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1 Summary 
As part of the Master of Science in Business Economics and Auditing at Copenhagen Business School, I have 

written this thesis as part of the final of this degree.  

Many Danish businesses will face a generational succession as the owner is getting closer to retirement age 

or other circumstances demands it. The demand of knowledge regarding a generational succession 

combined with new legislation has been the inspiration for this thesis. 

The purpose of this thesis is to address the options and consequences regarding the planning and 

implementation of succession regarding a family owned company within the family circle. 

The Danish tax-legislation is extensive and complex. The method chosen can have a large financial impact 

on the parties involved. This thesis strives towards enlighten advisers on these matters – and thereby 

addresses the laws regarding rules of succession and gift tax. The elder generation that wishes to transfer 

shares to the new generation, has certain needs and wishes depending on the particular situation – and 

likewise has the new generation.  

When certain requirements are fulfilled the successor can overtake the deferred tax on the transferred 

shares and thereby postpone the taxation of the handover. Furthermore legislation provides methods for 

valuation of the shares which has effect regarding the amount of liquidity essential to carry out the 

succession. The legislation also provides the opportunity to restructure the company which for example can 

change the amount of liquidity needed.  

Legislation also provides the possibility to transfer the shares either partly or fully as a gift to a family 

member.  Due to change of legislation in 2017 it is now possible to make use of a reduced gift tax if the 

rules of succession can be met.  

In addition to options provided by legislation, practice provides further options when implanting a 

generational succession. The AB-model and “Sale-back to the issuing company” , are also addressed  

A successful generational succession must consider all of the above mentioned.    

This thesis concludes that the subject is very complex and an optimal choice of implementation very much 

depends on the wishes and perquisites in a particular situation. 
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2 Indledning 
I Danmark er der ca. 60.000 familieejede virksomheder1. Disse spænder fra små en-mandsvirksomheder til 

store internationale koncerner. Tilsammen beskæftiger de direkte 6 ud af 10 privatansatte og er ansvarlig 

for 70 % af dansk eksport.2&3 Familieejede virksomheder udgør altså en markant andel af dansk erhvervsliv 

og Skatteminister Karsten Lauritzen omtaler dem som ”rygraden i dansk økonomi”.4 Det anslås, at 23.000 af 

de familieejede virksomheder i Danmark der omfatter ca. 300.000 arbejdspladser i de kommende år vil 

kunne stå overfor et generationsskifte.5  Disse virksomheder skal i fremtiden tage stilling til et 

generationsskifte – som ikke altid er glidningsfrit. Der har i de senere år været fokus på generationsskifte af 

de familieejede virksomheder – ikke mindst pga. lobbyarbejde fra netværksgruppen Vækst I Generationer. 

Denne øgede opmærksomhed har resulteret i lovændringen nr. 683 af 8. juni 2017 med ikrafttrædelse den 

1. juli 2017. Loven har til formål, at forbedre rammevilkårene for generationsskifte af familieejede 

erhvervsvirksomheder som led i regeringens mål om afskaffelse af bo-og gaveafgiften i 2025.6&7  

Denne opgave vil beskæftige sig med et generationsskifte anno 2017. Afhandlingen vil behandle 

muligheden for, at gennemføre et generationsskifte indenfor familiekredsen og inddrage 

generationsskiftemodeller.  Der anvendes en fiktiv case-virksomhed for, at illustrere løsningsforslag. 

3 Problemstilling 
Et generationsskifte er en kompliceret og kan være en langvarig proces, der tvinger virksomhedsejeren til, 

at gøre sig tanker om fremtiden. Der er ofte svære beslutninger der skal tages, og det er ikke altid en nem 

proces for en virksomhedsejer, at påtage sig. Derfor vil virksomhedsejeren forhåbentlig af egen vilje 

involvere sine rådgivere og løbende drøfte de muligheder og tanker som vedkommende har. En ting er 

virksomhedsejerens og familiens ønsker - noget andet er hvordan de kan få disse ønsker opfyldt.  

Med indførelse af Lov nr. 683 er der foretaget ændringer der kan have konsekvenser for et 

generationsskifte. Derfor findes det relevant, at kigge på hvordan et generationsskifte kan forløbe efter 

ikrafttrædelsen af de nye regler. 

                                                           
1
 (Vækst i Generationer, 2017) 

2
 (Skatteministeriet, 2017) 

3
 (Skatteministeriet, 2017) 

4
 (Skatteministeriet, 2017) 

5
 (Forslag til lov om ændring af bogaveafgiften og forskellige andre love) s. 7. 

6
 (Lov om ændring af boafgiftsloven og andre forskellige love, 2017) 

7
 (Skatteministeriet, 2017) 
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3.1 Problemformulering 

Som nævnt ovenfor står virksomhedsejere overfor en situation, hvor de har (burde have) overvejelser om 

et generationsskifte men ikke i praksis har kendskab til hvordan et sådant skal gennemføres eller hvad 

konsekvenserne er.  

Der vil være mange overvejelser, både de såkaldte bløde værdier og de mere hårde kontante, herunder 

hvad vil det koste i skat og afgifter. 

Afhandlingen vil have som hovedformål, at behandle de muligheder og konsekvenser der er ved, at 

tilrettelægge/gennemføre et generationsskifte anno 2017 af et familieejet selskab indenfor familiekredsen i 

levende live.  

Derudover er følgende underspørgsmål opstillet:  

 Hvordan gennemføres et generationsskifte? 

 Hvilke ændringer medfører indførelsen af Lov nr. 683? 

 Hvordan værdiansættes unoterede aktier ved en overdragelse mellem interesseforbundne parter? 

 Hvilke generationsskiftemodeller kan anvendes ved en overdragelse? 

 Hvilke skatte- og gaveafgiftsmæssige konsekvenser er der ved modellerne? 

 Er der en løsningsmodel som er mere velegnet end andre løsningsmodeller? 

 For en fiktiv case-virksomhed at komme med løsningsforslag, hvor udvalgte modeller og deres 

skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser beregnes.  

3.2 Afgrænsning 

Formålet med afhandlingen er at belyse de muligheder der er for, at gennemføre et generationsskifte i 

levende live indenfor familien. Jeg vil derfor afgrænse mig fra at behandle dødsboer. Derudover er der 

fokuseret på dansk lovgivning og udelukkende selskaber samt personer der er tilhørende og fuldt 

skattepligtige til Danmark.  

Der vil blive fokuseret på virksomheder i selskabsform og overdragelse af unoterede aktier til næste 

generation - og ikke overdragelse eller omdannelse af en personligt drevet virksomhed eller privat formue.  

Ydermere vil afhandlingen ikke behandle arvemæssige forhold vedrørende fordeling af formue til arvinger 

idet der alene vil være forudsat en arving. Derudover vil der afgrænses fra at behandle de involverede 

parters privatøkonomi. 

Afhandlingen vil have fokus på de skatte- og gaveafgiftsmæssige forhold ved et generationsskifte mens de 

bløde værdier, strategiske overvejelser samt finansiering vil kun blive behandlet indledningsvist.  
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Der er afgrænset fra, at behandle de selskabsretlige aspekter. Der er dog medtaget selskabsretlige forhold 

når det er blevet vurderet, at dette er naturligt samt relevant med de skatteretlige aspekter.  

Der ønskes ikke med afhandlingen at give en uddybende teoretisk beskrivelse af de 

værdiansættelsesmodeller der er anvendt i pågældende vejledninger og cirkulærer eller redegøre for alle 

modellerne men alene, at forholde sig til de vigtigste modeller og deres karakteristika.  

Der er valgt kun, at behandle omstruktureringsmodellen fusion sporadisk idet fusion ikke anvendes så ofte 

ved et generationsskifte af familieejede virksomheder til næste generation. 

3.3 Forkortelser 

Se Bilag 1 Oversigt over anvendte forkortelser for love. 

3.4 Metode  

For at besvare problemstillingen bedst muligt, er der benyttet den juridiske metode – nærmere bestemt 

den retsdogmatiske metode. Derved beskrives, analyseres samt systematiseres gældende ret.  

Formålet med afhandlingen er, at analysere og belyse mulighederne og konsekvenserne ved et 

generationsskifte i et familieejet selskab. Afhandlingen vil anvende en case-virksomhed. Det fiktive selskab 

er dog forsøgt beskrevet på en sådan måde, ud fra den hensigt at problemstillingen med case-

virksomheden skal have grobund i virkeligheden, så der kan udledes relevant information. 

3.4.1 Målgruppe 
Målgruppen vil være rådgivere der beskæftiger sig med generationsskifte af en familieejet virksomhed. Det 

er formålet med afhandlingen, at formidle målgruppen om hvordan et generationsskifte af et familieejet 

selskab kan foretages, heriblandt mulighederne for struktur til et givent generationsskifte.  

3.4.2 Anvendt teori 
Afhandlingen benytter sig af foreliggende teori indenfor generationsskifte af et familieejet selskab. Empiri 

fra andre generationsskifter nedskrevet i lovbøger, domme samt paragraffer. Ud fra førnævnte empiri, 

skabes egen empiri ved udarbejdelsen af det praktiske case-eksempel.  

Der er som udgangspunkt anvendt tre hovedkilder for udarbejdelsen af denne afhandling: SKAT herunder 

hjemmeside og juridisk vejledning, Karnov.dk samt bogen Generationsskifte og Omstrukturering.  

3.4.3 Kildekritik 
Der er både benyttet primære- samt sekundære kilder ved udførelse af kandidatafhandlingen. De primære 

kilder er den skatteretlige lovgivning med understøttelse i vejledninger, cirkulærer, domme mv. Sekundære 

kilder som er anvendt er faglitteratur, artikler, hjemmesider, tidsskrifter samt diverse publikationer.  
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Der er anvendt en kritisk tilgang til kilder - Især de sekundære kilder idet området er genstand for 

forskellige ”spillere” der forsøger, at påvirke holdningen til vilkårene for gennemførelse af 

generationsskifte. Regeringen har argumenteret for, at lovforslaget vil være vækstskabende og sikre 

arbejdspladser i Danmark. Disse antagelser bygger på en rapport, som er bestilt af de familieejede 

virksomheders eget netværk, Vækst i Generationer. Rapportens ene forfatter har offentligt undsagt den 

måde, hvorpå regeringen har anvendt rapportens konklusioner. Det skal dog bemærkes til dette, at det på 

sin vis ikke er afgørende for opgavens indhold og om hvorvidt der f.eks. er 30.000 eller 5.000 virksomheder 

der påvirkes af lovændringerne.  

3.4.4 Opgavens struktur 

 
Egen tilvirkning 
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4 Planlægning af generationsskifte 
Et generationsskifte er når en virksomhed eller selskab overdrages til nye ejere som i mange tilfælde vil 

være til den næste generation, dvs. fra den ældre generation til den yngre generation. Dette kan både ske i 

levende live eller ved død. Et generationsskifte kan gennemføres i både økonomisk eller ledelsesmæssig 

henseende uden, at dette behøver, at være på samme tidspunkt og kan foregå til familiemedlem(mer), en 

nær medarbejder eller tredjemand. 

Det at gennemføre et generationsskifte vil man som rådgiver gerne forsøge at planlægge i god tid men det 

høres, at et generationsskifte ikke er planlagt og skal gennemføres som følge af, at ejerens situation er 

forandret. Vedkommende har enten ikke lyst til eller kan fortsætte med sit arbejde eller ejerskab af 

virksomheden – f.eks. ved alderdom eller sygdom.  

Der kan dog være mange forskellige grunde til et ønske om, at gennemføre et generationsskifte. Derved vil 

forskellige udgangspunkter medføre, at der i de pågældende generationsskifter vil være forskellige mål 

med en sådan gennemførelse. Disse mål kan f.eks. være at; sikre virksomheden kan fortsætte på et 

bæredygtigt grundlag med et fornuftigt kapitalgrundlag og en kompetent professionel ledelse, at sikre 

ejeren økonomisk efter generationsskiftet samt give den næste generation ved en familieoverdragelse 

mulighed for, at kunne få overdraget virksomheden så optimalt som muligt.   

En udfordring ved et generationsskifte vil ofte være, at overdragelsen anses som værende en afståelse og 

at den skal foretages til handelsværdi. Derved skal der opgøres en aktieavance hos overdrager/den ældre 

generation. Denne avance beskattes med 42 % på nær de første 51.700 kr. (2017) der bliver beskattet med 

27 %.8 Dette kan være likviditetskrævende for en familie hvis formuen er placeret i virksomheden. Som 

udgangspunkt vil en overdragelse af aktier ved et generationsskifte betyde, at den hidtidige ejer skal 

beskattes på tidspunktet for overdragelsen af den opgjorte avance, hvilket kan være en betydelig udgift.  

For en køber eller den yngre generation skal der som udgangspunkt fremskaffes finansiering til brug for 

betaling af købesummen af aktierne, hvis vedkommende ikke har en personlig formue. Ved køb af aktier 

har køber ingen form for skattemæssig afskrivning på købesummen - og haves ikke tilstrækkeligt med egne 

likvide midler skal købet fremmedfinansieres. Dette betyder, at muligheden for at tilbagebetale skal 

komme via indtjening i selskabet som enten skal hæves som løn eller udbytte. Dette medfører, at køber 

eller den yngre generation skal tilbagebetale købesummen med beskattede midler, hvilket ofte vil gøre 

gældsafviklingen til en stor likviditetsmæssig byrde. Et alternativ kan være, at købe aktier via et 

holdingselskab, hvor gældsafviklingen kan foregå ud fra en lavere beskatning.  

                                                           
8
 (Madsen & Rasmussen, 2017)  s. 10 
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Er likviditeten begrænset og finansieringsmulighederne ikke gunstige bør det overvejes at udskyde 

skattebetalingen for sælger og lempe kravet om finansiering ved generationsskiftet. Dette kan gøres ved, at 

overdrage med succession. Dette er ved familieoverdragelser og i enkelte andre situationer muligt gennem 

successionsreglerne. Disse regler vil blive behandlet senere.  

4.1 Overvejelser og planlægning forud for generationsskifte 

Et generationsskifte kan være komplekst og der skal både tages hårde- og bløde værdier i betragtning. 

Generationsskifter kan være medvirkende til stridigheder og det er derfor vigtigt, at et generationsskifte 

forløber fair og korrekt for, at undgå dette. En grundig forberedelse af et generationsskifte vil f.eks. omfatte 

overvejelser omkring personlige, økonomiske samt skattemæssige forhold.  

Et veltilrettelagt generationsskifte skaber overblik og rum til, at identificere og træffe beslutninger 

vedrørende væsentlige forhold/udfordringer. Det anbefales derfor, at der udarbejdes en handlingsplan for 

et generationsskifte således, at der på denne baggrund kan formes den mest hensigtsmæssige fremtidige 

forretningsmæssige løsning og selskabsstruktur der kan sikre, at afgifter, beskatning samt 

overdragelsessum bliver mest optimal.  

Foruden dette kan en god planlægning betyde, at nøglepersoner i virksomheden forbliver og derved sikrer 

fastholdelse af væsentlige immaterielle værdier i form af forretningsforbindelser, knowhow, goodwill mv. 

Alt dette til gavn for både overdrager samt erhverver.  

En handlingsplan kan være følgende:  

 Overvejelser omkring generationsskifte 

 Beslutningsgrundlag 

 Forberedelse til generationsskifte 

 Opstart af proces 

 Forhandling (primært ved tredjemand) 

 Due diligence 

 Gennemførelse af et generationsskifte 

Overdragelsen er en proces der både grundet følelses- og strukturmæssige problemstillinger kan tage år, at 

forberede mest hensigtsmæssigt. Det kan derfor være en fornuftig tilgang for virksomhedsejeren løbende, 

at gøre sig overvejelser omkring et generationsskifte. Dette er også vigtigt idet lovændringer kan have 

væsentlig effekt på både resultatet af overdragelsen af virksomheden og overdragelse af den private 

formue. 
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4.1.1 Ønsker til overdragelsen 
Der kan være forskellige ønsker med overdragelsen. Det kan være et mål for overdrageren, at udlede så 

mange likvide midler som muligt så den personlige fremtid sikres. Et andet mål for overdragelsen kan være, 

at sikre virksomhedens fortsatte drift af også sentimentale grunde. Det er en stor beslutning, at skulle 

overdrage sit livsværk til anden side og måske i endnu højere grad se sit livsværk blive opsplittet og evt. gå 

itu. I relation til dette kan overdrager have interesse i, at den næste generation kan videreføre 

virksomheden succesfuldt. Det kan også være en kombination af disse mål hvilket kan gøre et 

generationsskifte komplekst. 

4.1.1.1 Er ønskerne realistiske? 

Der skal ikke kun tages stilling til hvilke ønsker der er i forbindelse med generationsskiftet. Det skal også 

overvejes om ønskerne er realistiske. 

Der kan være tvivl om hvorvidt den næste generation er i stand til, at overtage virksomheden – både mht. 

dennes kompetencer samt mulighed for, at finansiere overdragelsen. Hvis der er tale om overdragelse til et 

familiemedlem er det vigtigt, at være realistisk og bevare et relativt objektivt syn på næste generations 

muligheder for, at være i stand til at videreføre virksomheden succesfuldt. Foruden dette skal den næste 

generation naturligvis også have lysten til, at videreføre virksomheden.  

Hvis ovenstående ikke er realistisk vil et alternativ være at foretrække – f.eks. at overdrage virksomheden 

til nye eksterne ejere og herigennem realisere den værdi som virksomheden har. 

I ejerledede virksomheder vil det typisk være selve ejeren som er den største drivkraft og kan derudover 

fungere både som ledelse og finansieringskilde. Hvis virksomheden i alt for stor grad afhænger af ejeren 

skal det vurderes om det er mest hensigtsmæssigt, at forsøge, at gøre virksomheden mindre afhængig af 

ejeren, således at virksomheden i en overdragelsessituation står stærkere end hvad den ville gøre uden 

tiltag. Ligeledes hvis overtageren efter generationsskifte skal videreføre virksomheden med en stram 

likviditet kan generationsskiftet blive en større belastning end en velsignelse. 

Selve virksomhedens fremtidsmuligheder skal der tages stilling til. Er udsigterne dystre og væsentligt 

udfordrende idet branche, produktportefølje, produkternes livscyklus, teknologi mv. kan det betyde 

væsentlige udfordringer i fremtiden. Dette kan også medføre en beslutning om afvikling via salg af det som 

kan sælges eller likvidation skal træffes. 

4.1.1.2 Overvejelser om ejers fortsatte involvering 

Hvis virksomhedens indtjeningsevne er tæt knyttet til ejeren som led i, at ejeren i mindre virksomheder 

ofte er en nøgleperson i driften, kan det være hensigtsmæssigt, at arrangere overdragelsen så ejeren 
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forbliver i den daglige drift i en mindre rolle i en periode. Derved kan ejeren videregive sin viden, erfaringer, 

samt hjælpe andre med at skabe relationer til leverandører, kunder mv. Hvis det ikke er et ønske, at 

forblive i driften, kan ejeren inden en overdragelse forsøge, at komme disse problemstillinger til livs ved, at 

gøre virksomheden mindre afhængig af ejeren selv. Derfor bør virksomheden samt ejer i processen vurdere 

hvilke områder der skal styrkes personalemæssigt mv. for, at gøre virksomheden mindre afhængig af ejeren 

med henblik på, at kunne opnå dels et salg men også en bedre prissætning. 

Er virksomheden total afhængig af ejeren kan det muligvis være mere optimalt at sælge rettighederne til et 

eller flere produkter og derefter afvikle resten af virksomheden. 

4.1.2 Finansiering af overdragelsen 
Hvis det er realistisk, at den næste generation har de fornødne kompetencer til, at overtage virksomheden 

skal det overvejes hvordan overdragelsen skal finansieres. Skal overdragelsessummen fuldt ud eller delvist 

gives som gave, finansiering herunder overvejelse om evt. rente-afdragsfrit gældsbrev til ejeren, 

afdragsordninger, skattemæssig succession samt opdeling i forskellige aktieklasser. 

4.1.3 Overvejelser om selskabsstrukturen 
Selskabsstrukturen skal overvejes så denne passer mest hensigtsmæssigt i forhold til ønsker og muligheder. 

Hvis det ikke er optimalt at videreføre virksomheden, skal denne afstås. Derved skal en pris fastsættes samt 

der skal planlægges en strategi for salgsprocessen. I forbindelse med et salg er det vigtigt, at de 

økonomiske konsekvenser for både familien og virksomheden tages i betragtning samt, at der etableres en 

optimal selskabsstruktur før afståelse. 
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5 Generationsskifte  

5.1 Lov nr. 683 af 8. juni 2017 

I juni 2017 blev lov nr. 683 vedtaget i Folketinget med ikrafttrædelse d. 1. juli 2017.9 Lovforslaget har tre 

hovedelementer: Nedsættelse af bo- og gaveafgiften, stramning af successionsreglerne og 

pengetanksreglen samt en styrkelse af retssikkerheden ved værdiansættelse. 

5.1.1 Nedsættelse af gaveafgift 
Det er besluttet, at nedsætte gaveafgiften ved overdragelse af virksomhed til den nære familie (hvis en 

række betingelser bliver opfyldt). Det er væsentligt, at gøre opmærksom på at nedsættelsen af gaveafgift 

alene er gældende for overdragelse af virksomheder og aktier i selskaber der overdrages med skattemæssig 

succession og således ikke for andre typer af aktiver/formue. Dette gør, at det kun er reelle 

erhvervsvirksomheder og ikke anden formue der kan overdrages. Det bemærkes, at det ikke er et krav, at 

succession vælges men kun, at det er et krav, at reglerne om succession er imødekommet. 

Nedsættelsen af gaveafgiften bliver nedsat gradvist fra 15 % til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 

og 5 % i 2020 og frem.10 Herudover har regeringen en målsætning om, at bo-og gaveafgiften skal være 0 

%.11 Det skal her bemærkes, at søskende og dennes børn og børnebørn som noget nyt nu også kan anvende 

den nedsatte gaveafgift hvis gavegiver ikke har afkom. Det er muligt, at succedere til disse og derved må 

det antages, at den nedsatte gaveafgift til søskende er besluttet for, at lette muligheden for, at gennemføre 

et generationsskifte i en familie, hvor overdrager ikke har børn. 

Det må yderligere antages, at nedsættelsen er sket med det ønske, at reducere det likviditetstab som følger 

af et generationsskifte. Nedsættelsen af afgiften bindes op på successionsreglerne og derved vil den 

nedsatte afgift kun være i forbindelse med overdragelse af virksomheder og selskaber der overdrages med 

skattemæssig succession. Godser og skovbrug betragtes som erhvervsmæssig aktivitet og herigennem som 

erhvervsaktiver selvom der kan være en vis form for opsparingselement heri. 

5.1.2 Stramning af successionsreglerne og justering af pengetanksreglen 
I forlængelse af lempelsen af gaveafgiften er der indført en række værnsregler for, at undgå udnyttelse af 

den nedsatte afgift ved kortvarigt, at erhverve en erhvervsmæssig virksomhed med den passive formue ved 

gave. Der er sat som betingelse ved anvendelse af den nedsatte gaveafgift, at overdrageren skal have ejet 

den overdragede virksomhed i minimum et år forud for overdragelse samt, at den overtagende skal 

                                                           
9
 (Regeringen, 2016) 

10
 (LFF nr. 183: Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love, 2017) 

11
 (LFF nr. 183: Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love, 2017) 
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besidde ejerskab i minimum tre efterfølgende år svarende til ejertidskravet ved en skattefri 

omstrukturering.12 

Ydermere er der indført betingelse om, at overdrageren eller nærtstående til denne skal have deltaget 

aktivt i selskabets ledelse (direktion eller bestyrelse) i minimum et år.13 Denne værnsregel antager jeg er 

indsat for, at forsøge at sikre der er tale om en reel familievirksomhed, men når der kun er krav om 

deltagelse i en bestyrelse er det nok ofte begrænset hvor meget arbejdet i en bestyrelse kræver i en mindre 

familievirksomhed. 

Ydermere er og har der været et generelt krav om minimum 1 % af indskudskapitalen for, at kunne 

succedere. Derved var der ikke de store forhindringer for, at man kunne erhverve en mindre andel af en 

erhvervsvirksomhed med øje for, at opnå nedsættelse af gaveafgift. Dermed kan ovenstående værnsregel 

om deltagelse i ledelsen ses som et forsøg på, at undgå passiv investering giver ret til nedsat gaveafgift. 

Det blev anført i lovforslaget, at nedsættelse af gaveafgiften vil være med til at sikre vækst og gunstige 

investeringsforhold for de familieejede virksomheder.14 

 En overdragelse af aktier foregår på aktionærniveau og påvirker som udgangspunkt ikke det pågældende 

selskab. Det er kun hvis der ikke er likvide midler eller finansieringsmuligheder udenfor selskabet til at 

betale gaveafgiften, at det måske kan påvirke selskabet, hvis det er nødvendigt, at foretage udlodning fra 

selskabet til brug for betaling af gaveafgiften. 

Den mindre gaveafgift kan så enten investeres i selskabet, anvendes til privat forbrug eller passive 

investeringer og det er derfor min opfattelse ikke sikkert, at den sparede gaveafgift vil blive anvendt i en 

aktiv investering. 

