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1. Indledning 
 

Denne opgave omhandler omstrukturering af selskaber samt dets problemstillinger 

primært set fra et skattemæssigt synspunkt. Omstrukturering er et område som mange 

koncernforbundne selskaber kommer til at opleve, eller om ikke andet, til at stifte 

bekendtskab med. Det er overvejende sandsynligt at der kommer problematikker før 

eller siden i en allerede etableret virksomhedsstruktur, og dette kan forekomme både 

fra interne og eksterne forhold, som medfører at det vil være hensigtsmæssigt enten nu 

eller på længere sigt at omstrukturere koncernen. Disse interne og eksterne forhold 

kunne blandt andet bestå af ønske om funktionsopdeling af en virksomhed (salgs- og 

produktionsselskab), optimere sandsynligheden for at tiltrække store investorer, tanke 

på generationsskifte i fremtiden eller generelt almindelige koncern uoverensstemmelser, 

hvor omstruktureringsmetoder kan være behjælpelige med at løse disse problemer. 

Omstrukturering kræver meget og grundig planlægning og derfor er det vigtigt at være i 

god tid, således der i den forudgående planlægning er mulighed for at afdække og 

overveje de selskabsretlige-, skatteretlige-, økonomiske- og ledelsesmæssige problemer 

der kan opstå undervejs i processen.  

 De mest anvendte omstruktureringsmetoder er følgende: 

• Fusion (Fusionsskattelovens kapitel 1-3) 

• Spaltning (Fusionsskattelovens kapitel 4 §§ 15a & 15b) 

• Tilførsel af aktiver (Fusionsskattelovens kapitel 5 §§ 15c & 15d) 

• Aktieombytning (aktieavancebeskatningsloven og fusionsskatteloven) 

Der vil i denne opgave blive fokuseret på spaltning og fusion, herunder de typer og 

muligheder de 2 omstruktureringsmetoder tilbyder. 

Skattefrie omstruktureringer er et område, som gennem tiden er blevet mere og mere 

lempelige/tilgængelige og derfor også mere relevante. Konsekvensen af denne lempelse 

er, at der i nyere tid gennemføres flere skattefrie omstruktureringer end tidligere. 

Denne lempelse fremkom hovedsageligt i 2007, hvor der ved lov nr. 343 af 18/4 2007 

blev lempet for reglerne i fusionsskatteloven. Her blev det muliggjort at f.eks. spalte 

eller fusionere selskaber uden tilladelse fra SKAT. Omstrukturering uden tilladelse er 
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ikke så simpelt som det lyder, da der ligeledes i denne lovændring blev indført 

værnsregler, som skal afsikre sandsynligheden for hensigt om skatteomgåelse og 

skatteunddragelse. Det kan derfor være svært at vælge den optimale model for 

gennemførelsen af en omstrukturering, selvom man har haft styr på planlægningen i god 

tid. 

 

1.1 Problembeskrivelse og -formulering 

 

Som revisor sker det jævnligt at man står over for klienter, som ønsker assistance i 

forbindelse med omstruktureringsmuligheder. Problemerne er mange og forskellige og 

det er lovgivningen ligeledes. Der stilles derfor store krav til kvalifikationerne hos 

rådgiveren. Vigtigheden i en god koncernstruktur er et ofte overset element, da 

kunderne typisk har vækst og økonomiske resultater for øje. Hvis opbygningen af en 

koncern ikke er tilpasset fremtidige planer og idéer, kan det have store skattemæssige 

konsekvenser til følge. 

Igennem min erfaring som revisor vurderer jeg at klienter typisk har likviditetsbehovet 

og skattefrihed for øje. Reglerne for skattefrie omstruktureringer er komplekse, og der 

stilles store krav til en tidlig udvælgelse af den optimale løsningsmodel for kunden. 

Dette vil ofte være et ønske om den skattefrie løsning, men kan der være tidspunkter, 

hvor skattepligtig omstrukturering er den bedste løsning? 

På baggrund af ovenstående har denne afhandling til formål at belyse, gennem en 

grundig teoretisk gennemgang og analyse, de økonomiske og skatteretlige konsekvenser 

og muligheder de forskellige fusion- og spaltningsmodeller tilbyder. Herefter vil de 

indsamlede værktøjer anvendes på en fiktiv case.  

Til brug for besvarelsen af afhandlingens formål, vil nedenstående underspørgsmål 

løbende blive behandlet: 

• Hvilke overvejelser skal man foretage sig forud for en omstrukturering? 

• Hvilke modeller kan anvendes i forbindelse med en skattefri fusion/spaltning og 

hvad er konsekvenserne heraf? 
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• Hvilke modeller kan anvendes i forbindelse med en skattepligtig fusion/spaltning 

og hvad er konsekvenserne heraf? 

• Hvornår er en skattepligtig omstrukturering at foretrække? 

• Hvilke dokumenter skal udarbejdes som følge af en fusion/spaltning og hvilke kan 

fravælges? 

 

1.2 Afgrænsning 

 

Afhandlingens indhold er afgrænset til det som jeg vurderer, er relevant for selve 

problemløsningen. 

Denne afhandling vil som udgangspunkt have fokus på anparts- og aktieselskaber. Der vil 

derfor ikke fokuseres på personligt ejede virksomheder. Derudover vil kun de danske 

forhold danne ramme om opgaven, hvorfor der afgrænses fra udenlandske selskaber 

samt regler og forhold herom. 

Det er kun omstruktureringsmetoderne fusion og spaltning der vil anvendes til casen, og 

derfor er det også kun disse 2 typer den teoretiske gennemgang vil omhandle. 

Oplysningerne til casen, herunder bilag 1 og 2, er fiktive men bygget op på baggrund af 

en case i praksis. Der afgrænses derfor fra øvrige oplysninger, som kunne have spillet en 

rolle i anbefalingen, og tages udelukkende udgangspunkt i de oplysninger der 

præsenteres i casen under pkt. 9 og 10. Dette gælder ligeledes værdiansættelsen, som 

ikke er foretaget på baggrund af en egentlig beregning, men blot et estimat. 

Sidst vil der ikke tages udgangspunkt i regnskabsmæssige forhold efter 1/1 2020. Det 

antages at aktiver og passiver jf. bilag 1 og 2 er uændrede fra skæringsdatoen 1/1 2020 

og frem til en eventuel spaltnings- eller fusionsdato. 
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1.3 Metodeafsnit 
 

Afhandlingen vil blive delt op i 2 dele henholdsvis den teoretiske- og den empiriske del. 

Først vil man som læser bliver ført igennem den teoretiske del af opgaven, som vil bestå 

af en grundig gennemgang af mulighederne omkring fusion og spaltning, herunder de 

mulige modeller som kan anvendes samt eventuelle krav for anvendelse. Der vil blive 

gennemgået typer af fusion og spaltning, skattefri- og skattepligtig fusion og spaltning 

samt de muligheder og konsekvenser de forskellige modeller har for det indskydende- og 

modtagende selskab samt aktionærerne i de deltagende selskaber. 

Den teoretiske del vil anvendes til den empiriske del, hvor der tages udgangspunkt i en 

case bestående af de 2 fiktive selskaber IT-Xperten ApS og Media IT & Web A/S. Den 

empiriske del er den praktiske del af afhandlingen, og jeg vil her forsøge at komme med 

min anbefaling til valg af omstruktureringsmodel og løsning på baggrund af det ønskede 

slutresultat for de deltagende selskaber.  

Til brug for afhandlingen vil jeg benytte mig af kvalitative data i form af relevante 

lærebøger herunder kompendier fra anerkendte revisionshuse, gældende lovgivning samt 

PowerPoints fra undervisning på CBS. Der har været begrænset mulighed for indsamling 

af data som følge af Covid-19. Jeg vil anvende figurer og modeller løbende i opgaven til 

brug for opsummering og det grafiske overblik. 

Modellen nedenfor skal grafisk illustrere strukturen i opgaven samt dens indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen tilvirkning  
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2. Spaltning 
 

En spaltning (også kaldet fission) defineres jf. fusionsskattelovens (FUL) kapitel 4 § 15a, 

stk. 2 således ”Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en 

del af eller samtlige af sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye 

selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller 

anparter og eventuelt en kontant udligningssum”.1 

Når man spalter et selskab, betyder det kort sagt, at man indskyder balanceposter ned i 

et andet selskab, således der nu ikke vil være ét men to eller flere selskaber. Ejerne af 

det indskydende selskab modtager aktier/anparter i de modtagende selskaber som 

vederlag. 

