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1 INDLEDNING 

Et generationsskifte er når der sker overdragelse af en virksomhed til den næste generation i 

ejerens familie. Et generationsskifte er ikke længere kun en aldersbetinget overgang fra ældre 

til yngre, men også en forretning om hvordan og hvornår det kan betale sig at overdrage. 

Familievirksomheder er en stor og vigtig del af det danske erhverv. Mange ejere vælger at 

overdrage virksomheden til den næste generation, for på den måde at sikre den fremtidige drift 

samt at beholde virksomheden i familiens eje.  

Køb og salg af virksomhed i Danmark, herunder generationsskifte er en kompliceret sag for 

både den lille lokale butik såvel som for store børsnoterede virksomheder, da lovgivningen er i 

løbende forandring. Der er en række udfordringer som skal håndteres. Det gælder både på det 

personlige, professionelle og ikke mindst det skattemæssige plan. Et succesfuldt 

generationsskifte kan derfor være en lang proces som kræver velovervejet planlægning i god 

tid. I processen vil det oftest være en god idé at søge professional rådgivning hos en advokat, 

revisor og bankrådgiver, som kan hjælpe med at udarbejde en gennemtænkt strategi for 

overdragelsen.  

Inden et generationsskifte, er det nødvendigt at overveje, om hvorvidt virksomheden har den 

optimale struktur, eller om der er behov for en omstrukturering for at optimere overdragelsen. 

Man kan med fordel omstrukturere sin virksomhed, f.eks. ved at omdanne en personlig 

virksomhed til et selskab, for at opnå yderligere fordele og optimering. Der er forskellige måder, 

hvorpå man kan optimere strukturen i virksomheden. Man kan enten vælge en skattefri 

aktieombytning, fusion, spaltning eller tilføjelse af aktiver eller en kombination af disse.   

Der er forskellige modeller som kan anvendes i forbindelse med et generationsskifte. Hver 

metode har sine fordele og ulemper, forskellige skattemæssige konsekvenser samt forskellige 

likviditetskrav for de involverede parter. Derfor er det væsentligt at træffe den mest optimale 

løsning for den konkrete situation, samt med henblik på de involverede parters ønsker til 

fremtidig drift.  
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Til sidst og ikke mindst skal man vælge den finansieringsmulighed som er mest optimal for 

både overdrageren og overtageren. Et generationsskifte kræver ofte en del likviditet, hvoraf 

nogle metoder kræver mere end andre. Den yngre generation har sjældent kontantmidler nok til 

at finansiere overtagelse af aktier, og den ældre generation har ofte behov for midler til skatter, 

afgifter og pension m.m. Derfor er det vigtigt at vælge den optimale løsning blandt flere 

finansieringsmuligheder ved generationsskifte.  

I 2017 vedtog den daværende regering i lovforslag L 183 af 29. marts. 2017 med 

tilbagevirksomhede kraft fra 2016, om gradvist nedsættelse af bo- og gaveafgiften på 

familieejede virksomheder fra 15% til omkring 5% frem mod 2020. Regeringen havde til 

hensigt at forbedre vilkårene for de familieejede virksomheder, der står over for et 

generationsskifte.  

Den nuværende regering har sammen med sine støttepartier i 2019 vedtaget et lovforslag om 

en tilbagerulning af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Med 

tilbagerulningen betyder det, at bo- og gaveafgiften fremover vil hæves til 15% igen, således at 

der ved en overdragelse af en virksomhed i 2020 skal betales en gaveafgift på 15% af gavens 

værdi uanset helt eller delvist gave.1 

Der er tale om et emne som er meget kompliceret, med konstante lovændringer. Det er næsten 

umuligt at undgå at støde på forskellige udfordringer og problemstillinger, derfor kræver det at 

man planlægger i god tid, og i de fleste tilfælde søger professional hjælp, da fagfolk har indsigt 

i loven og er løbende opdateret på de gældende regler inden for emnet.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING  

Formålet med opgaven er at identificere, analysere og konkludere på de skattemæssige 

problemstillinger der opstår ved at gennemføre et generationsskifte. 

                                                 

1 https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l76/index.htm  

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l76/index.htm
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Hovedproblemstilling: 

Hvordan kan man bedst muligt planlægge og gennemføre et generationsskifte mellem den 

ældre og yngre generation? 

Hovedproblemstillingen vil blive behandlet og besvaret gennem nedenstående 

underproblemstillinger, med både teoretisk og praksis tilgang gennem inddragelse af en case 

virksomhed, hvor virksomhedsejeren ønsker at overdrage sin virksomhed til den yngre 

generation.  

- Hvilke indledende overvejelser er vigtige at tage med i betragtning i forbindelse med udførelse 

af en glidende overdragelse?  

- Hvordan kan en selskabsstruktur optimeres i relation til et senere påtænkt generationsskifte? 

- Hvilke værdiansættelsesmetoder findes der inden for overdragelse af aktier mellem 

interesseforbundne parter?  

- Hvilke generationsskiftemodeller kan være relevante at anvende ved et generationsskifte? 

1.2 AFGRÆNSNING  

Et generationsskifte er et komplekst og omfattende emne med en masse muligheder og 

konsekvenser. Grundet emnes størrelse, er det nødvendigt at tage en række afgrænsninger.  

For at afhandlingen kan tage udgangspunkt i problemstillingen vedr. generationsskiftet af case 

virksomhed- Bren A/S, er der foretaget nedenstående afgrænsninger:  

- Afhandlingen vedrører omstrukturering og generationsskifte. Der er således ikke tale om 

behandling af virksomhedsomdannelse m.m.  

- Afhandlingen vedrører generationsskifte af aktieselskab med én nulevende ejer, som er 

relevant for case virksomhed- Bren A/S.   

- Afhandlingen omhandler udelukkende dansk lovgivning, hvor de involverede parter er fuldt 

skattepligtige i Danmark.  

- Afhandlingen omhandler generationsskifte til børn, hvorfor nærtstående medarbejdere, 

tidligere ejer eller ægtefæller ikke vil blive behandlet, men kort beskrevet.  
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1.3 METODE  

Der kan være flere måder at gribe en afhandling an på, og derved flere måder at løse 

problemstillinger på.  

Jeg har i denne afhandling valgt at sætte fokus på de indledende overvejelser og gennemførelse 

af et generationsskifte af et aktieselskab til et nærtstående familiemedlem. Teorien vil blive 

gennemgået i en naturlig rækkefølge i forhold til processen i et generationsskifte. Afhandlingen 

tager udgangspunkt i den gældende lovgivning og regler, og har til hensigt at give læseren 

overblik over de valg som skal træffes for at nå frem til den mest optimale metode og 

finansieringsmulighed.  

Ud over den teoretiske tilgang til emnet på baggrund af problemformuleringen, vil afhandlingen 

til sidst tage udgangspunkt i en case virksomhed- Bren A/S, som inden for den nærmeste fremtid 

skal foretage et generationsskifte til et nærtstående familiemedlem.  

På den måde giver det læseren et indblik i hvordan den teoretisk kan udformes i praksis. 

1.4 MÅLGRUPPE 

Formålet med afhandlingen er at give målgruppen et indblik i processen for et generationsskifte 
fra start til slut.  

Afhandlingen indeholder en række fagbegreber inden for skat og regnskab. Dens primære 

målgruppe vil derfor være fagfolk som revisorer, advokater og andre rådgivere, som via deres 

daglige arbejde beskæftiger sig med emnet. Det kan ligeledes være fagfolk som aldrig før har 

været berørt af emnet, men gerne vil få et indblik i et generationsskifte, herunder de tilhørende 

love og regler, således at man kan yde en god kundebetjening, hvis situationen opstår i 

fremtiden.  

Den sekundære målgruppe er virksomhedsejere som driver virksomheder i Danmark, og 

muligvis planlægger en generationsskifteproces af en familiejet virksomhed. Læsere vil få et 

overordnet indblik i, hvad et generationsskifte indebærer, herunder hvilke fordele, ulemper, 

muligheder og konsekvenser der kan opstå ved gennemførelsen af et generationsskifte.   
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Konklusion 

1.5 KILDEKRITIK   

Der er igennem udarbejdelsen af afhandlingen benyttet flere forskellige kilder som faglitteratur, 

artikler, den danske lovgivning m.m., hvilket vurderes til at være valide og pålidelige kilder. 

Dog er det vigtigt at forholde sig kritisk over for de indsamlede data. Det kan blandt andet være 

vigtigt at kontrollere afsender, graden af troværdihed, samt hvornår afsendelse er fundet sted. 

Hvis der er tale om en ældre kilde, vil jeg undersøge om kilden stadig er gældende, eller om 

der er vedtaget nye ændringer i mellemtiden. Det er særligt vigtigt, da emnet omhandler 

skatteret og lovgivning, som ændres jævnligt grundet udefrakommende faktorer.  

1.6 OPGAVESTRUKTUR  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 

Teori 

Værdiansættelse 

Generationsskifte  

Finansieringsmulig
heder 

Indledende 
overvejelser  

Praksis 

Værdiansættelse 

Generationsskifte 

Finansieringsmulig
heder 

Case virksomhed 
Bren A/S  

Omstrukturering  

Omstrukturering 



Generationsskifte                                                                                                             Ying Zhang  

 

 

 Side 9 af 60 

 

2 INDLEDENDE OVERVEJELSER OG PLANLÆGNING 

Et generationsskifte kan enten ske til en interesseforbunden / nærtstående part, ikke-

interesseforbunden / udefrakommende part eller en kombination her af. Ved en nærtstående 

part kan der både være tale om et tæt familiemedlem eller en nærtstående medarbejder. Et 

generationsskifte er ligesom mange andre ting. Det er vigtigt at komme godt fra start og have 

en velovervejet planlægning, da planlægningen ofte danner grundlag for de valg man foretager 

i løbet af processen.   

Det er vigtigt, at tage stilling til en række tiltag for at gennemføre det mest fordelagtige 

generationsskifte, for både ejer og overtager. Som ejer har man en stor tilknytning til ens 

virksomhed, hvor man har en bestemt forventning til fremtid og fremtidigt ejerskab. De fleste 

virksomhedsejere gennemfører kun et generationsskifte én gang i livet, derfor skal man gøre 

sig en række overvejelser om fremtidigt ejerskab, uanset om man står i situationen hvor 

beslutningen om et generationsskifte er taget eller ej. Der er nemlig en række problemstillinger 

som der skal tages stilling til, både under planlægning, udførelse og afslutning. Det kan være 

vanskeligt at finde frem til den ideelle og helt perfekte løsning på et generationsskifte, men man 

kan komme tæt på, ved at planlægge i god tid, hvor man tage højde for de korte og langsigtede 

muligheder og konsekvenser. Det dækker både over de familiemæssige, ledelsesmæssige og 

økonomiske forhold, som virksomheden står over for. Det kan for eksempel være 

kunderelationer i forbindelse med den dagligt drift, overtagers faglighed, relationer og 

kompetencer inden for branchen. Ej at forglemme skattelovgivningen, da den giver en række 

muligheder, som kan være med til at lette finansieringen. Dog er det vigtigt at handle på 

markedsvilkår, så evt. skatter og udgifter ikke kommer som en overraskelse senere hen.  

Planlægning heraf kan strække sig over en længere periode, og bør derfor aldrig udskydes. 

2.1 HÅRDE OG BLØDE VÆRDIER 

Man skal som virksomhedsejer på et tidspunkt gøre sig overvejelser om virksomhedens fremtid 

og ejerskab på kort og lang sigt. Her vil et generationsskifte være en naturlig mulighed. Inden 

virksomhedsejeren kan tage stilling til, hvorvidt der ønskes et generationsskifte eller ej, skal 

man igennem en række familiemæssige, ledelsesmæssige og kapitalmæssige overvejelser.   
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Overordnet set bygger et generationsskifte på 2 værdier: De strategiske ”bløde” overvejelser, 

som går ud på indre værdier. De ønsker og behov, virksomhedsejeren og dennes familie 

forventer at få opfyldt. Der er her ikke tale om de talmæssige og økonomiske forhold.                   

De teknisk ”hårde” værdier omhandler de skattemæssige, finansielle samt juridiske områder, 

som virksomheden og dens interesseforbundne parter i et generationsskifte vil stå over for. 

Dette indebærer blandt andet værdiansættelse af virksomheden, valg af generationsskifte 

modeller og finansieringsmuligheder m.m.  