Som nævnt tidligere er nedsættelsen af gaveafgiften rettet mod reelle erhvervsvirksomheder. For i højere 

grad, at sikre dette er pengetanksreglen justeret. I og med pengetanksreglen i fremtiden ikke udelukkende 

vil være afgørende for hvorvidt der kan opnås adgang til skattemæssig succession men derudover også den 

nedsatte gaveafgift gøres reglen mere robust. 

Derved vil adgang til både skattemæssig succession samt den nedsatte gaveafgift være afhængig af, at 

selskab/virksomhed der overdrages i overvejende grad er en erhvervsvirksomhed – og ikke et 

pengetanksselskab. 

                                                           
12

 (PriceWaterhouseCoopers, 2017) 
13

 (PriceWaterhouseCoopers, 2017) 
14

 (LFF nr. 183: Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love, 2017) 
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Afgrænsningen om hvorvidt der er tale om hhv. erhvervs- eller pengetanksaktiver (passiv 

kapitalanbringelse) er strammet op og jeg henviser derfor til LFF 2017-03-29 nr. 183 pkt. 3.1.2.2. 

5.1.3 Styrkelse af retssikkerheden 
Efter ikrafttrædelsen påhviler det nu SKAT, at godtgøre, at den værdiansættelse familien kommer frem til 

ikke giver et retvisende billede af handelsværdien.15 Dette betyder, at det i fremtiden vil være SKAT der skal 

påvise, at en given værdiansættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne ikke giver et retvisende billede af 

handelsværdien – og at der derfor skal anvendes en anden model til værdiansættelsen. SKAT skal altså 

kunne dokumentere hvorfor en værdiansættelse efter cirkulærerne ikke er brugbar til fastsættelse af 

handelsværdien. 

Samtidig ønskes, at der ved et generationsskifte kan opnås hurtigere afklaring i forhold til værdiansættelsen 

af virksomheden. Derfor er SKATs frist for behandling af gaveanmeldelse (6 måneder) justeret så denne 

ikke kan forlænges men kun suspenderes såfremt SKAT anmoder om flere oplysninger.16  

SKAT bør have gode muligheder for, at kunne vurdere, om en given værdiansættelse efter aktie- og 

goodwillcirkulærer giver et retvisende billede af handelsværdien med mulighed for, at anvende 

værdiansættelsesvejledningen men en hurtigere sagsbehandling vil måske enten kræve flere ansatte i SKAT 

eller en omprioritering af SKATs ressourcer. Som alternativ til at afvente SKATs stillingsstagen ved en 

gaveanmeldelse kan det overvejes, at anmode om et bindende ligningssvar fra SKAT på værdiansættelsen 

inden overdragelsen finder sted. 

5.2 Generationsskifte med succession 

Som anført i afsnit 4 Planlægning af generationsskifte vil en overdragelse af aktier ved et generationsskifte 

som udgangspunkt betyde afståelsesbeskatning, idet overdragelsen skal ske til handelsværdi. Foretages 

generationsskiftet ved overdragelse indenfor familie kan der foretages en skatteudskydelse hvis reglerne 

om skattemæssig succession anvendes. 

Overdragelse med succession betyder, at den som afstår aktierne ikke beskattes mens den som overtager 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling – og derved udskydes beskatningen til et fremtidigt 

tidspunkt jf. ABL § 34.  Erhververen overtager således den skattebyrde som overdrageren har på aktierne. 

Succession omfatter kun avancen på aktierne og hverken afgift eller skat af en evt. gave der gives i 

forbindelse med overdragelsen. 

                                                           
15

 (LFF nr. 183: Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love, 2017) 
16

 (LFF nr. 183: Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love, 2017) 
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5.2.1 Effekt af overdragelse med succession  
Ved en fremtidig afståelse af aktierne vil disse blive behandlet som var de anskaffet på samme tid og med 

tilsvarende anskaffelsessum som overdrageren oprindeligt anskaffede dem til jf. ABL § 34 stk.2. 

Effekten af dette er, at hvis aktierne om nogle år sælges til tredjemand og værdien af aktierne svarer til 

værdien på nuværende tidspunkt og der er samme beskatningsregler på aktier vil det ikke være fordelagtigt 

for familien. Idet den så både har betalt gaveafgift nu samt fuld beskatning ved afståelse. Hvis det ønskes at 

udskyde skattebetalingen ved hjælp af successionsreglerne skal der fremkomme en værdistigning på 

aktierne efter skat der overstiger betaling af gaveafgiften. 

Der kan dog principielt foretages en uendelig udskydelse af beskatningen ved, at foretage generationsskifte 

fra generation til generation med succession. 

5.2.2 Betingelser for anvendelse af succession 
Der er en række betingelser der skal opfyldes for, at kunne anvende reglerne om succession. Disse kan 

opdeles i hhv. personkreds- samt generelle betingelser. 

5.2.2.1 Personkredse 

Der kan ikke overdrages med succession til alle. Der er nogle definerede personkredse som der er mulighed 

for, at kunne succedere til: 

a) Familiekredsen: børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en 

samlever som opfylder betingelserne i BAL § 22, stk.1. litra d. Stedbørn- og adoptivforhold ligestilles 

med naturlige familiære relationer jf. ABL § 34 stk. 1. 

b) Nær medarbejder: Medarbejder der inden for de seneste 5 år har været beskæftiget svarende til en 

fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt tre år i selskabet jf. ABL § 35.  

c) Tidligere ejer: Tidligere ejer, inden for de første 5 år efter, at overdrageren har overtaget aktierne. 

Til dette er der ydermere en betingelse, at overdrageren erhvervede aktierne fra den tidligere ejer 

med succession jf. ABL § 35 a. 

Muligheden for, at kunne succedere til en tidligere ejer kan være fordelagtig i de tilfælde hvor en erhverver, 

bliver nødt til af uforudsigelige hændelser, at opgive videreførelsen idet denne ikke har mulighed for, at 

drive virksomheden videre. Det skal bemærkes, at der ikke stilles krav til en særlig begrundelse for 

tilbageførslen. 

5.2.2.2 Generelle betingelser 

Der er en række generelle betingelser der skal opfyldes uanset hvilken af ovenstående tre persongrupper 

der skal overdrages med succession til: 

1.) Overdragelsen af aktier udgør min. 1 % af selskabskapitalen. jf. ABL § 34  
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2.) Virksomheden må ikke i overvejende grad bestå af passiv kapitalanbringelse. Som udgangspunkt 

betyder dette, at selskabets aktiver ikke i overvejende grad må bestå af værdipapirer, kontanter og 

udlejningsejendomme mv. Dette afgøres ud fra den regnskabsmæssige nettoomsætning + øvrige 

regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår der stammer 

fra passiv kapitalanbringelse, eller hvis handelsværdien af selskabets passive kapital enten på 

overdragelsestidspunktet eller som gennemsnit af de seneste tre års regnskabsår udgør min. 50 % 

af handelsværdien af selskabets aktiver.   Afkast og værdien af aktier i datterselskaber hvor min. 25 

% af selskabskapitalen ejes medregnes ikke. Derimod medtages datterselskabets indtægter og 

aktiver der svarer til ejerforholdet.  

3.) Aktierne må ikke være udstedt af et investeringsselskab jf. ABL § 34 stk. 1.nr. 4. 

4.) Der må ikke konstateres et tab ved overdragelsen   

5.) Ejertidskravet på et år forud for overdragelsen vil kunne være opfyldt selvom virksomheden er 

omstruktureret skattefrit inden for et år.17  

5.3 Gaveafgift  

Der kan overdrages kapitalandele som gave. Dette kan medføre en gaveafgift og størrelsen af denne 

afhænger af relationen til gavegiver samt evt. opfyldelse af en række andre krav.   

En gaves værdi fastsættes til handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen jf. BAL § 27 stk. 1. Afgiftspligten 

der er gældende for beløb udover de i BAL § 22 afgiftsfrie beløb, indtræder ved modtagelse af gave jf. BAL § 

26 stk. 1. 

5.3.1 Afgiftsfri gave 
Der kan gives gaver til personer omfattet af BAL § 22. Hvis der gives en gave til andre end disse relationer - 

her omfattes også søskende - skal modtager skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst.  

Derved kan følgende oversigt over gaveafgift illustreres: 

 

Tal for 2017. Egen tilvirkning 

                                                           
17

 (LFF nr. 183: Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love, 2017) 
 

Relation Grundbeløb Afgiftsprocent

Ægtefælle  - 0%

Afkom 62.900 15%

Stedbarn 62.900 15%

Barnebarn 62.900 15%

Forælder 62.900 15%

Samlever 62.900 15%

Plejebørn 62.900 15%

Svigerbarn (eget barn dødt) 62.900 15%

Svigerbarn (eget barn i live) 22.000 15%

Stedforælder 62.900 36,25%

Bedsteforælder 62.900 36,25%

Søskende Anden indk. Anden. Indk.

Anden Anden indk. Anden. Indk.
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5.3.2 Ny afgiftsklasse som følge af lov nr. 683 2017 
Ved indførelse af loven medførte det en mulig nedsættelse af gaveafgiften i forbindelse ved 

generationsskifte med succession. Som tidligere nævnt nedsættes denne løbende og er følgende: jf. BAL § 

23 a, stk. 4:  

 

Egen tilvirkning 

5.3.2.1 Betingelser for at anvende den nedsatte gaveafgift 

For at anvende ovenstående nedsatte gaveafgift skal følgende betingelser opfyldes: 

1. Personer omfattet af boafgiftskredsens § 22 litra a-e og derudover såfremt gavegiver ikke har 

afkom; søskende, søskendes børn samt søskendes børnebørn jf. BAL § 23 a. stk.1. 

2. Der skal opfyldes de generelle successionsregler der blev behandlet i afsnit 5.2.2.2 Generelle 

betingelser jf. BAL § 23 a.18 

3. Virksomheden skal have været ejet af gavegiver det seneste år forud for overdragelsen og besiddes 

af modtager i tre efterfølgende år jf. BAL § 23 a, stk.2, nr.1. 

4. Gavegiver eller nærtstående skal i min. et år af gavegivers ejertid have været aktiv i virksomhedens 

ledelse jf. § 23 a, stk. 2, nr.2. (nærtstående omfatter her personer nævnt i 1.) 

Ovenstående værnsregel i pkt. 4 formoder jeg er tilføjet for, at forhindre en nedsættelse af gaveafgiften 

ved en kortvarig omlægning af passiv formue til en erhvervsdrivende virksomhed.  

Anvendelsen af disse regler er valgfri. Der kan derved stadigvæk gennemføres et generationsskifte, hvor 

dele af overdragelsessummen berigtiges ved gældsbrev, der evt. afvikles efterfølgende via gaver. 

Derved kan følgende oversigt over grundbeløb samt afgiftsprocent illustreres.  

 

Egen tilvirkning 
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 Det er ikke et krav, at der skal gennemføres med succession – men det skal være en mulighed at kunne det.   

År 2016 2017 2018 2019 2020 ->

Gaveafgift 13% 13% 7% 6% 5%

Relation Grundbeløb Afgiftsprocent  +succession 2017  +succession 2020->

Ægtefælle  - 0% 0% 0%

Afkom 62.900 15% 13% 5%

Stedbarn 62.900 15% 13% 5%

Barnebarn 62.900 15% 13% 5%

Forælder 62.900 15% 13% 5%

Samlever 62.900 15% 13% 5%

Plejebørn 62.900 15% 13% 5%

Svigerbarn (eget barn dødt) 62.900 15% 13% 5%

Svigerbarn (eget barn i live) 22.000 15% 13% 5%

Stedforælder 62.900 36,25% 36,25% 36,25%

Bedsteforælder 62.900 36,25% 36,25% 36,25%

Søskende+ børn & børnebørn Anden indk. Anden. Indk. 13% 5%

Anden Anden indk. Anden. Indk. Anden. Indk. Anden. Indk.



Side 19 af 92 
 

5.4 Passivpost 

Overdrages aktier med succession og ydes en gave i den forbindelse er der mulighed for, at udregne en 

passivpost. Denne går til fradrag ved beregning af den værdi der skal betales gaveafgift af, hvis den 

udskudte skat ikke allerede er fratrukket aktiernes værdi jf. KSL § 33 D.  

Dette medfører, at i situationer hvor der ydes en gave ved overdragelse bevirker dette, at en gaveafgift skal 

betales i forbindelse med opgørelse af den afgiftspligtige gave. I opgørelsen optages passivposter til 

udligning af evt. fremtidige skattetilsvar vedr. disse aktiver. Er gaven indkomstskattepligtig for modtager 

reduceres gavens værdi jf. SL § 4. 

Det er et krav, at der ydes gave ved overdragelsen for, at kunne beregne en passivpost jf. KSL § 33 D. I 

TfS.2001.174.LSR fremgår det, at der ikke findes hjemmel til nedsættelse af passivposten forholdsmæssigt 

ud fra gave og vederlag. Dette betyder, at hvis der gives en gave ved en aktieoverdragelse kan der udregnes 

en passivpost ud fra den udskudte skat.  

Passivposten beregnes jf. KSL § 33 D for aktieavance med 22 % af den fortjeneste, som vil være 

aktieindkomst på overdragelsestidspunktet. Det kan undre, at der kun kan beregnes en passivpost med 22 

% af avancen når beskatningsprocenten på aktieavance er 42 % på nær den del af avancen som er under 

51.700 Kr. hvor skattesatsen er 27 % for ugifte personer. Dette svarer til ca. halvdelen af den reelle 

beskatning. En årsag hertil kan være, at der på nuværende tidspunkt vides ikke med sikkerhed om aktierne 

senere hen sælges eller hvornår aktierne evt. sælges. 

5.5 Delkonklusion 

Hvis det er muligt, at gennemføre et generationsskifte med succession skal den ældre generation ikke 

beskattes af salgssummen og den yngre indtræder i den ældre generations skattemæssige position. Den 

skattemæssige succession betyder så også en udskydelse af skatten og en nedsættelse af købesummen 

eller gaveafgiften som den yngre generation skal betale idet der ved overdragelsen skal tages højde for den 

udskudte skat på den opgjorte avance på aktierne.  

Der er en række betingelser for, at kunne anvende reglerne om succession men for familieoverdrageler af 

aktier i erhvervsvirksomheder bør betingelserne kunne opfyldes.  

Lempelse af gaveafgiften sammenholdt med muligheden for, at modtage gaver som en del af 

finansieringen må forventes at kunne få indflydelse på muligheden for, at gennemføre et generationsskifte 

grundet den lavere gaveafgift mens det må være usikkert om den sparede gaveafgift vil medføre øgede 

investeringer.   
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En udskydelse af et generationsskifte fra 2017 (13 %) til 2020 (5 %) vil betyde en mindre gaveafgift på 

80.000 kr. for en gave på 1 mio. kr. Det er klart at hvis der gives højere gavebeløb vil den besparede afgift 

være højere – og dermed give de største besparelser til ejere af de værdimæssigt store selskaber.  

Når effekten af lovændringen er fuldt gennemført i 2020 vil det betyde, at gaveafgiften er reduceret til 1/3 

af den oprindelige afgift. Spørgsmålet er så bare, om afgiftsnedsættelsen betyder flere investeringer i det 

pågældende selskab som regeringen forventer eller om den sparede afgift kan betyde et mindre træk af 

den private likviditet? 
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6 Værdiansættelse 
Et vigtigt element ved et generationsskifte er værdiansættelsen af de aktiver som skal indgå i 

generationsskiftet så en handelsværdi kan fastsættes. 

For situationer, hvor parterne har modstridende interesser vil der som udgangspunkt være en formodning 

om, at der er tale om anvendelse af en handelspris. Dette skyldes, at det antages, at begge parter vil 

forsøge, at opnå en så gunstig handel som muligt og herved vil den værdi som parterne bliver enige om 

være værdiansættelsen og herigennem handelsprisen. 

Derimod hvis der er tale om overdragelse mellem to parter som har sammenfaldende interesser eller er 

interesseforbundne - som f.eks. overdragelse af aktier mellem en far og dennes barn vil de nødvendigvis 

ikke have modstridende interesser, hvorfor SKAT har stor opmærksomhed på sådanne generationsskifter 

med henblik på, at sikre værdiansættelsen af aktiverne ved overdragelsen bliver gennemført til værdier 

som SKAT kan acceptere. Dette indebærer en særlig opmærksomhed på de tekniske beregninger der indgår 

i værdiansættelsen, da en værdiansættelse og aftale kan flytte formue og indkomst mellem parterne.  

Når der er tale om interesseforbundne parter vil en værdiansættelse af de enkelte aktivtyper kunne 

udføres ud fra sammenlignelige salg mellem uafhængige parter eller branchekutyme. Hvis det ikke er 

muligt, at anvende sammenlignelige handler kan det derimod være problematisk, idet der her skabes en 

usikkerhed på hvilken handelsværdi der skal anvendes. SKAT har derfor udarbejdet forskellige vejledninger 

og cirkulærer til brug for værdiansættelse af aktiver ved en handel mellem interesseforbundne parter. I 

sidste ende er det dog domstolene som fastlægger handelsværdien, hvis SKAT og skatteyderen ikke kan 

blive enige om værdiansættelsen.  

6.1 Noterede aktier og øvrige værdipapirer 

Hvis der overdrages noterede aktier eller øvrige noterede værdipapirer ansættes disse til kursværdien på 

den pågældende dato for overdragelsen. Her foreligger således en objektiv værdiansættelse. 

6.2 Unoterede aktier eller anparter 

Der forefindes ikke nogen direkte formel for hvordan en objektiv handelsværdi skal beregnes, når der skal 

foretages en værdiansættelse mellem interesseforbundne parter, men SKAT har udarbejdet vejledninger, 

der har som målsætning at ensrette opgørelse af værdiansættelsen, når der ikke foreligger en objektiv 

værdi som to uafhængige parter har nået frem til efter en forhandling.  

Der er tale om følgende vejledninger/cirkulærer:  

 Vejledning E nr. 238, Transfer-Pricing; kontrollerende transaktioner; værdiansættelse 

(Værdiansættelsesvejledningen) 
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 TSS-cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter. 

 TSS-cirkulære 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. (Goodwill-

cirkulæret)  

Iht. SKATs juridiske vejledning 2017-1 pkt. C.B.2.1.4.5 skal værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af 

aktier, der er unoterede, ske efter aktiernes handelsværdi og SKATs cirkulære nr. 2000-09 og 2000-10 samt 

Værdiansættelsesvejledningen.  

Værdiansættelsesvejledningens formål er, at give retningslinjer for værdiansættelse af virksomheder, 

virksomhedsandele og immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter idet SKAT har konstateret, at 

det er uklart i hvilke situationer en beregning af handelsværdien efter de to ovenstående cirkulære fra 2000 

afspejler handelsværdien.19  

Samtidig har SKAT konstateret, at værdiansættelse af større virksomheder og virksomhedsandele i handler 

mellem uafhængige parter anvendes andre modeller, primært Discounted Cash Flow modellen (DCF-

modellen), som er baseret på forventninger til selskabets fremtidige drift og frie cash-flow, hvor 

Goodwillcirkulærets beregningsmodel tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultat før 

skat i de seneste tre regnskabsår.20  

Dvs. at Goodwillcirkulærets beregningsmodel beregner ud fra realiserede tal og derved vil modellen 

indikere en markedsværdi ud fra en forventning til samme resultat mv. som det historisk har haft. Så 

principielt ser den ene model bagud mens den anden model ser fremad.  

SKAT anfører i Værdiansættelsesvejledningen pkt. 1.2., at Goodwillcirkulæret som hovedregel vil være 

anvendelig ved værdiansættelse af mindre selskaber. De værdiansættelsesmetoder der er beskrevet i 

vejledningen vil kunne anvendes i de situationer, hvor Goodwillcirkulærets beregningsmodel ikke er 

anvendelig. SKAT præciserer dette nærmere i afsnit 2, hvor SKAT oplyser, at cirkulærerne fra 2000 kan 

anvendes af mindre erhvervsdrivende virksomheder med et relativt stabilt indtjeningsniveau og som ikke 

skaber væsentlige immaterielle aktiver. Modsætningsvis skal større virksomheder beregne en 

værdiansættelse efter Værdiansættelsesvejledningen.  

6.2.1 Vejledning E nr. 238, Transfer-Pricing; kontrollerede transaktioner; 
værdiansættelse 

Værdiansættelsesvejledningen angiver overordnet tre grundlæggende værdiansættelsesmetoder med 

henblik på, at fastsætte en handelsværdi af unoterede aktier, når der ikke foreligger oplysning om handel 

mellem uafhængige parter:  

                                                           
19

 (Vejledning E nr. 238: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, 2013)  1.1. 
20

 (Vejledning E nr. 238: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, 2013) 1.1. 
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 Indkomstbaseret metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i den fremtidige indtjening. 

 Markedsbaseret metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i sammenlignelige 

uafhængige transaktioner.  

 Omkostningsbaseret metode, hvor værdien fastsættes på baggrund af de omkostninger der er 

afholdt for, at opbygge det pågældende aktiv. 

SKAT anbefaler dog, at det primært er den indkomstbaserede metode, som anvendes til brug for beregning 

af estimat af handelsværdien, hvilket SKAT også anfører med DCF-metoden som den mest anvendte.21  

6.2.1.1 DCF-metoden 

SKAT anser metoden som teoretisk korrekt, hvor værdien af et selskab eller et aktiv opgøres som den 

tilbagediskonterede værdi af det forventede fremtidige frie cash-flow, der kan henføres til det pågældende 

værdiansættelsessubjekt (her selskab).  

Under forudsætning om konstant afkastningskrav i fremtiden kan den estimerede værdi opgøres således: 

22 

,hvor der opereres i værdiansættelsesprocessen med to perioder hhv. budgetperiode og en 

terminalperiode. 

Det frie cash-flow (FCF) beregnes med udgangspunkt i budgetter og metoden er uafhængig af den valgte 

regnskabspraksis for den enkelte virksomhed. Metoden er relativ teknisk og vil sædvanligvis for mange 

virksomheder/selskaber kræve rådgivning og assistance fra eksterne rådgivere for, at kunne gennemføre de 

nødvendige beregninger samt fastsættelse af forudsætninger/parametre. 

Anvendes DCF-metoden er der som udgangspunkt ikke behov for, at foretage en individuel 

værdiansættelse af de underliggende aktiver inkl. goodwill iht. cirkulærerne fra 2000 men såfremt det 

ønskes at underbygge værdiansættelsen efter DCF-metoden må der efter min opfattelse ikke være noget til 

hinder for dette.  

6.2.2 Værdiansættelse efter cirkulære 2000-09 og 2000-10 (Goodwill-cirkulæret) 
Cirkulære 2000-09 anfører både hvordan værdien af noterede aktier og unoterede aktier skal fastsættes til 

handelsværdien.  

                                                           
21

 (Vejledning E nr. 238: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, 2013) 3.4. 
22

 (Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, 2013) 4.1 DCF-modellen  



Side 24 af 92 
 

For børsnoterede aktier er det ikke overraskende til kursværdien dvs. til den officielle kurs der er på det 

tidspunkt, hvor skatteberegningen skal foretages. 

For unoterede aktier skal værdien fastsættes til handelsværdien. Kendes handelsværdien ikke f.eks. fordi 

aktien ikke har været omsat kan vurderingen foretages med udgangspunkt i cirkulærets hjælperegel, der er 

vejledende. Det resultat som hjælpereglen kommer frem til er som lige nævnt vejledende og vil derfor 

kunne fraviges i sin helhed eller enkeltposter, når det er relevant.  

Udgangspunktet for hjælpereglen er, at aktiernes værdi beregnes ved at summere værdierne af de enkelte 

aktivposter minus gældsposter i selskabet. Den beregnede værdi tillægges herefter værdien af goodwill.  

For at komme nærmere opgørelse af en handelsværdi skal der i forhold til selskabets seneste aflagte 

årsregnskab overvejes en korrektion af en række poster med henblik på, at komme nærmere selskabets 

indre værdi og handelspris. Ifølge vejledningen drejer det sig om følgende poster:  

 Fast ejendom: Erstattes med den seneste ejendomsvurdering. Tillægges senere 

forbedringer/ombygninger af ejendommen som ikke er medtaget i den seneste vurdering. 

 Unoterede aktier/anparter i associerede og tilknyttede selskaber: Medtages til værdien iht. 

hjælpereglen når handelsværdien er ukendt.  

 Goodwill og andre immaterielle aktiver: Ud fra TSS-cirkulære 2000-10.  

 Udskudt skat, beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres i forhold til ovennævnte 

korrektioner, idet en samlet opskrivning af aktiverne ved et salg efterfølgende vil udløse en 

yderligere skat end hvad der er bogført i selskabet. Negativ udskudt skat kan medtages.  

Overraskende er et selskabs driftsmidler ikke anført som en post, hvorpå der skal overvejes hvorvidt den 

pågældende regnskabsmæssige værdi eventuelt skal justeres. Ydermere kan det undre, idet de fleste 

selskaber har investeret i driftsmidler, hvorpå der er mulighed for, at vælge afskrivningsperiode mv. 

Regnskabsmæssige afskrivningsperioder er ikke fastlagt specifikt fra lovgivers side og derfor er det op til 

den enkelte regnskabsaflægger, hvor lang en afskrivningsperiode som de enkelte aktiver skal afskrives over. 

Dette betyder, at f.eks. to selskaber indenfor samme branche kan fastlægge to forskellige 

afskrivningsperioder for det samme aktiv, hvilket alt andet lige vil betyde forskellige regnskabsmæssige 

værdier i det seneste aflagte regnskab.  