Der findes adskillelige årsager til, at man vælger at spalte et selskab. Som det kan læses 

af definitionen af FUL § 15a, stk. 2, kan det være en god løsning, hvis man ønsker at 

adskille forskellige aktiviteter og dermed flytte dele af driften/aktiviteten til et nyt 

selskab. Denne type spaltning kaldes grenspaltning og anvendes oftest i selskaber som 

har meget risikobetonede aktiviteter, uoverensstemmelser i ejerkredsen, aktiviteter 

med stor afvigelse fra de øvrige aktiviteter, ønske om generationsskifte eller hvis man 

har til hensigt at frasælge dele af aktiviteten. Når man beslutter sig for at 

omstrukturere og vælger at spalte et selskab, kigger man ofte også på andre 

omstruktureringsmuligheder i denne forbindelse såsom aktieombytninger (oftest 

skattefrie). 

Det kan læses af FUL § 15a, stk. 2, at man har mulighed for at spalte samtlige af sine 

aktiver og passiver fra det gamle selskab ”indskydende selskab” til flere eksisterende 

eller nye selskaber ”modtagende selskab”. Dette kunne bl.a. være aktuelt ved opdeling 

af et fælles holdingselskab, som ejer anparter i ét eller flere driftsselskaber. 

Jeg vil i de følgende afsnit komme nærmere omkring de selskabsretlige-, regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold ved en spaltning, typer af spaltning, forskellen på skattefri og 

skattepligtig spaltning, spaltning med og uden tilladelse fra SKAT, herunder hvilke krav 

der skal være opfyldt for brug af reglerne, samt fordele og ulemper ved de forskellige 

 
1 https://www.retsinformation.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id430a429a-8468-439f-9b51-046c36a2c101
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modeller. Jeg vil ligeledes komme nærmere ind på de skattemæssige konsekvenser for 

kapitalejerne samt det indskydende og modtagende selskab.  

 

2.1 Selskabsretlige forhold 
 

De selskabsretlige forhold vedrørende spaltning fremgår af selskabslovens (SLL) kapitel 

15.2 Jf. SLL § 254, er det generalforsamlingen i et selskab der kan træffe beslutning om 

spaltning. Er en spaltning blevet vedtaget, stiller loven som udgangspunkt krav til 

udarbejdelse af spaltningsplan fra ledelsen i de involverede selskaber. Dette er dog en 

undtagelse ved spaltning, hvor kun anpartsselskaber er involveret. I dette tilfælde kan 

anpartshaverne beslutte, at der ikke skal udarbejdes spaltningsplan jf. SLL § 255, stk. 

2.3 Her taler man om en straksspaltning4, hvor en række af de punkter der skulle fremgå 

af spaltningsplanen, i stedet skal fremgå af generalforsamlingsprotokollatet sammen 

med en positiv kreditorerklæring. Hvis man fravælger spaltningsplanen, er der dog nogle 

andre forhold der skal tages stilling til. F.eks. skal ledelsen oplyse om begivenheder af 

væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og 

forpligtelser fra balancedagen i sidste aflagte årsrapport, og frem til 

generalforsamlingen hvor spaltningen vedtages. Herudover skal der oplyses følgende: 

1. Anpartsselskabernes navne og binavne. 

2. Fordelingen af de aktiver og forpligtelser, som skal overføres eller forblive i 

selskaberne. 

3. Eventuelt vederlag for anparterne i det indskydende selskab samt fordelingen 

heraf. 

4. Tidspunktet, hvorfra de anparter som eventuelt ydes som vederlag, giver ret til 

udbytte. 

5. Tidspunktet, hvor de indskydende rettigheder og forpligtelser skal anses for 

overgået (regnskabsmæssigt). 

 
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-
63d6324ef530 
3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-
63d6324ef530 
4 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-63d6324ef530
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-63d6324ef530
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-63d6324ef530
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-63d6324ef530
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6. Vedtægter jf. SLL § 28 og 29, hvis der dannes nyt selskab ved spaltningen.5 

Det er vigtigt at der træffes identiske beslutninger i ovenstående punkter, i samtlige af 

de selskaber der er involverede i spaltningen, da spaltningen ellers bortfalder.6 

 

Hvis spaltningsplanen udarbejdes, skal denne være underskrevet af hvert af de 

bestående selskaber senest ved udløb af det regnskabsår hvori spaltningen skal gælde. 

En spaltningsplan skal indeholde følgende: 

1. Selskabernes navne og binavne. 

2. Selskabernes hjemsted. 

3. Fordelingen af de aktiver og forpligtelser, som skal overføres eller forblive i 

selskaberne. 

4. Eventuelt vederlag til kapitalejerne i det indskydende selskab. 

5. Fordelingen af vederlaget, herunder kapitalandele i de modtagende selskaber, til 

kapitalejerne i det indskydende selskab og kriterierne for denne fordeling. 

6. Tidspunktet, hvorfra de kapitalandele som eventuelt ydes som vederlag, giver ret 

til udbytte. 

7. De rettigheder i et modtagende selskab, der tillægges eventuelle indehavere af 

kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i det indskydende selskab. 

8. Andre eventuelle foranstaltninger til fordel for indehavere i de af nr. 7 

omhandlede kapitalandele og gældsbreve. 

9. Notering af de kapitalandele, der ydes som vederlag. 

10. Tidspunktet, hvor de indskydende rettigheder og forpligtelser skal anses for 

overgået (regnskabsmæssigt). 

11. Enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af selskabernes ledelse. 

12. Vedtægter jf. SLL § 28 og 29, hvis der dannes nyt selskab ved spaltningen.7 

 

 
5 SLL § 266, stk. 3 
6 SLL § 266, stk. 4 
7 SLL § 255, stk. 3 
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Udover spaltningsplanen skal der også ligge udkast til vedtægter ved et eventuelt 

nystiftet modtagende selskab. Senest 4 uger efter underskrivelse af spaltningsplanen, 

skal der ligge en kopi af planen sammen med en vurderingsmandserklæring om 

kreditorernes stilling hos Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Hertil skal ledelsen i 

hvert af de deltagende selskaber skriftligt redegøre for spaltningsplanen med forklaring 

og begrundelser for planen. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om fastsættelse af 

vederlaget for kapitalandelene i det indskydende selskab. Ved spaltninger med 

udarbejdet spaltningsplan, kan spaltningen tidligst vedtages på den endelige 

generalforsamling 4 uger efter offentliggørelsen af modtaget spaltningsplan og erklæring 

om kreditorernes stilling hos Erhvervsstyrelsen. Senest 2 uger efter der er truffet 

beslutning om spaltning, skal Erhvervsstyrelsen have modtaget anmeldelse herom 

sammen med spaltningsredegørelsen. 

 

2.1.1 Dokumenter ved en spaltning 

 

Nedenfor vises en oversigt over de dokumenter der skal udarbejdes ved en spaltning, 

afhængig af hvilke selskaber der indgår i fusionen. 

Dokument A/S + A/S A/S + ApS ApS + ApS 
Spaltningsplan Ja Ja Nej *1 
Spaltningsredegørelse Nej*1 Nej *1 Nej*1 
Mellembalance,  
hvis spaltningsplan underskrevet efter 6 mdr. Nej*1 Nej*1 Nej*1 
Spaltningsregnskab *2 Nej*2 Nej*2 Nej*2 
Åbningsbalance *2 Nej*2 Nej*2 Nej*2 
Vurderingsberetning om apportindskud (kapitalforhøjelse i Ja*3 Ja, for A/S*3 Nej 
eksisterende aktieselskab eller nystiftelse af aktieselskaber)   
Vurderingsmændenes udtalelse om spaltningsplan  
inkl. vederlag Nej*1 Nej*1 Nej*1 
Vurderingsmændenes erklæring om  
kreditorernes stilling *4 Nej*4 Nej*4 Nej*4 
 
*1: Kan fravælges i enighed blandt kapitalejerne 
*2: ikke et selskabsretlig krav – men denne skal dog opgøres til brug for regnskabsudarbejdelse 
*3: Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om 
spaltningsplanen jf. § 259 eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling jf. § 260. 
*4: Hvis erklæringen ikke udarbejdes, kan kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for ERST 

offentliggørelse, senest 4 uger efter kræve sikkerhed eller indfrielse, medmindre der er stillet betryggende 

sikkerhed.8 

 

  

 
8 PWC Kompendium – vejen til det sorte bælte i revision 2018 
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2.2 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold 
 

Udover de selskabsretlige forhold er der også en række forhold, hvor selskaberne får 

brug for deres revisor. Når en spaltning skal gennemføres, skal en vurderingsmand 

udarbejde en udtalelse om spaltningsplanen og afgive erklæring om kreditorernes stilling 

efter spaltningen. Derudover skal der i visse tilfælde udarbejdes mellembalance, 

såfremt spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter seneste aflagte 

årsrapport.9 Mellembalancen kan fravælges ved enighed jf. ovenstående oversigt. Hvis 

der i forbindelse med spaltningen skal foretages en kapitalforhøjelse, eller hvis der 

etableres et nyt selskab ved spaltningen, skal der udarbejdes en vurderingsberetning.  