 

 

                   

                                                                          
2 

2.2 BLØDE VÆRDIER 

De bløde værdier kan have en stor betydning for et generationsskifte, selvom det hverken drejer 

sig om de juridiske eller skattemæssige forhold. Et generationsskifte er nemlig mere end skat 

og love. Det er vigtigt at man som ejer kender sit behov og ønske om fremtidig drift, da der 

oftest er tale om en ejers livsværk, der er på spil. Flere og flere familievirksomheder bliver solgt 

til større virksomheder eller lukker på grund af den manglende ledelse og dårlige likviditet, 

herunder midler til at betale skatter og afgifter i forbindelse med et salg eller et generationsskifte.  

Det er derfor vigtigt at gøre følgende overvejelser omkring de ”bløde” værdier: 

- Familiemæssige overvejelser 

- Ledelsesmæssige overvejelser 

- Tidsmæssige overvejelser  

                                                 

2 Ejer- og generationsskifte af virksomhed 6. udgave- Deloitte  

Figur 1 



Generationsskifte                                                                                                             Ying Zhang  

 

 

 Side 11 af 60 

 

2.2.1 FAMILIEMÆSSIGE OVERVEJELSER 

Man forbinder typisk et generationsskifte med overdragelse til et medlem i familien, da mange 

familievirksomheder har en vision om, at dennes livsværk skal bevares i familien.   

Selvom der er tale om en overdragelse inden for familien, kan det stadig være en fordel at 

planlægge i god tid og have en åben dialog omkring overvejelser og forventninger ved skiftet. 

Det er nemlig ikke alle generationsskift, der udvikler sig som ønsket.   

Der kan opstå en række problemstillinger ved et generationsskifte fra den ældre til den yngre 

generation. Det kan være, at den ældre generation ønsker at overdrage til næste generation. Men 

mange unge vælger i dag andre karrieremuligheder frem for at skulle overtage 

familievirksomheden. Derfor er det en god idé at drøfte planerne i god tid, så ejeren kan nå at 

finde andre alternative muligheder.  

Det kan også være en uenighed iblandt dem der skal overtage. Hvis førnævnte har fået lige store 

andele, men uden at kunne bidrage med lige høje kompetencer. Den kompetente overtager kan 

have et ønske om at optimere virksomheden, mens den passive overtager kan have et ønske om 

blot et udbytte. Uenighed kan skabe splid hos familien. Det er derfor vigtigt at man sammen 

udarbejder en aftale, hvor man på forhånd bliver enige om hvordan tingene skal forløbe på den 

lange bane.  

2.2.2 LEDELSESMÆSSIGE OVERVEJELSER 

Ved et generationsskifte er det ligesom ved almindeligt salg vigtigt at finde frem til den rigtige 

person til overtagelse, da der oftest er tale om ejerens livsværk eller generationsejet virksomhed. 

Virksomhedens succes er direkte afhængig af den fremtidige leders evner til at lede, herunder 

relation til virksomhedens medarbejdere, leverandører og kunder. Det er derfor vigtigt, at den 

kommende leder er indforstået med formålet og fremtiden ved virksomhedens overtagelse.  

Ved planlægning af et generationsskifte er det derfor naturligt at overveje, om den yngre 

generation er i besiddelse af lederskabet. Det er en god idé at påbegynde i god tid, da det kan 

være tidskrævende at observere. Hvis ikke det er tilfældet, kunne det være en løsning at 

overdrage virksomheden til en nuværende nærtstående medarbejder, som har kompetencer, 

evner og lyst til at drive virksomheden videre.  
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Uanset hvem der overtager lederskabet, er det vigtigt at overdragelsen foregår i god tid, så 

overtagerens kompetencer og lederskab opbygges løbende indtil overdragelsen. Desuden kunne 

det være en god idé at uddanne sig inden for faget og management, således at man opnår endnu 

større kompetencer til videreførelse af virksomheden.  

Alt i alt er det meget vigtigt at finde den rette til at lede virksomheden, således at personen 

opfylder overdragerens ønske, samt at fremstå troværdigt over for omverdenen, som blandt 

andet medarbejdere, kunder og leverandører.  

2.2.3 TIDSMÆSSIGE OVERVEJELSER  

Ud over de familiemæssige og ledelsesmæssige overvejelser, er det også vigtigt at gøre sig 

tanker om det tidsmæssige forhold. En ejer skal før eller siden gøre sig tanker om sin 

virksomheds fremtid, og et evt. generationsskifte. Det er rigtig vigtigt at komme godt fra start 

og have en velovervejet planlægning, uanset om beslutningen om et generationsskifte er taget 

eller ej. Det kan nemlig være en længerevarende proces at finde den rigtige person til at overtage, 

som både besidder de rette kompetencer og evnen til at lede. Derudover er det en lang proces 

for de involverede parter at finde den rigtige virksomhedsstruktur, hvordan man vil foretage 

generationsskiftet, og hvilken finansieringsmulighed der vil benyttes. Det kan oftest tager lang 

tid at planlægge, og der kan ske ændringer løbende inden den reelle overdragelse. Derfor skal 

man overveje alle perspektiver og vinkler. Alle de førnævnte faktorer er med til at påvirke 

hvornår en overdragelse kan finde sted. Derfor skal der altid planlægges i god tid.  

Ved at foretage overdragelsen i levende liv kan ejeren tage stilling til planlægning og de 

indledende overvejelser i bedre tid. Det giver ejeren mulighed for at sætte præg på forventning 

til fremtiden og fremtidig ejerskab.  

I de fleste tilfælde har den ældre generation svært ved at give slip på den virksomhed som man 

har opbygget fra bunden. Det kan være problematisk, da det oftest vil være svært for den 

kommende ejer at træffe beslutninger uden en velovervejet overdragelsesproces. Ved ejerens 

død vil boet eller et testamente afgøre, hvem der skal overtage virksomheden. Denne situation 

er dét man helst vil undgå, især hvis virksomheden ikke er blevet klargjort til et 

generationsskifte. Derfor er det igen en god idé at foretage planlægningen i god tid.  
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2.3 HÅRDE VÆRDIER 

I planlægningsfasen af et generationsskifte findes der ud over de bløde værdier også de hårde 

værdier, som primært omhandler de økonomiske, skattemæssige og juridiske forhold og 

overvejelser som de involverede parter vil stå over for. Dette indebærer blandt andet strukturelle 

overvejelser, værdiansættelse af virksomheden, valg af generationsskiftemodeller samt 

overvejelser for finansieringsmuligheder. Det vil medføre en mere glidende proces for de 

involverede parter.   

Alt i alt omhandler de hårde værdier typisk de overvejelser om selve gennemførslen:  

- Virksomhedens struktur / Omstrukturering  

- Fastsættelse af værdiansættelse, vederlag m.m.  

- Hvilket generationsmodel der skal anvendes for at tilgodese alle parter økonomisk 

- Valg af finansieringsmulighed, som passer til situationen  

- Økonomisk situation efter overdragelsen  

Der er i afhandlingen sat ekstra fokus på de hårde værdier, som virksomhedens optimale 

struktur og evt. omstrukturering, værdiansættelse, generationsskiftemodeller og 

finansieringsmuligheder. Muligheder og konsekvenser heraf vil blive gennemgået i de følgende 

afsnit, og til sidst vil jeg inddrage det i praksis ved gennemgang af case virksomhed- Bren A/S. 
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3 OMSTRUKTURERING  

Omstruktureringen kan ske inden for forretningsgrundlag, juridisk struktur og på ledelsesniveau, 

og kan i de fleste tilfælde være nødvendige.  

Inden foretagelse af et generationsskifte, er det væsentligt at overveje hvorvidt virksomheden 

har den optimale struktur, eller om der er behov for en omstrukturering for at nå frem til den 

mest hensigtsmæssige overdragelse for både overdrager og overtager. En beslutning om 

omstrukturering burde ikke være drevet af skattemæssige overvejelser, men bør i stedet være 

drevet af forretningsmæssige overvejelser. Dog kan dette være svært, da mange udløste skatte 

og afgifter kræver at man gør sig seriøse overvejelser omkring de finansielle faktorer.  

Hvis man har en personlig virksomhed, er det oftest nødvendigt at overveje om der skal 

foretages en omdannelse fra personlig virksomhed til et selskab. Hvis man driver et selskab, 

kan det være nødvendigt at overveje om der skal oprettes en holdingstruktur. Hvis en 

virksomhed drives med flere funktioner, hvor man både har driftsfunktion og samtidig ejer en 

ejendom, kan det være en god idé, at overveje om en spaltning af virksomheden kunne være en 

løsning. Således at disse drives som selvstændige enheder, og man som overdrageren kan vælge 

at beholde ejendomsselskabet og alene overdrager driftsselskabet.  

Nedenfor vil jeg gennemgå de mest anvendte omstruktureringsmodeller der er: 

- Aktieombytning  

- Tilførsel af aktiver  

- Spaltning 

3.1 AKTIEOMBYTNING 

 

 

  

 

Drift A/S 

I dag 

I morgen 

Drift A/S 

Holding A/S 

Figur 2: Egen illustration 

https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular
https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular


Generationsskifte                                                                                                             Ying Zhang  

 

 

 Side 15 af 60 

 

Ombytning af aktier, også kaldet uegentlig fusion, vil efter ABL § 36 kunne ske med succession. 

En ombytning af aktier indebærer, jf. ABL § 36, stk. 2, at aktionæren i et selskab A (det 

erhvervede selskab) indskyder sine aktier i et andet selskab B (det erhvervede selskab) mod at 

få aktier i selskab B- deraf ordet ombytning af aktier.3 

Aktieombytning er i dag en af de meste anvendte omstruktureringsmodeller i forbindelse med 

planlægning af et generationsskifte. Man kan med fordel etablere holdingselskabsstruktur i 

virksomheden, hvor man har mulighed for at opspare kapital fra driften, ved at overføre aktier 

til et holdingselskab, således at man ”slanker” driftsselskabet, som gør det billigere for yngre 

generationer at købe sig ind. Udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holding er skattefrit jf. 

SEL § 13 stk. 1 nr. 2. Desuden er der mulighed for at foretage salget af driftsselskabet via 

holdingselskab, hvilket også er skattefrit, forudsat, at det ejer mindst 10% af aktierne i dette 

eller der er tale om skattefrie porteføljeaktier.  

Aktieombytning kan både ske til et nystiftet selskab eller et allerede eksisterende selskab. 

Desuden kan aktieombytning foretages skattepligtigt eller skattefrit. Folk er oftest interesseret 

i at udskyde skatten. Derfor benytter folk i de fleste tilfælde sig af skattefri aktieombytning, 

hvor skatten først blive udløst når holdingselskabsejer afstår sine aktier i holdingselskabet jf. 

ABL § 12. Ved skattefri aktieombytning kan det ske med eller uden tilladelse fra SKAT. Disse 

vil blive beskrevet nærmere i følgende afsnit.  

3.1.1 SKATTEPLIGTIG AKTIEOMBYTNING 

En aktieombytning bliver betragtet som et almindeligt salg af aktier, hvor kapitalejer sælger 

sine aktier i det ene selskab, for at købe dem i et andet selskab. Den eventuelle gevinst bliver 

som udgangspunkt beskattet efter de almindelige regler i Aktieavancebeskatningsloven efter 

reglerne i ABL.  

Som udgangspunkt er der ingen skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab, og 

selskabet kan bevare sine skattemæssige underskud og kildeartsbegrænsede tab.  

                                                 

3 Lærebog om indkomst skat 2019, kapitel 35 
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Der er som udgangspunkt heller ikke skattemæssige konsekvenser for det modtagende 

selskab, og selskabet kan ligeledes bevare sine skattemæssige underskud og 

kildeartsbegrænsede tab. 

I mange tilfælde ønsker kapitalejer at ombytningen skal ske med succession jf. ABL § 36, 

hvor man udskyder skattebetalingen til et senere tidspunkt. Der er en række krave som skal 

overholdes for at benytte sig af det. Disse vil blive beskrevet i den næste afsnit.  

3.1.2 SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING 

Ombytning af aktier, kan efter ABL § 36 ske med succession. En skattefri aktieombytning kan 

gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT.  

For at der kan foretages en skattefri aktieombytning er det en betingelse, at det indskydende 

såvel som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i henhold 

til direktiv 2009/133EF. For Danmarks vedkommende er aktie- og anpartsselskaber omfattet af 

begrebet selskab i en medlemsstat. Desuden er det en betingelse, at der jf. ABL § 36 stk. 1 og 

2 opnår majoritetskravet, det vil sige at det erhvervende selskab enten opnår flertallet af 

stemmerne i det erhvervede selskab eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en 

yderligere andel.  