Andelen af den regnskabsmæssige bogførte værdi af driftsmidler kan være væsentlig i forhold til den 

samlede aktivsum i selskabet, hvorfor der bør overvejes en korrektion af driftsmidler hvis værdien er 

væsentlig. Hvis det er tilfældet vil jeg anbefale, at der indhentes eksterne vurderinger og en evt. korrektion 

af værdien af driftsmidler hvis der er betydelig forskel til den bogførte værdi og anvende denne ved 

beregning af regulering af udskudt skat.  
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6.2.3 Goodwill 
Oparbejdet goodwill i et selskab er ikke bogført i et selskab, hvorfor den beregnede værdiansættelse af 

goodwill kan have stor betydning for den samlede værdiansættelse. 

Det anføres indledningsvis i Goodwill-cirkulæret, at goodwill der handles mellem interesseforbundne parter 

skal værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til konkret foreliggende 

omstændigheder dvs. den pris som en uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill under de 

foreliggende forudsætninger.  

Hvis der er branchekutymer for værdiansættelse af goodwill kan en sådan branchekutyme anvendes for, at 

sikre en mere sikker værdiansættelse ligesom hvis der er foretaget handel med uafhængig tredjemand kan 

denne handelsværdi anvendes som værdiansættelse.  

Der kan i brancher forefindes kutyme for værdiansættelse af goodwill ved overdragelse mellem uafhængige 

parter – disse kan også benyttes som grundlag for værdiansættelse ved overdragelse mellem parter med 

interessefællesskab. Hvis der i branchen ikke findes kutymer eller der ikke er foretaget handel med 

uafhængig tredjemand kan værdiansættelse baseres på den vejledende beregningsmodel jf. Bilag 2. 

Modellen er en standardiseret model og det vil derfor være nødvendigt, at forholde sig kritisk til om den 

beregnede værdi giver en realistisk værdiansættelse.  

Modellen tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat for virksomhedens tre seneste 

regnskabsår. Der skal evt. korrigeres for regnskabsposter jf. Bilag 2. Årsagen til at der skal ske en 

tilbageførsel af de finansielle poster er, at goodwill er en værdiansættelse af den primære driftsaktivitet og 

populært siges, at goodwill er betaling for kundekreds og den fremtidige indtjening. Når disse poster er 

reguleret skal der ydermere beregnes et vægtet gennemsnit som herefter skal summeres – hvis der har 

været en konstant udvikling igennem alle tre år- dvs. enten positiv udvikling fra år 1 til år 2 og fra år 2 til år 

3 eller negativ udvikling på samme måde skal der foretages en korrektion for udviklingstendensen. 

Idet goodwill er en værdiansættelse af den primære driftsaktivitet, jf. ovenstående skal der også være plads 

til en forrentning af virksomhedens aktiver så inden kapitalisering af goodwill skal der fratrækkes en 

forrentning af samtlige driftsrelaterede aktiver.  

Det sidste i modellen er en vurdering af goodwillens forventede levetid, hvor faktoren for kapitalisering er 

sammensat af det forventede årlige afkasts forrentning med hjælp af en forrentningsprocent samt en 

vurdering af det pågældende goodwill samlede levetid.  Den rente der indgår i faktoren for kapitalisering vil 
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fastsættes til overdragelsesdatoens kapitalafkastsats jf. VSL § 9, plus 8 %.23 Kapitalafkastsatsen for 2017 er 

endnu ikke offentliggjort hvorfor der anvendes den for 2016 beregnede kapitalafkastsats på 1 % hvilket 

medfører en forrentningsprocent på 9 %.24 Kapitaliseringsfaktoren ved en forrentningsprocent på 9 % med 

en levetid på 7 år er 2,76.25    

En forventet levetid for goodwill kan vurderes ud fra forskellige parametre. Dette kan være om hvorvidt 

ejeren der har en væsentlig indflydelse på virksomhedens drift følger med virksomheden eller graden af 

virksomhedens produktporteføljes kompleksitet. Er der tale om standardvarer antages det, at levetiden er 

7 år. Dette fremgår af SKM.2002.50.LSR., hvor en teglsælgende virksomhed klagede over en skattemæssig 

afgørelse.  

 Som nævnt tidligere er der dog tilfælde hvor levetiden er en anden end 7 år. Af sagen SKM.2004.173.LR 

fremgår det, at afgørende forhold kan påvirke vurderingen af levetid. Dette kunne f.eks. være ved 

forretningsområder hvor teknologien bevæger sig meget hurtigt. I praksis vil SKAT ofte anse en levetid på 7 

år. Om dette er begrundet i, at goodwill skattemæssigt afskrives lineært over 7 år jf. AL § 40 vides ikke.  

6.2.3.1 Værdiansættelse efter værdiansættelsesvejledningen eller 2000 - cirkulærerne  

Udgangspunktet for værdiansættelse må være informationer om handelsprisen mellem uafhængige parter. 

Foreligger der ikke dette kan et oplæg til værdiansættelse så foretages efter værdiansættelsesvejledningen 

eller cirkulærerne? 

Efter Værdiansættelsesvejledningen er det SKATs opfattelse, at cirkulærerne fra 2000 kun kan anvendes 

som vejledende for ikke store selskaber der igennem årene har haft en meget stabil indkomst og hvor der 

ikke er store immaterielle aktiver.26     

Samtidig anfører SKAT, at for større virksomheder afspejler de beregnede goodwill værdier ofte ikke 

markedsværdien, hvorfor at SKAT anbefaler, at anvende metoderne som er anført i 

værdiansættelsesvejledningen som f.eks. DCF-metoden.  

De større selskaber vil nok også have bedre mulighed for, at anvende DCF-metoden, idet jeg forudsætter at 

de arbejder med budgetter. Uanset hvilken metode der anvendes til brug til opgørelse af handelsværdien 

vil jeg anbefale, at anmode SKAT om de er enige i den foreliggende værdiansættelse på baggrund af de 

konkrette forudsætninger inden en overdragelse gennemføres.  

                                                           
23

 (Vejledning af 28-03-2000: Værdiansættelse af goodwill) 3.7 
24

 (Skatteministeriet, 2017) 
25

 (Madsen & Rasmussen, 2017) s.58. 
26

 (Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, 2013) s. 7.  
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Kan man som virksomhed/selskab benytte cirkulærerne/vejledningen og så ukritisk anvende det 

fremkommende resultat af de gennemførte beregninger?  

SKAT anfører i Goodwill-cirkulæret, at der er tale om en vejledende anvisning og at der er tale om en 

vejledende beregningsmodel hvor der skal tages stilling til om beregningsmetoden giver en realistisk 

værdiansættelse. En skatteyder mente, at han havde et retskrav på, at værdiansættelsen skulle ske på 

grundlag af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 eller efter TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10 mens SKAT 

havde beregnet en anden værdi af de unoterede anparter på grundlag af en indkomst- og markedsbaseret 

metode uden hensyntagen til de pågældende cirkulærer. Landsretten fastslog, at SKAT med rette havde set 

bort fra skatteyders beregning efter hjælpemetoden i cirkulærerne idet handelsværdien var markant højere 

end de værdier som skatteyderen havde beregnet efter cirkulærerne.27  

Dette viser, at det afgørende er, at anvende den korrekte værdiansættelsesmetode og forholde sig kritisk til 

de beregnede værdier med henblik på, at kunne fastsætte et så korrekt værdiestimat.  

6.3 Fast ejendom 

Efter hjælpereglen skal den offentlige ejendomsvurdering benyttes til brug ved overdragelse af ejendomme 

herunder landbrug og skov mellem koncernforbundne selskaber og mellem selskaber og personer der ikke 

har modstridende interesser mens en overdragelse indenfor familien (personer) kan foregå til den 

offentlige vurdering -15 %. Skattemyndighederne er ikke bundet, hvis der vurderes, at den offentlige 

vurdering ikke giver et retvisende udtryk for ejendommens værdi jf. SKM2013.841.HR. 

Det offentlige ejendomsvurderingssystem har efterhånden i nogle år været under stærk kritik, og 

rigsrevisionen har en rapport fra august 2013 konkluderet, at 3 ud af 4 huse enten blev vurderet for højt 

eller for lavt i 2011.28 Der er derfor en vis sandsynlighed for, at den seneste offentlige vurdering ikke er et 

udtryk for ejendommens reelle handelsværdi hvorfor det kan anbefales, at forespørge SKAT om der kan 

opnås enighed om ejendommens handelsværdi inden der foretages en overdragelse. 

En mulighed kan være, at indhente en ekstern vurdering på ejendommen fra en ejendomsmægler/valuar, 

der har kendskab til det pågældende område og som også har kendskab til den pågældende type ejendom 

uanset om det er en produktionsejendom, kontorejendom, udlejningsejendom eller domicilejendom.  

6.4 Delkonklusion 

SKATs værdiansættelsesvejledning skal efter SKATs opfattelse være med til at skabe klarhed over hvilken 

metode der skal anvendes til brug for beregning af unoterede aktiers handelsværdi men der er noget som 

                                                           
27

 (Holmager, 2017) 
28

 (Berlingske Tidende, 2014) 
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tyder på, at det er uklart, hvornår der er tale om en mindre virksomhed. Er det f.eks. de selskaber som 

tilhører regnskabsklasse B i regnskabslovgivningen, dvs. de selskaber der ikke overstiger 2 af følgende 3 

grænser: Årlig omsætning under 89. mio. kr., balancesum 44 mio. kr., eller 50 medarbejdere eller skal 

mindre virksomheder forstås på en anden måde?29 Men hvis definitionen på en mindre virksomhed skal 

følge grænsen mellem regnskabsklasse B og C vil langt den største andel af selskaberne skulle anvende 

cirkulærerne fra 2000 som en vejledning til værdiansættelse af handelsværdien.  

SKAT vil kunne udfordre værdiansættelser, hvis de har en anden opfattelse af handelsværdien, men efter 

lov nr. 683 skal SKAT redegøre for hvorfor der evt. skal anvendes en anden handelsværdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 (FSR Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, 2016): 2.1.3., s. 6. 
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7 Generationsskiftemodeller 

7.1 Aktieombytning 

En metode der kan benyttes som et led i et generationsskifte er aktieombytning. Denne metode er i dag en 

hyppigt anvendt omstruktureringsmodel, der benyttes som led i et generationsskifte og strukturering af en 

koncern på en hensigtsmæssig måde. Ved aktieombytning ombytter aktionæren sine aktier i et selskab, 

med aktier i et andet selskab. Som begreb dækker ”aktieombytning” over enhver form for 

ombytning/afståelse af aktier, hvor vederlaget for aktier/anparter, erlægges i kapitalandele – eventuelt 

parret med et kontant vederlag.30  

Begrebet aktieombytning anvendes som udgangspunkt normalt i de situationer hvor en aktionær i 

forbindelse med aktieombytning, etablerer en holdingstruktur ved, at indskyde aktier fra det erhvervede 

selskab – som apportindskud – ind i et erhvervende selskab, og aktionæren i det erhvervende selskab 

modtager herefter aktier i det erhvervende selskab ud fra det oprindelige indskud.31 

Etablering af et holdingselskab anvendes ofte i forbindelse med generationsskifte, idet oprettelsen af 

holdingselskabet giver en række fordele, senest på det tidspunkt hvor man forventer, at afhænde 

driftsselskabet eller driftsaktiviteten. 

Iht. ABL, er der mulighed for, at der kan gennemføres en skattefri aktieombytning. Dvs. at der kan etableres 

et holdingselskab som bliver ejer af det givne driftsselskab. Det vil således være holdingselskabet, der kan 

sælge driftsselskabet i modsætning til overdragelse med succession, hvor det er den fysiske person. en 

skattefri aktieombytning kan gennemføres både med og uden tilladelse – et to strenget system.  

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelserne om aktieombytning, at der under visse krav er 

mulighed for succession på aktionærsiden i situationer hvor et selskab erhverver kapital i et andet selskab. 

Ydermere fremgår det, at successionen ikke kan medføre beskatning hos aktionærerne. Derved er der 

mulighed for, at aktieombytning kan udgøre et forstadie til et givent generationsskifte, med samme 

skattemæssige virkninger – udskydelse af beskatning. 

7.1.1 Hensigt med aktieombytning 
Der kan være mange formål med, at foretage en aktieombytning, idet der etableres en moder-

/datterstruktur.  Ved en holdingstruktur er det muligt, at udlodde kapital fra driftsselskabet i 

moderselskabet – uden driftsrisiko - og derved beskyttes værdierne samtidig med hæftelsen begrænses. På 

en generalforsamling udloddes skattefrit udbytte til holdingselskabet. Herved gøres egenkapitalen mindre i 
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driftsselskabet og reducerer den købesum, som en køber skal aflægge ved købet. Reelt set skal en køber 

betale for hver en krone, som driftsselskabet har i likvider med krone for krone, hvorfor det er 

hensigtsmæssigt, at reducere driftsselskabets balancesum inden en overtagelse. Hvis datterselskabets 

balance slankes vil det være lettere for tredjemand, at indtræde i selskabet. Herudover kan 

holdingselskabet afstå aktierne i datterselskabet fri for beskatning, under betingelse af denne ejer 

minimum 10 % af aktierne jf. SEL § 13.  

I en skattefri aktieombytning uden tilladelse, kan der i en periode på tre år efter aktieombytningen ikke ske 

afståelse af aktierne i det erhvervende selskab (driftsselskabet) - det såkaldte holdingkrav – jf. ABL § 36, stk. 

6, 3. pkt. Det kan således være relevant for ejere af et driftsselskab, og som ikke har etableret et 

holdingselskab.  

Ved en skattepligtig aktieombytning, vil der på ombytningstidspunktet ske en beskatning ved afståelse af 

kapitalandelene. En skattepligtig aktieombytning kan være relevant, hvis handelsværdien af aktierne på 

ombytningstidspunktet, ikke er større end den oprindelige anskaffelsessum for aktierne, hvorved der ikke 

vil udløses nogen avance. Det vil kunne være gældende hvis de hidtidige resultater i driftsselskabet ikke 

indikerer, at værdien er højere end selve anskaffelsessummen for aktierne.  

En skattefri aktieombytning vil ikke udløse beskatning på tidspunktet for ombytning, men på et senere 

tidspunkt når holdingselskabet afstås jf. ABL § 36 stk. 1.   

Ved opstart af endnu et driftsselskab, vil et fælles holdingselskab give fordele. Grundet 

sambeskatningsregler vil et holdingselskab betyde, at der uden skattekonsekvenser via mellemregninger 

kan flyttes midler fra det ene driftsselskab til det andet driftsselskab.  

Ejes et driftsselskab gennem et holdingselskab er det muligt, at driftsselskabets overskud overføres 

skattefrit – efter selskabsskat – til holdingselskabet, dog krav om ejerskab af min. 10 % af driftsselskabet. 

Hvis ikke der er oprettet en holdingstruktur, kan det betyde store økonomiske konsekvenser for ejeren.  

Dette er fordi, at hvis der ikke er, vil det være ejeren selv der sælger aktierne, og derved beskattes denne af 

hele avancen. Ved et holdingselskab, er det derimod selskabet der sælger aktierne – og når selskabet har 

ejet aktierne i tre år, er der mulighed for at sælge aktierne uden beskatning.  

7.1.1.1 Fordel, for 3.mand 

Holdingstrukturen der fremkommer ved aktieombytning medfører lejlighed til, at kunne udlodde 

overskydende likviditet i driftsselskabet til holdingselskabet. Dermed bliver det nemmere likviditetsmæssigt 
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for en tredjemand, at indtræde i driftsselskabet, idet den likviditet der ikke er nødvendig for driften, kan 

udloddes til holdingselskabet, og dermed har selskabet en lavere værdi der skal finansieres.  

Hvis aktionæren ikke ønsker, at bevare sine aktier i driftsselskabet har denne mulighed for, at sælge 

aktierne til nye aktionærer i selskabet eller sælge aktierne tilbage til driftsselskabet ved stadig overholdelse 

af holdingkravet(3. års ejertid). 

7.1.2 Eksempel på holdingstruktur 
Tidligere ejede aktionæren aktier i selskab A – nu ejes aktierne i selskab B, der ejer aktier i selskab A.  

 

Egen tilvirkning 

Ovenstående kan udføres i forskellige varianter, f.eks. med flere aktionærer i selskab As aktionærkreds, og 

hvor en eller flere aktionærer deltager i ombytningen.   

7.1.3 Lovgrundlag 
En aktieombytning vil normalt blive gennemført efter ABL § 36 – og derved vil aktieombytningen ikke 

udløse beskatning på ombytningstidspunktet, men først senere, når holdingselskabets aktier afstås.  

Denne bestemmelse indeholder det primære lovgrundlag for skattefri aktieombytning – både med og uden 

tilladelse.  

Aktieombytning betyder som udgangspunkt beskatning hos aktionæren efter ABL regler. Herefter kan et 

selskab afstå aktier i et andet selskab skattefrit ved minimum 10 % ejerskab. Personer vil være 

skattepligtige ved afståelse af aktier iht. ABL § 12. Beskatning sker som aktieindkomst med 42 % dog kun 

med 27 % af de første 51.700 kr. (2017). Er skatteyderen gift, er der dobbelt bundfradrag på 103.400 kr., før 

skatten bliver 42 %.  

Udligningssummen vurderes som udbytte, hvis aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i det 

indskydende eller modtagende selskab jf. FUL § 9.   
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De aktier i det modtagende selskab som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for aktier i det 

indskydende selskab, behandles som var de erhvervet på samme tidspunkt og til samme pris, som de 

ombyttede aktier jf. FUL § 11.  

7.1.4 Skattefri aktieombytning – grundlæggende betingelser 
I dette afsnit vil de grundlæggende betingelser for at gennemføre en skattefri aktieombytning blive 

gennemgået både med- eller uden tilladelse fra SKAT.  

7.1.4.1 Selskaber der er omfattet 

I Danmark dækker dette over IVS, aktie- samt anpartsselskaber32.  En transparent enhed (interessentskaber 

samt kommanditselskaber) er ikke omfattet jf. ABL § 36 stk.1. 

Ved aktieombytning har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning efter reglerne i FUL §§ 

9 samt 11, når det både det erhvervende samt erhvervede selskab opfylder følgende betingelser:33 

 Det erhvervende selskab opnår eller allerede besidder majoriteten af stemmerne i det erhvervede 

selskab jf. ABL § 36, stk.2. 

 Ikke er en transparent enhed.  

7.1.4.2 Opnåelse af stemmeflertal 

Som tidligere nævnt i afsnit 7.1.4.1 Selskaber der er omfattet kræves der, at det erhvervende selskab opnår, 

eller allerede besidder stemmeflertal i selskabet ved gennemførelse af en aktieombytning. 

Der skal altså besiddes et simpelt flertal. Dette beregnes ud fra det erhvervede selskabs kapital – og hensyn 

skal tages til en eventuel styrkedifferentiering af stemmer ved opdeling af A- og B aktier.  

Derudover skal stemmemajoriteten være udtryk for en reel tilstand.34 Dette er vigtigt i situationer, hvor 

fordelingen af aktier er splittet mellem to aktionærer, som hver besidder 50 % af selskabet. I denne 

situation vil der være mulighed for, at en mindre aktiepost i en kort periode vil blive overdraget til den 

anden aktionær, og derved vil betingelsen om stemmeflertal opnås. Dette vil ikke være en reel tilstand, og 

kan vurderes som værende proforma jf. SKM2007.922.SR.35 

Det fremgår af praksis, at det ikke er i alle tilfælde, hvor man kan tale om, at det reelle stemmeflertal skal 

bevares. I SKM.2008.182.SR blev der givet tilladelse til, at gennemføre en ombytning med efterfølgende 
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kapitalforhøjelse hvor tredjemand skulle indskyde kapital i det erhvervende selskab, således at 

stemmeflertallet blev tabt, og de to ejere efterfølgende hver besad 50 %.36  

Det virker dog til, at der tillægges højere vægt på de samlede dispositioner. I SKM2012.504.SR vurderede 

Skatterådet, at dispositionerne som helhed skal vurderes. Det at stemmeflertallet er opfyldt på 

ombytningstidspunktet er ikke tilstrækkeligt, i de tilfælde hvor det erhvervende selskab allerede har 

planlagt at stemmeflertallet efterfølgende afgives. Hvilket også ville være en form for proforma.  

Det bemærkes, at hvis der i ejeraftalen e.l. er bestemmelser der betyder at minoritetsaktionærer har 

vetoret, eller på anden vis kan blokere for væsentlige beslutninger, kan det betyde at aktionæren med 

stemmeflertal, ikke betragtes som have opfyldt betingelsen om stemmeflertal.   

Det må således i den konkrete sag vurderes, om hvorvidt en aftale mellem aktionærerne eller aftale med 

tredjemand kan have betydning for den (formelle) fordeling af stemmer, og herigennem kan have 

afgørende betydning for, hvorvidt krav om reel majoritet af stemmer er opfyldt og således påvirke 

vurderingen af, hvorvidt aktionæren har bestemmende indflydelse. 

7.1.4.3 Hvilke ejerandele kan indgå i ombytning? 

Som udgangspunkt kan aktier omfattet af ABL § 1 ombyttes efter reglerne i ABL § 36. Aktierne skal være af 

værdi. Hvis de ingen værdi besidder, vil der ikke kunne erlægges et vederlag, og derved ikke foretages en 

skattefri aktieombytning.  

 Hvis der på ansøgningstidspunktet er negativ egenkapital i det selskab hvis aktier ønskes ombyttet, vil der 

som udgangspunkt ikke gives tilladelse. Hvis ansøgeren kan dokumentere, at selskabet har en reel værdi på 

ansøgningstidspunktet, kan en gennemførelse af en skattefri aktieombytning foretages jf. 

SKM.2002.514TSS. En årsag til den negative egenkapital kan være, at selskabet har afskrevet goodwill over 

en meget kort periode og/eller at selskabet har valgt løbende, at udgiftsføre udviklingsomkostninger som 

reelt har en værdi, f.eks. pga. at udviklingen nu er færdig og der nu kan foretages produktion som følge af 

den gennemførte udvikling. 

7.1.4.4 Øvrige betingelser for gennemførelse af aktieombytning. 

7.1.4.4.1 Vederlaget for de ombyttede aktier 
Vederlaget i forbindelse med ombytninger udført efter ABL § 36, stk. 2, samt stk.3, skal ske i form af 

ejerandele i det erhvervede selskab - og eventuelt delvist i kontanter.   
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Det er et krav, at det erhvervende selskab ved aktieombytning iht. ABL § 36, stk. 2, opnår majoriteten af 

stemmerne i det erhvervede selskab, samt at der skal udstedes aktier ved ombytningen, idet der så er 

aktier som successionen kan bindes op på.  

Hvis der ikke sker fuld vederlæggelse i form af aktier i det erhvervende selskab (holdingselskabet) vil et salg 

udløse beskatning efter reglerne i ABL. 

I ABL § 36, stk. 1-5, er der ikke fastsat betingelser omkring værdiansættelsen af aktierne i det erhvervede 

selskab (dog vil det være handelsværdien på ombytningstidspunktet). Der skal dog iht. SEL §§ 36 

udarbejdes en vurderingsberetning ved stiftelse af selskab ved apportindskud, eller ved en kapitalforhøjelse 

ved apportindskud. En vurderingsberetning kan dog undgås i få tilfælde iht. SEL § 38, hvis der er tale om 

indskud af børsnoterede værdipapirer eller aktiver, som er individuelt præsenteret og indregnet til 

dagsværdi i en årsrapport for det foregående regnskabsår. 

I en ombytning med flere aktionærer vil SKAT være opmærksom på om hvorvidt der sker en forrykning 

mellem aktionærerne og om ombytningen sker til handelsværdi. Dette er som nævnt i afsnit 6 

Værdiansættelse særligt interessant ved overdragelse i den nære familie.  

7.1.4.4.2 Frister for gennemførelse af ombytning 
Ombytningen af aktier skal være sket inden for 6 måneder, ud fra første ombytningsdag jf. ABL § 36, stk.4. 

Vederlag skal altså ydes senest 6 måneder efter ombytningsdatoen. Hvis denne frist ikke overholdes, vil 

ombytningen blive vurderet som skattepligtig. Der er dog mulighed for, at SKAT kan give dispensation, til at 

fristen bliver forlænget jf. ABL § 36, stk. 4. (dette er dog kun i tilfælde hvor der er givet tilladelse til en 

skattefri aktieombytning)  

Derudover kan en skattefri aktieombytning ikke foretages med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36, stk. 4,3. 

pkt. hvilket reelt betyder, at en aktieombytning først gælder fra stiftelsesdagen for det nye selskab, og ikke 

fra f.eks. første dag i det erhvervede selskabs regnskabsår.  

7.1.5 Aktieombytning med tilladelse – det subjektive regelsæt 
Der vil i dette afsnit behandles de særlige betingelser og konsekvenser ved, at gennemføre en 

aktieombytning med tilladelse. Ved ansøgningen om tilladelse har SKAT mulighed for, at vurdere 

forholdene og vurdere hvilken hensigt gennemførelsen af den skattefrie aktieombytning har.    
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Ved at benytte det subjektive regelsæt er der en række betingelser, som foruden de objektive regler skal 

opfyldes. I forbindelse med ansøgning om tilladelse, må der ansøges på vegne af en juridisk person 

(selskab), der på ansøgningstidspunktet endnu ikke er stiftet/kommet til eksistens.37 

7.1.5.1 Betingelser for at gennemføre aktieombytning med tilladelse 

Ved en gennemførelse af en aktieombytning ud fra ABL § 36, stk. 1-3, forudsætter dette tilladelse fra SKAT. 