Vurderingsberetningen skal den indeholde følgende: 

• En beskrivelse af hvert indskud. 

• Oplysninger om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen. 

• Angivelse af det fastsatte vederlag 

• Erklæring om, at den fastsatte værdi som minimum svarer til det aftalte 

vederlag.10 

 

Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes 

vurderingsmandsudtalelse jf. SLL § 259, eller en vurderingsmandserklæring om 

kreditorernes stilling jf. § 260. Til vurderingsmandsudtalelsen skal der indhentes 

udtalelser fra én eller flere sagkyndige, som kan være godkendte revisorer eller 

personer, der er beskikket som fagkyndige tillidsmænd. Vurderingsmandsudtalelsen skal 

udarbejdes i henhold til lovgivningen i SLL § 25911, og udtalelsen skal indeholde 

følgende: 

• Erklæring om, hvorvidt vederlag til kapitalejerne i det indskydende selskab er 

rimeligt og sagligt begrundet. 

 
9 SLL § 257 
10 SLL § 258, stk. 3 
11 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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• En angivelse af den eller de fremgangsmåder, der er anvendt ved fastsættelsen af 

vederlaget, samt vurdere hensigtsmæssigheden heraf. 

• En angivelse af de værdier, som fremgangsmåderne hver for sig fører til, samt 

den betydning, der må tillægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved 

værdiansættelsen. 

• Eventuelt særlige vanskeligheder forbundet med værdiansættelsen.12 

 

Erklæringen om kreditorernes stilling skal ligeledes udarbejdes af ovenfornævnte 

tillidsmænd. Erklæringen skal sikre, at kreditorerne i de spaltede selskaber er 

tilstrækkelig sikret efter spaltningen er gennemført jf. SLL § 260. Denne erklæring kan, 

som vurderingsmandsudtalelsen ovenfor, fravælges ved enighed mellem kapitalejerne. 

Konsekvensen ved dette er at kreditorerne i stedet kan forlange deres krav indfriet. 

 

3. Typer af spaltning 

 

Som nævnt i det indledende kapitel, er der forskellige typer af spaltning. Jeg vil nu 

komme med en nærmere beskrivelse/gennemgang af følgende spaltningstyper; 

ophørsspaltning og grenspaltning. De 2 typer afskiller sig fra hinanden ved om det 

indskydende selskab ophører eller fortsat eksisterer efter spaltningen er gennemført. 

Der vil også komme et kort skriv om krydsspaltning, som er en yderst sjælden 

spaltningssituation. 

 

3.1 Ophørsspaltning 

 

Ophørsspaltning, også kaldet en egentlig spaltning, går som navnet lyder ud på, at det 

indskydende selskab ophører ved selve spaltningen, mens dets værdier fordeles ud på et 

eller flere andre selskaber. En ophørsspaltning kan foregå på både drifts- og Holding 

 
12 SLL § 259, stk. 4 
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niveau. Hvis det indskydende selskab ophører, er det de modtagende selskabers ansvar 

at indberette selvangivelse for det indskydende selskab fra ultimo af det seneste 

indkomstår og frem til spaltningsdatoen. De modtagende selskaber indtræder også i det 

indskydende selskabs krav mod skattemyndighederne vedrørende tillæg, godtgørelse og 

overskydende skat, som omhandlet i selskabsskatteloven (SEL) jf. FUL § 15b, stk. 3.13 

 

En ophørsspaltning kan illustreres således: 

 

Før spaltning: 

     

 

 

         100% 

 

 

 

Efter spaltning:  

 

 

                 50% 50% 

 

 

 

Figur 2: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur 2 illustrerer grafisk et eksempel på et driftsselskab (Driftsselskab 

ApS), der bliver ophørsspaltet i 2 nye selskaber (Driftsselskab 2 ApS og Driftsselskab 3 

 
13 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id430a429a-8468-439f-9b51-
046c36a2c101 

Driftsselskab ApS 

Holding A 

Holding A 

Driftsselskab 2 

ApS 

Driftsselskab 3 

ApS 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id430a429a-8468-439f-9b51-046c36a2c101
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id430a429a-8468-439f-9b51-046c36a2c101
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ApS), hvormed det oprindelige driftsselskab så ophører. Dette medfører at samtlige 

aktiver og passiver i det ophørende selskab bliver fordelt ud på de 2 nye selskaber. Det 

er, som ved grenspaltning, ikke et krav at den/de delte aktiviteter udgør en selvstændig 

gren, som kan fungere for egne midler. Ophørsspaltning er, modsat ovenstående 

illustration, oftest anvendt i tilfælde hvor der er 2 aktionærer af ét holdingselskab, som 

beslutter at spalte det fælles holdingselskab til hvert deres respektive holdingselskaber.  

 

Det skal bemærkes, at ejerforholdet af kapitalandelene i det fælles holdingselskab skal 

forholdes uændret. En ophørsspaltning på Holding niveau vil se ud som følgende: 

 

Før spaltning: 

     

 

 

         100% 

 

 

 

Efter spaltning: 

 

 

              50%     50% 

 

 

Figur 3: Egen tilvirkning 

  

Driftsselskab ApS 

Holding A 

Holding B 

Driftsselskab ApS 

Holding C 
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3.2 Grenspaltning 
 

En grenspaltning er et alternativ til den oftest anvendte ophørsspaltning. En 

grenspaltning er en spaltningsform, som i alt sin enkelthed går ud på at udspalte 

”grene” af aktiviteter i et givent selskab ud til én eller flere andre selskaber. 

Grenspaltning anvendes blandt andet i scenarier, hvor et selskab har en 

udlejningsejendom, som ønskes fjernet fra den øvrige aktivitet. Derfor kan man 

grenspalte ejendommen, og holde driften af denne adskilt fra den øvrige aktivitet. Dette 

vil sænke finansieringsbehovet for en eventuel fremtidig køber, samtidig med det vil 

sikre en mulig pensionsopsparing for sælger. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis den 

udspaltede del kan isoleres og samtidig kan fungere som en selvstændig gren. Der er som 

udgangspunkt fri adgang til at placere ejendommen enten i det indskydende eller i et af 

de modtagende selskaber afhængig af ønsker. Dette gælder uanset om det er en 

udlejningsejendom, eller en ejendom der har været anvendt af virksomheden selv, til 

brug for den aktivitet ejendommen nu ønskes adskilt fra. Der vil skulle en konkret 

vurdering til, hvis fast ejendom i visse tilfælde ikke kan adskilles fra 

virksomhedsgrenen.14  

 

En grenspaltning kan illustreres således: 

 

Før spaltning: 

     

 

 

 50%                   50% 

 

 

 
14 Den juridiske vejledning 2016-1 
C.D.6.2.3.1 Gren af en virksomhed 
Indhold 

Driftsselskab ApS 

Holding A Holding B 
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Efter spaltning:  

 

 

         50%              50%   50%       50% 

 

 

 

Figur 4: Egen tilvirkning 

Figur 4 illustrerer grafisk et eksempel på 2 holdingselskaber (Holding A og Holding B) der 

vælger at foretage en grenspaltning, ved at overføre dele af aktiverne over til et nyt 

driftsselskab uden at det indskydende selskab ophører. Ejerforholdet ændrer sig ikke i 

eksemplet på trods af spaltningen. Holdingselskaberne ejer nu hver især 50% af 

kapitalandelene i begge selskaber, hvor aktiviteten er fordelt imellem. 

Jf. FUL § 15a, stk. 3 skal de aktiver og passiver der overføres til det modtagende selskab 

(driftsselskab 2 ApS) udgøre en gren af en virksomhed, i de tilfælde hvor det 

indskydende selskab (driftsselskab ApS) ikke ophører. En selvstændig gren af en 

virksomhed beskrives nærmere i FUL § 15c, stk. 2 ”Ved tilførsel af aktiver forstås den 

transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller 

flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter 

i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og 

passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør 

en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne 

midler.” 