Datoen for aktieombytningen anses for at være sket på dagen hvor ombytning indgås, og kan 

ikke ske med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36, stk. 4. Det er en betingelse, at 

aktieombytningen gennemføres inden for en periode på højest 6 måneder fra 

aktieombytningsdagen.  

3.1.2.1 SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING MED TILLADELSE 

Efter ABL § 36, stk. 1 og stk. 3, kan aktieombytning ske med tilladelse fra SKAT. Tilladelsen 

kan bestå af en række regler jf. FUL §§9-11. De opstillede regler er med til at undgå 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse i forbindelse med en aktieombytning. Skattefri 

aktieombytning med tilladelse skal søges hos skattemyndighederne, og skal foretages på 

baggrund af forretningsmæssige årsager, og ikke i privatøkonomiske interesser. Reglen er 

opstillet med henblik på at undgå skatteundgåelse og skatteunddragelse.  
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Ansøgningen om skattefri aktieombytning med tilladelse skal indeholde en velbegrundet 

redegørelse for, hvorledes omstruktureringen er til forretningsmæssig fordel. En manglende 

redegørelse kan medføre afslag på ansøgningen. Såfremt SKAT giver tilladelse til en skattefri 

aktieombytning, er der en række betingelser jf. FUL §§ 9-11 som skal følges, for at 

godkendelsen kan opretholdes. Det indebærer blandt andet, at de aktier, som ombyttes til 

aktier i holdingselskabet, ikke anses for afstået. De modtagne aktier anses derimod for 

modtaget på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier.  

Tilbagekaldelse af tilladelse, SKM2015.226.HR4 

Jf. retssagen SKM2015.226.HR, fandt højesteret ud af, 

at det planlagte generationsskifte skete ved en ulovlig skattefri 

aktieombytning jf. illustrationen til højre. Ombytningen  

var finansieret i strid med en central lovbestemmelse om  

forbud mod selvfinansiering.  

Den skattefrie tilladelse blev tilbagekaldt, og faren endte med  

at skulle beskattes af en aktieindkomst på 35,3 mio. kr.  

3.1.2.2 SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING UDEN TILLADELSE 

Den daværende regering havde i april 2007 vedtaget en lov, som gav virksomheder mulighed 

for at foretage skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT.  

Som alternativ til den skattefri aktieombytning med tilladelse er der mulighed for at 

gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT jf. ABL § 36, stk. 6 og stk. 

7. (Dog er det en forudsætning, at aktieombytningen er omfattet af ABL § 36, stk. 1-5)  

                                                 

4 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2172084 

Figur 3 
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Det betyder, at man som kapitalejer ikke behøver at sende ansøgning til skattestyrelsen med 

begrundelse for forretningsmæssige årsager. Resultatet ved at gennemføre en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse er grundlæggende det samme som efter ABL § 36, stk.1-5, 

med tilladelse, hvor man udskyder skattebetalingen til et senere tidspunkt. De betingelser som 

skal være opfyldt ved en skattefri aktieombytning med tilladelse, skal også være opfyldt ved 

ombytning uden tilladelse. Desuden er der et holdingkrav på 3 år, hvor det erhvervende 

selskab ikke må afstå aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter 

ombytningstidspunktet. Hvis dette er tilfældet, skal oplysningen meddeles til SKAT, og 

aktieombytningen bliver derefter skattepligtig. Holdingkravet er ikke gældende, hvis det sker 

som led i en skattefri omstrukturering af det erhvervede selskab, hvor vederlæggelsen 

udelukkende består af aktier.  

Dog medfører den skattefri aktieombytning uden tilladelse en række andre betingelser, så 

som, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer 

til handelsværdien af de ombyttede aktier, og der ikke sker en formueforskydning mellem 

aktionærerne. Det er desuden som udgangspunkt et krav, at meddelelse om skattefri 

ombytning uden tilladelse skal gives til SKAT senest ved angivelse af oplysninger efter SKL 

§ 2 for det indkomstår, hvor skattefri aktieombytning er foretaget.  

3.1.3 AKTIEOMBYTNING I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTE  

Hvis man i planlægningsfasen har gjort sig tanke om at fravælge skattemæssig succession ved 

overdragelsen, er det som regel en god idé at foretage en aktieombytning, således der skabes en 

holdingstruktur forud for overdragelsen af driftsselskabet til den yngre generation. Det er en 

fordel for overdrageren, da man skattefrit kan sælge driftsselskabet. Såfremt man vælger at 

benytte skattefri aktieombytning jf. ABL § 36, vil skatten af en eventuel gevinst blive udskudt 

til tidspunktet hvor holdingselskabsejer afstår sine aktier i holdingselskabet jf. ABL § 12. Det 

er gældende for både skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse fra SKAT, så længe 

betingelserne er overholdt.  

Overdrageren kan ligeledes overføre de frie reserver op til holdingselskabet uden at skulle 

betale udbytteskat. På den måde ”slanker” man driftsselskabet, og det bliver billigere at 

overdraget selskabet til den yngre generation.  
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3.2 TILFØRSEL AF AKTIVER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdingstrukturen som opnås ved en aktieombytning kan også ske ved en tilførsel af aktiver. 

Ved tilførsel af aktiver menes den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører 

den samlede virksomhed eller én eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod 

at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital jf. FUL § 15 c, stk. 2, 1. 

pkt..5 Tilførsel af aktiver kan ske til nystiftet eller allerede eksisterende virksomhed.  

Modellen minder meget om aktieombytning, men foregår blot omvendt. Således det 

indskydende selskab bliver holdingselskab i dette tilfælde, hvorimod ved en aktieombytning, 

er det modtagende selskab der bliver holdingselskabet. Ved tilførsel af aktiver sker der kun 

ændring på selskabsniveau ved at der kun indskydes ned ad og således berører modellen ikke 

selskabsejeren på samme måde som en aktieombytning. Tilførsel af aktiver kan ligesom 

aktieombytning både ske ved en skattepligtig tilførsel eller skattefri tilførsel med eller uden 

tilladelse fra SKAT. 

3.2.1 SKATTEPLIGTIG TILFØRSEL AF AKTIVER  

En tilførsel af aktiver til nystiftet virksomhed bliver betragtet som et apportindskud jf. SL § 

35. En tilførsel af aktiver til allerede eksisterende virksomhed bliver betragtet som 
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Figur 4: Egen illustration 
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kapitalforhøjelse jf. SL § 160. Værdien af de tilførte aktiver opgøres til handelsværdi på 

overdragelsestidspunktet, og den eventuel gevinst udløser som udgangspunkt en 

afståelsesbeskatning i den indskydende virksomhed. En skattepligtig tilførsel af aktiver kan 

med fordel anvendes hvis der er tale om skattemæssige underskud fra tidligere år, da 

eventuelle ubenyttede skattemæssige underskud m.m. fortsat kan fremføres efter tilførslen, 

idet den indskydende virksomhed fortsat er i drift. Det er en fordel, da et eventuel underskud 

vil være med til at minimere afståelsesbeskatningen. Ellers vil man i de fleste tilfælde vælge 

tilførslen med succession jf. FUL § 15 c, stk. 1, hvor man udskyder skattebetalingen til et 

senere tidspunkt, hvis den modtagende virksomhed succederer i den indskydende 

virksomheds skattemæssige position for de tilførte aktiver og passiver til den oprindelige 

anskaffelsessummen og tidspunkt for tilførslen er sket. Dette er beskrevet nærmere i næste 

afsnit.   

 

3.2.2 SKATTEFRI TILFØRSEL AF AKTIVER  

Som nævnt ovenfor kan tilførsel af aktiver foretages skattefrit. Den daværende regering havde 

i april 2007 vedtaget en lov, som gav virksomheder mulighed for at foretage skattefri tilførsel 

af aktiver uden tilladelse fra SKAT. Aktionæren kan nu vælge mellem at gennemføre en 

skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse efter § 15 c, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller uden tilladelse 

efter § 15 c, stk. 1, 4.-8. pkt.  

For at der kan foretages en skattefri tilførsel af aktiver, er det en betingelse, at det indskydende 

såvel som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i henhold 

til direktiv 2009/133EF. For Danmarks vedkommende er aktie- og anpartsselskaber omfattet af 

begrebet selskab i en medlemssat.  

Skæringsdato der vælges for gennemførelse af en tilførsel af aktiver, skal være sammenfaldende 

med skæringsdatoen for det modtagne selskabs regnskabsår jf. Fusionsskatteloven § 5. Da der 
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ved en tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab etableres en koncernforbindelse jf. 

Fusionsskatteloven § 5, stk. 3.6 

For at skattefri tilførsel af aktiver kan finde sted, er det desuden et krav, at der er tale om tilførsel 

af en samlet virksomhed. Det betyder, at såfremt der alene indskydes en gren af virksomheden, 

skal denne gren kunne fungere som en selvstændig virksomhed jf. FUL § 15 c, stk. 2. Den 

modtagende virksomhed skal endvidere efter gennemførelsen af tilførslen, udgøre en 

selvfungerende enhed, såvel i organisatorisk henseende som i økonomisk forstand.7  

Dog er der en række aktiver som behandles særskilt i dette tilfælde, som blandt andet fast 

ejendom. Det er som udgangspunkt valgfrit om fast ejendom skal forblive i indskydende selskab, 

eller indskydes til modtagende selskab. 

Vederlæggelsen fra modtagende selskab til indskydende selskab må udelukkende være aktier 

eller anparter, det vil sige ingen kontantmidler.  

Der skal ske indberetning til SKAT senest 1 måned efter tidspunktet for tilførslen er vedtaget 

jf. FUL § 6, stk. 3.  

Ved manglende overholdelse af ovenstående betingelser, ville det medføre, at den skattefrie 

tilførsel af aktiver bliver skattepligtig. 

3.2.2.1 SKATTEFRI TILFØRSEL AF AKTIVER MED TILLADELSE 

Det er som udgangspunkt en betingelse for en skattefri tilførsel af aktiver, at der opnås 

tilladelse fra SKAT. Dog kan der jf. FUL § 15 c, stk. 1, 4 pkt. gennemgøre en skattefri 

tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT, dette bliver gennemgået i næste afsnit.  

Tilladelsen kan bestå af en række regler jf. FUL § 9-11. De opstillede regler er med til at 

undgå skatteundgåelse eller skatteunddragelse i forbindelse med tilførsel af aktiver. Skattefri 

tilførsel af aktiver med tilladelse skal søges hos skattemyndighederne, og skal foretages på 

                                                 

6 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 10.2.2.6 

7 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 10.2.2 
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baggrund af forretningsmæssige årsager, og ikke med henblik på skatteundgåelse og 

skatteunddragelse.  

Ansøgningen om skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse skal indeholde en velbegrundet 

redegørelse for, hvorledes omstruktureringen er til forretningsmæssig fordel. En manglede 

redegørelse kan medføre afslag på ansøgningen. Såfremt SKAT giver tilladelse til en skattefri 

tilførsel, er der en række betingelser jf. FUL §§ 9-11 som skal følges, for at godkendelsen kan 

opretholdes.  

 

3.2.2.2 SKATTEFRI TILFØRSEL AF AKTIVER UDEN TILLADELSE 

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 er der på tilsvarende måde som ved aktieombytning og 

spaltninger åbnet op for, at en tilførsel af aktiver kan ske skattefrit uden tilladelse fra SKAT.   

Som alternativ til den skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse er der mulighed for at 

gennemføre en skattefri tilførsel uden tilladelse fra SKAT jf. FUL § 15 c, stk. 1, 4. pkt.  

Det betyder, at man som kapitalejer ikke behøver at sende ansøgning til skattestyrelsen med 

begrundelse for forretningsmæssige årsager. De betingelser som skal være opfyldt ved en 

skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, skal også være opfyldt ved tilførsel uden tilladelse. 

Desuden er der et holdingkrav på 3 år, hvor den indskydende virksomhed ikke må afstå aktier 

i den modtagende virksomhed i en periode på 3 år efter tilførselstidspunktet. Hvis dette er 

tilfældet, skal oplysningen meddeles til SKAT, og tilførslen bliver derefter skattepligtig. 

