

drivende fond. Den overdragne virksomhed skal være i selskabsform, da det må forventes, at 

en virksomhed, som overvejes overdraget til erhvervsdrivende fond, må være af en vis 

størrelse, og derfor højst sandsynligt allerede er drevet i selskabsform. Såfremt dette ikke er 

tilfældet, volder det ikke de store problemer at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

Fondens primære formål skal være at eje og drive den overdragne virksomhed, således at 

virksomhedsdriften vægtes højest. Fonden kan sekundært have almennyttige formål og 

familieformål (maks. 1/3 af årets indkomst).   

 

På lige fod med Skatteministeriets model, skal fonden mindst have 50,1 % af både stemmerne 

og aktiekapitalen i det overdragne selskab, og det er dermed ikke tilstrækkeligt blot med 

bestemmende indflydelse i form af stemmeflertallet. Dette gøres ud fra en betragtning om, at 

det rent faktisk er fonden, der driver selskabet videre via stemmeflertallet, og at der kommer 

mest muligt udbytte op til fonden, via fondens ejerandele.   

 

Efter vores forarbejder, ser vi et behov for muligheden om at begunstige familiemedlemmer, 

da en sådan konstruktion kan gøre fondsmodellen mere attraktiv for stifter. Her opnås der 

både en sikker og professionel videreførelse af stifters ”livsværk” samtidig med, at familien på 

lang sigt kan profitere herfra. Samfundsmæssigt, ville det naturligvis være det mest optimale, 

hvis ingen familiemedlemmer blev begunstiget, men vi anser dog ikke dette for værende 
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attraktivt for overdrageren, hvorfor vi ser en risiko for, at generationsskiftet i så fald ville ske 

direkte til livsarvinger i stedet for til en fond. Dette kan ske enten ved overdragelse af op til 

49,9 % af kapitalandelene i virksomheden, eller ved tilføjelse af familieformål i fundatsen. Vi 

mener her, at hvis man skatteretligt kan acceptere, at der må opbygges en værdistigning for 

49,9 % til fordel for familien, som Skatteministeriet gør i deres model, så bør man også kunne 

acceptere familieformål, dog med et krav om, at samtlige kapitalandele overdrages til fonden. 

Såfremt der vælges familieformål via fundatsen, er det derfor et krav, at hele aktiekapitalen 

overdrages til fonden, og med inspiration fra Tysklands model, skal det maksimalt være tilladt 

at uddele 1/3 af årets indkomst til familien. Yderligere mener vi, at det kan forsvares, at 

tillade familieformål i fonden, set i lyset af den hårdere beskatning, som familiemedlemmer 

udsættes for, ved uddelinger.  

 

I vores model, er det altså muligt at begunstige familie enten ved overdragelser af aktier, eller 

ved indarbejdelse af familieformål. Nedenfor illustreres den skattemæssige forskel på 

begunstigelse til familie, henholdsvis ved uddelinger og ved udlodning af udbytter179. Det er i 

eksemplet antaget, at L27 vedtages, da vi anser dette for højst sandsynligt: 

 

Af ovenstående eksempel fremgår det, at forskellen på, om familien bliver begunstiget via 

uddelinger (54,4 % i samlet skat) eller udbytter (54,8 % i samlet skat), er minimal. 

                                                        
179 I regneeksemplet uddeles/udloddes hele indkomsten til familiemedlemmer, og der er dermed ikke taget højde for 
begrænsningerne i vores model, herunder maksimalt 1/3 til familieformål og maksimalt 49,9 % ejerskab af kapitalandele. 
Dette er gjort for at gøre eksemplerne sammenlignelige.  

 Familieformål  Aktier til 

familie 

Fond

Øvrige fondsindtægter 1.000.000           1.000.000           
Uddeling familie - ej fradrag L27 -780.000             -                        
Skattepligtig indkomst 1.000.000          1.000.000          

Selskabsskat 22 % -220.000             -220.000             
Resultat efter skat 780.000             780.000             

Udlodning til familie -                        -780.000             

Beskatning modtager

Uddeling/udbytte 780.000               780.000               
L27 - 80 % medregnes 624.000               -                        
Skatteprocent 51,95% 42%
Indkomstskat/aktieskat 324.168               327.600               

Udbetalt 455.832               452.400               

Skat i alt 544.168             547.600*

Kilde: Egen tilvirkning

* I eksemplet antages at familien overtager aktierne med succession, hvorfor der er

en udskudt skat som man skal have med i overvejelserne. Da vi ikke kender 

størrelsen heraf, er den ikke medtaget i vores beregning.
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Godt nok har fonden ikke længere fradrag for uddelinger til familie, såfremt L27 vedtages180, 

men til gengæld medtages kun 80% af uddelingen i beskatningsgrundlaget hos modtager.  