Skatteministeriets Departement, som blandt andet varetager opgaver vedrørende 

lovgivning, skatte- og samfundsøkonomi og ministerbetjening, har også udtalt sig om 

hvordan en gren af en virksomhed skal forstås på baggrund af FUL § 15a, stk. 3 og 15c, 

stk. 2. Departementet opfatter lovgivningens beskrivelse således ”at der skal være tale 

om en materielt identificerbar enhed i selskabet, og at vurderingen heraf baserer sig på 

forholdene, inden den påtænkte opdeling gennemføres.” Det er departementets 

Holding A Holding B 

Driftsselskab ApS 
Driftsselskab 2 

ApS 
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opfattelse, at der ikke skal lægges vægt på hvorledes grenen kan fungere ved hjælp af 

egne midler, men snarere vurderes ud fra en organisatorisk synsvinkel.15 

 

3.3 Krydsspaltning 
 

Krydsspaltning sker yderst sjældent og vil betragtes som en meget særlig situation. En 

krydsspaltning opstår i de situationer, hvor modtagende selskab opstår som led i en 

anden fusion eller spaltning, som endnu ikke er gennemført. Hvis der opstår en 

krydsspaltning, skal dette fremgå af spaltningsplanen, eller hvis denne er fravalgt, af 

generalforsamlingsreferatet hvor der tages beslutning om at spaltningen skal 

gennemføres.  

 

3.3.1 Eksempel på krydsspaltning med ophørsspaltning 

 

Driftsselskab A etableres ved at Driftsselskab B indgår i en ophørsspaltning. Ved siden af 

denne spaltning skal Driftsselskab C spaltes over til Driftsselskab A. Den korrekte 

rækkefølge i dette tilfælde vil være først at spalte Driftsselskab B, og i tidsmæssig 

forlængelse heraf skal Driftsselskab C spaltes over til Driftsselskab A. 

 

3.3.2 Eksempel på krydsspaltning med grenspaltning 

 

Driftsselskab D skal grenspaltes over til Driftsselskab C. Driftsselskab C er dog ikke 

etableret endnu, da dette selskab opstår som følge af fusion mellem Driftsselskab A og 

Driftsselskab B. Den korrekte rækkefølge i dette tilfælde vil være først at fusionere, og 

derefter foretage grenspaltning. 

 

  

 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945267 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945267
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3.4 Fordele og ulemper ved grenspaltning kontra ophørsspaltning 
 

Der er mange fordele og ulemper ved at gennemføre en spaltning. En af fordelene ved 

grenspaltning er, at man kan tage eventuelle underskud vedrørende den selvstændige 

gren med ned i det modtagende selskab, dog med undtagelse af hvis der sker mere end 

50% skifte i ejerkredsen. Ved ophørsspaltning fordeles eventuelle underskud til de nye 

selskaber, men disse kan kun anvendes af selskaber, som indgik i sambeskatningskredsen 

da underskuddene opstod. 

En anden fordel ved grenspaltning er, at man sparer omkostninger til omprioritering og 

stempel ved ejendomme, der forbliver i det eksisterende selskab.   

Andre fordele ved grenspaltning kunne være følgende: 

• Ansættelseskontrakter og øvrige kontrakter ikke skal overdrages 

• Det er muligt at give kontantvederlag ifm. spaltningen 

• Forberedelse til et muligt generationsskifte 

• Opdeling af aktiviteter 

• Kan anvendes til slagsmodning af gode aktiviteter (forbedret resultat). 

 

Ulemper ved grenspaltning kontra ophørsspaltning er, at de er vanskelige at foretage 

uden tilladelse fra SKAT, grundet bl.a. grenkravet, samt at det er vanskeligt at opgøre 

grenkravet. Det er også en ulempe, at der ikke er mulighed for at opdele 

aktionærkredsen i det oprindelige selskab. Dette kan kun lade sig gøre ved 

ophørsspaltning.  
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4. Skattepligtig spaltning  

 

Selvom de fleste måske vil foretrække en skattefri spaltning, kan man ikke komme uden 

om muligheden ved at vælge en skattepligtig spaltning. Udgangspunktet for en spaltning 

vil altid være skattepligt for både det indskydende og de modtagende selskaber. Denne 

beskatning kaldes realisationsbeskatning. Realisationsbeskatning går i al sin enkelthed 

ud på, at det indskydende selskab skal beskattes af de indskudte handelsværdier, hvor 

det modtagende selskab modsvarende får et regnskabs- og skattemæssigt 

afskrivningsgrundlag svarende til den modtagende handelsværdi. En skattepligtig 

spaltning kan ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft. 

En skattepligtig spaltning kan være aktuel eller relevant i de situationer, hvor 

handelsværdien ligger omkring samme værdi som de skattemæssige nedskrevne værdier. 

Det kunne også være relevant i de situationer, hvor man har skattemæssige underskud 

til fremførsel fra tidligere år, som kan eliminere afståelsesbeskatningen. Man skal dog 

være opmærksom på, at underskud og kildeartsbegrænsede tab fra tidligere indkomstår 

i det indskydende selskab, ikke kan anvendes fremadrettet i det modtagende selskab. 

Med andre ord vil underskud til fremførsel og kildeartsbegrænsede tab fra tidligere år gå 

tabt, hvis ikke disse underskud udnyttes i forbindelse med selve spaltningen. Dette kan 

undgås hvis man i stedet vælger at foretage en grenspaltning og ikke en ophørsspaltning, 

da det indskydende selskab så fortsat vil eksistere. Udover muligt tab af underskud fra 

tidligere år, kan underskud i de modtagende selskaber også blive begrænset ved 

ændringer i ejerkredsen jf. SEL § 12D.16 

 

Ved en skattepligtig grenspaltning skal det indskydende selskab afståelsesbeskattes på 

overdragelsestidspunktet. Som betaling for overdragelsen modtager det indskydende 

selskab kapitalandele i det modtagende selskab samt et eventuelt kontantvederlag. Hvis 

denne overdragelse skal opfylde spaltningsdefinitionen, skal det indskydende selskab 

videreoverdrage kapitalandelene fra det modtagende selskab til kapitalejerne i det 

indskydende selskab. Denne overdragelse vil blive betragtet som udbytte for 

 
16 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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kapitalejerne set fra et skattemæssigt synspunkt. Hvis kapitalejerne er fysiske personer, 

vil de blive beskattet af hele vederlaget som aktieindkomst. Hvis kapitalejerne er 

juridiske personer, vil udbyttet være skattefrit hvis der er tale om 

koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier eller unoterede porteføljeaktier. Der kan 

således både ske beskatning hos det indskydende selskab samt hos kapitalejerne.17 

 

Ved en skattepligtig ophørsspaltning vil der ske likvidationsbeskatning af det 

indskydende selskab. I det indskydende selskab vil der ske afståelsesbeskatning i 

forbindelse med selve overdragelsen af det ophørende selskabs aktiver og passiver. Det 

er altså overdragelsestidspunktet der afgør, hvornår afståelsesbeskatningen skal falde. 

Kapitalejerne i det ophørende selskab vil blive beskattet som afståelse af kapitalandele 

efter aktieavancebeskatningslovens regler herom. Afståelsessummen udgør værdien af 

de kapitalandele samt vederlag kapitalejerne har modtaget i forbindelse med 

spaltningen. I selve aktieavancen kan anskaffelsessummen af kapitalandelene modregnes 

afståelsessummen. Det fremgår af SEL § 2D, stk. 418 at, i det tilfælde hvor aktionærerne 

i det indskydende selskab modtager vederlag i andet end aktier i det ophørende selskab, 

skal dette beskattes som udbytte, hvis det er tilfældet at aktionærerne har ejerandele i 

det modtagende selskab eller koncernforbundne selskaber efter spaltningen er 

gennemført. 

 

4.1 Model over skattepligtig spaltning19 

Skattepligtig spaltning  

(ej foretages med 
tilbagevirkende kraft) 

 

Aktionær 

Fortsættende selskab 
(modtagende) 

Ophørende selskab 
(indskydende)  

Beskatning Ophørsspaltning 

Salgssum til 
handelsværdi. 
Aktieavancebeskatning 
på tidspunkt for 
vedtagelsen. Skattefrit 
hvis aktionær er selskab 

N/A Beskatning af 
avancer på aktiver 
v/salg 

 
17 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
18 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
19 PWC Kompendium – vejen til det store bælte i revision 2018 
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og ejer 10% eller derover 
af selskabet + 
almindelige betingelser 
for udbytte 

Grenspaltning 

Anses at have modtaget 
udbytte fra indskydende 
selskab svarende til 
handelsværdien.  