Holdingkravet er ikke gældende, hvis det sker som led i en skattefri omstrukturering af den 

modtagende virksomhed, hvor vederlæggelse udelukkende består af aktier.  

En skattefri tilførsel af aktiver skal indberettes til SKAT senest 1 måned efter 

tilførselstidspunktet jf. FUL § 6, stk. 3. Det er desuden som udgangspunkt et krav, at 

meddelelse om skattefri ombytning uden tilladelse skal gives til SKAT senest ved angivelse 

af oplysninger efter SKL § 2 for det indkomstår, hvor skattefri aktieombytning er foretaget.  
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3.2.3 TILFØRSEL AF AKTIVER I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTE 

Tilførsel af aktiver er en godt alternativ til aktieombytning, hvis man foruden overdragelsen 

har gjort sig tanke om at skabe en holdingstruktur. Det skyldes, at udbytte fra driftsselskabet 

op til holding er skattefrit hvis man er i besiddelse af mere end 10% aktier. Derudover er 

holdingstruktur med til at minimere risikoen og beskatningen hos ejeren. Ejeren i 

indskydende virksomhed bliver hermed ikke berørt i forbindelse med tilførsel af aktiver. 

Fordelen ved tilførsel af aktiver frem for aktieombytning er, at der oprettes omvendt 

holdingstruktur og adskiller de aktiviteter som ikke skal være omfattet af overdragelsen. Det 

kan være i en situation hvor ejeren er i besiddelse af et driftsselskab med fast ejendom, men 

ikke ønsker at overdrage den i forbindelse med et generationsskifte. Med denne metode, får 

man både etableret et holdingselskab, og man kan beholde ejendommen i selskabet, så man 

blot tilfører driften til det nye selskab.  

 

3.3 SPALTNING  
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Ved gennemførelse af en spaltning sker der en opdeling af en virksomheds aktiviteter, hvor 

virksomheden indskyder en del eller samtlige virksomhedsdele til en eller flere andre 

eksisterende eller nye virksomheder. Som vederlag for dette modtager ejere aktier / anparter 

eller kontantmidler.  

Der er følgende to måder at foretage en spaltning på. Begge måder kan foretages enten 

skattepligtige eller skattefrie. Strukturen minder meget om en tilførsel af aktiver, hvor 

indskydende virksomhed indskyder dele eller hele aktiver og passiver til en eller flere 

modtagende virksomheder. Forskellen mellem disse to er, at ved spaltning er det ejeren som 

modtager vederlaget, og ikke den indskydende virksomhed.  

- Ophørsspaltning 

Ophørsspaltning er de tilfælde, hvor virksomheden i forbindelse med en spaltning 

gennemføres en likvidering, efter indskydelse af samtlige aktiver og passiver til to eller flere 

modtagende virksomheder, der kan være såvel allerede eksisterende som nystiftede 

virksomheder. Ophørsspaltning kaldes også for egentlig spaltning.  

- Grenspaltning 

Grenspaltning er de tilfælde, hvor der i forbindelse med en spaltning sker en opdeling af den 

indskydende virksomheds hidtidige aktiviteter, uden den indskydende virksomhed likvideres. 

Der er ligesom ved tilførsel af aktiver krav om, at de aktiviteter som er blevet tilføjet til den 

modtagende virksomhed skal kunne stå alene og fungere som en selvstændig gren af en 

virksomhed. Den modtagende virksomhed kan ligesom ved ophørsspaltning være allerede 

eksisterende eller nystiftet virksomhed. Grenspaltning kaldes også for uegentlig spaltning.  

3.3.1 SKATTEPLIGTIG SPALTNING 

En skattepligtig spaltning vil medføre afståelsesbeskatning for både ejeren samt for 

virksomheden.   

Ophørsspaltning svarer til en likvidation af virksomheden, hvor ejeren anses for at have 

afstået hele aktieposten. De aktiver, som overdrages skal afståelsesbeskattes efter 

aktieavancebeskatningsloven jf. LL § 16 a, stk. 3 af evt. gevinst, altså forskellen mellem 



Generationsskifte                                                                                                             Ying Zhang  

 

 

 Side 25 af 60 

 

handelsværdien og den daværende anskaffelsessummen. Eventuelle ubenyttede skattemæssige 

underskud samt uudnyttede kildeartsbegrænsede ejendomstab m.m. fra tidligere år kan ikke 

udnyttes efter en spaltning, da virksomheden ved en ophørsspaltning sidestilles med 

likvidation.   

Grenspaltning svarer til et skattepligtigt salg af delen af virksomheden som er blevet spaltet 

ud, hvor ejeren anses for at have afstået dele af virksomheden. Denne form for spaltning skal 

beskattes som udbytte. For virksomheden, vil denne form for spaltning afståelsesbeskattes 

efter aktieavancebeskatningsloven jf. LL § 16 a, stk. 3 af evt. gevinst, altså forskellen mellem 

handelsværdien og den daværende anskaffelsessum. Eventuelle underskud samt uudnyttede 

kildeartsbegrænsede ejendomstab m.m. i indskydende virksomhed bevares, da den 

indskydende virksomhed ved en grenspaltning ikke opløses. Der er således mulighed for at 

fremføre tidligere underskud til fremtidige fradrag i indkomsten.  

Den modtagende virksomheds skattemæssige underskud samt uudnyttede 

kildeartsbegrænsede ejendomstab m.m. kan fortsat benyttes efter en skattepligtig spaltning. 

3.3.2 SKATTEFRI SPALTNING 

Spaltning kan efter FUL § 15 a, stk. 1 ske med succession, hvor den / de modtagende 

virksomheder indtræder i den indskydende virksomheds skattemæssige stilling på tidspunktet 

hvor aktivisterne bliver overdraget. En skattefri spaltning kan gennemføres med eller uden 

tilladelse fra SKAT.  

For at der kan foretages en skattefri spaltning er det en betingelse, at det indskydende såvel som 

det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i henhold til direktiv 

2009/133EF. For Danmarks vedkommende er aktie- og anpartsselskaber omfattet af begrebet 

selskab i en medlemssat.  

Skæringsdato der vælges for gennemførelse af en spaltning, skal være sammenfaldende med 

skæringsdatoen for det modtagne selskabs regnskabsår jf. Fusionsskatteloven § 5. Da der ved 
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en tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab etableres en koncernforbindelse jf. 

Fusionsskatteloven § 5, stk. 3.8 

For at skattefri spaltning kan finde sted, er det desuden et krav, at der er tale om tilførsel af en 

samlet virksomhed. Det betyder, at såfremt der alene indskydes en gren af virksomheden, skal 

denne gren kunne fungere som en selvstændig virksomhed jf. FUL § 15 c, stk. 2. Den 

modtagende virksomhed skal endvidere efter gennemførelsen af tilførslen, udgøre en 

selvfungerende enhed, såvel i organisatorisk henseende som i økonomisk forstand.9 

Der skal ske indberetning til SKAT senest 1 måned efter tidspunktet for skattefri spaltning er 

vedtaget jf. FUL § 6, stk. 3.  

Ved manglende overholdelse af ovenstående betingelser, ville det medføre, at den skattefrie 

tilførsel af aktiver bliver skattepligtig.  

Jeg vil i det kommende afsnit komme nærmere ind på skattefri spaltning med og uden tilladelse 

fra SKAT. 

3.3.2.1 SKATTEFRI SPALTNING MED TILLADELSE 

Det er som udgangspunkt en betingelse for en skattefri spaltning, at der opnås tilladelse fra 

SKAT. Dog kan der jf. FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. gennemføres en skattefri tilførsel af aktiver 

uden tilladelse fra SKAT, dette bliver gennemgået i næste afsnit.  

Tilladelsen kan bestå af en række regler jf. FUL § 9-11. De opstillede regler er med til at 

undgå skatteundgåelse eller skatteunddragelse i forbindelse med spaltning. Skattefri spaltning 

med tilladelse skal søges hos skattemyndighederne, og skal foretages på baggrund af 

forretningsmæssige årsager, og ikke med henblik på skatteundgåelse og skatteunddragelse.  

Ansøgningen om skattefri spaltning med tilladelse skal indeholde en velbegrundet redegørelse 

for, hvorledes omstruktureringen er til forretningsmæssig fordel. En manglende redegørelse 

                                                 

8 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 11.2.5 

9 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 11.2.5 
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kan medføre afslag på ansøgningen. Såfremt SKAT giver tilladelse til en skattefri tilførsel, er 

der en række betingelser jf. FUL §§ 9-11 som skal følges, for at godkendelsen kan 

opretholdes.  

3.3.2.2 SKATTEFRI SPALTNING UDEN TILLADELSE 

Den daværende regering havde i april 2007 vedtaget en lov, som gav virksomheder mulighed 

for at foretage skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT.  

Som alternativ til den skattefri spaltning med tilladelse er der mulighed for at gennemføre en 

skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT. De generelle betingelser ved en skattefri 

spaltning med tilladelse er også gældende for skattefri spaltning uden tilladelse. Desuden er 

der et holdingkrav på 3 år, for på den måde at undgå skatteunddragelse og skattesnyd. 

Holdingkravet er ikke gældende, hvis det sker som et led i en skattefri omstrukturering af det 

erhvervede selskab, hvor vederlæggelsen udelukkende består af aktier. 

Der er desuden tale om selvangivelseskrav, hvor den modtagende virksomhed senest samtidig 

med indsendelse af selvangivelsen, skal give SKAT besked om, at virksomheden har deltaget 

i en spaltning uden tilladelse.  

Aktionærerne skal ved indsendelsen af selvangivelsen indsende en opgørelse af den 

skattemæssige anskaffelsessum for anparterne i de modtagne selskaber.  

3.3.3 SPALTNING I FORBINDELSE MED GENERATIONSSKIFTE 

En spaltning anvendes ofte inden et generationsskifte, hvis ejeren ikke ønsker at overdrage 

hele virksomheden, men kun dele af den. Det kan være, at ovedrageren gerne vil beholde en 

del af virksomheden for at sørge for fremtidig likviditet, eller hvis ejeren gerne vil sælge på et 

senere tidspunkt. Det er derfor en god idé at foretage en spaltning, hvis en virksomhed består 

af flere forretningsområder, som kan drives uafhængigt af hinanden.  

En spaltning er også et godt alternativ, såfremt ejeren har flere børn, og gerne vil involvere 

alle i et generationsskifte. På den måde kan ejeren fordele de forskellige forretningsområder 

blandt børnene, i stedet for et fælleseje.  
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4 VÆRDIANSÆTTELSE  

Værdiansættelsen er et vigtigt parameter i mange situationer. Ud over et salg kan der være andre 

situationer, hvor der er behov for at kende værdien. Det kan være overdragelse / 

generationsskifte, omstrukturering eller finansiering.  

Værdien af virksomheden skal fastsættes ud fra markedsværdien / handelsværdien. Det kan 

være vanskeligt at nå frem til den præcise markedsværdi når der er tale om unoterede aktier, 

hvorfor værdien af aktierne kan fastsættes på basis af hjælperegler fra SKAT. 

I modsætning til et generationsskifte, er salg oftest en handel mellem uafhængige parter, hvor 

selskabets værdi vil blive fastsat ud fra aktiver og passiver med et mere objektivt udgangspunkt, 

da interesser i sådanne handler er modstridende. Det vil sige, at sælger vil opnå den højest 

mulige pris ud af handlen, hvorimod køber ønsker at betale mindst muligt. Som følge af den 

modstående interesse mellem køber og sælger vil der i sjældent opstå problemer i relation til 

SKAT, da man i sidste ende når frem til en fornuftig handelspris.   

Det er ofte mere kompliceret og vanskeligt når det drejer sig om værdiansættelse ved et 

generationsskifte. Det skyldes at et generationsskifte ofte bliver betragtet som handel mellem 

interesseforbundne parter, hvor man sjældent forhandler sig frem til en pris på samme måde 

som med uafhængige parter. Sagt på en anden måde, kan interesseforbundne parter have en 

personlig intention om at undgå eller minimere udgiften så vidt som muligt. Værdien ved 

generationsskifte skal opgøres til handelsværdier jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1, og 

statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.10 SKAT har derfor udstukket korrekte retningslinjer for 

fastlæggelse af handelsprisen ved overdragelse mellem interesseforbundne parter ved 

udstedelse af værdiansættelsescirkulærer til fastlæggelse af værdiansættelsen af aktier og 

anparter ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Udgangspunkt for 

værdiansættelse i forbindelse med et generationsskifte er værdien i handel, altså markedsværdi 

/ dagsværdien af virksomheden. Handelsværdien er den aftalte overdragelsespris mellem to 

parter. Svarer en aftalt pris ikke til handelsværdien, vil der være en risiko for, at 

                                                 

10 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 3.9 
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skattemyndighederne griber ind. Konsekvensen vil være, at prisen forhøjes til en skønnet 

handelspris, der medfører øget beskatning ved afhændelsen hos sælgeren og øget afgift / 

beskatning hos modtageren.  