 

Rent skattemæssigt, er der derfor ikke den store forskel på, om der overdrages aktier til 

familiemedlemmer, fremfor at formålsbegunstige dem. Dog kan begrænsningen på maksimalt 

1/3 til familieformål, holdt op imod muligheden for overdragelse af op til 49,9 % af aktierne 

til familie, resultere i en forskel rent nominelt i fremtidige udbetalte beløb.  Vi ser alligevel 

fordele ved familiefonde, da formuen ikke kan spredes ved, at arvinger sælger deres aktier, 

som følge af deres bestemmelsesret, og dermed sælger ud af formuen, ligesom arvestrid 

forhindres, da det er vedtægtsbestemt, til hvem der uddeles. Ligeledes skal man huske på, at 

ved overdragelse af aktier, sker der afgiftspålæggelse181 hver gang aktierne overdrages til 

næste generation182. Dog kan bestemmelsesretten, som følge af en aktieoverdragelse til 

familiemedlemmerne, også være en fordel. Et eksempel herpå, kunne være noget lignende en 

ny finanskrise, hvor fonden, som følge af manglende indtjening og likviditet, ikke vil foretage 

uddelinger i en periode. I et sådan tilfælde kan familiemedlemmerne vælge at sælge ud af 

aktierne, og har på den måde stadig en form for økonomisk sikkerhedsnet – selvfølgelig kun 

såfremt aktierne på dette tidspunkt har en værdi.  

 

Da der er fordele og ulemper ved begge begunstigelsesmuligheder, har vi derfor indarbejdet 

begge muligheder i vores model, således det er op til stifter, at vælge hvilket alternativ, der 

opfylder hans/hendes behov bedst.  

 

I begrebet ”erhvervsvirksomhed” er pengetanke normalt ikke indeholdt. Vi vil dog modificere 

begrebet i vores model, således overdragelse af virksomheder med ejendomsporteføljer 

tillades. Dette begrunder vi med, at det, i ejendomsselskaber, er sværere at skaffe likviditet til 

avancebeskatningen, da ejendomme er langt mindre omsættelige end eks. værdipapirer. Dog 

vil vi kun tillade overdragelse af et ejendomsselskab, til en fond med succession, såfremt 

fonden sekundært har almennyttige formål. Der kan argumenteres for, at ejendomsselskaber 

                                                        
180 Se afsnit 2.4.1 Uddelinger 
181 Se afsnit 3.3.1 Opgørelse af gaveafgift og 3.4.1 Opgørelse af boafgift 
182 Såfremt aktierne overdrages uden succession, vil der ske avancebeskatning 
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kun bidrager med et mindre antal arbejdspladser. Her skal man dog huske på, at der sagtens 

kan være masser af arbejdspladser og aktivitet i ejendomsselskaber, hvis man eksempelvis 

ser på shopping centre o.l.  

 

Da man typisk ikke har det samme tilhørsforhold til en ejendomsportefølje, set i forhold til 

andre aktiviteter, ser vi en risiko for, at ejendomsporteføljen i datterselskabet blot sælges fra 

efter overdragelsen, og der i stedet investeres i værdipapirer, således den overdragne 

virksomhed alligevel bliver indbegrebet af en pengetank. Såfremt der succederes i 

ejendomsselskaber, skal det derfor være et krav, at hovedaktiviteten ikke ændres i selskabet. 

Gøres dette alligevel, ved at ejendommene sælges, uden at der reinvesteres i en ny 

ejendomsportefølje indenfor en passende tidshorisont, skal den oprindelige skattefrihed 

bortfalde183.  

 

6.2 Skatter og afgifter ved overdragelse til fonden 

Successionsadgangen omfatter både overdragelse ved gave og arv. Den del af overdragelsen, 

der går til fonden, skal være vederlagsfri. Eventuel nettovederlæggelse184 fra aktier, der ikke 

overdrages til fonden, må ikke overstige den skat, som fonden succederer i. 