Ved en opnåelse af tilladelse, kan SKAT fastsætte særlige vilkår, der skal sikre, at gennemførelsens 

hovedformål er af forretningsmæssigt hensyn. Ved både afslag samt fastsættelse af særlige vilkår for 

aktieombytningen, kan sagen bringes for Landsskatteretten.38  

Grunden til, at der skal gives tilladelse til en skattefri aktieombytning er, at kun når de forretningsmæssigt 

motiverede dispositioner er hovedformålet med ombytningen, kan beskatning på ombytningstidspunktet 

undgås. Denne beskatning indtræffer først senere når aktierne afstås.  

Det subjektive regelsæts præmis omhandlende, at der skal indhentes forudgående tilladelse kan have en 

betydning hvis der i de følgende tre år opstår en situation, hvor der skal afstås mv. Endvidere kan der i visse 

sager være tvivl om, hvorvidt en række af de objektive betingelser er opnået, som f.eks. opnåelse af 

majoriteten af stemmer.  

7.1.5.2 Tilladelse – ændringer i forhold 

Hvis der opnås tilladelse, vil der ofte blive stillet krav om, at efterfølgende ændringer skal indbringes for 

SKAT. Det er klart, at ved væsentlige ændrede forhold, der har været grundlag for tilladelsen, må der ske en 

ny vurdering – ellers ville der være grobund for, at skatteydere fremlægger en række forhold, der opfylder 

kravene om forretningsmæssige begrundelser, men som sidenhen ikke følger de fremlagte planer, og 

derved undgår beskatning.  

De forhold som kan tænkes at være væsentlige ændringer, ift. de oprindelige forudsætninger for 

tilladelsen, skal være indgivet senest tre måneder før de indtræffer - hvis der er tale om viljebestemte 

hændelser.39 Ved uforudsigelige hændelser er tidsfristen en måned efter hændelsen er kommet til 

kundskab. Ved manglende anmeldelse af diverse hændelser, vil det kunne medføre bortfald af tilladelsen. 

Det antages dog, at der må ske en konkret vurdering, ud fra hvorvidt hændelserne har betydet væsentlige 

ændrede forhold og, at de er af sådan en karakter, at grundlaget for tilladelsen er væk.40   
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7.1.5.2.1 Forretningsmæssigt begrundet 
Hovedformålet i en anmodning om tilladelse til aktieombytning skal være forretningsmæssigt begrundet.  

Dette indebærer dog ikke, at skatteyderen ikke må opnå skattemæssige fordele, som følge af en 

aktieombytning.  

Ved en anmodning stilles der krav om et vist niveau af dokumentation og konkretisering af den 

forretningsmæssige begrundelse for, at gennemføre ombytning.41 Ved opfyldelse af dette, er der derved 

grundlag for, at der kan ske en vurdering af, om hvorvidt et af hovedformålene med transaktionen, hverken 

er skatteundgåelse eller skatteunddragelse.  

Dette ses ud fra SKM2005.167ØLR hvor en ansøgning om aktieombytning blev begrundet med minimering 

af driftsrisiko der på sigt, skulle forberede et generationsskifte samt mulighed for, at stifte yderligere 

datterselskaber i fremtiden. I ansøgningen var hensigten hverken konkretisereret eller dokumenteret.  

Derved blev der givet afslag begrundet med, at der ud fra en samlet vurdering, ikke var blevet påvist, at 

aktieombytningen ønskedes udført ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger.  

Ansøgninger der alene begrundes med ”for at muliggøre et fremtidigt generationsskifte” er ikke fornødent 

begrundet jf. SKM2006.345LSR. 

For at undgå uforudsete forhindringer anbefales det, at ansøgninger om tilladelse til aktieombytning 

udføres grundigt, og hensigten beskrives dybdegående og veldokumenteret. Det er afgørende, at 

ombytningens hovedformål ikke er hverken skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Ligeledes skal man 

være opmærksom på, at det er de faktiske forhold der er afgørende, og ikke kun om hvorvidt 

dispositionerne fremstår som værende forretningsmæssigt begrundet.  

At foretage en omstrukturering indenfor en koncernstruktur, er som udgangspunkt betegnet som 

forretningsmæssigt begrundet – forudsat hensigten ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse jf. 

SKM2002.428LSR.  

I denne afgørelse blev der efter en samlet vurdering givet afslag til anmodningen om skattefri 

aktieombytning, idet der blev vurderet, at dette ikke ville ske, ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger 

og ombytningens hensigt kun ville være en opnåelse af skattemæssige fordele. Skatteyders påstand var 

ellers, at der ved ombytning hverken fremgik nogen skatteundgåelse eller skatteunddragelse.  Derudover 

var der i anmodningen begrundelse om, at det ved skabelse af en ny koncernstruktur ville være 

hensigtsmæssigt for de fremtidige forretningsmæssige planer og et fremtidigt generationsskifte. Der var 
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altså umiddelbart forretningsmæssige planer i ansøgningen, men SKAT vurderede at disse kunne 

gennemføres i det oprindelige selskab, i og med den planlagte omstrukturering ikke ville forbedre parternes 

stilling, ved det givent generationsskifte, samt at omstruktureringen ikke gavner koncernen i 

erhvervsmæssigt henseende.  

I forhold til et generationsskifte, vil der i ansøgningen skulle fremgå hvorfor en skattefri aktieombytning er 

nødvendig, og hvordan den skal gennemføres. Det er ikke i sig selv nok, at en anmodning begrundes med, 

at skatteyder ønsker et generationsskifte. Det skal dokumenteres hvordan et generationsskifte vil blive 

gennemført, samt hvorfor det er nødvendigt. Derved har SKAT mulighed for, at foretage en konkret 

vurdering af forholdene, og derudover have grundlaget for de forudsætninger, som en eventuel tilladelse 

vil blive bundet op på. Hvis væsentlige ændringer skulle ske således, at forholdende for tilladelsen ændres, 

er der anmeldelsespligt til SKAT, se herom afsnit 7.1.5.3 Vilkårsfastsættelse – anmeldelse. 

Kravet om at ombytningen skal være forretningsmæssig begrundet, kan ses som en modvægt til 

skatteundgåelse, idet det ikke nødvendigvis medfører et afslag, hvis omstruktureringen medfører 

skatteundgåelse.   

I og med en skatteundgåelse ikke nødvendigvis medfører et afslag, kan det være hensigtsmæssigt, at se på 

hvordan forholdet mellem forretningsmæssig begrundelse samt skatteundgåelse afstemmes.  I afgørelsen 

SKM2007.807DEP, blev der givet tilladelse til aktieombytning. I denne sag, ville der ske skatteundgåelse ved 

aktieombytningen, men Skatteministeriet lagde vægt på, at skatteyder allerede kunne have overdraget 

med skattemæssig succession, iht. ABL § 35.  Derved kunne der have været udført en aktieoverdragelse 

uden skattebetaling, og som sådan må det antages at ministeriet vurderede at skatteundgåelse ikke var et 

af hovedformålene med omstruktureringen.  

7.1.5.3 Vilkårs fastsættelse – anmeldelse 

Som nævnt i foregående afsnit betinger SKAT, at efterfølgende væsentlige ændrede forhold skal anmeldes. 

Der er tale om væsentlige forhold når de ændrede forhold, ville kunne ændre på SKATS oprindelige 

afgørelse.  Formålet med at kræve væsentligt ændrede forhold anmeldt til SKAT er, at forebygge 

aktieombytning bliver en metode til skatteundgåelse. Det sikres ved anmeldelseskrav, at de væsentlige 

ændrede forhold for de oprindelige forudsætninger, kan vurderes ud fra en ny bedømmelse.  

Tilladelse fra SKAT til aktieombytning vil normalt være med et krav om anmeldelsespligt i de næste tre år.  

Dette vil sandsynligvis være et krav som SKAT stiller, men dette ejertidskrav kan lempes i sager hvor det 

ikke anses som værende nødvendigt jf. SKM2006.447SKAT. 
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Dette forhold gør, at det i visse tilfælde kan være fordelagtigt, at opnå skattefri aktieombytning med 

tilladelse, idet det ellers ved brud på ejertidskravet, vil medføre, at den skattefri aktieombytning bliver 

beskattet. 

7.1.5.4 De skattemæssige konsekvenser af aktieombytning med tilladelse 

7.1.5.4.1 For aktionæren 
En afståelse af aktier i forbindelse med en aktieombytning, vil for selskaber blive beskattet ud fra ABL §§ 8-

9 og for personer efter § 12.  

Et selskabs aktiebesiddelse i andre selskaber, hvor en afståelse vil blive betragtet som afhændelse af 

datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier samt porteføljeaktier skal en avance ikke medtages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. ABL § 8. Selskaberne der kan benytte dette ved afståelse af 

aktier skattefrit, har ikke noget skattemæssigt afståelsesincitament til, at udføre en aktieombytning.  

Derimod har selskaber der beskattes iht. ABL § 9, benytte § 36 til at udskyde beskatningen. 

I forhold til personer er bestemmelserne lignende. Gennemføres en skattefri virksomhedsomdannelse ud 

fra virksomhedsomdannelsesloven, og der er negativ anskaffelsessum på aktierne, vil en efterfølgende 

skattepligtig aktieombytning udløse beskatning af den negative anskaffelsessum. En gennemførelse af 

skattefri aktieombytning vil medføre, at den negative anskaffelsessums beskatning vil kunne blive udskudt, 

indtil aktierne i holdingselskabet afstås.  

Ved tilladelse vil den ombyttende aktionær ikke blive beskattet pga. fuld succession jf. ABL § 36, stk. 1. samt 

FUL § 11.  

7.1.5.4.2 Erhvervende selskab 
Det erhvervende selskab, anses som at have erhvervet aktierne til anskaffelsessummen, på 

ombytningstidspunktet.42 

7.1.6 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 
Skattefri aktieombytning uden tilladelse er mulig at gennemføre efter bestemmelserne i § 36 stk. 6-7. Det 

blev gjort muligt, at gennemføre ombytning uden tilladelse, som følge af Leur-Bloem sagen. Afgørelsen 

dikterede, at skattepligtige har retskrav på tilladelse til omstrukturering, medmindre et af hovedmålene 

med omstruktureringen efter en konkret vurdering, er skatteundgåelse jf. juridisk vejledning C.D.6.3.4. 

7.1.6.1 Betingelse for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse 

De betingelser der fastsættes i ABL § 36, stk. 1-3 omhandlende krav til: 
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 (Olesen, 2016) s. 241. 
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 Kapitalandele der kan indgå i ombytning 

 Andel der skal opnås i det erhvervede selskab 

,er ligeledes lig som ved med tilladelse. 

I de følgende afsnit vil de specifikke betingelser for, at gennemføre skattefri aktieombytning uden tilladelse 

blive behandlet.  

7.1.6.1.1 Vederlag for de ombyttede aktier 
Vederlaget for de ombyttede aktier skal ske til handelsværdien jf. ABL § 36. stk. 6, 2.pkt. 

7.1.6.1.2 Afståelse af aktier 
Der må ikke afstås aktier i det erhvervede selskab i tre år, gældende fra ombytningstidspunktet jf. § 36, stk. 

6. (manglende overholdelse resultere i at den gennemførte aktieombytning bliver skattepligtig). Dette er 

gældende både ved viljebestemte samt uforudsigelige hændelser.  Dette holdingkrav forhindrer, at skattefri 

aktieombytning uden tilladelse anvendes for, at omgå avancebeskatning.  

I og med der ikke må ske salg af aktier i det erhvervede selskab er det vigtigt, at fastlægge hvad der 

kvalificeres som afståelse jf. den gængse definition af det skattepligtige afståelsesbegreb, som vil medføre 

afståelse iht. ABL § 30.43 Dette vil omfatte:44 Salg, tilbagesalg til udstedende selskab45, bytte, 

tvangsopløsning, likvidation46, kapitalnedsættelse samt visse vedtægtsændringer47.  

Det skal yderligere bemærkes at afståelse af aktier ved en skattefri omstrukturering ikke vil blive anset som 

afståelse jf. ABL § 36.  Det skal yderligere bemærkes at der ikke er nogen udbyttebegrænsning.  

7.1.6.1.3 Anmeldelse  
Ved skattefri aktieombytning uden tilladelse, skal det erhvervende selskab senest i forbindelse med 

selvangivelsen for det indkomstår hvor aktieombytningen er gennemført, oplyse SKAT om deltagelsen i 

ombytningen jf. ABL § 36, stk. 7. Dette er dog ikke en betingelse for at ombytningen anses som skattefri 

men kan betyde, at selskabet ikke har udfyldt sin selvangivelse korrekt.  

7.1.7 De skattemæssige konsekvenser af en aktieombytning uden tilladelse 
De skattemæssige konsekvenser med eller uden tilladelse er grundlæggende de samme, og vil blive 

behandlet i de følgende afsnit.   
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 (Olesen, 2016) s. 246. 
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 (Olesen, 2016) s. 246. 
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 ABL § 2, stk. 3 
46

 ABL § 2, stk. 1 og 2 
47

 Vedtægter der medfører forskydning mellem aktionærerne jf. SKM2013.35SR45 
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7.1.7.1 For aktionæren 

Der er ingen direkte skattemæssig forskel for aktionæren hvorvidt fremgangsmåden er med eller uden 

tilladelse. Dog er der den forskel, at hvis ejertidskravet ikke kan opfyldes, vil kravene for, at udføre skattefri 

aktieombytning ikke opnås. Derved vil aktionæren blive beskattet. 

Ved en ombytning udført med det subjektive regelsæt kan der ansøges om dispensation ift. ejertidskravet, 

og muligvis ud fra en konkret vurdering deraf, opretholde tilladelse og derved undgå beskatning hos 

aktionæren. Der skal søges dispensation tre måneder før forudsete begivenheder, og en måned efter 

uforudsete begivenheder. 

Ved en gennemførelse af skattefri aktieombytning vil aktionæren, der ombytter sine aktier, ikke blive 

beskattet, ved ombytningen pga. der sker fuld succession på aktierne, jf. FUL § 11. Her er overdragerens 

skattemæssige stilling på overdragne aktier, overført til aktier som overdrageren erhverver som vederlag 

ved ombytningen.  Dette er gældende både ift. anskaffelsessum samt anskaffelsestidspunkt.  Der er derved 

ingen umiddelbar forskel for aktionæren, hvorvidt ombytningen gennemføres med tilladelse efter ABL § 33, 

stk. 1-3 eller uden tilladelse efter stk. 6. Hvis betingelserne i de pågældende regelsæt er opfyldt, er der 

således ingen direkte forskel for aktionæren, om hvorvidt en ombytning sker med tilladelse efter ABL § 23, 

stk. 1-3, eller uden tilladelse efter stk. 6. Ydermere vil et kontantvederlag blive beskattet som 

udbytte/afståelse. 

Hvis ejertidskravet på tre år ikke kan opfyldes, vil betingelserne for, at gennemføre skattefri aktieombytning 

ud fra de objektive regler, ikke være opfyldt, og aktionæren vil uanset årsag blive beskattet.  Hvis der 

imidlertid er foretaget en ombytning, ud fra regelsættet med tilladelse, kan der søges dispensation. Ud fra 

en konkret vurdering er der derved mulighed for, at det erhvervende selskabs afståelse af aktier, inden for 

en treårig periode fra ombytningstidspunktet undgår beskatning hos aktionæren.  

7.1.7.2 Erhvervende selskab 

Det erhvervende selskab anses som at have erhvervet aktierne i det erhvervede selskab til handelsværdi på 

ombytningstidspunktet.  

7.1.8 Aktieombytning efter de subjektive eller objektive regler 
Ved en skattefri aktieombytning skal der vælges mellem det objektive og subjektive regelsæt. Ved 

stillingtagen til hvilken af regelsættene der skal benyttes er det nødvendigt, at kigge på fordele og ulemper 

ved disse.  

Ved opfyldelse af det objektive regelsæts betingelser har man krav på, at kunne udføre en skattefri 

aktieombytning. I stedet for at søge forudgående tilladelse til ombytning har rådgivere fundet det gavnligt, 
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at afklare om hvorvidt betingelserne er opfyldte ved bindende ligningssvar. Tidshorisonten for indhentelse 

af ligningssvar er tilsvarende med processen omhandlende indhentelse af tilladelse. Differentieringen er 

dog at man kan udføre en aktieombytning uden der er en forretningsmæssig begrundelse. Det objektive 

regelsæt udmærker sig naturligvis derfor i tilfælde, hvor der ikke er en forretningsmæssig begrundelse for 

ombytning. 

Det subjektive regelsæt udmærker sig i de tilfælde hvor der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, 

idet der kan gives dispensationer ved ændringer i de oprindelige forudsætninger for derved, at kunne 

bevare den udførte aktieombytning. Hvis der risikeres at det bliver nødvendigt med et salg indenfor 3.års 

perioden, bør ombytningen udføres ud fra det subjektive regelsæt.  
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7.2 Tilførsel af aktiver 

I FUL § 15 c. stk. 2, er tilførsel af aktiver defineret som følgende: 

 

Der er altså tale om tilførsel af aktiver ved den form for transaktion, hvor et selskab uden at blive opløst 

overdrager den samlede virksomhed - eller en gren af denne - til et andet selskab. Vederlaget for det 

indskydende selskab vil være aktier i det modtagende selskab.  

Idet der er tale om salg af aktiver, vil dette betyde beskatning, og derved vil der udløses 

afståelsesbeskatning hos det indskydende selskab. Dog vil der iht. bestemmelserne i FUL vedrørende 

tilførsel af aktiver, være mulighed for, at udskyde beskatning, idet det modtagende selskab, kan succedere i 

det indskydende selskabs skattemæssige stilling, ift. de indskydende aktiver. 

7.2.1 Hensigt 
Hovedformålet med tilførsel af aktiver i forbindelse med et generationsskifte er, at konstruere en 

holdingstruktur. Til forskel fra en skattefri aktieombytning skydes aktiver og passiver ned i et datterselskab.  

Det at kunne afstå visse dele af virksomheden, samt beholde de resterende dele i et holdingselskab kan i 

visse situationer være gavnligt i forhold til et generationsskifte hvor kun en del af virksomheden skal 

overdrages. F.eks. kan en ejendom udskydes fra den resterende virksomhed. Herved bliver balancen 

slanket, så det bliver nemmere økonomisk, at overtage selve virksomheden ved et generationsskifte. En 

forudsætning herfor er dog, at holdingselskabet efterfølgende bliver ophørsspaltet i et selskab, som ejer 

ejendommen og et selskab som ejer driftsselskabet.  

               
Egen tilvirkning 
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Ydermere kan det tænkes, at en eventuel overtager ikke har kompetencerne/lysten til, at overtage en 

specifik del af selskabet og derfor adskille denne del før overdragelsen sker. Det kan desuden være gavnligt, 

at opdele selskabet for derved, at begrænse hæftelsen samt beskytte opsparede værdier.  

Derudover kan der være et behov for en udvidelse af kredsen af aktionærer for en given aktivitet. Dette kan 

gennemføres ved, at aktionæren indskyder en del af selskabet til et nystiftet selskab, hvor der er mulighed 

for, at nye aktionærer indskyder kapital i det nye selskab. 

En anden situation hvor tilførsel af aktiver er anvendelig, er i de tilfælde hvor to aktionærer hver især 

besidder aktier i hvert sit selskab med erhvervsmæssig drift, og hvor der ønskes en samling af de to 

aktiviteter. I og med selskaberne tilfører en del eller alle aktiviteterne, til et nystiftet datterselskab, vil der 

opstå en konstruktion hvor de to personer ejer et holdingselskab, der ejer en andel af det underliggende 

selskab hvor aktiviteterne ligger. Nedenstående er en Illustration af dette:   

Der skydes aktivitet fra driftsselskaberne ind i det fælles datterselskab: 

 

Egen tilvirkning 

Og derved skabes den endelige konstruktion: 

 

Egen tilvirkning 
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7.2.2 Lovgrundlag 
Det retlige grundlag for tilførsel af aktiver, skal findes i FUL § 15 c og d. Derudover er bestemmelserne 

underbygget af praksis, bindende ligningssvar, vejledninger, cirkulærer, afgørelser samt styresignaler.  

Tilførsel af aktiver kan ske både med eller uden forudgående tilladelse. I FUL § 15 c, stk. 1, pkt. 1-2 findes 

der hjemmel til, at der kan gives tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. Ligeledes er der i FUL § 15 c, stk. 1, 

4-5 pkt. hjemmel til gennem opfyldelse af objektive krav, at fortage en tilførsel uden forudgående tilladelse.  

Derved skal der ligesom ved skattefri aktieombytning vælges mellem, at foretage omstruktureringen med 

tilladelse eller uden. Dette tostrenget system vil blive behandlet efterfølgende i de følgende afsnit der 

omhandler de generelle krav om tilførsel af aktiver.  

7.2.3 Generelle betingelser for gennemførelse af skattefri tilførsel af aktiver 
Der vil i dette afsnit behandles de generelle krav til tilførsel af aktiver – uanset om der er tale om 

anvendelse af det objektive – eller subjektive regelsæt. Ved manglende opfyldelse af dette vil det resultere 

i beskatning.  

7.2.3.1 Selskaber der er omfattet 

I Danmark dækker dette over IVS, aktie- samt anpartsselskaber.48 Ligesom ved aktieombytning er 

transparente enheder ikke omfattet.  

7.2.3.2 Materielle krav ved tilførsel af aktiver  

Ved gennemførelse af tilførsel af aktiver skal der efterkommes visse materielle krav. Som hovedregel kan 

der ikke benyttes tilførsel af aktiver ved overdragelse af enkelte aktiver/passiver.  

Et af disse krav er, at et indskydende selskab som vederlag for den indskudte virksomhed, kun må modtage 

ejerandele jf. TfS.2000.831.LR. I denne sag blev det gjort klart, at der ved modtagelse af anden form for 

vederlag end ejerandele ikke er grobund for skattefri tilførsel af aktiver.  

Der er ved skattefri tilførsel af aktiver et krav om, at det er en samlet virksomhed eller en gren af en 

virksomhed der skal tilføres.49 Dette betyder, at alle aktiver og passiver i virksomheden i det indskydende 

selskabs virksomhed indskydes i det modtagende selskab. Ligeledes vil dette krav blive mødt, i det tilfælde 

hvor det indskydende selskab indskyder en gren af en virksomhed (antaget at denne gren udgør en 

selvstændig virksomhed). I de følgende afsnit vil det blive behandlet, hvornår der er tale om en samlet 

virksomhed, samt hvornår der er tale om en gren af en virksomhed. 
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 (Olesen, 2016) s. 293 
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 Samtlige aktiver og passiver jf. virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr.2. I vurderingen om hvilke der hører til 
virksomheden, tages udgangspunkt i tidligere udarbejdede årsrapporter samt indkomstopgørelser for virksomheden. 
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7.2.3.2.1 Hvornår er der tale om en samlet virksomhed? 
Som udgangspunkt vil det klassificeres som en samlet virksomhed når de samlede aktiver og passiver hos 

det indskydende selskab indskydes i det modtagende selskab.  

Der er dog visse situationer, hvor dette ikke er tilfældet. F.eks. hvis det indskydende selskabs aktiver ikke 

kan vurderes, at udgøre en selvstændig virksomhed. Her vil der ikke være grobund for gennemførelse af en 

tilførsel af aktiver.  

Ydermere kan der heller ikke tilføres en række aktiver der kun i kombination med aktiver fra det 

modtagende selskab, kan klassificeres som værende en selvstændig virksomhed. Dette skyldes, at der så 

ikke er tale om en selvstændig virksomhed der bliver tilført. Dette er i endnu højere grad relevant (i 

praksis), med hensyn til når der skal overføres en gren af en virksomhed. 

7.2.3.2.2 Hvornår er der tale om en gren af en samlet virksomhed? 
I FUL § 15 c, stk.2, er en gren af en samlet virksomhed defineret  

 

Det er dog ikke altid uproblematisk, at vurdere om hvorvidt der er tale om en gren af en samlet 

virksomhed. Det forlanges, at der efter gennemførelsen for det indskudte selskabs efterladte aktiver og 

passiver, er tale om et defineret virksomhedsområde.50  Det er den reelle virksomhedsaktivitet der er 

betydende og ikke afgørende om hvorvidt; en virksomhed ud fra FUL klassificeres som værende en 

virksomhedsgren, haft egen adresse, aflagt selvstændigt internt regnskab eller egen bogholderfunktion51. 

Disse faktorer kan dog være indikationer på, at betingelsen om en gren af en virksomhed er imødekommet.  

Der kan imidlertid godt foreligge en selvstændig gren af en virksomhed, på trods af denne enhed ikke har 

ageret selvstændigt f.eks. i form af, at enheden er bestående af flere delproduktionsenheder, der er 

geografisk adskilt, og ligeledes aflægger fælles årsrapport med andre virksomhedsområder.  