SKAT har udarbejdet følgende vejledninger og cirkulærer for værdiansættelse, herunder især 

retningslinjer for vurdering af aktier, fast ejendom, goodwill og unoterede aktier m.m.  

- TSS-cirkulære nr. 1982-185  

- TSS-cirkulære nr. 2000-9 (Værdiansættelse af noterede aktier og anparter) 

- TSS-cirkulære nr. 2000-10 (Værdiansættelse af goodwill) 

- TSS-cirkulære nr. 2000-5 (Værdiansættelse af fast ejendom OPHÆVET) 

4.1 TSS-CIRKULÆRE NR. 1982-185 

Dette cirkulære havde i mange år danne grundlag for værdiansættelse af aktiver i forbindelse 

med overdragelse mellem interesseforbundne parter, herunder overdragelse fra forældre til 

børn, børnebørn m.m., men ikke på overdragelser mellem søskende eller til søskendes børn, 

idet de ikke er omfattet af boafgiftslovens § 22-kreds.11 

Pkt. 17 og 18 i dette cirkulære blev ophævet pr. 5. februar 2015, således formueskattekursen 

fra og med den dato ikke længere kan anvendes ved værdiansættelse af aktier og obligationer 

samt unoterede konvertible obligationer. TSS- cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier 

og anparter kan anvendes i tilfælde, hvor cirkulære nr. 1982-185 pkt. 17 og 18 ikke fremadrettet 

kan anvendes.  

Da TSS-cirkulære nr. 1982-185 og formueskattekursen ikke kan anvendes i dette tilfælde, vil 

dette ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen. 

 

                                                 

11 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 3.9 
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4.2 TSS-CIRKULÆRE NR. 2000-9 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 finder for gaver modtaget fra og med den 5. februar 

2015 ikke anvendelse for så vidt angår aktier og obligationer samt unoterede konvertible  

obligationer.12 Værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til 

handel på et reguleret marked, kan med SKATs anbefaling benytte TSS-cirkulære 2000-9. 

Børsnoterede aktier indregnes til kursværdien på tidspunktet hvor det er relevant for 

skatteberegningen, hvilket typisk er ved overdragelsestidspunktet.  

Det er mere vanskeligt at værdiansætte unoterede aktier, da disse ikke har en officiel 

kursværdi. Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes som udgangspunkt til 

handelsværdien. Hvis handelsværdien ikke kendes, bliver den beregnet ud fra nedenstående 

hjælperegel.  

Aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de samlede aktivposter i selskabet 

med fradrag for gældsposter og tillægges værdien af goodwill. Opgørelsen tager 

udgangspunkt i virksomhedens indre værdi ifølge seneste aflagte årsregnskab, idet følgende 

regnskabsmæssige poster korrigeres således: 

- Fast ejendom Værdiansættes til seneste offentlige ejendomsvurdering, hvor eventuelle 

ombygningsudgifter tillægges, såfremt disse ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. 

Udenlandske ejendomme medtages til den bogførte værdi.  

- Associerede selskaber Medtages til værdien i henhold til ”Hjælpereglen”, når 

handelsværdien er ukendt.  

- Goodwill og andre immaterielle aktiver Værdiansættes i henholdt til vejledende regel i 

TSSCIR 2000-10 

                                                 

12 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2170704  
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- Udskudt skat Beregnet netto udskudt skat medtages og reguleres under hensyntagen til 

ovennævnte korrektioner. Negativ udskudt skal kan medtages, dog kun til en værdi under 

pari.  

- Beholdning af egne aktier Medtages ikke i beregningen. Ved beregning af kursen 

reduceres den nominelle aktiekapital med andelen af egne aktier.  

4.3 TSS-CIRKULÆRE NR. 2000-10 

Dette cirkulære kan man med fordele benytte ved værdiansættelse af goodwill mellem 

interesseforbundne parter. Hvor nedenstående er gældende: 

- Regnskabsmæssigt resultat før renter for de seneste 3 år 

- Regulering for ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle 

- Reguleret resultat for de seneste 3 år, vægtes med 1-2-3, lægges sammen og divideres med 6 

- Der reguleres for udviklingstendens, som er gennemsnit i udvikling fra år 1 til år 3 

- Fradrag for driftsherreløn 50%, dog minimum 250 t. kr. og maks. 1 mio. kr. 

- Fradrag for forrentning af aktiver (kapitalafkastsats + 3%) 

- Det fremkomne beløb kapitaliseres med kapitaliseringsfaktor, opgøres ud fra levetid på 

goodwill og forretning (kapitalafkastsats + 8%) 

4.4 TSS-CIRKULÆRE NR. 2000-5 

Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter skulle ejendommen 

overdrages til en pris, der svarede til, hvad en uafhængig tredje part ville give.  

Den offentlige ejendomsvurdering kunne anvendes som vejledende værdi af fast ejendom. 

Hvis ejendomsvurdering ikke var retvisende af den reelle værdi, ville hverken parterne eller 

ligningsmyndighederne være bundet af vurderingen.  

Dette cirkulære er i dag ophævet, hvorfor der henvendes til TSS-cirkulære 2000-9 for 

værdiansættelse af fast ejendom.  
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7. GENERATIONSSKIFTEMODELLER 

De skattemæssige konsekvenser af en virksomhedsoverdragelse afhænger grundlæggende af, 

hvilken type virksomhed der overdrages og på hvilken måde. Når det er et selskab, der 

overdrages, sker der overdragelse af aktier, og det er derfor bestemmelserne i 

aktieavancebeskatningsloven, der finder anvendelse. Er det derimod aktiviteten i selskabet, 

der overdrages, afhænger de skattemæssige konsekvenser af, hvilke aktiver og passiver der 

konkret er omfattet af overdragelsen.13 

Som nævnt ovenfor kan udførsel af generationsskifte vælges iblandt en række forskellige 

modeller, hvor jeg nedenfor vil gennemgå de mest anvendte med fokus på et generationsskifte 

til yngre generationer. Modellerne vil blive gennemgået til deres anvendelse samt de 

finansieringsmæssige og skattemæssige fordele og ulemper for alle involverede parter.  

Gennemgangen er det indledende afsnit for gennemførelsen, hvorefter den udføres i praksis 

og vil blive gennemgået i en case virksomhed senere i afhandlingen.  

Mest anvendte metoder for et generationsskifte: 

- Skattepligtigt salg af aktier  

- A/B modellen  

- Overdragelse af aktier med skattemæssig succession 

De nævnte modeller kan blive påvirket af mange faktorer, hvorfor det er vigtigt at finde frem 

til den mest optimale model som passer til de involverede parter, forretningen og fremtidige 

udsigter. Desuden er det vigtigt at overveje, om hvorvidt den nuværende virksomhedsstruktur 

er optimal og om der er behov for omstrukturering inden generationsskifte finder sted.  

 

 

                                                 

13 Lærebog om indkomst skat 2019, kapitel 21  
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7.1 SKATTEPLITIGT SALG AF AKTIER 

Skattepligtigt salg af aktier er den lettest anvendelige metode ved gennemførslen af et 

generationsskifte. Det skyldes, at det fungerer på samme måde som et almindeligt salg af aktier, 

hvor aktionæren sælger ud af aktierne i den overdragede virksomhed ved realisationsbeskatning 

i aktieavancebeskatningen, og således undgår gaveafgiften. Overdragelsen kan ske på én gang, 

eller over en årrække. Ved overdragelsen bliver overdrageren beskattet af gevinsten som 

aktieindkomst efter ABL § 12. Gevinsten forekommer ved at handelsværdien fratrækkes 

anskaffelsessummen.   

Hvis der er tale om salg gennem holdingselskab, sker beskatningen på samme måde som ved 

personligt salg.  

Salget af kapitalandele kan ske fra overdragerens holdingselskab eller personligt til 

overtagerens holdingselskab eller personligt.  

Der er forskellige muligheder og konsekvenser ved ovenstående overdragelsesmuligheder. 

Hvordan den konkrete overdragelse skal ske, afhængig af involverede parters ønske om 

fremtidig koncernstruktur.  

Da skatten forfalder samtidig med salget, kan det medføre stort likviditetsbehov hos 

overdrageren, såfremt overtageren ikke finansieres gennem kontant betaling.  

7.2 A/B-MODELLEN  

Den såkaldte A/B-model kan anvendes i forbindelse med et generationsskifte. Modellen er en 

forholdsvis kompliceret metode og tager udgangspunkt i, at opdele en virksomheds 

kapitalandele i aktiekasser. Ved anvendelse af modellen er det en forudsætning, at der er 

etableret en holdingstruktur inden og selskabets vedtægter ændres, således aktierne får 

forskellige rettigheder. Der tegnes A- og B- aktier i driftsselskabet, og der tildeles forlods 

udbytteret til A-aktier som tilhører ejeren.  

Et evt. udbytte fra et datterselskab er skattefrit. A/B modellen svarer til en aktieombytning hvor 

den ældre generation har stiftet et holdingselskab, der ejer driftsselskabet. Modellen har den 

fordel, at den yngre generation ikke er likviditetskrævende, men at betalingen til overdrageren 
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sker gennem det forlods udbytte, der tilfalder holdingselskabet som skattefrit udbytte af 

datterselskabsaktier.  

Den foreliggende praksis viser således, at A/B modellen og dens opdeling af kapitalen i A- og 

B-aktier som udgangspunkt ikke udløser beskatning, forudsat at den udbytteret er værdiansat 

til handelsværdien.  

Modellen giver mulighed for overdrageren til at opnå en højere handelspris for driftsselskabet. 

Det er med til at lette den yngre generations finansieringsbyrde, da det primære formål med 

modellen, er at finansieringen af handelsværdien for datterselskabet sker ved fremtidig 

indtjening.    

7.3 SKATTEMÆSSIG SUCCESSION 

Skattebetaling i forbindelse med et salg, overdragelse eller i dette tilfælde generationsskifte af 

en virksomhed vil ofte medføre en enorm udgift. Som beskrevet i tidligere afsnit vil et 

generationsskifte typisk udløse beskatning af afståelse af aktier efter realisationsprincippet. Det 

betyder, at sælgeren vil blive beskattet med 27% af den aktieindkomst, der ikke overstiger 

grundbeløb på 55.300 kr. (2020-niveau). Skat af aktieindkomst, der overstiger bundegrænsen 

på 55.300 kr. (2020-niveau), beregnes med 42%.14 Er finansieringen knap, bør man overveje at 

udskyde skattebetalingen ved generationsskiftet. Modellen kaldes for succession, som er en 

betegnelse for en skattefri overdragelse.   

Skattemæssig succession betyder, at overtageren indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling ved overdragelse af aktierne. Det medfører, at overdrageren ikke beskattes af sin 

aktieavance på det tidspunkt hvor aktierne overdrages, men først når aktierne afstås. 

Der kan kun foretages en succession, såfremt der er tale om en avance i virksomheden, og ikke 

tab jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 4, der henviser til kildeskattelovens § 33 C, stk.3.  

Med succession betyder det at overtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling i 

virksomheden. Det medfører, at overdrageren ikke bliver beskattet ved overdragelse, men 

                                                 

14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844 
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beskatningen udskydes, indtil aktierne efterfølgende sælges eller afvikles. Modtageren skal 

anses for at have købt aktierne til samme pris, på samme tidspunkt, og i samme hensigt som 

overdrageren jf. ABL § 34, stk. 2.15 Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er tale om en form 

for skatteunddragelse, men blot en udskydelse af skatten til et senere tidspunkt. Den endelig 

beskatning vil finde sted i forbindelse med det endelige salg eller afvikling af virksomheden.  

Overdragelse med succession kan anvendes for:  

- En personlig virksomhed (opsparet overskud i virksomhedsordningen kan overføres) 

- En del af en virksomhed (I/S- andel) 

- Aktier og anparter, dog minimum 1% af den nominelle kapital for hver enkelt overdragelse.  