 

Som i Skatteministeriets model, skal aktieoverdragelsen tilfalde fondens grundkapital, og vil 

være skattefri, hvilket harmonerer med de gældende regler for gavebeskatning i fonde, som 

ikke er familiefonde. Dog vil en eventuel tilføjelse af familieformål i fundatsen, efter de i afsnit 

6.1 opstillede krav hertil, ikke medføre den sædvanlige afgift på 20 % af 

overdragelsens/gavens markedsværdi i vores model, som det ellers normalt gør i 

familiefonde.  Her vil vi igen fremhæve, at man i Skatteministeriets model skatteretligt har 

accepteret, at der må opbygges en værdistigning for 49,9 % til fordel for familien, hvorfor vi 

ikke ser noget problem i ovenstående, så længe 100 % af aktierne overdrages til fonden. 

Dermed undgås en situation, hvor der både uddeles 1/3 til familiemedlemmer, samtidig med 

at de opnår afkast fra op til 49,9 % af aktierne i form af udbytter og værdistigninger. En 

                                                        
183 Fonden vil her skulle betale den avanceskat der ville være fremkommet på overdragelsestidspunktet, såfremt succession 
ikke fandt sted 
184 Se afsnit 4.2 Elementer i Skatteministeriets model under Ad A og B 
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efterfølgende overførsel til fondens frie kapital vil være skattepligtig, med mindre formålet 

hermed er at dække underskud i fonden, som ikke indirekte stammer fra uddelinger.  

 

Det er, efter vores mening, ikke sandsynligt, at fonden nogensinde afstår de overdragne aktier 

igen og for at undgå, at modellen dermed bliver helt skatte- og afgiftsfri, vil vi beholde en 

overdragelsesafgift som forslået af Skatteministeriet – dog kun på 15 %, således modellen 

harmonerer med afgiften ved gaver eller arv til livsarvinger. Ligeledes begrundes afgiften 

med, at det i vores model er muligt at tilføje familieformål, hvor vi nu har fjernet den normale 

afgiftssats på 20 % på gaver til grundkapitalen.   

 

Modellen giver mulighed for en henstandsordning på op til 15 år, efter de samme regler, som 

ved betaling af bo- og gaveafgift, således man sikrer, at fonden har den likviditet, der kræves 

til afgiftsbetalingen.  

 

I EU-kommissionens henstilling fra 1994185, anbefales alle EU-lande at reducere eller helt at 

fjerne den skat, der opkræves i forbindelse med et generationsskifte, blandt andet ud fra en 

betragtning om styrket konkurrenceevne for de enkelte EU-lande. 

 

Danmark er det eneste land, der endnu ikke har lempet arve- og gaveafgiftsreglerne186. Vi så 

naturligvis helst, at vi helt kunne undgå en overdragelsesafgift i vores model, da Danmark 

dermed ville blive stillet bedre konkurrencemæssigt i EU. Men så længe der stadig er en bo- 

og gaveafgift, ved overdragelse af virksomheder med succession til fysiske personer, vil vi 

ikke fjerne afgiften, da vi gerne vil sikre balance, i forhold til reglerne om succession ved 

familieoverdragelser187. Samtidig er der provenumæssige overvejelser, som man ligeledes 

skal have i baghovedet. Se afsnit 6.4. for vores overvejelser herom.  

 

Så længe vores model indebærer en overdragelsesafgift, er der risiko for, at den tidligere 

omtalte holdingkonstruktion, blot vil blive anvendt, for netop at opnå en helt skatte- og 

afgiftsfri overdragelse af en dattervirksomhed til en fond. Vi mener det er en urimelig 
                                                        
185 Se afsnit 5.8 Beskatning af arv og gave 
186 Der har dog været meget fokus på nedsættelse af bo- og gaveafgiften. Dette vil blive nærmere omtalt i vores 
perspektivering  
187 Se mere herom i vores perspektivering i kapitel 8 
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vilkårlighed, at noget accepteres, på skattemæssigt lempeligere vilkår, end hvad der var 

tiltænkt, bare ved at have en bestemt virksomhedsstruktur. Vi vil derfor indføre en 

værnsregel, således denne metode ikke kan anvendes. Der er to aspekter her, der gør, at en 

sådan overdragelse er helt skatte- og afgiftsneutral. På den ene side er holdingselskabet ikke 

skattepligtig af en gevinst ved overdragelse af aktier i et datterselskab, i medfør af ABL §§ 4 A 

og 4 B. På den anden side er fonden ikke skattepligtig af overdragelser, der tilgår fondens 

grundkapital188.  