Dette understreges af TfS.1996.899.DEP, hvor Skattedepartementet fremlagde, at der skal være en stærk 

organisationsmæssig synsvinkel – indebærende en vurdering om hvorvidt enheden der ønskes tilført er en 

samlet enhed.  Imødekommelse af enkelte kriterier, er ikke afgørende for den samlede vurdering af om 

hvorvidt der er tale om en samlet enhed idet det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
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 (Olesen, 2016) s. 296. 
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 (Olesen, 2016) s. 297. 
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Enhedens aktiver og passiver skal danne et afgrænset forretningsområde, ud fra den samlede virksomhed. 

Om hvorvidt et forretningsområde er afgrænset, kan der findes begrundelse i om hvorvidt det er forskellige 

produktions – eller serviceområder – samt forskellige geografiske områder. En afdeling der agerer på tværs 

af forskellige forretningsenheder/divisioner, vil kunne vurderes som værende en virksomhedsgren. Det er 

dog ikke sådan, at der skal være tale om en decideret afdeling med egen bogholderfunktion, sekretærer, 

postfunktion mv.   

Ved en tilførsel af en virksomhedsgren skal denne være selvstændig forud for tilførslen jf. 

Skattedepartementets udtalelse i TfS.2000.274.TSM samt TfS.1996.899.DEP.9. Det er ikke nok, at de tilførte 

aktiver først bliver en selvstændig enhed når de kombineres med aktiver, som allerede findes i det 

modtagende selskab.  

Det må antages, at en konkret vurdering om hvorvidt der i det pågældende tilfælde er en gren af en samlet 

virksomhed vil blive foretaget.  En mulighed for at imødegå, at SKAT ikke anser at det er hele ”grenen” som 

er tilført til et nyt selskab kunne være, at der forinden anmodes om et bindende svar på, at de anførte 

aktiver og passiver er dem som indgår i denne gren af virksomheden. En anden mulighed er generelt, at 

anmode om tilladelse til en skattefri tilførsel af aktiver, hvor der i anmodningen om tilladelse sker en 

beskrivelse af de aktiver og passiver der anses for at udgøre en selvstændig gren.   

7.2.3.2.3 Hvad skal indgå i den samlede virksomhed/gren 
Som nævnt i foregående afsnit er det ikke altid enkelt, at vurdere om hvorvidt, der figurerer en samlet 

virksomhed.  Dette hører sammen med betingelsen omhandlende, at der skal være tale om en selvstændig 

virksomhed og derudover, at de naturligt hørende aktiver samt passiver er en del af tilførslen.  

Idet der benyttes begrebet ”naturligt hørende” skal det forstås som værende en bredere definition, end 

hvis der f.eks. havde været benyttet begrebet ”nødvendig”. Hvis aktivet ikke er en selvstændig virksomhed, 

og ej heller hører til nogen virksomhed i det indskydende selskab, vil det pågældende aktiv, være en 

naturlig del af virksomheden der indskydes i det modtagende selskab, eller den virksomhed der efterlades i 

det indskydende selskab – på trods af at aktivet ikke er nødvendigt i det vedkommende selskabs 

virksomhed52.   

Eksempelvis hvor et indskydende selskab, servicerer og producerer et produkt, vil der antageligvis ske 

tilførsel af en af aktiviteterne til et andet selskab – men ved tilførsel af serviceringsaktiviteten til et andet 

selskab der har lignende service, vil selskabet ikke nødvendigvis have behov for samtlige driftsmidler for, at 

fungere og derved være nødvendig for betingelsen omhandlende, at der ved tilførslen skal være en gren af 
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en virksomhed, men idet driftsmidlerne naturligt har været en del af denne gren i det indskydende selskab, 

vil det være et krav af samtlige driftsmidler der naturligt hører til grenen tilføres det modtagende selskab jf. 

FUL § 15 c, stk. 2, 1.pkt.  

7.2.3.2.4 Krav for at der i organisatorisk henseende er tale om en selvstændig bæredygtig enhed? 
Som nævnt i afsnit 7.2.3.2.2, er der tale om en gren af virksomheden, når alle aktiver og passiver i en 

afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en 

samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.  

Både det økonomiske grundlag, samt organisationen skal altså udgøre en samlet enhed. For at være en 

samlet selvstændig enhed skal minimum en del af det oprindelige selskab kunne udskilles. Den indskudte 

virksomhed skal altså i organisatorisk henseende, være en samlet enhed af aktiver og passiver der kan 

fungere selvstændigt, på et givent virksomhedsområde.  

Dette kan være ud fra geografien, adskillelse af afdelinger e.l. En vurdering i den enkelte sag vil afgøre 

dette, og derved er der intet krav for decideret fysisk adskillelse af de respektive afdelinger. De 

økonomiske- samt organisatoriske krav, om hvorvidt der er en selvstændig enhed vil naturligt blive flettet 

sammen.53  

Herudover skal begrebet - fungere ved egne midler - primært ses som modpol til, at det modtagende 

selskabs virksomhed er afhængig af det indskydende selskab for at fungere. Hvornår dette er tilfældet må 

bero på en konkret vurdering der foretages af SKAT, men i sidste instans skal foretages af de danske 

domstole.  

7.2.3.2.5 Lån og sikkerhedsstillelse 
Det modtagende selskabs fortsatte drift må ikke i finansieringsmæssig henseende, være bygget på lån fra 

det indskydende selskab. Der vil som udgangspunkt ved dette ikke ske opfyldelse af kravet om, at fungere 

ved hjælp af egne midler.  Dette fremgår af TfS.1996.167.LR, hvor der blev ansøgt om tilladelse til skattefri 

tilførsel af aktiver hvor man ønskede, at indskyde den samlede grossistvirksomhed ind i et nystiftet 

datterselskab. Det indskydende selskab skulle vederlægges med aktier i driftsselskabet. Der ville ikke skulle 

ske overførsel af likviditet fra det indskydende til det nystiftede selskab, i og med finansieringen skulle 

komme via udlån fra moderselskabet samt via banklån med kaution fra det indskydende selskab. 

Egenkapitalen ville være 500.000 kr. ud af en balance på 25. mio. kr.  
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Ligningsrådet vurderede, at det nye selskab ikke var levedygtigt ved hjælp af egne midler, grundet det 

modtagende selskab ikke blev tilført likviditet og, at dette behov blev dækket via lån fra det indskydende 

selskab samt banklån med tilhørende kaution fra det indskydende selskab. 

Det er ikke altafgørende, om hvorvidt et modtagende selskab stiller kreditfaciliteter til rådighed, men 

derimod om det sker på markedsvilkår jf. TfS1997.941.LR. Af denne sag, fremgår det, at SKAT ikke stiller et 

konkret krav om en markedsbestemt rente i forhold til - den interne i koncernen - finansiering. Derved må 

det altså antages, at markedsvilkåret skal forstås, som værende vedrørende datterselskabers potentiale for 

opnåelse af en tilsvarende finansiering(kreditvurdering).  

Ydermere hvis det indskydende selskab stiller sikkerhed for det modtagende selskab vækker dette 

interesse, vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det modtagende selskab kan fungere ved hjælp af egne 

midler. Dette skyldes, at der vil være en usikkerhed om hvorvidt, finansieringen kunne opnås hos 

tredjemand ved egne midler.  

I TfS.2002.211 blev der frembragt følgende omhandlende sikkerhedsstillelse: 

 

Ud fra dette kan den nugældende retstilling på dette område vurderes til, at være følgende: Ved 

sikkerhedsstillelse af aktionærerne i det modtagende selskab, for det modtagende selskabs 

fremmedfinansiering, vil dette ikke nødvendigvis betyde, at selskabet ikke kan fungere via egne midler.  

Hvis der dog ved en konkret vurdering af det modtagende selskabs finansielle situation, bliver bedømt som 

værende utilstrækkelig i forhold til, at klare sig selv ved egne midler (betale renter, afdrag mv.) vil der blive 

nægtet tilladelse eller stillet vilkår. Forventningen om at det modtagende selskabs aktionærer stiller 

sikkerhed, vil benyttes til godtgørelse af det modtagende selskabs kreditorer, og det modtagende selskab 

agerer derved ikke via egne midler.  

I forhold til lån og sikkerhedsstillelse er det de konkrete forhold, som må antages, at være grundlag for om 

hvorvidt selskabet kan fungere via egne midler. Der kan i forbindelse med dokumentering af 

selvstændighed udarbejdes likviditetsbudgetter, tilkendegivelse af muligheden for opnåelse af ekstern 

finansiering samt sammenlignelige finansieringstal fra branche, mv.  
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7.2.3.2.6 Det indskydende selskabs vederlag 
Ved tilførsel af aktiver skal vederlaget udelukkende bestå af aktier/anparter i det modtagende selskab. Det 

er ikke muligt, at benytte kontantvederlæggelse af det indskydende selskab – i modsætning til 

aktieombytning, spaltning samt fusion.  

Dette kan være problematisk, idet udbytte og vedtægtsændringer i perioden efter en tilførsel af aktiver, 

kan ses som værende i strid med vederlagskravet. Der er ikke fastlagt nogen decideret tidshorisont på 

dette, og det må derfor anses som værende et gråt område der må vurderes i de enkelte tilfælde. Der vil 

ved manglende opfyldelse af vederlagskravet, ikke kunne benyttes reglerne i FUL § 15 c, og hermed er 

tilførslen af aktiver ikke skattefri. 

Idet det er en betingelse, at vederlæggelsen sker i ejerandele til kursværdi/indre værdi, vil det ikke være 

tilladt, at vederlægge til nominel værdi sammen med en mellemregning jf. TfS.1997.661.LR. Der blev i 

denne sag ansøgt om tilladelse fra Ligningsrådet til, at måtte gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver. Ud 

fra åbningsbalancen stod det klart, at der ved tilførslen fremkom en mellemregning med det indskydende 

selskab. Denne skulle afdrages løbende, når det modtagende selskab var i stand til dette, og der ville 

ydermere ikke blive stillet sikkerhed. Der blev givet tilladelse med betingelse af, at mellemregningen blev 

annulleret samt at samtlige driftsmidler blev tilført.  

Ovenstående afgørelse viser, at det ikke er tilladt, at indskydende selskab vederlægges ved andet end 

ejerandele.54 

7.2.3.2.7 Udlodninger fra det modtagende til det indskydende selskab efter tilførselstidspunktet 
Ved en vurdering af om vederlagskravet er opfyldt, er det væsentligt, at fastslå i hvilken grad det er muligt, 

at efterfølgende udlodde fra det modtagende selskab til det indskydende selskab – uden dette strider mod 

vederlagskravet. Der er risiko for, at (det indskydende selskab) bliver anset, som værende delvist 

kontantvederlagt, ved en efterfølgende udlodning af udbytte, fra det modtagende selskab til det 

indskydende selskab.  

EU fastslog i EU sagsnr. C 351/05 (Markus Kofoed sagen), at det ved udlodning efter en tilførsel af aktiver 

ikke nødvendigvis kan betragtes som en kontantvederlæggelse. Derved medfører afgørelsen, at der i hvert 

tilfælde må foretages en konkret vurdering, om hvorvidt kontantvederlæggelseskravet er brudt. Denne 

vurdering baseres på en tids- samt beløbsafgrænsning.55  
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Mht. den beløbsmæssige afgrænsning vil det ikke være muligt, at udlodde udbytte af midler som ikke 

kunne være forblevet i det indskydende selskab, hvis disse midler i forbindelse med tilførslen skal placeres i 

det modtagende selskab jf. SKM2011.501HR56. Af denne sag fremgår det, at Højesteret i høj grad vurderer 

sagerne i de konkrete tilfælde.   

I afgørelsen SKM2001.342.TSS fastlagde SKAT princippet om, at det som udgangspunkt kun er det 

indskydende selskabs midler der er tjent i det modtagende selskab efter tilførslen der kan udloddes. Dette 

skal dog ses i kombination med den tidsmæssige afgrænsning, idet forbuddet mod udlodning ikke kan 

antages, at være gældende for evigt.57 Man kunne forestille sig, at kravet f.eks. ikke kunne opretholdes 

efter mindst tre års ejertid. Dermed må det i første omgang konkluderes, at kun overskud som det 

modtagende selskab har optjent efter tilførslen kan udloddes til det indskydende selskab i en 

tidsbegrænset periode.  

7.2.3.2.8 Tilførselsdato 
Skæringsdatoen for gennemførelsen af tilførslen af aktiver, skal være den samme som det modtagne 

selskabs regnskabsår jf. FUL § 5. Ved tilførsel til et nystiftet selskab, vil der blive oprettet en 

koncernforbindelse jf. SEL § 31 c, og derved vil FUL § 5, stk. 3 benyttes hyppigt og medføre, at datoen for 

oprettelse af koncernforbindelsen benyttes som skattemæssig tilførselsdato for et givent selskab.58  

Tilførslen af aktiver vil kunne få retsvirkning fra indkomstårets start, selvom tilførslen er omfattet af SEL § 

31, stk. 3 hvis der ved tilførslen er etableret et nyt selskab og det nye selskab ikke modtager aktiver fra ikke-

koncernforbundne selskaber jf. SEL § 31 c, stk. 3, 6.-9 pkt. 

7.2.3.2.9 Anmeldelse 
Skattefri tilførsel af aktiver kræves anmeldt til SKAT, senest en måned efter vedtagelse i de involverede 

selskaber jf. FUL § 15 d, stk. 2, samt § 6, stk. 2. 

7.2.4 Tilførsel af aktiver med tilladelse 
Som tidligere nævnt er der mulighed for, at der med forudgående indhentet tilladelse, kan gennemføres 

skattefri tilførsel af aktiver.  

Det er op til SKAT at afgøre, om hvorvidt ansøgningen om tilladelse kan imødekommes - hvilket afhænger 

af hvorvidt, der er forretningsmæssige begrundelser for omstruktureringen. Da hensigten med både 

aktieombytning samt tilførsel af aktiver, er oprettelse af en holdingstruktur, henvises der til afsnit 7.1.5.2.1 

Forretningsmæssigt begrundet. 
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7.2.4.1 Tilførsel af aktiver – subjektive forhold 

Såfremt SKAT vurderer, at en ansøgning om tilførsel af aktiver ikke er begrundet med en forretningsmæssig 

hensigt, men i stedet er begrundet med skatteundgåelse/skatteunddragelse vil der ikke blive givet 

tilladelse.  

7.2.4.1.1 Vilkår – anmeldelse 
Ved formodning om, at tilførslen muligvis kan være en ikke-forretningsmæssig form for udskydelse af skat, 

kan der stilles betingelser for tilladelsen. Dette gøres som tidligere nævnt for, at sikre den 

forretningsmæssige hensigt. Disse vilkår for tilladelse er lig vilkårene ved aktieombytning, og der henvises 

derfor til afsnit 7.1.5.3 Aktieombytning vilkår – anmeldelse. 

7.2.5 Tilførsel af aktiver uden tilladelse 
De objektive regler der betinges ved en skattefri tilførsel af aktiver efter forudgående tilladelse, er også 

gældende ved gennemførelse uden forudgående tilladelse – og herudover er der yderligere krav i forhold til 

det objektive regelsæt. Tilførsel af aktiver uden forudgående tilladelse sker som følge af FUL §§ 15 c, stk. 

1,4 pkt.   

Ved at benytte det objektive regelsæt, er det dog ikke en betingelse, at gennemførelsen er med en 

forretningsmæssig hensigt for øje. Der er dog et krav om, at det indskydende selskab ikke afstår 

aktier/anparter i det modtagende selskab i en periode på tre år efter vedtagelsen af tilførslen.  

7.2.5.1 Betingelser for at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Ved anvendelse af det objektive regelsæt er en betingelse et ejertidskrav på minimum tre år for 

vedtagelsen af tilførslen af aktiver. Dette skyldes, at en afståelse indenfor tre år vil kunne anses som 

værende udtryk for skatteundgåelse/unddragelse. Ejertidskravet fremgår direkte af FUL § 15 c, stk. 1. 5.pkt 

der angiver at det er en betingelse for at kunne anvende reglerne om beskatning efter FUL 15 d, hvor 

eventuelle avancer ved tilførsel af aktiver ikke indgår i den skattepligtige indkomst i det indskydende 

selskab.   

Ved manglende opfyldelse af ejertidskravet vil den pågældende tilførsel af aktiver blive skattepligtig og det 

indskydende selskab vil blive skattepligtig ved avancer samt eventuelle genvundne afskrivninger som vil 

være til stede ved tilførslen.  

Ejertidskravet er dog ikke til hinder for, at der i ejertidskravsperioden kan foretages en skattefri 

omstrukturering af det modtagende eller indskydende selskab, hvis der bare ikke ved omstruktureringen 

sker vederlæggelse med andet end aktier/anparter. I den resterende del af ejertidskravsperioden er det 

aktionæren og det eller de deltagende selskaber som skal overholde ejertidskravet og kan herved ikke 
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foretage et salg med modtagelse af f.eks. kontanter. Dvs. at betingelsen om ejertidskravet i restperioden på 

de tre år hviler på aktionæren og det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie 

omstrukturering.  

Som ved benyttelse af det objektive regelsæt i forbindelse med skattefri aktieombytning, er en af 

betingelserne ved at benytte det objektive regelsæt ved skattefri tilførsel af aktiver, et ejertidskrav på 

minimum 3 år fra tidspunktet for den skattefri tilførsel af aktiver. Dette er også her pga., at afståelse 

indenfor 3 år, vil kunne blive anset som værende skatteundgåelse/unddragelse. Ved manglende opfyldelse 

vil den pågældende tilførsel af aktiver blive skattepligtig (Det indskydende selskab vil blive skattepligtigt, af 

avancer og goodwill samt genvundne afskrivninger, ejendomsavance som er til stede ved tilførslen).  

Ydermere skal det bemærkes at FUL angiver at betingelsen om, at der ikke må afstås, ikke er en forhindring, 

at aktierne kan benyttes i en skattefri omstrukturering.  

Hvis der efter gennemførelse af skattefri tilførsel af aktiver uden forudgående tilladelse, laves en skattefri 

omstrukturering vil tre års betingelsen fortsætte på selskabsdeltageren respektive det eller de deltagende 

selskaber i den følgende omstrukturering.  

Der er krav om, at den skattefri tilførsel af aktiver skal anmeldes til SKAT indenfor en måned efter 

vedtagelsen af den skattefri tilførsel af aktiver. Dette skal ske elektronisk.59 

7.2.6 Skattemæssige konsekvenser af tilførsel af aktiver 
I de følgende afsnit vil de skattemæssige konsekvenser ved, at udføre en skattefri tilførsel af aktiver blive 

behandlet.  

7.2.6.1 Indskydende selskab 

Ved en tilførsel af aktiver vil der være dobbeltsuccession, da der både sker en skattepligtig afståelse hos 

aktionæren af en aktieavance og hos selskabet af aktiverne. Idet der sker succession både på aktionærsiden 

iht. FUL § 11 samt det modtagende selskab iht. til FUL § 8 vil der ske skatteudskydelse.  Aktionæren i det 

indskydende selskab bliver dog ved en tilførsel af aktiver, ikke mærket af tilførslen. Derimod anses det 

indskydende selskab som, at have afstået aktiverne til det modtagende selskab – og herved vil det 

modtagende selskab, skulle succedere i det indskydende selskabs skattemæssige stilling.  

Idet tilførsel af aktiver bygger på successionsprincippet betyder dette, at afståelse af aktiverne fra det 

indskydende selskab ikke medfører beskatning i det indskydende selskab.  Dette skyldes, at skattebyrden 
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ved tilførsel af aktiver følger disse, over i det modtagende selskab, som indtræder i den skattemæssige 

stilling. 

Ydermere vil det indskydende selskabs potentielle underskud ikke blive påvirket ved en tilførsel.  

Normalt er det dog sådan, at underskud fra tidligere år fortabes ved fusioner/spaltninger. Dette gælder dog 

ikke for indskydende selskab ved tilførsel af aktiver.  

Det skal bemærkes, at det kun kan fradrages iht. det indskydende selskabs skattepligtige indkomst.  I 

situationer hvor tilførslen gennemføres til et eksisterende selskab der allerede er sambeskattet med det 

indskydende selskab vil der være en undtagelse for dette. Underskuddet der er fremkommet inden 

gennemførelsen kan bringes til fradrag - ligeledes efter tilførslen af aktiver.  

Aktierne som det indskydende selskab modtager som vederlag for tilførslen, bliver anset for erhvervet for 

et beløb, der svarer til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver jf. FUL § 15 d, stk. 4. 

Beskatningen afhænger om hvorvidt aktierne kan klassificeres som datterselskabsaktier ud fra ABL § 4 a, 

koncernaktier i hh.t. § 4 b, eller skattefri porteføljeaktier i hh.t. ABL § 4 c.60 

Dette betyder, at afståelse af ovenstående vil være skattefrit uagtet af ejertid. Aktier der ikke er omfattet 

vil blive beskattet efter ABL § 9. I og med aktier ved tilførsel af aktiver, normalt vil omfattes af ABL § 8, vil 

aktier kunne afstås efter tilførsel uden at blive beskattet.  

Som nævnt tidligere i afsnit 7.2.4.1.1 Vilkår – anmeldelse, skal der ved tilladelse til skattefri tilførsel af 

aktiver gives en anmeldelsesbetingelse. Derved vil der hovedsageligt ved salg samt tilbagesalg af 

datterselskabsaktier, skulle anmeldes inden den pågældende tilførsel udføres, i og med tilladelsen ellers 

kan bortfalde.  

7.2.6.1.1 Det modtagende selskab 
Ved en tilførsel af aktiver sker der skattemæssig succession, og det modtagende selskab indtræder i det 

indskydende selskabs skattemæssige stilling, i de involverede aktiver samt passiver jf. FUL §§ 8, samt 15 d, 

stk. 2. Derved indtræder det modtagende selskab i det indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, 

anskaffelsessum, saldoværdier samt det indskydende selskabs hensigt.61  
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 Ved datterselskabsaktier menes aktier, der ejes af et selskab, med minimum 10 % ejerskab.  
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Hvis tilførslen medfører, at visse aktiver forbliver i det indskydende selskab betyder dette, at der sker en 

opsplitning af det indskydende selskabs hidtidige beskatningsgrundlag, og herigennem vil der skulle 

foretages en fordeling af det fremtidige beskatningsgrundlag mellem de involverede selskaber.   

Dette grundlag for beskatning vil blive opgjort sådan, at det følger aktiverne. Ved en opdeling af f.eks. 

goodwill, vil der foretages en forholdsmæssig opdeling, ud fra selskabernes fremtidige ejerskab af en given 

goodwill. 

Ved underskud fra tidligere år i et af de involverede selskaber, kan dette ikke fradrages i det modtagende 

selskabs indkomstopgørelse, uagtet om hvorvidt de er relateret til den tilførte drift. Imidlertid forbliver 

muligheden for det indskydende selskab til, at fremføre underskud efter SEL § 12.  

Ydermere skal det bemærkes, at gennemføres en tilførsel af aktiver til et allerede eksisterende selskab, 

hvor de involverede selskaber var sambeskattet inden tilførslen, vil berettigelsen til underskudsfremførelse 

forblive i en vis udstrækning. Dette kan ses i afgørelsen SKM.2011.588.LSR hvor SKAT bekræftede at 

følgende to spørgsmål var mulige: 

 

Idet regelsættet omkring underskudsfremførelse kan være indviklet er det vigtigt, at der inden 

gennemførelse af en tilførsel af aktiver, undersøges om tilførslen af aktiver vil hæmme en optimal 

udnyttelse af underskud og kildeartsbestemte tab. Ydermere bør det bemærkes, at eventuelle tab fra 

tidligere år ikke vil kunne benyttes af det modtagende selskab fremadrettet jf. FUL § 8, stk. 8.  

7.2.7 Tilførsel efter de subjektive eller objektive regler 
Der skal i praksis foretages en stillingtagen i forhold til hvilket regelsæt der er mest hensigtsmæssigt, at 

benytte i en given situation.  

Ved det objektive regelsæt er den fundamentale hensigt, at der ved opfyldelse af betingelserne kan 

gennemføres en omstrukturering skattefrit uden bekymringer.  I og med, at jeg skønner der i praksis er et 

stort antal forespørgsler vedrørende bindende ligningssvar – i stedet for forudgående tilladelse - betyder 
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dette, at man finder det fornødent, at få sikkerhed om hvorvidt krav for, at benytte det objektive regelsæt 

er mødt.  

Selve fremgangsmåden for gennemførelse af skattefri tilførsel af aktiver er lig hinanden, uagtet om der 

benyttes metoden med forudgående tilladelse eller uden tilladelse.  Ved begge fremgangsmåder skal der 

afventes myndighedernes afgørelse – om hhv. tilladelse eller bindende ligningssvar. En markant forskel er 

dog, at der kan gennemføres tilførsel af aktiver, uagtet om der er en forretningsmæssig hensigt til stede 

ved metoden uden tilladelse. 

 I forhold til aktieombytning, vil der dog ved tilførsel af aktiver hyppigt være forretningsmæssige hensigter, 

idet der skal tilføres en virksomhed eller en gren af denne, hvor der ved aktieombytninger kan være 

tilfælde med pengetanksselskaber, samt tilfælde hvor der er afslag på omstrukturering.   

Fordele ved benyttelse af det subjektive regelsæt, ligger i de situationer hvor en forretningsmæssig hensigt 

er til stede. Her kan der ved væsentlige ændringer i de forhold der lå til grund for den oprindelige 

ansøgning, stadigvæk bevares tilladelse, ved dispensation fra SKAT. Dette kan være vigtigt i forhold til 3 års 

ejertidskravet.  