Hvis selskab 
Skattefrit ved ejerskab på 
10% eller derover + 
almindelige betingelser 
for udbytte 

Hvis person 
Aktieindkomst 

Underskud, herunder 
sambeskatning 

N/A Kun eksisterende selskab 

Tidligere underskud, hvis ej 
sambeskatning, bevares og 
bliver særunderskud. Dog 
underskudsbegrænsning hvis 
mere end 50 % af kapitalen 
eller stemmerne skifter 
aktionær. 

Nystiftet/eksisterende 

Fremadrettet opstår 
sambeskatning med 
moderselskab, hvis kravene 
hertil opfyldes. 

Ophørsspaltning 

Mister egne 
underskud, som ved 
likvidation. 

 

Grenspaltning 

Bevarer egne 
underskud 

Anskaffelsessum Ophørsspaltning 
Handelsværdi 
(aktieindkomst) 

 

Grenspaltning 
Handelsværdi af spaltet 
gren. (aktieindkomst) 

Aktiver og forpligtelser 
overtages til handelsværdi. 

Ophørsspaltning 
N/A 

 

Grenspaltning 
Handelsværdi af de 
ikke-udspaltede 
aktiver og 
forpligtelser. 

Anskaffelsestidspunkt Tidspunkt for 
vedtagelsen 

N/A N/A 
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5. Skattefri spaltning 

 

En skattefri spaltning kan foretages både med og uden tilladelse fra SKAT. Lovgrundlaget 

for skattefri spaltning med og uden tilladelse er beskrevet i fusionsskattelovens 

henholdsvis § 15a og 15b. 

Før man beslutter at gennemføre en omstrukturering, kan det være en fordel at søge 

tilladelse hos SKAT, for at sikre at den skattefrie spaltning ikke senere hen bliver 

skattepligtig grundet eventuelle fejl eller mangler. Det er dog ikke sikkert at SKAT 

vælge at give tilladelse, specielt ikke i tilfælde hvor der er mistanke om 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

 

5.1 Skattefri spaltning med tilladelse 

 

For at gennemføre en skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT, er der en række 

krav/betingelser som skal være opfyldt. 

• Generelt skal der foreligge forretningsmæssige begrundelser for den skattefrie 

spaltning, så SKAT kan afskrive sandsynlighed for skatteunddragelse. 

• Hvis man ønsker at gennemføre en skattefri grenspaltning, og har til hensigt at 

frasælge grenen indenfor 3 år, skal dette fremgå af ansøgningen. Det vil sige, at 

man intet holdingkrav har. Holdingkravet gælder kun selskabsaktionærer og ikke 

personlige aktionærer.20 

• Ved spaltninger hvor der er usikkerhed omkring forholdet mellem aktiver og 

passiver, vil det være et krav at søge SKAT om tilladelse.21 Dette gælder ligeledes 

ved usikkerhed om opfyldelse af grenkravet. Det er en betingelse for en spaltning, 

at forholdet mellem de aktiver og forpligtelser, der overdrages til det 

modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det 

indskydende selskab jf. FUL § 15a, stk. 2, 3. pkt. 

 
20 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243 
21 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243
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• Anmeldelseskrav fra SKAT. 

• Overholdes anmeldelseskravene ikke, risikerer spaltningen at blive skattepligtig. 

 

5.1.1 Ansøgning om tilladelse hos skattestyrelsen 

 

Når man ønsker at søge om tilladelse til at gennemføre en skattefri spaltning hos SKAT, 

kan man søge både før og efter spaltningen er gennemført. Det er sågar muligt at opnå 

tilladelse til skattefri spaltning, hvor spaltningen allerede er gennemført efter reglerne 

om skattefri spaltning uden tilladelse. 

Selve ansøgningen til SKAT skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af da faktiske 

forhold og den forretningsmæssige begrundelse for ønsket om spaltning. Ved 

grenspaltning skal der naturligvis også redegøres herfor. Udover selve ansøgningen skal 

følgende fremsendes: 

• Det indskydende selskabs balance før spaltningen. 

• De modtagende selskabers balancer før spaltning (hvis til eksisterende). 

• Overtagne aktiver og passiver. 

• Eventuelle reguleringer. 

• Åbningsbalancen for de modtagende selskaber. 

• Balancen for det indskydende selskab efter spaltningen (hvis ikke 

ophørsspaltning). 

• Oplysninger om eventuelle sikkerhedsstillelser, kautioner mv.22 

  

 
22 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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5.1.2 Model over skattefri spaltning med tilladelse23 

Skattefri spaltning 
med tilladelse 

 

Aktionær 

Modtagende 
selskab  

Indskydende selskab  

Beskatning Vederlag i aktier 

Ingen (udskydelse af 
avancebeskatning pga. 
vederlag i aktier) 

Kontantvederlag 

Salgssum til handelsværdi 

Ophørsspaltning 

• Aktieavance 

Grenspaltning 

• Udbyttebeskatning, men 
aktieavance (0) hvis 
aktionær er selskab og er 
berettiget til at modtage 
skattefrit udbytte 

N/A N/A 

Underskud, herunder 
sambeskatning 

N/A Underskud kan ikke 
fremføres i det eller 
de modtagende 
selskaber, 
medmindre der 
spaltes til 
eksisterende 
selskaber, der deltog i 
sambeskatningen, da 
underskuddet opstod. 
Er dette tilfældet, kan 
underskud anvendes i 
det eller de 
modtagende 
selskaber.   

 

 

Ophørsspaltning 

Underskud og 
kildeartsbegrænsede 
tab bortfalder. Kan dog 
anvendes inden for den 
eksisterende 
sambeskatning hvis 
optjent inden for 
kredsen. 

Grenspaltning 

Bevarer egne 
underskud (bliver 
særunderskud i en evt. 
fremtidig 
sambeskatning med 
modtagende selskab) 

 

Kildeartstab kan ikke 
anvendes af 
modtagende selskab. 

Anskaffelsessum Succession i ansk.sum 

Særligt v/gren 

Oprindelig ansk.sum fordeles 
på aktier i hhv. indskydende og 
modtagende selskab 

Succession i 
modtagne aktivers og 
passivers 
skatteværdier 

Gren - resten af træet 
fortsætter uændret. 

Anskaffelsestidspunkt Succession i ansk.tidspunkt Succession i 
ansk.tidspunkt 

N/A 

 

 
23 PWC Kompendium – vejen til det store bælte i revision 2018 
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5.2 Skattemæssige konsekvenser af en skattefri spaltning 
 

5.2.1 Succession 

Den væsentligste konsekvens ved skattefri spaltning står beskrevet i FUL § 8, og det er 

den skattemæssige succession. Succession betyder i denne forbindelse, at den der 

erhverver f.eks. nogle aktiver, indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Mere 

konkret går den skattemæssige succession ud på, at det modtagende selskab ved 

overdragelsen af det indskydende selskabs aktiver og passiver, overtager de indskudte 

værdier til den værdi de oprindeligt er anskaffet til af det indskydende selskab. Dette 

betyder ligeledes, at de skattemæssige af- og nedskrivninger der er foretaget i dets 

levetid, anses for at være foretaget i det modtagende selskab. Dette medfører at det 

modtagende selskab ikke beskattes af eventuel avance ved overdragelsestidspunktet af 

disse værdier, men i stedet ved dets oprindelige anskaffelsessum.24 Dette gør sig også 

gældende i aktivets erhvervelseshensigt. Hvis det indskydende selskab anses for at have 

erhvervet aktivet i spekulationsøjemed, vil det modtagende selskab også anses for at 

have anskaffet aktivet i spekulationsøjemed.25 Ovenstående formulering er set ud fra de 

skattemæssige værdier og ikke de regnskabsmæssige værdier.  

For det indskydende selskab betyder en successionsoverdragelse, at der ikke sker 

ophørsbeskatning (ved ophørsbeskatning) eller afståelsesbeskatning (ved grenspaltning). 

For kapitalejeren har den skattemæssige succession dog nogle få konsekvenser. Disse er 

følgende: 

 

5.2.1.1 Ophørsspaltninger 

 

• Ved spaltninger der vedtages fra 20/11 2013 anses kontante udligningssummer for 

udbytte, hvis aktionæren efter spaltningen ejer kapitalandele i et af de 

indskydende eller modtagende selskaber, eller i selskaber som er 

koncernforbundne med de omhandlende selskaber.26 

 
24 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385 
25 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
26 FUL § 9 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385
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• Før 20/11 2013 ville den dertil svarende del af kapitalandelene i en 

udligningssum, blive anset for afhændet til handelsværdi på det tidspunkt, hvor 

der blev truffet beslutning om gennemførelse af spaltningen. Afståelsen ville 

være blevet beskattet efter de almindelige regler herom, hvorfor det vil have 

betydning om kapitalejeren er en fysisk eller juridisk person. Dette scenarie vil 

fremover stadig gøre sig gældende, hvis kapitalejeren udtræder helt af 

koncernen. 