 

Vi ønsker ikke at gå ind og ændre ved skattefritagelsen, efter ABL §§ 4 A og 4 B, da vi her kan 

komme til at ramme nogle dispositioner, som ikke er vores formål med en værnsregel. I stedet 

vil vi regulere på fondens modtagerside, og her pålægge en fast afgift på 15 %, når en fond 

modtager en gave eller arv i form af aktier til grundkapitalen. På den måde, kan det lade sig 

gøre, at beholde en overdragelsesafgift i vores model, da fonden, som følge af værnsreglen, nu 

vil blive opkrævet denne i alle situationer. 

 

Ved beregning af overdragelsesafgiften, gives der nedslag i beregningsgrundlaget, i form af en 

passivpost på 22 %, således det harmonerer med de øvrige muligheder for overdragelse med 

succession189. 

 

Det er et krav, at den erhvervsdrivende fond skal være skattepligtig til Danmark. Som 

fremhævet i afsnit 4.4 EU-retlige overvejelser, kan dette krav forsvares i et tvunget alment 

hensyn, da der er direkte sammenhæng mellem successionsadgangen og 

overdragelsesafgiften, ligesom det skal sikre en afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne. Såfremt successionsadgangen kunne 

anvendes ved overdragelse til en udenlandsk fond, ville der opstå en mulighed for at flytte 

midler ud af dansk beskatningskompetence. 

 

Såfremt overdragerens skattemæssige anskaffelsessum er negativ, ved overdragelsen til 

fonden, skal overdrageren udligne denne negative værdi, inden der kan ske succession, 

således overdrager ikke har mulighed for at ”parkere” en latent skattebyrde i fonden.  

                                                        
188 Se afsnit 2.3.3. Gaver 
189 Se afsnit 3.3.2 Beregning af passivpost ved gave og 3.4.3 Beregning af passivpost ved arv 
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6.3 Efterfølgende løbende beskatning af fonden   

Vi vil gerne undgå, at reglerne for den løbende beskatning af erhvervsdrivende fonde, 

afhænger af, hvordan fonden er stiftet, da dette blot vil føre til yderligere kompleksitet og 

uigennemskuelighed af fondsbeskatningsreglerne. Derfor vil en eventuel efterfølgende 

afståelse af de overdragne aktier, samt udbytter fra datterselskabet til fonden, fortsat være 

skattefritaget. På den måde undgår vi også, at fonden bliver skattepligtig af en eventuel 

værdistigning ud over værdien af virksomheden på overdragelsestidspunktet. I stedet opnår 

staten stadig provenu, som følge af overdragelsesafgiften, som normalt ikke betales ved 

alternative successionsmuligheder. 

 

Ved at beholde skattefrihed på udbytter fra datterselskabet, eliminerer vi ligeledes risikoen 

for en direkte dobbeltbeskatning, såfremt fonden ikke kan eller vil uddele de modtagne 

udbytter. Dette ser vi som en fordel, da det ofte vil være hensigtsmæssigt for fonden, at have 

en stor kapitalreserve til f. eks. at spare op og dække egne omkostninger, kunne opkøbe 

konkurrenter og yde tilskud m.v. 

 

Selvom det, rent fondsretligt, er vanskeligt for fonden at sælge de overdragne aktier igen, vil 

vi indarbejde et holdingkrav på de overdragne aktier på 10 år, således vi med sikkerhed kan 

undgå, at aktierne sælges videre, kort tid efter modtagelsen. Som gennemgået i afsnit 5.8, ses 

en lignende ordning i Holland og Tyskland, hvor der gælder et holdingkrav på henholdsvis 5 

år og 5 - 7 år.  