Derved kan det siges, at det objektive regelsæt normalt udmærker sig ved omstruktureringer der ikke er 

videre komplicerede, eller i de tilfælde som ikke indebærer at der ligger en forretningsmæssig hensigt til 

grund for omstruktureringen. Tværtimod vil det i situationer hvor det kan blive nødvendigt med et salg 

indenfor tre år, at foretage omstruktureringen med forudgående tilladelse. 
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7.3 Spaltning 

Ved en spaltning sker der en opdeling af et selskabs aktiviteter, og selskabets aktiver og passiver overgår 

enten fuldt ud eller delvis til andre selskaber. Aktionærerne i det indskydende selskab modtager herfor 

enten kontanter eller aktier i det modtagende selskab som vederlag.   

Af FUL § 15 a, stk.2 fremgår definitionen på en spaltning: 

 

En spaltning kan ske af et selskab med driftsaktiviteter hvor der ønskes en opdeling af de forskellige 

forretningsmæssige driftsaktiviteter i to eller flere selskaber og/eller hvor alle driftsmæssige aktiviteter, 

driftsmæssige aktiver og passiver spaltes til et selskab og hvor andre ikke-driftsmæssige aktiver/passiver 

overføres til et andet selskab. Herved giver spaltning mulighed for, at driftsmæssige aktiviteter kan 

overføres til et selskab som ejes af næste generation mens formueaktiver og de ikke-driftsmæssige 

aktiver/passiver kan være i et selskab som tilhører den ældre generation.  

En spaltning kan foretages som både en skattepligtig spaltning samt en skattefri spaltning – hvor 

sidstnævnte er den mest interessante i praksis idet en skattepligtig spaltning vil blive anset som værende 

afståelse af aktiver og derved udløse en beskatning her og nu. Alene det, at selskabsskatteprocenten har 

været faldende igennem en årrække og der nok fortsat er tiltro til, at selskabsskatteprocenten vil falde over 

tid, betyder det, at en udskydelse af den skattepligtige afståelse bliver foretrukket. I Juni 2017 er der i 

Sverige fremsat lovforslag om, at den svenske selskabsskatteprocent skal falde fra 22 % til 20 % fra 1. juli. 

2018. Tidligere har Danmark fulgt efter Sverige mht. fastsættelse af selskabsskatteprocenten hvilket må 

forventes, at det bidrager til den fortsatte tiltro til et fald i selskabsskatteprocenten.62  

En skattefri spaltning kan gennemføres på to måde - henholdsvis en skattefri ophørsspaltning eller en 

skattefri grenspaltning. Der stilles forskellige betingelser eller krav alt efter hvilken en af de to muligheder 

der ønskes gennemført. 

Ved en ophørsspaltning bliver det indskydende selskab opløst og samtlige aktiver/passiver bliver 

overdraget til andre selskaber. Ved en grenspaltning opdeles det indskydende selskabs aktiviteter og en 

samlet virksomhedsgren skal indskydes i en modtagende virksomhed uden der sker en opløsning af det 

indskydende selskab. 
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 (Svenske Finansdepartement, 2017) 5.4: Sänkning av bolagsskatten. 
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Der er mulighed for ved skattefri spaltning, at gennemføre dette både med (subjektive regelsæt) eller uden 

objektive regelsæt) forudgående tilladelse. Iht. FUL § 15 a, stk. 1, 1-2 pkt. er der hjemmel for, at der kan 

ansøges om tilladelse til, at gennemføre en skattefri spaltning. Derudover giver bestemmelserne i FUL § 15 

a, stk. 1, 4.-8. pkt., hjemmel til - i det omfang betingelserne her er imødekommet – at der ikke behøves 

tilladelse til skattefri spaltning.  

7.3.1 Lovgrundlag FUL § § 15 a og b.  
Bestemmelserne omhandlende gennemførelse af en skattefri spaltning, er hjemmehørende i FUL § 4, §§ 15 

a og b.  Der er desuden tilknyttet cirkulærer samt vejledninger til, at assistere som fortolkningsbidrag.  

7.3.2 Skattefri spaltning – grundlæggende betingelser 

7.3.2.1 Hvilke selskaber er omfattet 

Såvel aktie- samt anpartsselskaber og IVS har mulighed for, at gennemføre en skattefri spaltning. Andre 

specifikke har mulighed jf. Juridisk vejledning v. 2.7 31-01-17- C.D.6.1.2.2-C.D.6.1.2.3.63 

7.3.2.2 Ophørsspaltning 

Ved en ophørsspaltning er der ingen betingelse om arten af det spaltede. Der er således intet krav om, at 

det skal være en samlet gren af en virksomhed der bliver spaltet og overført. Derved kan overførslen ske 

iht. de ønsker som aktionærerne måtte ønske i det specifikke tilfælde. Dette giver fleksible muligheder ved 

generationsskifte og ift. en grenspaltning.Der er ingen specifikke krav ved fordeling af aktiver og passiver 

ved en gennemførelse af en ophørsspaltning, men aktionærerne skal iht. FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

vederlægges ud fra deres forholdsmæssige aktiebesiddelse. Forholdet mellem de aktiver og de forpligtelser 

der ved spaltningen overføres til de modtagende selskaber skal svare til forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser i det indskydende selskab. Dette betyder i praksis, at hver aktionær fortsat forholdsmæssigt 

skal eje den samme andel af værdien af det selskab der ophørsspaltes efter spaltningen og samme andel af 

aktiver og forpligtelser. 

En illustration af en ophørsspaltning:  

 

Egen tilvirkning 
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 Investeringsforeninger, SIKAVer, værdipapirfonde, investerings-, el-, vand- samt spildevandsforsyningsselskaber.  
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7.3.2.3 Grenspaltning 

Betingelserne for en gennemførelse af en grenspaltning er – foruden fælles betingelserne til både 

ophørsspaltning samt grenspaltning – et krav om, at der skal være tale om en samlet virksomhedsgren som 

det indskydende selskab tilfører. Aktiverne samt passiverne der tilføres skal således udgøre en selvstændig 

gren af en virksomhed. Det tilførte skal altså være en selvstændig organisatorisk enhed, der kan fungere 

ved egne midler.  

Vurderingen af hvornår der er tale om dette er ikke helt ligetil – og problematikken er her identisk med 

betingelsen som der stilles ved tilførsel af aktiver jf. 7.2.3.2.2 Hvornår er der tale om en gren af en samlet 

virksomhed? 

Det skal bemærkes, at der ved gennemførelse af spaltning med tilladelse ikke er behov for, at opfylde 

kravet om, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der tilføres det modtagende selskab skal være 

svarende til forholdet mellem førnævnte i det indskydende selskab. Jf. afsnit 7.3.2.2 Ophørsspaltning. Det 

antages, at det i praksis må være vanskeligt, at gennemføre en grenspaltning uden tilladelse pga. 

ovenstående krav – og derfor må en ophørsspaltning være den eneste reelle mulighed hvis det skal ske 

uden tilladelse.  

 

Egen tilvirkning 

7.3.2.4 Vederlagets form og krav hertil 

Det er en betingelse, at vederlaget skal ske i aktier og evt. en udligningssum jf. FUL § 15 a, stk. 2. Ydermere 

er der ved gennemførelse af en spaltning uden tilladelse i visse situationer forbud mod 

kontantvederlæggelse iht. FUL § 15 a, stk. 2. hvilket vil blive nærmere behandlet i afsnit 7.3.4.4 

Kontantvederlagsbegrænsning. 

Det indskydende selskabs aktionærer skal vederlægges i forhold til værdien af ejerbesiddelser i det 

indskydende selskab – der er dog intet krav om, at dette skal ske pro-rata.   

I og med der kan fordeles aktiver samt gæld frit i de nye selskaber ved en ophørsspaltning vil det typisk 

nemt kunne undgås, at forrykke ejerforholdet – idet likvider mm. kan justere forholdet. Det kan overvejes 

inden datoen for spaltning hvis man er usikker på, at selskabets nuværende aktiver/forpligtelser kan 

fordeles forholdsmæssigt i samme forhold som hidtil ejet om selskabet inden spaltningsdatoen f.eks. skal 
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optage bankgæld, som bliver stående i selskabet som likvide midler. Herved kan der skabes bedre mulighed 

for, at aktiver/passiver kan fordels i samme forhold som hidtil og med de ”korrekte” aktiver.  

Ved gennemførelse af en grenspaltning er der ikke mulighed for, at fordele som det ønskes idet betingelsen 

om virksomhedsgrenen skal overholdes. Dette betyder således, at overførsler med den hensigt, at justere 

værdier til det modtagende selskab, ikke kan benyttes da aktiverne og passiverne skal overføres sammen 

med den gren de naturligt tilhører. Derved kan aktionærer blive vederlagt udelukkende med kontanter – 

antaget at der bliver udstedt min. en aktie i det modtagende selskab samt, at det ikke er et tilfælde der 

hører ind under FUL § 15 a stk. 2. Ved grenspaltning kan det også være relevant, at overveje optagelse af 

bankgæld inden spaltningsdatoen. Ved sådan en vederlæggelse af kontanter vil det medføre 

udbyttebeskatning – eller aktieavancebeskatning iht. ABL §§ 8-9 samt 12.  

Værdiansættelsen af aktiverne er særdeles relevant i forhold til, at aktionærerne skal vederlæggelse iht. 

deres aktiebesiddelser i selskabet. Skal der gennemføres spaltning af et holdingselskab sådan, at den ældre 

generation via sit ejerskab af holdingselskabet modtager likvider samt investeringsaktiver, og næste 

generation modtager aktier i det underliggende driftsselskab, vil det være afgørende i spørgsmålet om 

aktionærerne er vederlagt iht. aktiebesiddelse i det ophørende selskab, hvordan aktierne i 

værdiansættelsen sker. Hvis kredsen af aktionærer er interesseforbundne parter vil vejledninger samt 

cirkulærer omhandlende værdiansættelse anvendes jf. værdiansættelsesafsnittet.64  

7.3.2.5 Spaltningsdagen 

Spaltningsdatoen betragtes som værende sammenfaldende med skæringsdatoen for de modtagende 

selskabers regnskabsår. Såfremt der opstår eller ophører en koncernforbindelse ved spaltningen skal 

datoen for etablering eller ophør dog anses som skattemæssig spaltningsdato jf. FUL § 5, stk. 3. Ved 

spaltning til et nystiftet selskab vil det være sådan, at spaltningsdatoen er sammenfaldende med det 

modtagende selskabs åbningsstatus.65 Derimod skal spaltningsdatoen ved spaltning til et eksisterende 

selskab være sammenfaldende med åbningsstatus for det givne regnskabsår jf. FUL § 5, stk. 1.66 

Hvis indkomsten i et af de involverede selskaber skal opgøres ved ophør/oprettelse af koncernforbindelse 

jf. SEL § 31 stk. 3 og SEL § 31 C som led i spaltningen, benyttes datoen for ophør/oprettelse af 

koncernforbindelse som skattemæssig spaltningsdag for selskabet jf. FUL § 5, stk. 3. Når omfattes af stk. 3 

er det ikke en betingelse af selskaberne har ens skattemæssig spaltningsdag.  
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  TSS cirkulærer: 2000-9 & 2000-10 samt Vejledning 15. januar 2013: Transfer 
Pricing, kontrollerede transaktioner, værdiansættelse. 
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 (Olesen, 2016) s. 345. 
66

 (Olesen, 2016) s. 345. 
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Når der spaltes et ultimativt moderselskab der kun har et enkelt direkte ejet datterselskab, samt i 

indkomståret ikke har haft andre erhvervsmæssige aktiviteter end besiddelse af aktierne i datterselskabet 

vil oprettelsen af koncernforbindelsen kunne blive vurderet som værende sket med virkning fra 

indkomstårets begyndelse, idet modtagende selskaber stiftes ved spaltningen. 

Ved planlægning af en spaltning skal man være opmærksom på om hvorvidt, at omstruktureringen skaber 

eller ophører en koncernforbindelse der omfattes af SEL § 31 C (sambeskatning) – idet dette afgør den 

skattemæssige spaltningsdato. Det vil i bekræftende fald medføre, at der skal laves 

delårsindkomstopgørelser i de selskaber som hhv. indtræder eller udtræder af sambeskatningen.  

Idet det kan være vanskeligt, at vurdere datoen der skattemæssigt anses som spaltningsdato vil det være 

hensigtsmæssigt, at søge afklaring via bindende ligningssvar så tilsigtede skattemæssige konsekvenser ikke 

udebliver.   

7.3.2.6 Anmeldelsesdagen 

En skattefri spaltning skal anmeldes senest en måned efter gennemførelse jf. FUL § 6, i og med 

skatteministeren har gjort brug af sin bemyndigelse til, at fastlægge krav.  

7.3.3 Skattefri spaltning – med tilladelse 
Et krav for, at kunne gennemføre skattefri spaltning med tilladelse er, at der foreligger en 

forretningsmæssig begrundelse – og at ansøgningen herom er konkret dokumenteret samt begrundet. 

7.3.3.1 Forretningsmæssig begrundet spaltning 

Der er tidligere i afsnit 7.1.5.2.1 Forretningsmæssigt begrundet redegjort for forretningsmæssig 

begrundelse og der refereres derfor til dette afsnit. Der vil dog blive behandlet afgørelser der vedrører 

generationsskifte i det følgende afsnit. 

7.3.3.1.1 Generationsskifte  
Et generationsskifte vil normalt være en forretningsmæssig begrundelse. Dette fremgår af 

TfS.1996.899.DEP hvor det anføres at: ”som eksempel på forsvarlige forretningsmæssige begrundelser kan 

nævnes omstruktureringer, rationalisering, risikoafvejning, generationsskifteplaner mv.”  

Der kan dog udledes af praksis, at en række betingelser ofte bliver stillet ift. når der sker omstrukturering i 

forbindelse med et generationsskifte – som følge af spørgsmålet om hvorvidt der er tale om 

forretningsmæssig begrundelse og ikke undgåelse af skat ved en aktionærs udtræden. Afgørelsen 

SKM.2004.73.TSS behandler dette. I sagen var et holdingselskab ejet af to aktionærer, og var stiftet ved en 

skattefri aktieombytning med det underliggende datterselskab. Det fremgår at en spaltning der gør det 

muligt, at overdrage aktier til en aktionærs søn kan være af forretningsmæssig hensigt. I sagen blev 
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fremgangsmåden dog ændret således, at den ene aktionær efter spaltningen afstod aktier i det nystiftede 

selskab til det udstedende selskab – og derved blev det vurderet, at hovedformålet ikke længere var af 

forretningsmæssig hensigt men i stedet skatteundgåelse/unddragelse i forbindelse med en skattefri 

udtræden af selskabet.  

Der vil derfor være opmærksomhed omkring, at der ved anvendelse af spaltning som et led i et 

generationsskifte, ikke benyttes denne model i stedet for skattepligtig udtræden. En planlagt afståelse i 

kølvandet på en spaltning, hvor en aktionær udtræder, vil som udgangspunkt betyde, at hovedformålet 

betragtes som værende skatteundgåelse som det fremgår af SKM.2005.26.TSS: 

I sagen ejede A alle anparter i Holding ApS, som ejede alle anparter i Drift ApS. A ville gennemføre et 

glidende generationsskifte med sin søn – og der blev derfor ansøgt om skattefri ophørsspaltning af Holding 

ApS til to modtagere selskaber – A Holding ApS samt B Holding ApS, der skulle henholdsvis eje 80 % og 20 % 

af anparterne i Drift ApS. Planen var, at efterfølgende gennemførelsen af spaltningen skulle anparterne i B 

Holding ApS ved succession overføres fra A til B (sønnike). Efterfølgende skulle der herefter ske tilbagesalg 

af anparter i Drift ApS ejet af A Holding ApS.  Dermed ville B Holding ApS blive eneejer af Drift ApS.  

 

Egen tilvirkning 

Der blev dog i sagen nægtet tilladelse til, at gennemføre en skattefri spaltning, idet det blev vurderet, at 

spaltningens hovedformål var, at omdanne en skattepligtig udtræden til en midlertidig skattefri udtræden. 

Derved kunne der som følge af, at skatteundgåelse var et af hovedformålene, ikke gives tilladelse til en 

skattefri spaltning efter FUL kap. 4. 

SKAT lagde i afgørelsen vægt på, at den midlertidige skattefrihed var forbundet med store 

likviditetsbesparende fordele for A, i og med skattebetalingen kunne udskydes til et senere tidspunkt, hvor 

det måtte være gunstigt for A at udlodde midler fra A Holding ApS eller likvidere dette. Bestemmelserne 

omhandlende skattefri spaltning er ikke kreeret for, at der må kunne gennemføres sådanne skattemæssige 

besparende handlinger – men forsvarlige økonomiske betragtninger jf. Fusionsdirektivets art. 11. stk. 1, 

litra a. I reglerne er dette fremhævet som værende omstrukturering eller rationalisering af aktiviteter i et 

givent selskab som spaltes. Det var SKATs opfattelse, at den ansøgte ophørsspaltning havde til 
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hovedformål, at overdrage B ejerskab til Drift ApS igennem B Holding ApS uden en beskatning for A hvilket 

ikke vil kunne anses som hverken omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne – og dermed dannes 

en formodning om, at spaltningen har til hovedformål at undgå beskatning. 

Som udgangspunkt kan et generationsskifte altså være forretningsmæssigt begrundet, og derved opnåelse 

af tilladelse til en skattefri spaltning, men de efterfølgende planer om, at A skulle udtræde ved et 

tilbagesalg til et udstedende selskab gjorde, at hensigten blev vurderet som ikke værende af 

forretningsmæssig karakter.  

Dette underbygges af SKM.2004.147.TSS, hvor der i forlængelse af spaltning var til hensigt, at selskabet 

skulle overdrages med succession til hovedaktionærs to sønner. Anmodningen om skattefri spaltning blev 

accepteret uden fastsættelse af særlige vilkår, idet formålet fandtes at være forretningsmæssigt begrundet  

ved en skattefri spaltning af et holdingselskab  

7.3.3.2 Vilkårsfastsættelse 

SKAT kan fastlægge krav til tilladelsen for, at sikre spaltningen er begrundet i forretningsmæssige hensigter. 

Det er ofte ejertidsvilkår der bliver pålagt som krav for, at sikre SKAT en mulighed for, at kontrollere, at der 

efterfølgende bliver gennemført transaktioner som ikke er forenelig med den forretningsmæssige 

begrundelse67.  

7.3.4 Skattefri spaltning – uden forudgående tilladelse 
I modsætning til skattefri spaltning med tilladelse kræver skattefri spaltning uden forudgående tilladelse 

ikke, at der skal være en forretningsmæssig hensigt.  I stedet for dette er der en række yderligere 

(objektive) krav – hvis formål er, at sikre spaltningens hensigt ikke er opnåelse af 

skatteunddragelse/skatteundgåelse.  

Omhandlende hvilke selskaber der kan omfattes af skattefri spaltning samt de grundlæggende betingelser 

der kræves opfyldt for, at kunne gennemføre en skattefri spaltning henvises til afsnit 7.3.2 Skattefri 

spaltning – grundlæggende betingelser, idet disse krav også gælder når der gennemføres en skattefri 

spaltning uden forudgående tilladelse. 

Lov 25. B indførte en yderligere værnsregel. Denne har til formål, at justere holdingkravet således, at et 

selskab ikke kan foretage en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, hvis der i en periode på tre år forud 

for vedtagelsen af spaltningen er gennemført overdragelse af aktier i det indskydende selskab uden 

skattemæssig succession til et eller flere selskaber der er koncernforbundne. 
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7.3.4.1 Efterfølgende salg af aktier 

Hvorvidt der er mulighed for skattefrihed afhænger af aktionærens aktiebesiddelses størrelse.  

Der er en værnsregel der skal forhindre frasalg af aktier for visse selskabsaktionærer kort tid efter 

gennemførelsen af en spaltning uden forudgående tilladelse. Dette fremgår af FUL § 15 a, stk. 1, 5. pkt. Det 

er et krav, at selskaber der ejer minimum 10 % af et af de involverede selskaber ikke må afstå aktierne i en 

tre årig periode efter vedtagelsen af spaltningen (ejertidskravet/holdingkravet). Dette ejertidskrav er ikke 

gældende for personaktionærer idet afståelsen af aktier for en person vil være skattepligtig iht. ABL regler.  

En yderligere undtagelse af ejertidskravet er for de selskabsaktionærer der ejer mindre end 10 % af den 

nominelle selskabskapital - under den forudsætning, at det ikke er skattefri porteføljeaktier. Det er altså 

ikke muligt, at disse kan afstå aktierne i en treårig periode.  

Det er et krav for, at kunne benytte FUL § 15 a, stk. 1,4 pkt., at en aktionær der ejer over 10 % eller en 

aktionær der ejer skattefri porteføljeaktier, ejer aktierne i det modtagende selskab i minimum tre år ellers 

vil spaltningen være skattepligtig. I så fald er selskabsaktionærens avance ved spaltningen skattepligtig – 

som også er en realitet iht. det indskydende selskab. Denne regel er objektiv og derved vil det ikke være 

muligt, at afstå aktierne i det modtagende selskab uden, at spaltningen er skattepligtig.  

Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på hvad der kan udløse, at aktierne rent skattemæssigt anses 

som værende afstået. Dette er behandlet i afsnit 7.1.6.1.2 Afståelse af aktier.  

Det skal bemærkes, at ejertidskravet ikke spærrer for, at aktierne efterfølgende kan afstås ved en skattefri 

omstrukturering.  Når der efter en skattefri spaltning uden tilladelse efterfølgende foretages en skattefri 

omstrukturering og der kun foretages vederlæggelse i aktier videreføres det omhandlende minimums tre 

års ejertidskrav. Restløbetiden finder anvendelse på selskabsdeltageren og det eller de eventuelle selskaber 

som deltager i den efterfølgende skattefrie omstrukturering iht. FUL § 15 a, stk. 1. 

7.3.4.2 Flere selskabsdeltagere 

Der er krav om for at kunne anvende det objektive regelsæt i forbindelse med en gennemførelse af 

spaltning, at der iht. FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt. ikke er selskabsdeltagere der har været dette i mindre end tre 

år uden, at have haft råderet over flertallet af stemmerne og samtidig hverken er eller bliver 

selskabsdeltagere i det modtagende selskab hvor de får majoriteten af stemmerne. Dette krav skal ses som 

værende en forhindring for, at selskabet der bliver spaltet ikke benyttes som substitut for en skattepligtig 

afståelse af en given aktivitet. 
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Eksempelvis ved, at en ny aktionær tegner en kapitalforhøjelse i et selskab på 30 %, hvorefter der 

efterfølgende foretages en spaltning, sådan at aktiviteten bliver placeret i et selskab, og aktierne i dette 

selskab efterfølgende overdrages til den indskydende aktionær.  

Kravet kan altså anses som værende til hensigt, at spærre for spaltninger der har til formål, at frasælge en 

del af et selskab skattefrit.  

Ved en overdragelse af aktier med succession iht. ABL § 34 vil den næste generation succedere i 

forældrenes ejertid og derved vil ejertidskravet blive imødekommet. Dette kan ses i SKM.2007.921.SR hvor 

der blev frembragt, at ejertid optjent ved succession kan medregnes ved opgørelse af, om hvorvidt 

aktionærer i et selskab har været deltagere i et selskab i minimum tre år.  

7.3.4.3 Forholdet mellem aktiver og passiver 

Et yderligere vilkår i gennemførelsen af en skattefri spaltning uden tilladelse er, at det er en betingelse, at 

forholdet mellem aktiver og gæld der skal overføres til det modtagende selskab, er svarende til forholdet 

mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab jf. FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt.  

Dette krav har til formål, at forhindre, at spaltning til et modtagende selskab der overdrager gæld 

overstigende forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab er, at den skattepligtige avance 

bliver mindsket ved en senere afståelse – i stedet for skattefrit salg af aktiver. Denne regel har yderligere 

det formål, at afskære muligheden for, at det indskydende selskab tømmes for værdier, ved en spaltning 

hvor der efterlades en gæld der er større end forholdet mellem aktiver og gæld – og derved mindske den 

skattepligtige avance ved salg.  

Ovenstående krav mindsker fleksibiliteten ved gennemførelse af en grenspaltning. Betingelser om, at 

aktiverne og passiverne der naturligt er hørende til en gren, skal overdrages til det modtagende selskab, 

samtidig med at forholdskravet mellem aktiver og gæld skal imødekommes.   

Der er i forarbejderne til bestemmelsen eksemplificeret følgende:68 

                                                           
68 (LSF 110: Forslag til lov om ændring af selskabsskateloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsloven og 

andre skattelove, 2006) 
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Udover dette skal grenkravet være opfyldt. Det er yderligere angivet, at idet aktiv/gæld forholdet i grenen 

ikke er svarende til aktiv/gæld forholdet i det indskydende selskab, kan dette justeres via likvide midler der 

ikke er grenrelaterede. Ellers ville det nok også være næsten umuligt, at gennemføre en grenspaltning.  