Køber succederer typisk i:             Køber succederer typisk ikke i:                                                                    

- Anskaffelsessum    - Fremførebare særunderskud 

- Anskaffelsestidspunkt   - Aktietab, ejendomstab mv.  

- Foretagne skattemæssige afskrivninger 

- Spekulations- eller næringshensigt  

 

7.3.1 PERSONKREDS 

Generationsskifte med skattemæssig succession kan ske såfremt en række bestemmelser på 

området er overholdt. Der er blandt andet tale om en bestemt personkreds, hvor der alene kan 

overdrages aktier med succession jf. aktieavancebeskatningens § 34, svarer til den personkreds, 

der er omfattet af kildeskattelovens § 33 C, det vil sige, at overdragelsen kan ske til børn, 

børnebørn, søskende og søskendes børn, ligesom adoptionsforhold og stedbørnsforhold 

ligestilles med naturligt slægtsforhold, jf. § 34, stk. 1.16 Førnævnte personkreds skal jf. KSL §1 

have bopæl i Danmark eller jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4 hvor man udøver et erhverv med fast 

                                                 

15 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385  

16 Generationsskifte og omstrukturering af Birgitte Sølvkær Olesen, afsnit 3.2 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385
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driftssted i Danmark. Desuden kan nære medarbejdere, tidligere medarbejdere og tidligere ejere 

også succedere jf. KSL § 33 C, stk. 12 og 13.17 Det kræver, at medarbejderen indenfor de 

seneste 5 år har været beskæftiget i dét der svarer til 3 år i den pågældende virksomhed, som 

har udstedt aktierne. Dog er der ikke længere krav om, at medarbejderen er beskæftiget i 

selskabet på overdragelsestidspunktet.                                                                   

 

 

 

 

 

 

       18  

                

7.3.2 PENGETANKREGLEN  

Desuden er der jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3 krav om, at der ikke må være tale om en passiv 

investeringsvirksomhed, efter pengetankreglen. En passiv investeringsvirksomhed kan f.eks. 

være hvis virksomhed i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, ejerskab af 

kontantmidler, værdipapirer eller lignende aktiver.  

En virksomhed er omfattet af pengetankreglen, når:19 

                                                 

17 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948129  

18 Ejer- og generationsskifte af virksomhed 6. udgave- Deloitte  

19 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1847065 

Figur 6 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948129
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- 50% eller mere af virksomhedens indtægter stammer fra udlejning af fast ejendom, besiddelse 

af kontanter, værdipapirer eller lignende opgjort som gennemsnittet af de seneste tre 

regnskabsår eller 

- Handelsværdien af virksomhedens faste ejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende 

udgør 50% eller mere af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver på 

udlodningstidspunkter eller opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår. 

7.3.3 VEDERLÆGGELSESMULIGHEDER  

Succession kan anvendes ved forskellige overdragelsesmetoder:  

- Vederlag for aktierne  

- Gave 

- Gældsbrev 

Vælger man at overdrage aktierne ved gave med anvendelse af skattemæssig succession, vil det 

der ved overdragelsen alene skal betales gaveafgift.                                     

Da overtageren succederer i overdragerens anskaffelsessum, overtager den pågældende person 

også den latente skat, der hviler på de overdragne aktiver og passiver. Derfor beregnes der en 

passivpost jf. BAL § 13 a og KSL § 33 D. 

Passivposten er et udtryk for, at aktivets værdi for overtageren reelt er mindre end den 

umiddelbare handels værdi, og beregnes for at tage højde for den skatteforpligtelse der 

overtages i forbindelse med succession. Ved beregning af bo- eller gaveafgift tages der hensyn 

til, at overtageren har overtaget overdragerens tidligere skatteforpligtelse. Det sker ved at 

nedsætte værdien af de overtagne aktiver gennem beregning af en passivpost. De lovbestemte 

passivposter er generet fastsat således, at de udgør ca. halvdelen af den skat, som erhververen 

skulle betale, såfremt aktiverne blev afstået umiddelbart efter overdragelsen.20 Størrelsen af 

passivposten afhænger af, hvordan ledelses fortjenesten beskattes. Er fortjenesten personlig 

                                                 

20 Lærebog om indkomst skat 2019, Djøf Forlag, s. 684 
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indkomst eller kapitalindkomst, udgøre passivposten 30% af beløbet. Ved fortjeneste, som er 

aktieindkomst, udgør passivposten 22% jf. KSL § 33 D, stk. 3.  

7.3.4 SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER FOR INVOLVEREDE PARTER 

Selvom en skattemæssig succession lemper skattebyrden her og nu, så kan den ikke foretages 

uden oplysning til SKAT. Ved for sen eller manglende overholdelse af meddelelsespligten vil 

det medføre, at SKAT betragter overdragelsen som værende skattepligtig.  

Den største fordel ved at anvende skattemæssig succession er, at der ikke sker evt. 

skattebetaling hos overdrageren ved overdragelsen. Ulempen er, at overtageren overtager de 

skattemæssige forpligtelser. Skattemæssig succession har udelukkende økonomisk fordele ved 

længerevarende ejerskab og opnår dermed skatteudskydelse. I teorien er der mulighed for en 

uendelig udskydelse af skattebetalingen, såfremt der sker et generationsskifte til den bestemte 

personkreds ved hver overdragelse.  
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6 FINANSIERING 

Når største delen af planlægning er foretaget, værdien af virksomheden er fastlagt, vederlaget 

er beregnet, vil næste skridt være, at finde ud hvordan overdragelsen skal finansieres. Da 

afhandlingen primært handle om generationsskifte inden for familie, vil overdragelse til 

tredjepart uden for familie ikke blive behandlet.  

Når der skal foretages et generationsskifte til næste genration, har både overdrageren og 

overtageren en række finansieringsmuligheder at vælge imellem. Et generationsskifte kræver 

ofte en del likviditet, hvoraf nogle metoder kræver mere end andre. Finansieringsbehov er 

afhængig af hvordan generationsskiftet gennemføres. For den yngre generation har 

finansiering som regel stor betydning, da de sjældent har kontant midler nok til at finansiere 

overtagelse af aktier, og den ældre generation har ofte behov for midler til skatter, afgifter og 

pension m.m. Derfor er det vigtigt at vælge den optimale løsning blandt flere 

finansieringsmuligheder ved generationsskifte, så som: 

- Gave / arv 

- Egenfinansiering 

- Fremmedfinansiering 

- Gældsbrev 

- Anfordringslån  

 

6.1 GAVER / ARV 

Generationsskifte i Danmark sker i de fleste tilfælde ved gave og arv. I civilretten defineres en 

gave traditionelt som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som et 

udslag af gavmildhed, i gavehensigt.21 Arveafkald sidestilles med gave, og kan gives til børn, 

stedbørn og børn heraf, afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, forældre, 

plejebørn, stedforældre og bedsteforældre. 

                                                 

21 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947443  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947443
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Ved et generationsskifte har man mulighed for at finansiere den fulde handelsværdi som hel 

eller delvis gave eller arv, hvis overdrageren har økonomisk mulighed for det, og desuden ikke 

er interesseret i at modtage det fulde vederlag for aktierne. Der er ingen skattemæssige 

betydning for overdrageren om hvor vidt vederlaget gives som helt eller delvist. Gavens værdi 

til personer uden for personkredsen jf. BAL § 22 vil blive betragtet som skattepligtig indkomst 

og bliver beskattet som personlig indkomst for overdrageren. Hvis der er tale om gave til 

personkredsen, bliver ejeren beskattet med 15% af gavens beløb over 67.1000 kr. i 2020. Til 

nærtbeslægtede jf. førnævnte personkreds skal der ikke ske indberetning jf. BAL § 23, stk. 1. 

Bundgrænsen reguleres hvert år efter PSL § 2, som fremgår af BAL § 22, stk. 4.  

Den opgjorte gaveafgift kan nedsættes yderligere ved fradrag for passivpost, hvis der ved 

generationsskifte er foretaget skattemæssig succession efter KSL § 33C. Skattemæssig 

succession er gennemgået i Kapitel 5.2.3, hvorfor der henvises dertil.  

Ulempen ved denne finansieringsmulighed er, at overdrageren ikke modtager kontant vederlag 

for overdragelsen, men derimod skal beskattes med 15% af afståelsessummen.  

- Af gaver til nærtbeslægtede betales en gaveafgift på 15% 

af den del af gaven, der ligger ud over bundegrænsen 

- Bundefradraget til nærtbeslægtede udgør 67.100 kr. og 

23.500 kr. til svingerbørn i 2020. Bundegrænsen reguleres 

hvert år jf. PSL § 2 

- Af gaver til fjernere slægtninge betales en gaveafgift på 

36,25% ud over bundegrænsen.   

- For alle andre skal der betales almindelig indkomstskat 

af gaver.                                                                                                                                                                           

      22 

 

 

                                                 

22 https://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/gaveafgift-fakta  

Figur 7 
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6.2 EGENFINANSIERING / FREMMEDFINANSIERING  

Ved egenfinansiering har overtageren selv kontant kapital nok til at finansiere handlen, hvor 

lånet herved ikke er nødvendigt. Kontant kapital kan forekomme ved enten egen opsparing eller 

investering. Der er ofte tale om en stor sum penge for især den yngre generation, hvorfor det 

sjældent er tilfældet at den yngre generation er i besiddelse af så stor en kontant kapital. Dog er 

det muligt at finansiere i kombination med et eksternt lån, som f.eks. gennem pengeinstitutter 

eller realkreditinstitutter. Fremmedfinansiering er en sværere og dyrere løsning, da det kræver 

en stærk privat økonomi før man kan blive godkendt til en finansiering gennem bank eller 

realkreditinstitut. Desuden er fremmedfinansiering oftest et dyrere alternativ i forhold til de 

førnævnte finansieringsformer, da det kan medføre høje rentetilskrivninger og afdrag. Dog 

afviger renter alt efter hvor meget sikkerhed man har mulighed for at stille i lånet. Jo mere 

egenfinansiering man kan stille op med, og værdier man er i besiddelse, jo nemmere er det at 

forhandle sig til en mere fordelagtig rente. Sikkerhedsstillelser og pant kan tages i enten privat 

ejendel eller i virksomhedens aktiver, som driftsmidler, ejendom m.m., pant i aktierne. 

Fremmedfinansiering kan medføre personlige konsekvenser, hvis virksomhedens økonomi 

udvikler negativt. Lånetager skal nemlig give en lånekaution således at man hæfter personligt 

ved en evt. konkurs. 

Derfor burde fremmedfinansiering være den sidste udvej, da denne finansieringsmulighed er 

meget omkostningstung og risikabelt.  

6.3 GÆLDSBREV 

Såfremt det ikke er muligt at overtage virksomheden ved egenfinansiering eller gave m.m., må 

der findes andre alternative finansieringsmuligheder. Der er blandt andet mulighed for, at 

overdrageren kan udstede et gældsbrev til overtageren. Gældsbreve skal indeholde vilkår om 

lånet, herunder lånets størrelse, afdrag på lånet m.m. Hvis der ikke er aftalt et tidspunkt for 

tilbagebetaling, er det Gældsbrevloven § 5 som er gældende ”Er der ikke aftalt noget om 

betalingstiden, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, så snart fordringshaveren forlanger 

det, og berettiget til at betale til enhver tid.” 

Vilkårene i gældsbrevet skal altid være på markedsvilkår jf. ligningslovens § 2. Gældsbrevets 

renteniveau skal derfor altid fastsættes efter princippet i ligningslovens § 2 om 
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armslængdevilkår i forhold til afdragsordningen og forretningen, det vil sige den rentesats 

selskabet ellers har mulighed for at låne penge til.  

Ovenstående er gældende selvom der er tale om gældsbrev imellem interesseforbundne parter.  

6.4 ANFORDRINGSLÅN  

Ud over gældsbrev som skal udstedes efter armslængdevilkår, er der ved generationsskifte 

mulighed for at udstede et anfordringslån til overtageren, på andelen af den opgjorte 

handelsværdi som overdrageren ikke har mulighed for at betale ved egenfinansiering eller ved 

andre finansieringsmuligheder.  

Mange virksomhedsejere har stærke ønsker om, at overdragelse skal ske inden for familieseje, 

derfor er det også manges ønsker, at give den yngre generation en økonomisk hjælp til en 

nemmere start. Et anfordringslån bliver betragtet som et rentefrit familielån, hvor overdrager 

låner til den yngre generation med friheden til selv at udforme afdrags- og 

forrentningsbetingelser. Der er ingen krav om forretning ved anfordringslån. Lånegiveren kan 

kræve indfrielse af lånet med en dags varsel. Den kort varselsperiode gør, at SKAT går med til 

en rentesats på 0.  