 

5.2.1.2 Grenspaltning 

 

• Kontante udligningssummer anses som udbytte fra det indskydende selskab og 

beskattes efter reglerne herom. 

• Bestemmelsen fra 20/11 2013 finder også anvendelse ved grenspaltninger, hvor 

aktionæren ligeledes efter spaltningen ejer kapitalandele i et af de omhandlende 

selskaber. Kapitalandelene anses for anskaffet samme tid som kapitalandelene i 

det indskydende selskab. 

• Anskaffelsessummen i både det indskydende og det modtagende selskab af grenen 

fordeles ud fra den oprindelige anskaffelsessum. Hvis det indskydende selskab 

ingen gæld har, og grenspalter 40% af selskabets aktiver, vil disse 40% have en 

anskaffelsessum på 40% af den samlede anskaffelsessum da aktiverne blev 

erhvervet. Det er altså ikke kursværdien som fastsætter anskaffelsessummen. 

 

5.2.2 Tilbagevirkende kraft 

 

Spaltningsdatoen og skæringsdatoen for de modtagende selskaber skal være den samme. 

Hvis der sker ny stiftelse af et selskab hos et af de modtagende selskaber, vil 

skæringsdatoen være den samme som datoen for åbningsbalancen. Sker spaltningen til 

allerede eksisterende selskaber, vil skæringsdatoen være den første dag i regnskabsåret 

(1/1 hos selskaber der har regnskabsår i takt med kalenderår). Som tidligere beskrevet, 

skal en spaltningsplan være underskrevet af de omfattende selskaber i det år, hvor 

spaltningen vedtages og gennemføres jf. SLL § 255, stk. 4. Af den årsag kan en spaltning 

som udgangspunkt maksimalt ske med 12 måneders tilbagevirkende kraft. Kun hvor det 
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indskydende selskab har en regnskabsperiode på mere end 12 måneder, vil det være 

muligt at spalte med mere end 12 måneders tilbagevirkende kraft. 

 

5.2.3 Sambeskatning 

 

Hvis der ved gennemførelsen af en spaltning sker ind- eller udtræden af koncernforhold, 

og dermed også sambeskatning, vil spaltningsdatoen være datoen for vedtagelsen og 

ikke skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Tanken med dette er at 

man vil forhindre at der overføres indkomst fra skæringsdatoe,n og frem til vedtagelsen 

af spaltningen ud af koncernen. I tilfælde hvor der ved en ophørsspaltning fordeles 

aktivitet mellem to forskellige sambeskatningskredse, vil man skulle lave delopgørelser 

over resultat i perioden for indtræden i de forskellige kredse. På den måde forsøger man 

at holde resultatet indenfor sambeskatningsperioderne separate og adskilte. 

 

5.2.4 Underskudsbegrænsning 

 

Underskudsbegrænsning er også et væsentligt punkt, når man kigger på de 

skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning. Reglerne herom står beskrevet i 

FUL § 8, stk. 6 og 7. 

Underskudsbegrænsningen kan deles op i 4 underpunkter. 

 

5.2.4.1 Underskud i spaltningsåret 

 

Udgangspunktet er at underskud der er opstået i perioden fra skæringsdatoen og frem til 

datoen for spaltningens gennemførsel, tages med i det modtagende selskabs 

indkomstopgørelse i spaltningsåret. Dog kan hele underskuddet ikke anvendes, da der 

sker begrænsning i det modtagende selskab. Den skattepligtige indkomst i det 

modtagende selskab kan ikke nedbringes til et beløb mindre end selskabets positive 

nettokapitalindtægter.27 Der opstår dog fuld underskudsbegrænsning i de tilfælde, hvor 

 
27 SEL § 12 D, stk. 1 



Matti Christensen   HD(R) Afhandling 2020   CBS 

Side 29 af 80 
 

det indskydende selskab er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på 

vedtagelsestidspunktet.28 Underskudsbegrænsningen finder ikke anvendelse i de 

tilfælde, hvor de involverede selskaber er koncernforbundne fra skæringsdatoen og frem 

til vedtagelsesdatoen. 

 

5.2.4.2 Underskud fra tidligere indkomstår 

 

Udgangspunktet for underskud der er opstået i tidligere indkomstår er, at det ikke kan 

fradrages i det modtagende selskabs indkomstopgørelse. 

 

5.2.4.3 Underskud i det indskydende selskab 

 

Hvis der er tale om ophørsspaltning, vil underskud i det indskydende og ophørende 

selskab kunne fradrages i fremtidig skattemæssige overskud, i de selskaber som har 

indgået i sambeskatning med det ophørende selskab. Det gælder dog kun de underskud, 

som er opstået i sambeskatningsperioden.  

Ved grenspaltning bliver det indskydende selskab ikke opløst, og kan derfor stadig 

anvende egne underskud til fremførsel i egen eller sambeskattede selskabers 

skattemæssige overskud.  

 

5.2.4.4 Underskud i det modtagende selskab 

 

Hvis det modtagende selskab er et allerede etableret selskab, kan det modtagende 

selskab ikke anvende egne underskud fra tidligere år ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Dette er dog en undtagelse hvis det indskydende og det 

modtagende selskab var sambeskattede inden spaltningen. Det modtagende selskabs 

egne underskud kan fortsat modregnes i en eventuel tidligere sambeskatningskreds, men 

ikke i det modtagende selskabs egen skattepligtig indkomst, da det modtagende selskab 

vil være udtrådt af sambeskatningen. 

 

 
28 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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5.3 Skattefri spaltning uden tilladelse 

 

Hvis man ikke ønsker at søge tilladelse hos SKAT, kan man også foretage en skattefri 

spaltning uden tilladelse. Som nævnt i indledningen blev denne mulighed vedtaget ved 

lov nr. 343 af 18/4 2007. Formålet var at gøre det lettere for virksomhederne at 

foretage en skattefri spaltning, ligesom dette har været tanken bag tilsvarende 

omstruktureringsmodeller. 

For at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, er der en række 

krav/betingelser som skal være opfyldt, ligesom ved skattefri spaltning med tilladelse. 

Disse krav/betingelser findes i FUL § 15a, stk. 1, pkt. 4-8 samt § 15b, stk. 7-8. Øvrige 

betingelser, udover denne lovgivning, er tilsvarende som ved skattefri spaltning med 

tilladelse. De skattemæssige konsekvenser omkring succession, tilbagevirkende kraft, 

underskudsfremførsel og tabsfremførsel er ligeledes som beskrevet i afsnittet ovenfor. 

Skattefri spaltning uden tilladelse adskiller sig dog på de subjektive betingelser. Ved 

denne omstruktureringsmodel stilles der nemlig ikke krav til den forretningsmæssige 

begrundelse, hvilket vil sige at skattetænkning godt kan være et formål.  

 

5.3.1 Værnsregler 

 

For at forhindre skatteunddragelse eller skatteundgåelse har man indført nogle 

værnsregler.29 En værnsregel er et juridiske begreb eller udtryk for en regel, der skal 

beskytte en anden regel. Med andre ord er det en udvidelse af anvendelsesområdet for 

en anden regel. Værnsregler vedrørende skattefri omstrukturering er udformet, så de 

kan varetage de samme hensyn, som påses i tilladelsessystemet, og som ligger bag de 

vilkår der stilles i tilladelsespraksis.30 Dette kunne blandt andet vedrøre en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse, der egentlig bliver benyttet til at afstå aktier eller 

aktiver skattefrit og dermed undgåelse af avancebeskatning. 

 

 
29 FUL § 15a 
30 PowerPoint ”Værnsregler ved omstrukturering uden tilladelse” 
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5.3.2 Historisk gennemgang af værnsregler 

 

5.3.2.1 ”Det objektive spor”, L110A (2006-07), Udbytteloftet 

 

I forbindelse med lovændringen ”Det objektive spor”, L110A (2006/2007) indførte man 

et udbytteloft. Dette udbytteloft skal forhindre at man indenfor en periode på 3 år efter 

gennemførslen af en skattefri omstrukturering, tømmer det modtagende selskab for 

værdi ved at vedtage udbytteudlodning. Udbytteudlodning er skattefrit mellem 

selskaber. En større udlodning vil reducere værdien af aktierne i det modtagende 

selskab, hvilket gør at de kan sælges med lavere skattepligtig avance. En større 

udlodning vil svare til udlodning af mere end det ordinære resultat jf. årsrapporten i det 

selskab der er pålagt udbyttebegrænsningen. Af denne årsag vedtog man, at 

skattefriheden fortabes hvis én af følgende handlinger blev overskredet: 

• Udloddes for store udbytter fra det modtagende selskab. 