7.3.4.4 Kontantvederlagsbegrænsning 

Som tidligere nævnt kan der ske delvis vederlæggelse i henholdsvis aktier samt kontantvederlag. Der er dog 

en begrænsning når der ønskes gennemført en skattefri spaltning uden tilladelse. Det er ikke tilladt, at 

vederlægge kontanter til selskaber som ved spaltningens gennemførelse ejer minimum 10 % af kapitalen i 

det indskydende selskab. Ligeledes gælder kravet i det tilfælde hvor enten aktierne i det indskydende 

selskab omfattes af ABL § 4 B (koncernselskabsaktier) eller aktierne omfattes af skattefri porteføljeaktier 

iht. ABL § 4 C. I praksis vil nok de fleste spaltninger blive gennemført uden kontantvederlæggelse, idet jeg 

antager, at de fleste spaltninger bliver gennemført af ejere som minimum ejer 10 % af kapitalen i det 

pågældende selskab. 

7.3.5 Skattemæssige konsekvenser af en skattefri spaltning 
Der vil være skattemæssige konsekvenser for både aktionær i det ophørende selskab samt for selskabet 

hvis spaltningen foretages skattepligtig.  

Gennemføres en skattepligtig ophørsspaltning vil aktionæren blive betragtet som, at vedkommende har 

afstået den fulde aktiepost. Er der tale om grenspaltning vil aktionæren blive anset som, at have afstået en 

del af aktieposten. Uanset hvilken metode der er tale om vil der udløses beskatning. Ved ophørsspaltning 

som aktieavance og ved grenspaltning som udbytte. Yderligere vil det ophørende selskabs overførte 

aktiver/passiver betragtes som afståelse.  

Så hovedreglen er beskatning men hvis reglerne i FUL § 15 a, om skattefri spaltning anvendes vil der ikke 

ske beskatning af hverken aktionær eller selskab.  

7.3.5.1 For de involverede selskaber 

Der sker ingen beskatning hos det ophørende/udspaltende selskab som følge af successionsprincippet – 

både med hensyn til avance iht. ABL, EBL, KGL, AL § 40 og SL § 5 a, samt genvundne afskrivninger iht. AL. 
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I stedet indtræder det modtagende selskab i det indskydende selskabs skattemæssige stilling på de 

overførte aktiver – både iht. anskaffelsessum, anskaffelsestid samt anskaffelseshensigt. Ligeledes indtræder 

det modtagende selskab i de allerede foretagne afskrivninger/nedskrivninger.  

Skattemæssige underskud vil kunne benyttes. Derved vil der som udgangspunkt ved et givent underskud fra 

hidtidige år hos et involveret selskab, i forbindelse med en spaltning ikke kunne fradrages underskud ved 

indkomstopgørelse hos det modtagende selskab. Det indskydende selskab der forbliver med at eksistere 

kan underskud derimod fradrages ved det indskydende selskabs indkomstopgørelse iht. SEL § 12.  

I sagen SKM.2016.412.SR blev det frembragt, at der ikke er hjemmel til, at et skattemæssigt underskud 

mellem de involverede selskaber i en grenspaltning kan fordeles. I sagen blev det vurderet, at det 

skattemæssige underskud i det indskydende selskab skulle forblive. FUL § 8, stk. 6 benyttes også ved 

skattefri grenspaltning. I og med reglen omfatter det modtagende selskabs indkomstopgørelse forhindrede 

denne, at det modtagende selskab havde mulighed for, at benytte underskuddet efter grenspaltningen. 

Derved blev underskuddet i det indskydende selskab – og kunne som hidtil modregnes i selskabets 

fremtidige skattepligtige indkomst.  

Underskud der er fremkommet imens et moderselskab samt datterselskab har været sambeskattet kan ved 

gennemførelse af en spaltning fradrages iht. reglerne i FUL § 8, stk. 6, 2-3.pkt.  

FUL § 8, stk. 8 vil mindske muligheden for, at fremføre tab i et modtagende selskab – derimod vil et 

eventuelt tab i et indskydende selskab der fortsætter sin eksistens kunne fradrages i en evt. fremtidig 

avance hos det indskydende selskab.  

7.3.5.2 For aktionærerne 

Aktionærernes kontantvederlag beskattes.  

Det indskydende selskabs aktier, som der ikke betragtes som værende afhændet vil blive betragtet som 

ombyttet med aktier i det modtagende selskab ud fra forholdet af kursværdien af aktierne i det 

modtagende selskab samt kursværdien af aktierne i det modtagende selskab på spaltningsdatoen.69 Hvis 

der i tilfældet er flere aktieklasser i det indskydende selskab, som ikke betragtes afstået, vil aktieklassernes 

forholdsmæssige størrelse betragtes som ombyttet med aktier i det modtagende selskab.  

Ydermere vil successionsprincippet betyde, at hvis aktionærerne i det indskydende selskab modtager aktier 

som vederlag i det modtagende selskab vil disse betragtes som erhvervet til samme anskaffelsessum, 

                                                           
69

 (Olesen, 2016) s. 373. 
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hensigt samt dato som de oprindelige aktier i det indskydende selskab.70 Hvis det indskydende selskab 

fortsætter sin eksistens vil de resterende aktier i dette selskab og aktierne i det modtagende selskab blive 

betragtet som værende anskaffet på tilsvarende dato (den oprindelige dato for anskaffelse for det 

indskydende selskabs aktier).71 

Anskaffelsessummen af det indskydende selskabs aktier vil blive fordelt forholdsmæssigt ud fra 

handelsværdien i de pågældende selskaber på selve spaltningsdagen.  

Sagen SKM.2005.791.LR belyser aktierne i det modtagende selskab. I denne sag fremgår, at 

selskabsdeltagere i GF A/S betragtes som, at have erhvervet aktierne i G A/S samt F A/S på tilsvarende dato 

som aktierne i GF A/S. og selskabsdeltagerne anses som, at have anskaffet aktierne på samme tidspunkt 

som aktierne i GF A/S. Ydermere anføres, at anskaffelsessummen for aktierne i GF A/S før spaltningen skal 

fordeles på aktierne som aktionærerne efter spaltningen ejer i G A/S samt F A/S. Denne fordeling skal 

udføres iht. kursværdien af aktierne i henholdsvis G A/S samt F A/S og den kombinerede kursværdi af 

aktierne på spaltningsdatoen jf. FUL § 15 b, stk. 4, 7-8. pkt.  

GF A/S anmoder om, at fordelingen af aktiernes anskaffelsessum finder sted på baggrund af den 

gennemsnitlige børsværdi af aktierne i G A/S og F A/S de første 20 dage, hvor selskaberne er noteret på 

Københavns Fondsbørs. 

Ligningsrådet udtalte, at fordelingen af den oprindelige anskaffelsessum for aktierne i GF A/S på de 

modtagende selskaber G A/S og F A/S efter spaltningen skulle ske på baggrund af handelsværdien af 

aktierne i de to selskaber. Der findes ingen fastlagte regler for, hvorledes handelsværdien fastsættes. 

Fastlæggelsen sker efter en konkret bedømmelse i hver enkelt sag. 

Ligningsrådet havde ingen indvendinger mod, at fordelingen af den oprindelige anskaffelsessum i det 

konkrete tilfælde sker efter den af GF A/S ønskede fordelingsmetode. 

Med hensyn til fastsættelse af handelsværdien vil der kunne medtages skattemæssige underskud der kan 

fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for de efterfølgende år jf. SEL § 12.  Et underskud 

der er opstået under sambeskatning kan fremføres og anvendes i et sambeskattet modtagende selskab jf. 

FUL § 8 stk. 6 og kan medtages i en fastsættelse af handelsværdien af selskabet som underskuddet kan 

henføres til.  

                                                           
70

 Principperne i FUL § 15 b, stk. 4 
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 (Olesen, 2016) s. 373. 
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7.3.6 Skattepligtig spaltning 
De involverede (aktionærer/selskaber) vil ved en skattepligtig spaltning blive afståelsesbeskattet. Med 

hensyn til ophørsspaltede selskabers aktionærer vil det derved være aktieafståelse der beskattes iht. ABL 

bestemmelser. For det overdragende selskab vil en skattepligtig spaltning betyde afståelsesbeskatning iht. 

KGL, ABL, AL, EBL mv.72 

7.3.7 Spaltning med eller uden tilladelse 
Ved planlægning af en spaltning skal der træffes en beslutning om hvorvidt der skal foretages en spaltning 

med tilladelse eller uden tilladelse, efter henholdsvis FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt. eller § 15 a, stk. 1,4. pkt. 

uden tilladelse.  

Inden påbegyndelsen af en skattefri spaltning uden forudgående tilladelse skal de grundlæggende 

betingelser for, at gennemføre spaltningen afdækkes (forhold mellem aktiver/gæld i modtagende selskab 

er svarende til forhold mellem aktiver/gæld i det udspaltende selskab eller om det udspaltede opfylder 

betingelsen om, at det skal være en virksomhedsgren).  

Det kan desuden overvejes, at anmode SKAT om bindende svar på de pågældende værdier i spaltningen så 

der ikke efterfølgende kan opstå tvivl herom.  

Endvidere kan det være hensigtsmæssigt, at anvende uden tilladelse ved f.eks. spaltning af pengetank- eller 

holdingselskab hvor forholdet af aktiver/gæld hyppigt er enkelt og, hvor en forretningsmæssig hensigt tit 

ikke vil være til stede for, at kunne gennemføre den skattefrie spaltning med tilladelse. Her bør det også 

overvejes, at anmode SKAT om bindende svar på de påtænkte værdier i spaltningen.  

Anvendelse af metoden med forudgående tilladelse vil være gavnlig ved en grenspaltning, idet opfyldelse af 

betingelsen om virksomhedsgren samt betingelsen om, at forholdet mellem aktiver/gæld skal være lig 

hinanden i de involverede selskaber.  
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7.4 Fusion 

Som udgangspunkt er der ved fusion tale om, at to eller flere selvstændige juridiske enheder 

smeltes/sammenlægges til en samlet juridisk enhed jf. FUL § 1 stk. 1:  

 

Dvs. at det vedrører selskaber der opløses og samtidig overfører aktiver samt passiver til et andet selskab – 

uden der sker likvidation. Dette fremgår af TfS.1998.797.LR hvor der ikke blev givet tilladelse til en 

gennemførelse af skattefri fusion, idet selskabet skulle likvideres i forbindelse med fusionen – og dermed 

ikke i FUL forstand var en fusion.  

Jeg antager, at fusion ikke er det hyppigst anvendte generationsskifteinstrument, hvorfor jeg kun vil 

fremkomme med eksempler på hvornår en fusion kan anvendes som generationsskifteinstrument. Jeg vil 

således ikke komme ind på hvilke typer af fusioner der kan anvendes, betingelser for anvendelse af 

Fusionsskattelovens regler om skattefri fusion eller retsvirkninger af den skattefri fusion mv. 

Hvis en fusion anvendes i en generationsskiftesituation kan det være hvor to aktionærer, der driver hver sin 

virksomhed fra separate selskaber, ønsker synergieffekt ved sammensmeltning af de to selskaber til et 

selskab. Dette vil som udgangspunkt medføre beskatning, idet der både vil blive tale om beskatning af 

aktiviteten i selskaberne, da det anses som en skattepligtig afståelse samt af kapitalejernes aktier, da de 

tilsvarende anses for, at have afstået aktierne til handelsværdien af de respektive selskaber medmindre FUL 

regelsæt anvendes.  

I nogle situationer kan det være relevant, at gennemføre en skattepligtig overdragelse af et selskab – en 

skattepligtig fusion – navnlig i den situation hvor det modtagende selskab har et skattemæssigt underskud 

som ønskes bevaret. Det kan både være et underskud i den skattepligtige indkomst eller et 

kildeartsbestemt tab, som f.eks. tab ved salg af fast ejendom efter reglerne i EBL. Et skattemæssigt 

underskud mistes både i det indskydende og det modtagende selskab ved en skattefri fusion, medmindre 

selskaberne forinden har været sambeskattet.   

Et andet eksempel, hvor fusion kan bruges som led i generationsskifte, kan være når en far har overdraget 

et selskab med en driftsaktivitet til sønnen. For at sønnen kunne finansiere overtagelsen af driftsselskabet, 

blev den ejendom, hvorfra virksomheden blev drevet, isoleret i et særskilt selskab, som faderen beholdte. 

På det tidspunkt, hvor man ønsker at færdiggøre generationsskiftet ved at ejendomsselskabet nu skal 

overdrages til sønnen, vil overdragelsen af ejendomsselskabet ikke kunne ske efter regelsættet i ABL § 34, 
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da der er tale om et pengetankselskab. Imidlertid vil man kunne fusionere driftsselskabet og 

ejendomsselskabet til ét selskab, hvorefter faderen nu - igen - ejer aktier i driftsselskabet. Ejendommen 

bliver nu til et driftsaktiv og faderens aktier kan nu overdrages til sønnen med succession, jf. ABL § 34. Ellers 

vil fusion typisk blive anvendt til at rydde op i en selskabskonstruktion, hvor der ikke længere er behov for 

det samme antal selskaber, som man tidligere har haft.  

Et alternativ kunne være, at der i stedet for blev gennemført en aktieombytning til et nyt holdingselskab, så 

ejer-strukturen blev, at holdingselskabet ejede aktierne i driftsselskabet og ejendomsselskabet. Hvorvidt 

der måtte være tale om et pengetanksselskab, vurderes således på holdingselskabsniveau, når selskabet 

ejer mindst 25 % af aktierne i et datterselskab jf. ABL § 34 stk. 6. Efterfølgende kunne holdingselskabet 

spaltes og overdrages til næste generation, som herved fik en ”koncern” med det samme.  
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7.5 Tilbagesalg til udstedende selskab 

Med henblik på at lette finansieringen af et generationsskifte overvejes ofte muligheden for et tilbagesalg 

til udstedende selskab.  

Tilbageslag til det udstedende selskab er hvor en aktionær dvs. den ældre generation sælger sin aktiepost 

tilbage til det selskab, som har udstedt de pågældende aktier og hvor selskabet selv finansierer 

afståelsessummen som selskabet betaler til aktionæren. Herved bliver tilbagebetalingen finansieret af 

beskattede midler i selskabet men med en lavere beskatning end hvis f.eks. den yngre generation skulle 

finansiere købet direkte og gældsafviklingen skulle gennemføres med beskattede personlige midler.  

Et tilbagesalg til det udstedende selskab kræver, at der er mere end en aktionær i det pågældende selskab 

og den ene aktionær ønsker at sælge sine aktier. Ydermere tilbagesalg til det udstedende selskab sidestilles 

med salg til tredjemand og vil udløse beskatning.  

Personers tilbagesalg til udstedende selskab vil som udgangspunkt efter LL § 16 B blive beskattet som 

udbytte, jf. LL § 16 B stk.2. En udbyttebeskatning medfører, at den pågældende aktionær skal beskattes af 

det fulde beløb som vedkommende modtager dvs. at der ikke er fradrag for den anskaffelsessum, som 

vedkommende må have haft i forbindelse med køb/stiftelse af de pågældende aktier.  

Der er dog mulighed for, at anmode om dispensation for den fulde beskatning ved, at anmode SKAT om 

dispensation efter LL § 16 B stk. 2, nr.6. Her fremgår det, at SKAT kan tillade, at beskatning gennemføres 

efter ABL, hvis SKAT giver tilladelse hvilket vil betyde at den pågældende aktionær alene er skattepligtig af 

sin skattemæssige avance, dvs. at vedkommende kan fratrække sin anskaffelsessum for aktierne i 

salgssummen. Både udbytte og avance ved salg beskattes som aktieindkomst.  

LL § 16 B stk. 2 nr. 6 er meget kortfattet idet der alene er anført følgende: ”Ved afståelser, hvor told og 

skatteforvaltningen tillader dette”. Dette er selvfølgelig meget enkelt men giver ikke rigtig information om 

hvad der kræves af den pågældende aktionær for at opnå en dispensation.  

Af Juridisk vejledning C.B.2.10.3 Salg til udstedende selskaber fremgår det, at dispensation normalt kun 

gives, hvis aktionæren afhænder alle sine aktier i selskabet. Det er dog ikke et krav, at alle aktier bliver 

tilbagesolgt til selskabet idet der også gives dispensation hvis nogle af aktierne afhændes til andre 

aktionærer i selskabet - men aktionæren skal afhænde alle sine aktier.  

7.5.1 Delkonklusion 
Ved tilbagesalg til udstedende selskab skal aktionæren så enten beskattes af den samlede afståelsessum 

eller af avancen svarende til afståelsessummen minus anskaffelsessummen på aktierne. Der er ikke her 
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mulighed for, at gennemføre et tilbagesalg til udstedende selskab med succession73. Men dette skal så 

afvejes i forhold til, at tilbagebetalingen bliver finansieret af beskattede frie reserver fra selskabet.  Ville de 

frie reserver i stedet blive udloddet fra selskabet skulle der betales udbytteskat og der ville måske ikke 

være midler til, at tilbagekøbe de pågældende aktier. I stedet overføres beskatningen til aktionæren. 
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7.6 AB modellen 

AB-modellen er skabt i praksis og er ikke nærmere defineret i lovmæssig sammenhæng. Modellen 

anvendes bl.a. hvor det ønskes, at næste generation skal komme billigst muligt ind i virksomheden mod, at 

der tillægges den nuværende ejer handelsværdien af virksomheden i form af en forlods udbytteret.  

Modellen kan også være en løsningsmodel i situationer hvor en skattemæssig succession ikke er mulig eller 

hvis der er tale om en familie, der ikke har tilstrækkelig med likvider/finansieringsmulighederne. Desuden 

kan modellen anvendes i den situation hvor der er en medarbejder der på sigt skal overtage virksomheden. 

Endvidere kan modellen anvendes hvor det ønskes, at den yngre generation skal indtræde i virksomheden 

og hvor den ældre generation fortsat ønsker, at bevare kontrollen med virksomheden.  

Sædvanligvis skal den yngre generation fremskaffe finansiering til brug for betaling af købesummen for 

aktierne mens den ældre generation skal opgøre en avance og betale skat ved salg af aktierne hvis ikke 

successionsreglerne, jf. afsnit 5.2 Generationsskifte med succession anvendes.  

Modellen er baseret på, at driftsselskabets aktier opdeles i aktieklasser og at der via denne opdeling i 

aktieklasser gives mulighed for en skattefri udlodning (forlods udbytteret) fra driftsselskab til den ældre 

generations holdingselskab (A-aktier). Sædvanligvis vil A-aktierne også have en bestemmende indflydelse, 

så selv med en mindre ejerandel f.eks. 10 %, vil A-aktierne kunne have bestemmende indflydelse, fordi A-

aktierne tildeles en større stemmeværdi. Den forlods udbytteret fastsættes ud fra handelsværdien af 

driftsselskabet, hvilket ofte nok vil være den indre værdi i driftsselskab med tillæg af goodwill og evt. 

merværdier på andre aktiver korrigeret for udskudt skat.  

Det er hensigtsmæssigt ved anvendelse af AB-modellen, at der er etableret en holdingstruktur eller at der 

forinden er gennemført en skattefri aktieombytning så udbyttet i første omgang kan tilgår holdingselskabet 

som et skattefrit udbytte. Alternativt hvis ejertidskravet ikke kan overholdes kan opdeling i aktieklasser 

foretages på holdingselskabsniveau. Her vil A-aktionæren løbende blive beskattet af det udloddede 

udbytte. 

 
Egen tilvirkning 
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Ad. 1: Nuværende situation i mere end tre år 

Ad. 2: Ændring af vedtægter med opdeling i aktieklasser  

Ad. 3: Overdragelse af B-aktier til indtrædende aktionær. 

Ad 2 Der skal ske en vedtægtsændring der medfører, at selskabskapitalen opdeles i hhv. A- og B-aktier. 

Dette således, at A-aktierne får ret til forlods udbytte. Herved vil finansieringskravet for den yngre 

generation være markant lavere, idet markedsværdien af B-aktierne vil have en betydelig mindre 

handelsværdi (kurs 100) end A-aktierne, grundet den forlods udbytteret som A-aktierne besidder. Det 

forlods udbytte skal forrentes med en rente.  

Jeg forventer, at der skal tages udgangspunkt i en ekstern finansieringsrente som afspejler den 

markedsrente som kan fastsættes ud fra en almindelig kreditvurdering af selskabet.  

Samtidig med opdeling i aktieklasser med forlods udbytteret for A-aktierne ønsker den ældre generation 

fortsat at have den bestemmende indflydelse, hvorfor A-aktierne ofte tildeles flere stemmeretter end B-

aktierne. Dette betyder, at den yngre generation kan opnå den største ejerandel f.eks. en nominel 

ejerandel på 90 % af selskabets nominelle selskabskapital mens den ældre generation formelt kun ejer 10 % 

af selskabets nominelle selskabskapital men på trods af dette vil den ældre generation besidde flere 

stemmeretter, hvis hver A-aktie tildeles 10 stemmer og hver B-aktie kun tildeles en stemme pr. aktie.  

Med en opdeling af selskabskapitalen i to aktieklasser, hvor næste generation f.eks. opnår en ejerandel på 

90 % mens den ældre generation kun har 10 % med en forlods udbytteret vil langt den største andel på 90 

% af en evt. fremtidig værdistigning tilfalde den næste generation uden, at dette udløser gaveafgift eller en 

skattepligtig avance. Det er først ved et senere salg, at den eventuelle fremtidige værdistigning og avance 

der beskattes.  

Dette kan illustreres med følgende eksempel: 

Værdi 11.700 t.kr. (holding inkl. datterselskab), forlods udbytteret 11.200 t.kr., nominel selskabskapital 500 

t.kr. anskaffelsessum i alt 200 t.kr., A-aktier 10 % og B-aktier 90 % samt estimeret værdi om 4 år 50.000 t.kr.  
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Egen tilvirkning 

Som det fremgår af Bilag 3 vil værdien af B-aktierne senere andrage 34.920 t.kr. hvorpå der ved fuld gave af 

B-aktierne på overdragelsestidspunktet alene er betalt gaveafgift på 43 t.kr.  Dette betyder, at næste 

generation har fået den største del af værdistigningen alene ved betaling af gaveafgift. 

Ved anvendelse af AB-modellen er det muligt, at udskyde det reelle generationsskifte i en periode hvor 

selskabets drift kan genere overskud som benyttes som afdrag på afståelsessummen til den ældre 

generation/overdragende part i forbindelse med forlods udbytte. Når forlods udbytte er afviklet kan den 

ældre generation/overdragende parts kapitalandele afstås såfremt der kan opnås finansiering hertil eller 

aktierne kan tilbagesælges til det udstedende selskab hvis likviditet eller finansieringsmuligheder kan opnås 

i selskab, jf. afsnit 7.5. 

7.6.1 Afståelse 
Der har været tvivl om hvorvidt anvendelse af AB-modellen med opdeling af aktieklasser og differentierede 

rettigheder kunne anses som værende afståelse. I ABL § 30 stk. 1. anføres det, at afståelse forstås som salg, 

bytte, bortfald samt andre former for afhændelse. 

I Juridisk vejledning C.B.2.1.4.8 Vedtægtsændringer er der listet følgende tilfælde hvor der efter praksis er 

tale om afståelse af aktier i forbindelse med vedtægtsændringer: Aktionærerne ændrer selskabets 

vedtægter og denne ændring giver aktierne en anden identitet.  

 I forarbejderne til ABL § 30 stk. 1 er følgende skrevet angående vedtægtsændringer i et kapitalselskab:74  

 

                                                           
74

 (L 78 Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v, 2005) 

1.000 kr.

Selskabets værdi (primo juni 2017)

Regnskabsmæssig egenkapital 10.800

Goodwill, jf. bilag 2 1.132

Udskudt skat på goodwill, 22% 249

I alt værdi før rente forholds udbytte 11.683

Estimeret tillæg forlods udbytte (forrentning) 17

Værdi i alt 11.700
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Lovforarbejdet anfører altså her, at vedtægtsændringer i forhold til afståelse og de økonomiske rettigheder 

kan anses som værende afståelse. Ydermere fremgår det, at ejerkredsens sammensætning og antal ejere i 

selskabet er væsentlig i vurderingen. Det som afgør om en vedtægtsmæssig ændring sidestilles med 

afståelse er om vedtægtsændringen har konkret direkte og indirekte betydning for den reelle indbyrdes 

fordeling af aktierne mellem aktionærerne.75 

Dette bekræfter Skatterådet i SKM.2015.274.SR. Her anføres det, at der tillægges majoritet af stemmerne 

samt forlods udbytteret hos den ene aktieklasse uden skattemæssige konsekvenser. Udover dette skal 

forlods udbytteret fastsættes til handelsværdi ved anvendelse af AB-modellen.  

Ydermere anfører Skatterådet, at ændringerne i vedtægterne ikke er lig med, at aktierne i selskabet anses 

som afstået – uagtet om der efterfølgende overdrages eller tegnes nye B-aktier til et beløb under 

handelsværdien og der sker en formueforskydning til fordel for en ny aktionær. Er der ved overdragelse 

eller nytegning med forlods udbytteret ikke sket til handelsværdi vil dette medføre gavebeskatning 

(indtræder) og afståelsesbeskatning (tidligere ejer) af den overførte værdi. Afgørelsen fastlægger også, at 

kapitalandelene er afstået på tidspunktet for overdragelsen til næste generation.  