Anfordringslån kan være en fordel, da den yngre generation kan have fuld fokus på driften af 

virksomheden, uden for meget bekymring om finansieringen. Lånet afdrages i henhold til den 

interne aftale, hvorfor der heller ikke er krav om minimumsafdrag eller tidspunkt for 

påbegyndelsen.  

Desuden er det en fordel, at overdrageren senere har mulighed for at nedskrive lånet med 

bundgrænse for skattefrie gaver, der i 2020 udgør 67.100 kr. jf. BAL § 22. Det forudsætter dog, 

at det ikke har været hensigten på tidspunktet for udstedelsen af lånet. Det er vigtigt, at 

dokumentere ved stiftelsen, at der er tale om et reelt lån, og ikke en løsning til at nedbringe 

gaveafgift på.  

I praksis kan lånet anses som alternativ til et arveforskud eller en kontant gave. Derved kan 

gave- eller arveafgiften udskydes eller i bedste fald undgås. 
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7 CASE VIRKSOMHED- BREN A/S 

Med henblik på at give et bedre overblik over hvordan teorien om generationsskifte kan 

omdannes til praksis, har jeg valgt at tage udgangspunkt i en case virksomhed, hvor jeg 

indtræder som en erfaren rådgiver, til at guide Claus igennem denne svære proces. 

Virksomheden er fiktiv, dog inspirereret af en reel familieejet virksomhed i Danmark.  

Claus Hansen er ejer af Bren A/S som er et professionelt rengøringsfirma i Storkøbenhavn. 

Bren A/S er et solidt rengøringsfirma som tilbyder kompetent rengøringsservice til både private 

og erhvervsmæssige kunder. Selskabet ejer en ejendom, hvor kontoret ligger. Ejendommen er 

udelukkende til eget brug, og der er derfor ikke tale om erhvervsmæssigt udlejning.  

Claus stiftede virksomheden tilbage i år 2000. Igennem de seneste 20 år har selskabet oplevet 

en markant vækst, grundet dygtigt iværksætteri. Virksomheden har vokset sig fra en lille 

enkeltmandsvirksomhed til at være et aktieselskab med 50 kompetente ansatte. Tilbage i 2010 

foretog Claus en skattepligtig virksomhedsomdannelse, og derved blev Bren A/S stiftet. 

Grunden til at Claus foretog en skattepligtig omdannelse var, at han havde likviditeten til det, 

og samtidig ville eliminere den latente skat som en skattefri omdannelse ville medføre.  

Virksomhedsstrukturen ser således ud pr. 31.12.2019, hvor Claus Hansen fungerer som den 

ultimative ejer med 100% ejerskab af Bren A/S. 

 

   100% 

 

     

 

Claus er 55 år, og er gift med Maibritt, som er 52 år. Maibritt arbejder som øjenlæge, og har 

aldrig været en del af selskabet, og ønsker det heller ikke i fremtiden. Sammen har de to børn 

Peter og Stine, som er henholdsvis 28 og 23 år. 

Bren A/S 

Figur 8: Egen illustration 

https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular


Generationsskifte                                                                                                             Ying Zhang  

 

 

 Side 44 af 60 

 

Claus har været meget arbejdsomt hele sit liv, og har opbygget en stærkt privatøkonomi, hvorfor 

han har et ønske om allerede gå på pension og derved trække sig tilbage som 60 årig. Han er 

derfor så småt begyndt at undersøge mulighederne og planlægge et generationsskifte, så han 

inden for de kommende år kan overdrage selskabet til hans to børn Peter og Stine. Han er åben 

for mulighederne for hvordan overdragelsen skal ske, om han overdrager snarest, så han blot er 

ansat i selskabet inden han fylder 60 år, eller at generationsskiftet skal ske over de næste 5 år, 

så han i perioden vil lade børnene overtage mere og mere af ansvaret, hvor han blot hjælper til 

på sidelinjen.  

Claus har gennem årene opsparet en god pension, hvilket betyder, at det ikke er noget problem 

at bevare levestandarden i de næste mange årtier som indtil nu. Han har ingen specifikke ønsker 

omkring skatter og afgifter, dog ønsker han selvfølgelig at hjælpe den yngre generation så 

meget som overhovedet muligt, da ingen af børnene har den store private formue. Derfor kunne 

det være meget fint at spare de unødvendige omkostninger. Claus har derudover et ønske om at 

bibeholde ejendommen alene i et særskilt selskab, således at den ikke er en del af overdragelsen. 

Claus vil derfor også gerne undersøge muligheder for at gennemføre en omstrukturering inden 

generationsskiftet.  

Sønnen Peter har fulgt i farens spor inden for rengøringsbranchen. Peter blev uddannet som 

rengøringsassistent da han var 20 år, og har siden da været ansat i firmaet. Peter har derfor et 

stort kendskab til branchen, og er meget interesseret i at overtage virksomheden. I dag er han 

ansat i firmaet som afdelingsleder, hvor han leder afdelingen for private kunder. Han har netop 

lige tilmeldt sig et kursus i management, for at gøre sig endnu mere klar til at lede Bren A/S. 

I modsætning til Peter, går Stine ind i en helt anden branche. Hun har siden hun var lille været 

vild med design og kreativitet. Hun er netop lige kommet ind på en Designskole i Paris, hvor 

hun skal studere de næste 3 år. Stine har derfor ingen interesse i at lede familievirksomheden, 

eftersom hendes drøm er at arbejde inden for mode og design. Dog er det Claus´ ønske at 

overdrage til begge børn, så der i fremtiden ikke opstår en situation, hvor virksomheden falder 

ud af familiens hænder.  
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I de følgende afsnit vil jeg beskrive de råd og den vejledning jeg har givet til Claus i forbindelse 

med generationsskiftet. Overvejelserne indebærer blandt andet familiemæssige overvejelser, 

omstrukturering samt hvilken model som er mest optimal på baggrund af familiens ønsker.   

7.1 FAMILIEMÆSSIGE OVERVEJELSER  

Det er muligt for Claus at overdrage virksomheden til flere børn, men dog er det kun et barn 

som kan have den ledende rolle. Det er ingen hemmelighed, at han har gjort sig overvejelser 

omkring dette. Peter har været dygtig, viser enorm interesse, flittighed og er den rette ledertype. 

Det er derfor begge parters ønske om, at Peter skal overtage selskabet som direktøren.  

Et generationsskifte til et barn frem for et andet kan give konflikter i familien, da barnet som 

ikke får overdraget virksomheden kan føle sig snydt og overset. Derfor er det Claus´ ønske om 

at overdrage til både Peter og Stine. Da Stine deltager passivt, er det hans ønske, at overdrage 

en større andel til Peter.  

Stine er interesseret i kunst og design, og skal studere i udlandet de næste 3 år. Hun har store 

drømme med fremtiden, og er derfor ikke interesseret i at være en del af virksomheden.  

Efter en række drøftelser frem og tilbage, har Claus truffet beslutningen om, at han blot 

overdrager driftsselskabet til Peter. Hermed beholder han ejendommen selv som et selvstændigt 

selskab. Denne beslutning er taget på baggrund af en fremtidig mulighed om at overdrage 

ejendommen til Stine, den dag hun bliver ældre og måske vil tage imod den.  

7.2 OMSTRUKTURERING INDEN OVERDRAGELSEN  

Inden Claus overdrager Bren A/S til Peter, kan det være en god idé at foretage en 

omstrukturering af virksomhed inden, således der skabes en holdingstruktur.  

At skabe en holdingstruktur har mange fordele for Claus. For det første, kan han skattefrit 

udlodde udbytte fra driftsselskabet til holding, og derved risikoafdække sig fra at skulle 

beskattes personligt. Det sker først når han gerne vil have pengene ud fra holdingselskabet.  

For det andet, kan et salg / generationsskifte af Bren A/S foretages skattefrit gennem 

holdingselskabet.  
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For det tredje, kan et holdingselskab være med til at ”slanke” Bren A/S, således at Peter ikke 

skal beskattes for de likvide midler der er i selskabet, da Claus kan udlodde skattefrit udbytte 

til holding.  

Stiftelse af holdingselskab kan gøres på to måder, enten ved aktieombytning eller tilførsel af 

aktiver. Forskellen ved disse to metoder er, at der ved en aktieombytning indskydes 

kapitalandele op af, således at der oprettes et holdingselskab. Ved brug af denne metode, skal 

det efterfølges af en spaltning eller tilførsel af aktiver, da Claus har et ønske om at beholde 

ejendommen.  

Ved tilførsel af aktiver indskyder han aktiver og passiver ned af, således der oprettes et nyt 

selskab under Bren A/S, hvorefter Bren A/S fungerer som holdingselskab, og ejer kapitalandele 

i det nystiftede selskab. Ved denne metode har Claus mulighed for at beholde dele af grene af 

Bren A/S (så længe de kan fungere som selvstændige enheder). I dette tilfælde ønsker han at 

undlade overdragelse af ejendommen, således det kun er driftsselskabet Peter overtager.  

Ulempen ved tilførsel af aktiver er, at der er flere betingelser i forhold til aktieombytning, da 

de aktiver og passiver som bliver tilføjet til det nye selskab, bliver betragtet som en ny juridisk 

enhed. Det betyder, at der skal oprettes en række stiftelsesdokumenter m.m. 

Det er derfor min anbefaling til Claus og Bren A/S, at benytte sig af aktieombytning, såfremt 

der ønskes en holdingstruktur inden overdragelsen. Da aktieombytning er en nemmere proces, 

med færre krav.  

 

 

 

 

 

 

 

Bren A/S 

I dag 

I morgen 

Bren A/S 

Bren Holding ApS 

Figur 9: Egen illustration 

https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular
https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular
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Claus ønsker desuden at beholde ejendommen, som ikke skal være en del af overdragelsen.  

Der kan oprettes et nyt selskab alene til ejendommen, som med fordel kan gøres ved en 

spaltning eller tilførsel af aktiver. Forskellen på disse to metoder er, at der ved en spaltning sker 

det at Bren A/S og Bren ejendom ApS bliver til søsterselskaber. Ved en tilførsel af aktiver, 

bliver Bren ejendom A/S datterselskab til Bren A/S. Det er Claus´ ønske at disse selskaber skal 

være søsterselskaber, hvorfor der foretages en spaltning frem for tilførsel af aktiver. Desuden 

ønsker Claus ikke at opløse Bren A/S, hvorfor valget falder naturligt på grenspaltning i stedet 

for ophørsspaltning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommen bliver efter en spaltning udskilt fra Bren A/S til Bren ejendom ApS, som nu ejes 

af Bren Holding ApS.  

 

 

 

 

 

Idag 

Bren A/S 

Bren Holding ApS 

I morgen 

Bren A/S 

Bren Holding ApS 

Bren ejendom ApS 

Figur 10: Egen illustration 

https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular
https://www.iemoji.com/view/emojitweets/1370/skin-tones/old-man-medium-light-skin-tone/popular
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7.3 VÆRDIANSÆTTELSE AF BREN A/S 

For at der kan foretages et salg eller i dette tilfælde et generationsskifte af Bren A/S, skal vi 

kende virksomhedens værdi. Da overdragelsen af Bren A/S sker til Claus´ søn Peter, betyder 

det, at der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter. Det kan være en 

problemstilling, da parterne kan have en personlig intention om at fastsætte værdien så lavt som 

muligt, for at undgå eller miniminere afgiften. Derfor har SKAT udstukket en række 

retningslinjer for fastlæggelse af handelspris ved overdragelse mellem interesseforbundne 

parter.  

Der er her tale om unoterede aktier, hvor handelsværdien ikke kendes, da aktierne aldrig har 

været handlet før. Vi skal derfor finde frem til det cirkulære som kan anvendes til 

værdiansættelse af unoterede aktier mellem interesseforbundne parter.  

Da pkt. 17 og 18 i TSS- cirkulære 1982-185 blev ophævet pr. 5. februar 2015, således at 

formueskattekursen fra og med den dato ikke længere kan anvendes ved værdiansættelse af 

aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer. Kan værdiansættelse af Bren 

A/S sker efter TSS- cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter. 