 

Vi er ikke er enige i, at erhvervsdrivende fonde, hvis primære formål er at eje og drive den 

overdragne virksomhed, ikke kan anvende transparensreglen190, hvorfor denne tillades i 

vores model, såfremt fonden sekundært har almennyttige formål. Selvfølgelig vil det beløb, 

der kan overføres via transparensreglen, være begrænset af størrelsen på de almennyttige 

uddelinger. I SLSK § 3, stk. 4 om transparensreglen er det et krav for anvendelse heraf, at 

fonden ejer mindst 75 % af kapitalen i datterselskabet. Dette vil betyde, at overdrages 49,9 % 

af aktierne til familiemedlemmer, kan transparensreglen selvfølgelig ikke anvendes. Såfremt 

                                                        
190 Se afsnit 4.2 Elementer i Skatteministeriets model under Ad O. 
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der tilføjes familieformål i fonden, vil uddelinger hertil selvfølgelig heller ikke være omfattet 

af transparensreglen.   

 

6.4 Provenumæssige overvejelser 

I arbejdsgruppens vurderinger om overholdelse af provenurammen, nævner de, at en 

overdragelsesafgift på 15/16 %191 vil forhøje budgettet med 60 mio. kr. årligt. Ved første 

øjekast, kunne man derfor fristes til at konkludere, at vores model, med en overdragelsesafgift 

på 15 %, overholder regeringens opdaterede forslag på en budgetramme på 360 mio. kr. 

årligt. Dog skal det her pointeres, at overdragelsesafgiften ikke er det eneste parameter, vi har 

skruet på. I vores model indrømmes ligeledes en passivpost, ved beregning af 

overdragelsesafgiften, ligesom vi ikke beskatter efterfølgende aktieavancer og udbytter fra de 

overdragne aktier.  

 

Vi vurderer dog ikke det store tab ved manglende beskatning af aktieavancen, da både vi og 

arbejdsgruppen ikke forventer, at de overdragne aktier sælges igen. Ligeledes må man gå ud 

fra, at arbejdsgruppen ikke har indregnet væsentligt provenu fra beskatning af udbytter i 

deres beregninger, da de jo pointerer, at skatten på udbytterne udlignes, hvis fonden bare 

sørger for at uddele de modtagne udbytter.  

 

Indrømmelse af passivposten i vores model, vil alt andet lige resultere i et mindre provenu til 

staten, sammenlignet med arbejdsgruppens model. Her vil vi dog henvise til L71 om 

nedsættelse af konsolideringsfradraget fra 25 % til 4 % samt stor sandsynlighed for 

vedtagelse af L27 om fjernelse af fradrag for ikke-almene uddelinger. Disse ændringer i den 

løbende fondsbeskatning, er der ikke taget højde for i arbejdsgruppens beregninger, hvorfor 

vi vurderer at kunne hente noget at det tabte provenu her.  

 

Det er ligeledes vigtigt, at tage den langsigtede økonomiske fordel i betragtning, der er ved 

bibeholdelse af virksomhederne, herunder det provenu der opstår ved opkrævning af 

selskabsskatter og indkomstskatter.  

                                                        
191 15 % hvis overdrager betaler afgiften og 16 % hvis fonden betaler afgiften 
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7. Konklusion  

Efter afhandlingens gennemgang og analyse af relevant gældende ret for generationsskifte, 

fondsbeskatning samt af Skatteministeriets forslag til en ny fondsmodel med 

successionsadgang, kan vi konkludere, at det fremsatte forslag, ikke er tilstrækkelig attraktivt 

og anvendeligt - hverken for virksomhedsejeren eller for den erhvervsdrivende fond. 

 

Dette skyldes først og fremmest, at Skatteministeriet, i deres model, har indarbejdet en række 

værnsregler, for erhvervsdrivende fondes løbende beskatning, som ikke gælder for 

eksisterende erhvervsdrivende fonde. Disse værnsregler indebærer bl.a. at:  

 

- Transparensreglen efter SLSK § 3, stk. 4 kan ikke anvendes. Dermed kan fondens 

eventuelle almennyttige uddelinger ikke fratrækkes i datterselskabets indkomst, og 

der bliver dermed mindre overskud til uddelinger til almennyttige formål i sidste ende.  

- En eventuel efterfølgende afståelse af de overdragne aktier gøres skattepligtig for 

fonden, som dermed bliver skattepligtig af en eventuel værdistigning, ud over værdien 

af virksomheden på overdragelsestidspunktet. 

- Der indføres skattepligt på udbytter fra datterselskabet til fonden, hvilket medfører en 

dobbeltbeskatning i de situationer, hvor fonden ikke kan eller vil uddele samtlige 

udbytter, modtaget fra datterselskabet   

 

Ovenstående værnsregler medfører, at fonde, stiftet med Skatteministeriets model, stilles 

væsentlig ringere end de allerede eksisterende erhvervsdrivende fonde. 