Derved har Skatterådet konkluderet, at de ikke anser det som afståelse når der foretages opdeling af 

selskabskapitalen i aktieklasser, hvorved det fortsat er muligt, at etablere en AB-model uden skattemæssige 

konsekvenser, såfremt værdiansættelsen af anparterne foregår til handelsværdi og at transaktionerne i AB-

modellen kan gennemføres selskabsretligt.76  

                                                           
75

 (Pedersen, Eriksen, Kerzel, & Ferniss, 2015) s. 569.  
76

 SKM.2003.66.LR. 
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Men Skatterådet anfører også, at der ved anvendelse af en AB-model skal den forlods udbytteret 

fastsættes til handelsværdien, hvilket efter min opfattelse kan påvirke fordelagtigheden af anvendelsen af 

en AB-model. Når den forlods udbytteret skal fastsættes til handelsværdien betyder det også, at der ved 

beregning af rentetillæg (ikke rentetillæg men beregning af tillæg til den forlods udbytteret) skal tages 

stilling til markedsrenten i den enkelte konkrete situation. Dette vil betyde, at den pågældende rente vil 

være noget højere end f.eks. den lange markedsrente og konsekvensen heraf er, at den forlods udbytteret 

kan blive så stor, at det løbende afkast (driftsresultat) skal være rimeligt højt for, at kunne betale den 

pågældende forlods udbytteret.  Dette kan medføre, at for nogle generationsskifter kan den forlods 

udbytteret ikke betales inden for en overskuelig tidshorisont.  

Da AB-modellen ikke er defineret i lovmæssig sammenhæng vil jeg anbefale, at der overvejes at, indhente 

bindende ligningssvar fra SKAT på både værdiansættelsen til handelsværdi af selskabet og herigennem 

aktieklasserne samt at den planlagte vedtægtsændring kan accepteres af SKAT.  

7.6.2 Delkonklusion 
Med Skatterådets afvisning af, at en vedtægtsændring medfører afståelse og dermed beskatning kan AB-

modellen som nævnt tidligere være en god løsningsmodel for et generationsskifte, hvor den yngre 

generation kan indtræde som aktionær og kan gøre dette med et begrænset finansieringskrav eller ved 

modtagelse af gave.  

Da den ældre generation fastholder den bestemmende indflydelse kan dette give anledning til en række 

konfrontationer - hvis den ældre generation ikke viser sig så meget i virksomheden og mister lidt af den 

forretningsmæssige føling. Dette særligt hvis den yngre generation har nogle ideer til brug for den 

fremtidige daglige drift. Et generationsskifte som dette bør derfor tales godt igennem mellem 

generationerne og som minimum udarbejdes en ejeraftale. Ydermere da ejeraftalen nok ikke regulerer de 

mere daglige og forretningsmæssig forhold bør disse også forsøges afklaret selvom der kan være vanskeligt 

på forhånd, at have kendskab til hvad der kan blive aktuelt at have afklaret. 
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8 Generationsskifte i case-virksomheden  

8.1 Generelle forudsætninger for case 

Hovedaktionæren (HA) driver en produktions- og salgsvirksomhed hvor virksomheden er etableret i et 

aktieselskab (Drift A/S), hvor aktiverne ejes personligt af HA.  Selskabet har en årlig omsætning på omkring 

15 mio. kr. hvoraf ca. 80 % af omsætningen er til udenlandske kunder mens ca. 20 % af omsætningen er til 

indenlandske kunder. Selskabet har ca. 15 ansatte, hvoraf ca. 10 er ansat i produktionen mens 4 

medarbejdere er ansat i administrationen inkl. HA samt sin sekretær.  

De regnskabsmæssige resultater for selskabet har været relativ konstante de sidste år. Resultat før skat 

ligger i niveau ca. 900.000 kr. mens resultat efter skat er ca. 700.000 kr. 

HA er 64 år og er autodidakt og har sine kompetencer indenfor salg og ledelse. HA varetager selv 

salgsarbejdet og besøger jævnligt selskabets kunder. HAs søn (NG) er 32 år og uddannet ingeniør er ansat i 

selskabet som produktionschef. NG er meget teknisk orienteret og har ikke udvist talent for opsøgende 

salgsarbejde.  Kontaktperson til selskabets kunder er primært HA som dog ofte inddrager NG eller andre 

produktionsfolk, når det drejer sig om tekniske spørgsmål. 

HA har lige overstået en kort sygdomsperiode og nu indsat nødvendigheden i, at der skal planlægges et 

generationsskifte.  

8.1.1 Løsningsforslag ved ønske 1 
Foruden ovenstående forudsætninger er her følgende gældende:  

HA og NG er enige om at, NG vil være den rette ejer af virksomheden med fortsat ansvar for produktionen. 

NG ser ikke sig selv som administrerende direktør med ansvar for salg hvorfor de vil ansætte en ekstern 

administrerende direktør på sigt, når HA ønsker dette.  

Jeg vil derfor foreslå et skattefrit generationsskifte, hvor NG via løsningsforslaget får sin egen 

holdingstruktur.  

Nedenstående løsningsforslag er besluttet i maj 2017 med gennemførelse af pkt. 1 i juni måned 2017 samt 

pkt. 2 og 3, efter 30. juni 2017 (årsregnskab ultimo juni) 

Løsningsforslaget:  

1. Overdragelse af 40 % af aktierne i Drift A/S fra HA til NG med skattemæssig succession. 

2. Skattefri ophørsspaltning af Drift A/S 

3. Tilførsel af aktiver fra NGs selskab 
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Løsningen kan illustreres således:  

 
Egen tilvirkning 

Ad 1. Værdien af aktierne i Drift A/S ekskl. goodwill andrager ultimo maj 2017 10.800 t.kr. Jeg har vurderet 

som følge af selskabets størrelse, aktivitet og resultater, at goodwill kan beregnes på baggrund af 

cirkulærerne fra 2000 med udgangspunkt i de seneste tre årsregnskaber. Goodwill er på den baggrund 

beregnet til 1.132 t.kr., jf. Bilag 4 og vurderes her at være et udtryk for markedsværdien. Den samlede 

værdi af selskab andrager 11.683 t.kr. jf. Bilag 4. En anmodning om bindende ligningssvar på 

værdiansættelsen inden gennemførelsen kunne overvejes men dette kan medføre en tidsmæssig 

udskydelse af gennemførelsen. 

HA og NG har aftalt at NG skal have overdraget 40 % af den nominelle selskabskapital med succession og 

ønsker, at der alene skal betales en beskeden gaveafgift, idet de i stedet vil have, at den største del af 

gaven skal gives via et rentefrit anfordringslån hvorpå der efterfølgende kan afdrages via årlige gaver.  

Afgift til betaling vil her andrage 13 t.kr., der skal betales sammen med anmeldelse af gaven jf. Bilag 5. 

Ad 2. Drift A/S spaltes ved gennemførelse af en skattefri ophørsspaltning således, at selskabets aktiver og 

passiver overføres til to andre selskaber, der henholdsvis skal ejes hver især af HA og NG. Det ønskes i så 

stor udstrækning som muligt, at overføre så stor en andel som det kan lade sig gøre af de materielle 

anlægsaktiver (driftsrelaterede aktier) til NGs selskab og så stor en del af de øvrige aktiver til HAs selskab 

som muligt efter FSL § 15 a stk. 2 1.pkt. Ophørsspaltningen vil blive gennemført uden tilladelse fra SKAT og 

der vil ved ophørsspaltningen alene ske vederlæggelse i anparter. Drift A/S har regnskabsafslutning pr. 30. 

juni og spaltningsdatoen vil således være 1. juli 2017 med udgangspunkt i Drift A/S regnskabstal pr. 30. juni 

2017. Fordeling af aktiver og gæld fremgår af Bilag 6. 

Ad. 3 Tilførsel af aktiver fra NGs selskab. NG ønsker snarest, at etablere et holdingselskab ved, at tilføre den 

samlede virksomhed til et andet selskab mod, at få tildelt anparter i det modtagende selskab. Tilførsel af 
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aktiver ønskes gennemført uden tilladelse og efter det objektive regelsæt, dvs. uden beskatning men med 

et ejertidskrav på tre år. Vederlaget vil udelukkende bestå i aktier/anparter i det nye datterselskab og 

holdingselskabet vil i udgangspunktet kun have et aktiv, kapitalinteresser i datterselskab, idet alle aktiver og 

forpligtelser føres ned i datterselskabet. Værdien af kapitalinteresser i datterselskab er 4.710 t.kr. 

(aktivsummen 7.307 t.kr. minus gæld og udskudt skat 2.597 t.kr. i alt 4.710 t.kr.) jf. Bilag 6. 

En vedtagelse og gennemførelse af tilførsel af aktiver med virkning fra 1. juli 2017 må afvente, at 

spaltningen selskabsretligt er registreret idet NGs selskab ikke er etableret før dette tidspunkt.  

8.1.2 Løsningsforslag efter ønske 2 
Samme forudsætninger som i 8.1 Generelle forudsætninger for case. Desuden ønskes der, at den fremtidige 

værdistigning mest muligt er hos NG samtidig med, at HA fortsat ønsker den bestemmende indflydelse. Der 

ønskes ikke en skattepligtig overdragelse.  

Jeg vil her foreslå et generationsskifte med AB-modellen, hvor holdingselskabets aktier opdeles i 

aktieklasser. A-aktierne vil have en forlods udbytteret samt den bestemmende indflydelse via 10 % A-aktier 

med større stemmeværdi. B-aktier andrager 90 % af den nominelle selskabskapital.  

1. Skattefri aktieombytning mellem Drift A/S og HA 

2. Ændring af vedtægter i Drift A/S med opdeling i A- og B-aktier 

3. NG stifter eget Holdingselskab med lån fra HA på 500 t.kr. 

4. Nytegning af B-aktier i Drift A/S af NGs Holding. 

5. Tilbagesalg af A-aktier til udstedende selskab (Drift A/S) 

Ovenstående løsningsforslag er besluttet i maj 2017 ved gennemførelse af pkt. 1, 2 og 3 i juni måned 2017 

og pkt. 4 efterfølgende når vedtægterne er ændret. Pkt. 5 på sigt når det økonomisk er muligt. 

 Ovenstående løsningsforslag kan illustreres således: 

 
Egen tilvirkning 

Ad. 1. Værdien af aktierne i Drift A/S ekskl. goodwill andrager ultimo maj 2017 10.800 t.kr. Jeg har vurderet 

som følge af selskabets størrelse, aktivitet og resultater, at goodwill kan beregnes på baggrund af 
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cirkulærerne fra 2000 med udgangspunkt i de seneste tre årsregnskaber. Goodwill er på den baggrund 

beregnet til 1.132 t.kr., jf. Bilag 4 og vurderes her at være et udtryk for markedsværdien. Det kunne 

overvejes, at anmode om et bindende ligningssvar på værdiansættelsen inden gennemførelsen men dette 

kan medføre en tidsmæssig udskydelse af gennemførelsen.  

Ad.2. Ændring af vedtægter i Drift A/S med opdeling i A- og B-aktier.  Forlods udbytteret 11.200 t.kr. 

Ad. 3. Lån fra HA kan afdrages med årlige gaver. 

Ad. 4. NGs Holdingselskab nytegner nominel 500 t.kr. B-aktier i Drift A/S til kurs 100. Ejerandel herefter 50 

%.  

Ad.5. På sigt tilbagesalg til udstedende selskab af A-aktier når selskabet har betalt det forlods udbytte samt 

har midler til, at købe aktieposten tilbage fra HA. 

Der er i løsningen ingen succession og NG kommer ind med en fremtidig upside, hvor 50 % af den 

fremtidige værdistigning tilfalder NGs Holdingselskab.  
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9 Konklusion 
Hovedformålet med afhandlingen har været at behandle de muligheder og konsekvenser der er ved, at 

tilrettelægge/gennemføre et generationsskifte anno 2017 af et familieejet selskab indenfor familiekredsen. 

Der er mange aspekter der skal overvejes og vurderes før der påbegyndes selve generationsskiftet. Dette 

skyldes kompleksiteten af et generationsskifte – både mennesker og tal - og de mange måder det kan 

gennemføres på alt afhængigt af udgangspunkt og mål.  

Der vil naturligt være stor fokus på de mulige skatte- og gaveafgiftsmæssige konsekvenser men inden da er 

der en lang række forhold som bør have opmærksomhed - herunder hvordan selskabet sikres de bedste 

muligheder for fremadrettet, at kunne være succesfuldt, sikre ejeren økonomisk efter generationsskiftet 

samt hvordan det bedst muligt sikres, at der i familien er enighed om det valgte generationsskifte, 

herunder hvis der er flere arvinger. 

De involverede bør være klar over, at der kan ske forandringer i branche, konjunkturer eller politisk der 

betyder at vilkår mv. kan ændres. Derfor bør planer for et fremtidigt generationsskifte løbende vurderes og 

evt. tilpasses. 

Et generationsskifte indenfor familien kan principielt blive foretaget på samme måde og med samme 

skattemæssige konsekvenser som hvis der foretages et salg til tredjemand. Der er dog en række muligheder 

for, at kunne gennemføre et generationsskifte så de skattemæssige konsekvenser for familien udskydes. 

Det er ikke alle familier der privat har tilstrækkelig med likvider eller mulighed for, at kunne 

fremmedfinansiere en overdragelse.  De politisk besluttede muligheder som f.eks. skattemæssig 

succession, gaveafgivelse samt lempelige familielån er med til at forøge muligheden for overdragelsen 

indenfor familien.    

Indførelsen af Lov nr. 683 indeholdende en mulig nedsættelse af gaveafgiften hvis der overdrages en 

erhvervsvirksomhed eller aktier i selskab til den nære familie betyder, at omkostningen ved overdragelse til 

næste generation vil blive reduceret. Det skal bemærkes at idet nedsættelsen ikke direkte påvirker det 

pågældende selskab der bliver generationsskiftet vil omkostningsbesparelsen på ejer-niveau have den 

konsekvens, at der ikke er garanti for, at den sparede gaveafgift medfører øgede investeringer i de 

pågældende selskaber. Dog vurderes det, at nedsættelsen ikke vil få særlig betydning for de fleste 

generationsskifter men for overdragelse af store erhvervsmæssige formuer såsom godser og skovbrug vil 

det have stor betydning.  
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Med den gradvise nedsættelse af gaveafgiften skal familien vurdere om hvorvidt det er mest 

hensigtsmæssigt, at foretage generationsskiftet i 2017 eller udskyde det til et senere tidspunkt hvor 

gaveafgiften er lavere. Derudover skal der tages stilling til hvad værdien af selskabet estimeres til i 

fremtiden kontra 2017 samt om hvorvidt de øvrige forudsætninger er uændrede med henblik på at 

vurderer, hvad der er optimalt for familien.  

Hovedreglen ved et generationsskifte er, at transaktionerne skal foregå i overensstemmelse med 

armlængdeprincippet. Dette kan af gode grunde være vanskeligt idet der ikke sædvanligvis er to 

uafhængige parter i en transaktion indenfor familiekredsen. 

SKAT har udarbejdet vejledninger/hjælperegler i forbindelse med assistance til værdiansættelse af aktier 

mv. ved et generationsskifte. Jeg tolker reglerne som at almindelige mindre selskaber kan anvende 2000 

cirkulærerne til brug for en vejledende værdiansættelse - mens større selskaber og selskaber som udvikler 

immaterielle aktiver som en vejledende værdiansættelse skal anvende metoder angivet i 

Værdiansættelsesvejledningen, herunder DCF-metoden. I mine øjne er spørgsmålet så hvornår der er tale 

om en mindre virksomhed/selskab eller hvornår der ikke skabes væsentlige immaterielle aktiver – og 

derved kan nøjes med at anvende cirkulærerne fra 2000. Hvis selskabet og dets rådgiver vil have SKATs 

vurdering kan en løsning herpå være at anmode SKAT om et bindende svar på værdiansættelsen inden 

generationsskiftet påbegyndes. SKAT har mulighed for at udfordre selskabets værdiansættelse men efter 

vedtagelsen af Lov nr. 683 skal SKAT nu kunne redegøre for, hvorfor der evt. skal anvendes en anden 

handelsværdi end den som selskabet har beregnet. 

Ved overdragelse i levende live er der mulighed for - ved opfyldelse af en række betingelser -, at overdrage 

med skattemæssig succession. Herved bliver beskatningen af avancen udskudt idet næste generation 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Derved overtager næste generation den udskudte skat 

som hviler på det overdragede. 

Reglerne omhandlende succession kan kombineres med muligheden for, at overdrageren giver en del af 

det overdragende som gave.  Dette betyder, at næste generation ikke selv skal finansierer den samlede 

overdragelsessum. 

Der findes en række generationsskifte modeller der kan anvendes til, at gennemføre et generationsskifte.  

Modellerne kan kombineres og benyttes på en måde, så der undgås aktuel beskatning ved at anvende 

successionsprincipperne (skatteudskydelse og ikke skatteundgåelse).  
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Modellerne, herunder aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning er to-strengede systemer, hvor det 

er muligt, at anvende reglerne både med eller uden tilladelse fra SKAT. Hvorvidt det er mest 

hensigtsmæssigt at søge om forudgående tilladelse eller ej afhænger af de specifikke forhold i det 

pågældende generationsskifte.  Hvis der ikke er en umiddelbar forretningsmæssig begrundelse til stede vil 

det være hensigtsmæssigt ikke at søge om forudgående tilladelse idet der ikke kræves en 

forretningsmæssig hensigt når der anvendes de objektive regler (uden forudgående tilladelse) – og samtidig 

at det er klart for familien at der er et tre års ejertidskrav ved generationsskifte uden tilladelse.  

Det er i mange tilfælde formålstjenligt, at oprette en holdingstruktur i god tid før et generationsskifte, så 

familien ikke er låst af et ejertidskrav. Det kan også være, at der pludselig fremkommer et tilbud fra 

tredjemand på køb af driftsselskabet og derved ikke optimalt, hvis ikke der er et holdingselskab, som har 

ejet aktierne i datterselskabet i mindst 3 år.  

En model som kan benyttes ved et generationsskifte som det sidste eller et af de sidste trin er salg til 

udstedende selskab. Modellen har den effekt at det overdragne selskab selv er med til at finansiere salget 

ved benyttelse af lavt beskattede midler fra selskabet til at tilbagekøbe den ældre generations 

kapitalandele. 

Ved et generationsskifte skal evt. i værdiansættelsen indgå værdiansættelse af oparbejdet goodwill som vil 

forøge værdien af selskabet. Denne goodwillværdi kan selskabet selv finansiere hvis AB-modellen 

anvendes.  Ved modellen berigtiges summen ved en forlods udbytteret til den ældre hovedaktionær og da 

modellen kan kombineres med at den ældre hovedaktionær har et holdingselskab vil der ikke blive udløst 

beskatning hos den ældre hovedaktionær før vedkommende trækker pengene ud til sig selv.  

Som det er fremgået af afhandlingen er der flere generationsskiftemodeller som kan benyttes og det er 

efter min vurdering ikke muligt, at udlede at en bestemt løsningsmodel er mere velegnet end andre. Alene 

de konkrete forudsætninger ved et generationsskifte vil sikkert være forskellige og give en række 

muligheder for hvad generationsskiftet skal indeholde rent beslutningsmæssigt herunder omkring 

modelvalg mv. samt finansiering. Der er mange regler at holde styr på og det gælder om at holde tungen 

lige i munden, idet et generationsskifte efter min vurdering må betragtes som en ligning med mange 

forskellige faktorer og forudsætninger, hvilket også må gøre det interessant at arbejde med 

generationsskifter. 
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11 Bilag 
Bilag 1 Oversigt over anvendte forkortelser for love 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over forkortelser

ABL Aktieavancebeskatningsloven

AL Afskrivningsloven

BAL Boafgiftsloven

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven

FUL Fusionsskatteloven

KGL Kursgevinstloven

KSL Kildeskatteloven

LL Ligningsloven

SEL Selskabsskatteloven

SELS Selskabsloven

SL Statsskatteloven

VSL Virksomhedsskatteloven
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Bilag 2 Model til beregning af goodwill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregningsmodel goodwill:

Resultatopgørelse: 3. sidste år 2. sidste år Sidste år

Resultat før ekstraordinære poster

Reguleringer:

Ikke udgiftsført løn til ægtefælle - N/A

Renteindtægter

Renteudgifter

Reguleret resultat

Vægtning 1  2 3

Vægtet reguleret resultat

Sum

Sum vægtet reguleret resultat (divideret med 6)

Udviklingstendens/2, hvis positiv/negativ udvikling fra år 1 til år 3

Indtjeningsevne reguleret med udviklingstendens

 - driftsherreløn, 50% af min. 0,25 mio. kr. og maks. af 1,0 mio. kr. N/A

 - forrentning af aktiver ekskl. goodwill

Rest til forrentning af goodwill

Kapitalisering, levetid x år.

Beregnet goodwill

Egenkapital pr. xx. December 201x

Beregnet goodwill

Udskudt skat, 22%

Beregnet værdi af selskab
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Bilag 3 Opgørelse af værdi af aktier ved værdistigning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 kr. Her og nu Senere

Værdi selskab 11.700 50.000

Forlods udbytteret 11.200

Nominel selskabskapital 500

B-aktier, 90 % 450

A-aktier 10 % 50

Værdi selskab A-aktier 11.250

A-aktier: 

Forlods udbytteret 11.200

Værdistigning i perioden 10% af (50.000-11.700) 3.830

A-aktier 10 % 50

Værdi i alt af A-aktier 15.080

B-aktier: 

90% af (50.000-11.200) 34.470

B-aktier 90% 450

Værdi i alt af B-aktier 34.920

Værdi i alt af A- og B-aktier 50.000

Beregning af gaveafgift:

Gave 450

Avanceopgørelse:

Afståelsessum 450

Anskaffelsessum, 90% af 200 t.kr. 180

Avance = skattepligtig 270

Beregning af passivpost, 22% af avancen 59

Afgiftsgrundlag før gave og evt. lån 391

Afgiftsfri gave boafgiftsloven § 22 63

Finansiering evt. anfordringslån 0

Afgiftsgrundlag gave 328

Afgift, 13 % Boafgiftsloven § 23 a 43
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Bilag 4 Beregning af goodwill og værdi af selskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregningsmodel goodwill:

Resultatopgørelse: 3. sidste år 2. sidste år Sidste år

T.kr. 

Resultat før ekstraordinære poster 800 1.000 900

Reguleringer:

Ikke udgiftsført løn til ægtefælle - N/A

Renteindtægter -100 -250 -50

Renteudgifter 30 25 20

Reguleret resultat 730 775 870

Vægtning 1  2 3

Vægtet reguleret resultat 730 1.550 2.610

Sum 4.890

Sum vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 815

Udviklingstendens/2, hvis positiv/negativ udvikling fra år 1 til år 3 70

Indtjeningsevne reguleret med udviklingstendens 885

 - driftsherreløn, 50% af min. 0,25 mio. kr. og maks. af 1,0 mio. kr. N/A

 - forrentning af aktiver ekskl. Goodwill (14.272-2.405)*4% -475

Rest til forrentning af goodwill 410

Kapitalisering, levetid 7 år. Kapitaliseringsfaktor 2,76

Beregnet goodwill 1.132

Egenkapital pr. 31 maj 2017 10.800

Beregnet goodwill 1.132

Udskudt skat, 22% -249

Beregnet værdi af selskab 11.683
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Bilag 5 Gaveafgiftsberegning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.kr. t.kr.

Overdragelsesværdi for aktierne 11.683 - 40% 4.673

Anskaffelsessum for 40% Oprindelig 200 t.kr. for 100% 80

Avance 4.593

Passivpost 22% af avancen -1.011

Opgørelse af gave:

Aktiernes værdi 4.673

Passivposten KSL § 33 D 1.011

Afgiftsfri gave BAL § 22 63

Rentefrit anfordringslån 3.500

Afgiftspligtig gave BAL § 23 a 100 4.673

Afgift, 13% af 100                                             13
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Bilag 6 Spaltningsbalance 
 

 

Aktiver

Goodwill 1.132 1.132 1.132 0 1.132

Driftsmidler/Inventar 2.625 0 2.625 2.625 0 2.625

Deposita 300 0 300 300 0 300

Materelle anlægsaktiver 2.925 4.057 4.057 0 4.057

Anlægsaktiver 2.925 0 4.057 4.057 0 4.057

Varelager 700 0 700 700 700

Tilgodehavende 5.900 5.900 2.515 3.385 5.900

Andre tilgodehavender 35 35 35 0 35

Tilgodehavender 6.635 6.635 3.250 3.385 6.635

Værdipapirer 2.677 2.677 2.677 2.677

Likvide beholdninger 4.900 0 4.900 0 4.900 4.900

 

Omsætningsaktiver 14.212 14.212 3.250 10.962 14.212

17.137 18.269 7.307 10.962 18.269Aktiver

Selskabsskapital 500 500 50 50 100

Overført resultat 10.393 883 11.276 4.660 7.016 11.676

Egenkapital 10.893 11.776 4.710 7.066 11.776

Udskudt skat 257 249 506 506 0 506

Hensatte forpligtelser 257 506 506 0 506

Selskabsskat 212 212 0 212 212

Leverandørgæld 475 475 475 0 475

Kassekredit ny 2.000 2.000 0 2.000 2.000

Anden gæld 3.300 3.300 1.616 1.684 3.300

Gældsforpligtelser 5.987 5.987 2.091 3.896 5.987

 

Passiver 17.137 249 18.269 7.307 10.962 18.269

Balance 249 0 0

2,813628 2,813631 2,813655 2,813645

FSL § 15 a, stk. 2. Forholdet 

mellem aktiver og gæld

Korrigeret

Merværdier 

af aktiverBalance SamletHANG