Hjælpereglen i dette cirkulære tager udgangspunkt i tallene i virksomhedens seneste 

årsregnskab til fastsættelse af Bren A/S. Der anvendes derfor udelukkende regnskabsmæssige 

værdier, og ikke skattemæssige.  
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7.3.1 BEREGNING AF GOODWILL 

Værdien af goodwill kan beregnes ved hjælp af TSS-cirkulære 2000-10, som tager 

udgangspunkt i regnskabsmæssige tal fra de seneste 3 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur11: Egen illustration 



Generationsskifte                                                                                                             Ying Zhang  

 

 

 Side 50 af 60 

 

Jeg har hjulpet Claus med at beregne virksomhedens goodwill. For at give ham en bedre 

forståelse, vil jeg give ham en kort intro til dette cirkulære, vise ham beregningerne samt 

forklare hvad det er jeg har gjort for at nå frem til værdien af goodwill.   

- Den vægtede gennemsnitsindtjening er beregnet ud fra årets resultat før løn for 2017-2019, 

og ligger på 1.315.450 kr.  

- Da der har været en konstant stigning på resultaterne de seneste 3 år, kan der tillægges en 

udviklingstendens på 50% af forskellen mellem resultaterne i 2019 og 2017. Fradrag for 

udviklingstendens er således på 223.650 kr.  

- Der beregnes en forretning af driftsrelaterede aktiver, som fungerer som en slags ”fradrag”. 

Det gør vi ved at fratrække likvide midler og evt. værdipapirer fra den samlede aktivsum, da 

disse ikke vurderes til at være driftsfremmede. Da vi har foretaget en spaltning, hvor vi har 

indskudt ejendommen til et særskilt selskab, skal ejendommens værdi derved også trækkes 

fra.  Forretningsgrundlag bliver således: aktiver- likvider- ejendoms værdi.  

Forretningsrenten er i 2020 0% ifølge SKAT, med tillæg på 3%, er vores forretningssats 

derfor Forretningsgrundlag * forretningssats = 136.763 kr.  

- Der fastsættes en kapitaliseringsfaktor, som skal være med til at opgøre den beregnede 

goodwill grundlag. Kapitaliseringsfaktor ligger typisk mellem 2 og 8, og skal fastsættes ud fra 

virksomhedens levetid, stabilitet i cashflow, konjunkturfølsomhed og ejer afhængighed. Ud 

fra drøftelse med Claus, er vi blevet enige om, at en kapitalisering på 3, er passende.  

- Den endelige beregnede goodwiil af Bren A/S udgør således 1.522.011 kr., og skal tillægges 

handelsværdien, som bliver gennemgået nedenfor.  

For at SKAT ikke kan gå ind og korrigere for den værdiansat goodwill, vil jeg råde Claus til 

at overveje muligheden for at søge bindende svar hos SKAT. 
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7.3.2 BEREGNING AF HANDELSVÆRDIEN  

Værdien af unoterede aktier kan som udgangspunkt fastsættes til handelsværdien. Hvis 

handelsværdien ikke kendes, kan den blive beregnet ved hjælp af TSS-cirkulære 2000-09. 

Aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de samlede aktivposter i selskabet 

med fradrag for gældsposter og tillægges værdien af goodwill. Opgørelsen tager 

udgangspunkt i virksomhedens indre værdi ifølge senest aflagte årsregnskab. 

Aktiver i alt:    6.106.766 kr. 

Gæld:                             -  3.150.000 kr.  

Goodwill:                            1.522.011 kr.  

Udskudt skat 22%  -  334.842 kr. 

Handelsværdi for Bren A/S: 4.143.935 kr. 

Den samlede handelsværdi for Bren A/S er således 4.143.935 kr.  
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7.4 GENNEMFØRSEL AF BREN A/S  

Ud fra det tidligere beskrevet, er der mange forskellige måder at gennemføre et 

generationsskifte på. Derudover kan man med fordel foretage omstruktureringer i selskabet, så 

man tilpasser strukturen, og gør klar til en overdragelse.  

Claus ønske at overdrage Bren A/S til sønnen Peter. Claus har en sund privatøkonomi, dog er 

det hans ønske at generationsskiftet skal ske på den mest optimale måde, med så få udgift for 

Peter som muligt, således at Peter ikke står i en situation hvor han ikke kan ånde.  

Ved et generationsskifte bliver det oftest betragtet som et almindeligt salg, hvor Claus vil blive 

realisation beskattet efter aktieavanceloven. Det vil medføre, at Claus skal betale skatten af en 

eventuel gevinst.  

Selvom Claus har en sund privatøkonomi, ønsker han dog ikke at alle pengene skulle gå til 

beskatningen. Det er derfor min anbefaling, at han kan foretage en overdragelse af aktier med 

succession, således der ikke sker avancebeskatning ved overdragelsen, men udskydes til 

tidspunktet hvor Peter afstår aktierne. Dog skal Claus selvfølgelig have en drøftelse med Peter 

omkring det, da Peter ved en succession vil indtræde i Claus´ skattemæssige positioner.  

Desuden er Claus nåede frem til, at han gerne vil forære virksomheden til Peter, således Peter 

ikke får en økonomisk byrde, men alene skal koncentrere sig om at lede virksomheden.  

Peter vil dog ikke tage i mod den alt for store gave. De er derfor blevet enige om at vederlaget 

for virksomhedsoverdragelsen sker som delvis gave og delvist anfordringslån.  

Handelsværdien er fordelt på følgende måde: 

Handelsværdi     4.143.935 
       
Fordeling af handels værdi:    
Egenfinansiering   143.935 
Gave    2.000.000 
Anfordringslån     2.000.000 
I alt       4.143.935 

 

 

Figur12: Egen illustration 
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Peter har en god opsparing af hans alder. Han er derfor i stand til at egenfinansiere 150 t. kr. 

Resten af vederlaget er blevet fordelt mellem gave og anfordringslån fra Claus.  

Ved overdragelsen med succession kan Claus Hansen give Peter en gave på 67.100 kr. som er 

skattefrit. (2020-niveau). Alt ud over skal beskattes med 15%, som er gaveafgiftssats i 2020.  

Ved benyttelse af gave ved succession medfører det, at der beregnes et fradrag som kaldes 

passivpost jf. KSL § 33. Passivpost beregnes for at tage højde for den skatteforpligtelse der 

overtages i forbindelse med succession. Ved beregning af bo- eller gaveafgift tages der hensyn 

til, at overtageren har overtaget overdragerens tidligere skatteforpligtelse. Det sker ved at 

nedsætte værdien af de overtagne aktiver gennem beregning af en passivpost. Størrelsen af 

passivposten afhænger af, hvor ledelsesfortjenesten beskattes. Er fortjenesten personlig 

indkomst eller kapitalindkomst, udgør passivposten 30% af beløbet. Ved fortjeneste, som er 

aktieindkomst, udgør passivposten 22% for unoterede aktier.  

Da kapitalandelene i Bren A/S er unoterede aktier, udgør passivposten derfor 22%, svarende til 

et fradrag på 911 t. kr. Hvilket betyder, at Claus kan give en gave på i alt 979 t. kr. 

(bundegrænsen + passivposten) uden det udløser gaveafgifter. 

Gaveafgift er således: 

 

 

Grunden til valget af anfordringslån er, at Peter ikke ønsker at modtage hele virksomheden som 

gave, men derimod gerne vil betale vederlag til sin far. Anfordringslån bliver betragtet som et 

rentefrit familielån, hvor der skabes friheden til selv at udforme afdrags- og 

forrentningsbetingelser.  

Figur13: Egen illustration 
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Lånet er en fordel for Peter, da han kan han fuld fokus på driften af virksomheden, uden for 

meget bekymring om ekstern finansiering. Lånet afdrages i henhold til deres interne aftale, 

hvorfor der ikke er krav om minimumsafdrag eller tidspunkt for påbegyndelsen.  

Desuden vil Claus have mulighed for at nedskrive lånet med bundegrænse for skattefrie gaver. 

Dog er det en betingelse ved oprettelse af lånet, at der er tale om et reelt lån, og ikke en løsning 

på at nedbringe afgiften på. Det vurderes i situationen, at Peter har et reelt ønske om at afdrage, 

hvorfor der ikke er tale om en skatteunddragelse, og derved kan lånet oprettes.  

7.5 OPSUMMERING   

Den primære fordel ved skattemæssig succession er, at det opfylder Claus´ ønske om, at 

udskyde skattebetalingen her og nu.  

Ved finansiering af vederlaget, har Peter egenfinansieret 150 t. kr. Resterende er blevet ligeligt 

fordelt mellem gave og anfordringslån, da det er Claus´ ønske om at forære virksomheden til 

Peter, men Peter gerne vil bidrage med sin del, så det hele ikke fås gratis.  
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8 KONKLUSION  

Formålet med afhandlingen er at finde frem til den bedst mulige løsning for at gennemføre et 

generationsskifte mellem den ældre og yngre generation, med så få økonomiske og 

skattemæssige konsekvenser som muligt.   

Ovenstående hovedproblemstilling er blevet behandlet og besvaret gennem afhandlingen, med 

både teoretisk og praksis tilgang gennem inddragelse af en case virksomhed, hvor 

virksomhedsejeren Claus ønsker et generationsskifte til sin søn Peter.  

Et generationsskifte kan være en lang og omfattende proces, som både kræver tid at 

planlægge, gennemføre og afslutte. Desuden kræver det, at man har indsigt i skatte og 

lovgivninger. Derfor er det altid en god idé at søge hjælp hos professionelle fagfolk, så som 

advokat, revisor og rådgiver m.m. Som fagfolk, er det særledes vigtigt, at lytte til ens kundes 

behov og ønsker, således man til sammen finder frem til den mest effektive løsning.  
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9 PERSPEKTIVERING  

Et generationsskifte kan udføres på forskellige måder, og skal altid planlægges efter kundens 

personlige ønsker og behov. 

Afhandlingen omhandler et generationsskifte af en familieejet virksomhed fra en ældre til 

yngre generation. Da et generationsskifte er et stort og omfattende emne, er afhandlingen 

afgrænset, således at den udelukkende tager udgangspunkt i de løsningsmodeller som 

vedrører overdragelse af et aktieselskab i levende live til en yngre generation. Afhandlingen 

ville medføre andre problemstillinger, hvis den tog udgangspunkt i en personligt ejet 

virksomhed, eller med overdragelse til en medarbejder.  

Der er i afhandlingen lagt vægt på de hårde værdier, herunder de skattemæssige og 

økonomiske forhold, hvor de bløde værdier kun blev kort berørt. I praksis ville det også være 

nødvendigt, at lægge vægt på de bløde værdier. Det ville være vigtigt at blive enige om 

hvordan og hvem der skal overtage, overvejelser omkring den kommende leders evne til at 

lede, og personens relation til omverdenen. Hvis førnævnte familiemæssige, ledelsesmæssige 

beslutninger ikke kan falde på plads, kan valg af modeller og de forskellige muligheder og 

konsekvenser være fuldstændig ligegyldigt.  

Hvis case virksomheden havde taget udgangspunkt i at ejeren Claus skulle overdrage til 

begge sine børn med lige store andele, ville der muligvis opstå konflikt hos Peter. Det ville 

nemlig ikke være en fair fordeling, da Stine ikke deltager aktivt i virksomheden. Man ville i 

praksis også kunne komme ud i en situation, hvor Claus vil overdrage til Peter, men Stine 

også havde et ønske om en andel af virksomheden, dog fortsat uden aktiv deltagelse. Det ville 

naturligt også medføre en intern konflikt, hvorfor det så ville være oplagt at gennemgå de 

familiemæssige overvejelser i afhandlingen, siden parterne har modstridende ønsker.  

Afhandlingen har taget udgangspunkt i perioden efter forhøjelse af bo- og gaveafgiften. Med 

udgangspunkt i den tidligere lempelse fra 2017, havde valget af finansieringsmuligheder set 

væsentligt anderledes ud. Dette viser, at der konstant er nye lovgivninger, hvilket gør det 

sværere at planlægge ud i fremtiden.  
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Ovennævnte beviser igen, at der findes mange situationer og muligheder som kan opstå i 

forbindelse med et generationsskifte. Men fælles træk ved dem alle er at de kan være 

omfattende og komplicerede.  
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- Kildeskatteloven (KSL) 

- Selskabsloven (SEL) 

- Aktieavancebeskatningsloven (ABL) 

- Statsskatteloven (SL) 

- Gældsbrevsloven (GBL) 

- Ligningsloven (LL) 

- Fusionsskatteloven (FUL) 
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