• Kapitalnedsættelse i det modtagende selskab med efterfølgende udlodning. 

• Det modtagende selskab yder store koncerntilskud.31 

 

5.3.2.2 ”Reparationspakken”, L23 (2008-09), Skærpet krav til udbytteloft 

 

Den 3/12 2008 blev ”Reparationspakken” L23 (2008/2009) præsenteret. Her valgte man 

at skærpe udlodningsloftet til, at man fortsat kan udlodde sit ordinære resultat, dog 

med undtagelse af modtagende skattefrie udbytteindtægter og aktieavancer. Årsagen til 

denne skærpelse var at modtagende skattefrie udbytter fra datterselskaber, 

regnskabsmæssigt, indgår som en del af det ordinære resultat i moderselskabet. Man har 

derfor kunne tømme datterselskabet og derefter, på lovlig vis, kunne udlodde udbytte 

fra det modtagende selskab uden at bryde reglerne om udbyttebegrænsning, selvom 

dette har været i strid mod formålet bag. 

 

 
31 PowerPoint ”Værnsregler ved omstrukturering uden tilladelse” 
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5.3.2.3 ”Forårspakke 2.0”, L202 (2008-09), holdingkravet 

 

Forårspakkens primære ændring var, at der blev indført skattefritagelse af gevinst og 

tab på datterselskabsaktier. Dette betyder at et eventuelt skattemæssigt overskud, ikke 

skal indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos moderselskabet. Dette gælder 

ligeledes for udbytter og koncerntilskud uanset ejertid. 

Af ovenstående årsager var det derfor nødvendigt at indføre nye værnsregler. Dette 

førte til en erstatning af udbyttebegrænsningen med holdingkravet. 

Holdingkravet går ud på, at de selskaber der efter en skattefri spaltning ejer mindst 10% 

af aktierne/anparterne i et af de deltagende selskaber, ikke må afstå deres andele i det 

pågældende eller de efterfølgende 3 år fra spaltningsvedtagelsen. Kravet gælder kun 

selskaber, da det kun er selskaber der kan afstå deres andele skattefrit. Årsagen til at 

der er en grænse på 10% ejerskab er, at ejerandele under 10% klassificeres som 

porteføljeaktier, hvor der gælder andre regler omkring skattefrihed. 

Undtagelsen til ovenstående er ved afståelse i forbindelse med en ny skattefri 

omstrukturering, og hvor der udelukkende sker vederlæggelse med kapitalandele og ikke 

en kontant vederlagssum. I dette tilfælde anses kapitalandelene nemlig ikke som 

afstået. Restløbetiden for holdingkravet overføres til de deltagende selskaber i den nye 

omstruktureringsmodel.32 

  

 
32 Bogen ”Omstrukturering” – Skatteregler i praksis s. 102 
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Undtagelsen kan illustreres således: 

Holding A har været involveret i en skattefri ophørsspaltning, og har modtaget andele i 

Driftsselskab ApS. Efter 1 år ønsker Holding A at ophørsspalte Driftsselskab ApS til 

Driftsselskab B ApS og Driftsselskab C ApS efter reglerne om skattefri ophørsspaltning 

med tilladelse, hvorfor der ikke opstår nyt holdingkrav. Restløbetiden på 2 år overtages 

derfor af de 2 modtagende selskaber. 

Før: 

 

 

               3 års holdingkrav   

      100%    

 

 

 

 

 

Efter: 

 

 

             2 års holdingkrav             2 års holdingkrav 

                 50%              50% 

 

 

 

Figur 5: Egen tilvirkning 

Holding A 

Driftsselskab 

ApS 

Holding A 

Driftsselskab 

B ApS 

Driftsselskab 

C ApS 
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5.3.2.4 Model over tidshorisont for lovændringer 

 

Figur 6: Fra undervisning 

 

5.3.3 Aktionærdeltagelse 

 

For at kunne benytte reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse stilles der krav til, 

jf. reglerne i FUL § 15a, stk. 1, 8. pkt., at der ikke kan gennemføres en spaltning uden 

tilladelse, hvis det indskydende selskab har flere end én kapitalejer, og en eller flere af 

disse kapitalejere har ejet aktierne i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet 

af stemmerne, hvis selskabsdeltageren samtidig modtager aktier i det modtagende 

selskab og tilmed kommer til at råde over flertallet af stemmerne. Kravet dækker dog 

ikke over om samtlige aktier er ejet i 3 år. Man skal blot have været kapitalejer i disse 3 

år. Ved opgørelsen af hvorvidt der rådes over flertallet af stemmerne finder 

ligningslovens § 2, stk. 2 anvendelse, hvorfor nærtståendes kapitalandele også 

medregnes.33 

Bestemmelserne ovenfor er en værnsregel der har til formål at sikre, at 

spaltningsredskabet ikke anvendes som et alternativ til et skattepligtig salg af 

 
33 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679
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aktivitet.34 Det kunne f.eks. være en situation, hvor en køber af et selskab indskyder 

den aftalte købesum i selskabet som en kapitalforhøjelse, hvorefter en spaltning 

gennemføres i det omtalte selskab, og hvor kun køberen vederlægges med kapitalandele 

i det modtagende selskab. I dette tilfælde vil de oprindelige kapitalejere have opnået at 

overdrage virksomheden til køberen uden beskatning ved anvendelse af skattefri 

spaltning.35 Ejertiden af aktierne i det indskydende selskab udgør perioden fra 

anskaffelsen af aktierne og frem til spaltningsvedtagelsen.  

 

5.3.4 Grenspaltning af næringsaktier 

 

Der kan, jf. FUL § 15a, stk.1, 9. pkt., ikke ske skattefri grenspaltning uden tilladelse, 

hvis en kapitalejers andele i det indskydende selskab er næringsaktier og kapitalejeren 

samtidig kan modtage skattefrit udbytte fra det indskydende selskab såfremt 

vedkommende vederlægges med andet end aktier i de modtagende selskaber.  

Dette tiltag skal forhindre, at en kapitalejer der er skattepligtig ved afståelse af disse 

næringsaktier, ved anvendelse af grenspaltning opnår skattefrit udbytte, og dermed 

mindsket værdi af sine næringsaktier i det indskydende selskab. Den lavere værdi 

medfører en lavere avance ved et senere salg, og ville derfor anses som værende 

skattespekulation. Næringsaktier er omfattet af aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 17 

og defineres som aktier, der er erhvervet som led i handelsnæring. Handelsnæring 

betyder, at aktierne er erhvervet med videresalg for øje eller med henblik på at opnå 

gevinst ved videresalg.36 

 
34 Bogen ”Generationsskifte og omstrukturering” 
35 Bogen ”Omstrukturering ”skatteregler i praksis” 
36 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137816&#P17 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137816&#P17
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Figur 7: Fra undervisning 

 

5.3.5 Udenlandsk aktionær hjemmehørende uden for EU/EØS 

 

Det objektive regelsæt kan ikke finde anvendelse, hvis en kapitalejer med bestemmende 

indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningsloven (LL) § 2, er hjemmehørende i et 

land, der ikke er medlem af hverken EU eller EØS.37 Dette gælder ligeledes, hvis 

vedkommende er hjemmehørende i et land, der ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.38 

 

Figur 8: Fra undervisning 

 

 
37 FUL § 15a, stk. 1, 10. pkt. 
38 Bogen ”Generationsskifte og omstrukturering” 
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5.3.6 Handelsværdi 

 

Det er også en betingelse jf. FUL § 15b, stk. 2, 2. pkt., at værdien af de tildelte 

vederlagsaktier med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til 

handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Handelsværdien skal ske på 

baggrund af værdierne på spaltningsdatoen, og ikke fra sidste aflagte regnskab. Ved 

spaltning med kun én kapitalejer er disse regler mere lempelige, da formålet her ikke 

kan være interessesammenfald som følge af skævvridning af værdierne mellem 

aktionærerne. Reglerne herom er derfor vedtaget for at forhindre en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse bliver benyttet til denne skævvridning. 

 

5.3.7 Forholdet mellem aktiver og passiver 

 

En anden meget væsentlig betingelse for at kunne gennemføre en spaltning uden 

forudgående tilladelse, er at forholdet mellem aktiver og passiver, der overføres fra det 

indskydende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det modtagende 

selskab.39 Nedenfor viste model illustrerer hvorledes dette skal forstås. 