 

Yderligere harmonerer Skatteministeriets model ikke med de nuværende muligheder for 

generationsskifte med succession ved gave eller arv til livsarvinger, som vi vurderer for 

værende det mest nærværende alternativ for overdrager. Dette er med til at gøre denne 

model mindre attraktiv for virksomhedsejeren. Her tænkes der specifikt på den 

overdragelsesafgift på 16 %192, som Skatteministeriet forslår, hvor det ikke er muligt at 

fratrække en passivpost i afgiftsgrundlaget. Vi har yderligere konstateret, at de gældende 

                                                        
192 Med en forudsætning om, at fonden betaler afgiften (15 % hvis overdrager betaler) 
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fondsbeskatningsregler i forvejen er præget af manglende harmonisering ved gave 

henholdsvis arv. 

 

Nedenfor er belyst forskellen, ved overdragelse af aktier, henholdsvis til en fond med de 

gældende regler, til en fond med skatteministeriets model og til en livsarving, både ved gave 

og arv: 

 

Til grundkapitalen, 

ved stiftelse 

Nugældende 

regler* 

Skatte-

ministeriets 

model 

Overdragelse 

til børn 

Gave:       

Avanceskat 42 % 0 % 0 % 

Afgift** 0 % 16 % 11,7 % 

Samlet skat 42 % 16 % 11,7 % 

        

Arv:       

Avanceskat 42 % 0 % 0 % 

Boafgift*** 21 % 16 % 11,7 % 

Samlet skatteprocent 63 % 16 % 11,7 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

* For fonde der ikke har familieformål og ikke er udelukkende almennyttige 

**Bo- og gaveafgift (overdragelse til børn) er fratrukket passivpost (100 - 22)*15 % = 11,7 % 

Der er ikke taget hensyn til bundfradrag på 62 t.kr. 

***Boafgift (nugældende regler) beregnet (100-42)*36,25 % = 21 % 

 

Af ovenstående fremgår det, at der, med Skatteministeriets model, nu er harmonisering i 

reglerne for gave henholdsvis arv193, men modellen harmonerer stadig ikke med alternative 

generationsskiftemuligheder.  

 

Selvom en overdragelsesafgift på 16 % er en lempelse, set i forhold til de forhenværende 42 % 

i avancebeskatning, vurderer vi, at Skatteministeriets model ikke vil blive anvendt, i alle de 

tilfælde, hvor det i stedet er muligt, som følge af en simpel holdingkonstruktion, at overdrage 

en dattervirksomhed til en fond helt skatte- og afgiftsfrit. 

 

                                                        
193 Det skal her pointeres, at harmoniseringen kun foreligger ved selve overdragelsen af aktierne med succession, i 
forbindelse med stiftelsen. Der mangler stadig harmonisering af de løbende gaver/arv, som fonden modtager. Behandlingen 
af disse løbende donationer er dog ikke nærmere relevant for vores afhandling.     
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Yderligere vurderer vi, at en øget fleksibilitet i mulighederne for begunstigelse af 

overdragerens familiemedlemmer, vil være attraktivt for overdrager.   

 

Efter en analyse af Skatteministeriets fondsmodel, sammenholdt med relevante artikler på 

området samt indsamling af inspiration fra udlandet, mener vi, at en attraktiv og anvendelig 

fondsmodel bør indeholde følgende elementer:  

 

Der er her lagt vægt på, at den efterfølgende løbende beskatning i fonden harmoniserer med 

gældende beskatning for tidligere stiftede erhvervsdrivende fonde, hvilket vi vurderer som 

værende mest attraktivt for fonden.   

 

Henvisning Elementer i vores model

1 Fysiske personers overdragelse af virksomhed i selskabsform

1 Den overdragne virksomhed må ikke være en "pengetank" dog tilladt at overdrage ejendomsselskaber

1 Kun overdragelse med succession til erhvervsdrivende fonde

1 Fondens primære formål: eje og drive den overdragne virksomhed gennem en bestemmende kapitalandel

1 Fonden kan sekundært have almennyttige formål

1 Mulighed for at overdrage op til 49,9 % til eks. familie

1 Mulighed for støtte til bestemte familiemedlemmer (max 1/3)

2 Fonden skal være skattepligtig til Danmark

2 Aktieoverdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital

2 Mulighed for succession både ved arv og gave (vederlagsfrit)

2 15 % i overdragelsesafgift med mulighed for henstand

2 Passivpost beregnes til reduktion af overdragelsesafgift

2 Værnsregel mod overdragelse ved brug af holdingkonstruktion

2 Evt. negativ skattemæssig anskaffelsessum på de overdragne kapitalandele, skal udlignes før succession

3 Aktieavance ved afståelse af datterselskabsaktier skal forblive skattefri (10-årigt holdingkrav)

3 Udbytte fra datterselskabet til fonden skal forblive skattefri (10-årigt holdingkrav)

3 Transparensreglen kan stadig anvendes

Kilde: Egen tilvirkning
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Yderligere harmoniserer vores model med de gældende regler for overdragelse til 

livsarvinger ved gave og arv, ligesom fleksibiliteten, ved begunstigelse af overdragerens 

familie, er øget, hvilket vi vurderer som værende mest attraktivt for overdrageren.   

 

Med en værnsregel som skal hindre et holdingselskabs overdragelse af et datterselskab til en 

fond, helt skatte- og afgiftsfrit, sikrer vi, at staten, i alle tilfælde, opnår et provenu, i form af en 

overdragelsesafgift på 15 % (11,7 % efter brug af passivpost). Her skal det fremhæves, at vi i 

vores model ikke avancebeskatter fonden ved en eventuel efterfølgende afståelse af de 

overdragne aktier, da vi først og fremmest anser det for højst usandsynligt, at dette kan lade 

sig gøre rent fondsretligt, ligesom vi som sagt ønsker, at de nyetablerede erhvervsdrivende 

fondes løbende beskatning harmonerer med eksisterende erhvervsdrivende fonde. Når vi har 

valgt at beholde en overdragelsesafgift, er det med en begrundelse om, at vores model skal 

harmonere med alternative generationsskifte-muligheder, ligesom vi ikke kan lukke øjnene 

for visse provenumæssige overvejelser.   

 

For at sikre, at vores model ikke kan anvendes til skatteundgåelse, i og med vi ikke avance-

beskatter et efterfølgende salg af de overdragne aktier, har vi indsat et holdingkrav på 

aktierne på 10 år for fonden.    

 

Vi mener, at vores ovenstående sammensætning af en fondsmodel, vil være den mest 

attraktive og anvendelige for både virksomhedsejer/overdrager og den erhvervsdrivende 

fond, hvorfor vi tror på, at en indførelse af denne, igen vil føre til nye fondsstiftelser med 

erhvervsformål i fremtiden. Dette vurderer vi, vil bidrage med en betydelig forskel for både 

velfærden, sikring af danske arbejdspladser, innovationen og konkurrenceevnen i Danmark 

og dermed opfylde samfundets behov herfor. 
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8. Perspektivering 
 
Ny erhvervsfondslov pr. 1. januar 2015 

Den 1. januar 2015 trådte den nye Erhvervsfondslov i kraft194, som i høj grad er inspireret af 

Erhvervsfondsudvalgets rapport195. I hovedtræk har loven særligt fokus på følgende fire 

områder196: 

  

- En generel modernisering af loven for erhvervsdrivende fonde på linje med 

Selskabsloven 

- Øget åbenhed om bestyrelsens aktiviteter og uddelinger 

- Forøget gennemsigtighed i ledelsen i form af anbefalinger for god fondsledelse 

- Øget krav til revisors rolle og en styrkelse af fondsmyndighedernes tilsyn. 

 
Yderligere skal alle bestyrelsesmedlemmer og ’særligt begunstigede personer197’, registreres i 

cvr-systemet som ’reelle ejere198’ fra første halvdel af 2017. Dette sker som følge af lov om 

registrering af reelle ejere199, som træder i kraft som en del af EU’s hvidvaskningsdirektiv. Det 

skal her nævnes, at stramningen kun får en effekt på ikke-erhvervsdrivende fonde, da 

bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde, allerede er registreret på denne måde.  

 

De ovenstående ændringer er en klar retning mod tungere administrative byrder for fonde i 

Danmark, og kan på nogen områder virke mere eller mindre uoverskuelige. Set i 

sammenhæng med de skærpede regler på skatteområdet for fonde, herunder sænkning af 

konsolideringsfradrag og forslag om ophævelse af fradrag for ikke-almennyttige uddelinger, 

kunne det tolkes som en modvillighed mod fonde, fra politikernes side, og et aspekt man skal 

have med i sine overvejelser, inden man stifter en fond. Dog kan man også vælge, at se det fra 

den positive side, og i stedet have fokus på, at de nye tiltag kan være med til at 

professionalisere bestyrelsesarbejdet i fondene. Dermed ikke sagt, at bestyrelsesarbejdet i de 
                                                        
194 Bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014  
195 Erhvervsfondsudvalget (2012) ‘Rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde’, Erhvervsstyrelsen 
196 Lovforslag L 154, Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 

197 Personer som modtager fondenes uddelinger 
198 Da fonde er selvejende, er der dermed ingen ejere. ”Reelle ejere” i fonde er derfor defineret som de personer, som på 
anden måde har kontrol eller som modtager midler fra fonden  
199 L 94 (2015-16), Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om 

erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. 
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erhvervsdrivende fonde, indtil nu, har været uprofessionelt eller inkompetent udført, men de 

nye anbefalinger om god fondsledelse kan være med til at give fondsbestyrelser en hjælpende 

hånd med arbejdet – denne gang fra lovgivers side og ikke fra den afdøde stifter (den døde 

hånd). 

 

Alt i alt kan man således argumentere for, at der rent faktisk er tale om ganske fornuftige 

anbefalinger, som højst sandsynligt vil højne professionalismen af bestyrelsesarbejdet i 

mange erhvervsdrivende fonde, selvom det umiddelbart kan virke uoverskueligt ved første 

øjekast. 

 

Bo- og gaveafgift i fremtiden 

Da Venstre stadig sad i regeringen alene200, fremlagde de den såkaldte 2025 plan, hvor et af 

målene var, at forbedre vilkårene for generationsskifte af familieejede virksomheder. Som 

følge heraf, var det tidligere besluttet, at frem mod 2020 skulle afgiftssatserne reduceres til 5 

pct., ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed, til næste generation eller til en 

erhvervsdrivende fond. Frem mod 2025 var Venstre-regeringens ambition så at tage det 

sidste skridt, således at man helt afskaffede en hver form for generationsskifteskat, ved 

overdragelse af erhvervsvirksomheder201. 

 

Forhandlingerne om 2025 planen blev dog udsat202, og som følge af at trekløverregeringen (V-

LA-K) er blevet dannet, er den nu skudt helt til hjørne, da der nu skal udformes en opdateret 

plan på den nye regerings vegne. Vi mener dog alligevel, at det er relevant at have i 

baghovedet, at det har været på tale at fjerne bo- og gaveafgiften, da det er vigtigt, at 

generationsskifte til en fond harmonerer med alternative muligheder for generationsskifte 

med succession, hvis den skal være attraktiv og anvendelig for virksomhedsejeren.  

 

Som nævnt i kapital 5 om fonde i udlandet, er det allerede en realitet i mange andre lande i 

Europa, at en erhvervsvirksomhed kan overdrages helt skatte- og afgiftsfrit. Ligeledes 

anbefaler EU-kommissionen, at man følger trop, således et lands virksomheders 

                                                        
200 Der er ultimo november 2016 dannet en ny trekløverregering, den såkaldte V-LA-K regering. 
201 http://www.regeringen.dk/2025/helhedsplan-for-et-staerkere-danmark/ 
202 Bæksgaard A. og Arnfred C. E. (10.2016) ’Løkke Rasmussen udskyder sin 2025-plan for at undgå lynvalg’, Politikken 
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konkurrenceevne ikke forværres grundet reduceret egenkapital, som følge af diverse 

generationsskifteskatter.  

 

Ser man på den danske stats samlede indtægter for 2015, udgør bo- og gaveafgifter også kun 

ca. 0,5 % heraf203.   

 

 
                            Kilde: http://www.statistikbanken.dk/10163 

  

En fremtidig afskaffelse af skatter og afgifter ved generationsskifte er derfor ikke helt 

utænkeligt, og såfremt dette bliver en realitet, ville en fondsmodel, som foreslået i vores 

afhandling, skulle tages op til revision.  

 

 

  

                                                        
203http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=SKAT&
PXSId=201036&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 
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