 

Figur 9: Fra undervisning 

I dette eksempel er forholdet af forpligtelserne 50% af de samlede aktiver i det 

indskydende selskab. Derfor skal forholdet af forpligtelserne i de modtagende selskaber 

ligeledes være 50%. Årsagen til dette hænger sammen med mange af de øvrige 

 
39 FUL § 15a, stk. 2, 3. pkt. 
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betingelser, nemlig at forhindre skattespekulation ved at reducere avance ved et senere 

salg af kapitalandelene. Dette kunne blandt andet ske ved at overføre en større gæld 

end hvad der overføres af aktiver. Det gælder tilsvarende i det indskydende selskab, 

som ikke kan tømmes for værdier og efterlades med en gæld, der overstiger det 

hidtidige forhold mellem aktiverne og passiverne.40 

 

5.3.8 Kontantvederlagsbegrænsning 

 

Selvom det er nævnt flere gang i opgaven, at der kan ske delvis vederlæggelse af aktier 

og kontantvederlag, gælder dette ikke for selskaber der ejer mindst 10% af 

selskabskapitalen i det indskydende selskab, ligesom det ikke gælder for 

koncernselskabsaktier eller skattefrie porteføljeaktier som er defineret i ABL § 4c. 

Denne betingelse står skrevet i fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 4. pkt., og har til 

formål at forhindre, at et skattepligtigt salg af aktiviteter i det indskydende selskab 

omgås med en skattefri spaltning, hvori en kontant udligningssum er skattefri eller lavt 

beskattet hos kapitalejerne i det indskydende selskab.41  

 

5.3.9 Oplysninger til skattestyrelsen 

 

Senest 1 måned efter vedtagelsen af spaltningen, skal følgende oplyses til 

skattestyrelsen: 

• Omstruktureringstypen 

• Vedtagelsesdatoen samt den skattemæssig virkningsdato 

• Oplysninger om det indskydende og modtagende selskaber 

• Information om spaltningen er foretaget indenfor- eller udenfor 

sambeskatningskredsen 

• Eventuelt information om modtaget underskud hos de modtagende selskaber 

 
40 PowerPoint fra undervisning ”Værnsregler ved omstrukturering uden tilladelse” 
41 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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Denne 1 månedsfrist er vigtig at overholde, da den skattefrie omstrukturering ellers kan 

afvises og ende med at blive skattepligtig.42 

 

5.3.10 Model over skattefri spaltning uden tilladelse43 

Skattefri spaltning  

uden tilladelse 

 

Aktionær 

Fortsættende 

selskab 

(modtagende) 

Indskydende selskab  

Beskatning Ingen (udskydelse af 

avancebeskatning pga. 

vederlag i aktier) 

Kontantvederlag 

Salgssum til handelsværdi 

Ophørsspaltning 

• Aktieavance 

Grenspaltning 

Udbytte, men aktieavance hvis 

aktionær er selskab og er 

berettiget til at modtage 

skattefrit udbytte 

N/A N/A 

Holdingkrav 3 år fra spaltningsvedtagelsen N/A N/A 

Underskud, herunder 

sambeskatning 

N/A Underskud kan ikke 

fremføres i det eller 

de modtagende 

selskaber, 

medmindre der 

spaltes til 

eksisterende 

selskaber, der deltog i 

sambeskatningen, da 

underskuddet opstod. 

Er dette tilfældet, kan 

underskud anvendes i 

det eller de 

modtagende 

selskaber.   

 

Hvis modtagne 

selskab er 

eksisterende selskab 

kan selskabet ikke 

fremføre egne 

underskud. Disse kan 

Ophørsspaltning 

Underskud og 

kildeartsbegrænsede 

tab bortfalder. Kan dog 

anvendes inden for den 

eksisterende 

sambeskatning hvis 

optjent inden for 

kredsen. 

Grenspaltning 

Bevarer egne 

underskud (bliver 

særunderskud i en evt. 

fremtidig 

sambeskatning med 

modtagende selskab). 

Skal fordeles efter en 

nøgle.  

 

 
42 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
43 PWC Kompendium – vejen til det store bælte i revision 2018 
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dog anvendes af 

andre inden for 

sambeskatningen. 

Selskabet kan ikke 

anvende underskud 

optjent inden for 

sambeskatningen 

forud for spaltningen. 

Kildeartstab kan ikke 

anvendes af 

modtagende selskab. 

Anskaffelsessum Succession i ansk.sum 

Særligt v/gren 

Oprindelig ansk.sum fordeles 

på aktier i hhv. indskydende og 

modtagende selskab 

Succession i 

skattemæssige 

aktiver og 

forpligtelser. 

N/A 

Anskaffelsestidspunkt Hvis person 

Nyt tidspunkt, dvs. anses som 

erhvervet på tidspunktet for 

vedtagelsen af spaltningen  

 

Hvis selskab 

Nyt tidspunkt, dvs. anses som 

erhvervet på tidspunktet for 

vedtagelsen af spaltningen 

Succession i 

ansk.tidspunkt på 

aktiver og forpligtelser 

Succession i 

ansk.tidspunkt på 

aktiver og forpligtelser 

 

 

5.4 Fordele og ulemper ved skattefri spaltning med og uden tilladelse 

 

Hvis der ingen forretningsmæssig begrundelse ligger bag ønsket om en skattefri 

spaltning, kan der kun foretages spaltning uden tilladelse. En forretningsmæssig 

begrundelse kunne være adskillelse af f.eks. en ejendom fra øvrig aktivitet. Dog er 

betingelserne ved en skattefri spaltning uden tilladelse, som også kan læses af 

ovenstående gennemgang, mere omstændige og giver lettere adgang til diskussion, 

særligt vedrørende kravene om handelsværdi og forholdet mellem aktiver og passiver. 

En anden primær problemstilling er grenkravet, som kan give problemer ved foretagelse 

af grenspaltning. Generelt vil man som rådgiver anbefale, at der hentes bindende svar 

fra Skattestyrelsen i disse tvivlstilfælde. Har man en forretningsmæssig begrundelse, vil 

man typisk anbefale den skattefrie spaltning med tilladelse, primært for at undgå 

holdingkravet, men i høj grad også for ikke at ende med en omgørelse af den skattefri 

spaltning til skattepligtig ved eventuelle overtrædelser. 
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6. Fusion, herunder typer af fusion 
 

Jeg vil i dette og de følgende afsnit komme nærmere omkring de selskabsretlige-, 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold ved en fusion, typer af fusion, forskellen på 

skattefri og skattepligtig fusion, herunder hvilke krav der skal være opfyldt for at kunne 

anvende reglerne om skattefri fusion, samt fordele og ulemper ved de forskellige 

modeller. Jeg vil ligeledes komme ind på de skattemæssige konsekvenser for 

kapitalejerne samt det indskydende og modtagende selskab.  

En fusion defineres jf. fusionsskattelovens (FUL) kapitel 1 § 1, stk. 3 således ”Fusion 

foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller 

sammensmeltes med dette”.44 

Fusion er en hyppig anvendt omstruktureringsmodel f.eks. ved større overdragelser, hvor 

finansieringen delvist sker ved vederlæggelse af aktier. Fusion er også et effektivt 

redskab til likvidation af overflødige selskaber og samling af aktiviteter. Sidst er fusion 

anvendeligt ved fremtidigt samarbejde, hvis ikke andre omstruktureringsmuligheder 

anvendes; tilførsel af aktiver, aktieombytning mv. 

En fusion består, som udgangspunkt og i de fleste tilfælde, af 2 eller flere selskaber der 

sammensmeltes til ét selskab, hvor aktionærerne af de ophørende (indskydende) 

selskaber får kapitalandele i det modtagende (fortsættende) selskab eller alternativt et 

kontantvederlag. Denne type fusion, hvor f.eks. 2 selskaber fusioneres over i et nyt 

selskab, kaldes også egentlig fusion.45 Dette kan illustreres således: 

 

Figur 10: Figur fra Erhvervsstyrelsen46 

 
44 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id8ebbcc97-294c-4a5c-b5b4-
45b601119453 
45 PWC Kompendium – vejen til det sorte bælte i revision 2018 
46 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id8ebbcc97-294c-4a5c-b5b4-45b601119453
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173382#id8ebbcc97-294c-4a5c-b5b4-45b601119453
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven
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Modsat egentlig fusion, kan man også foretage en uegentlig fusion. En uegentlig fusion 

udføres ved at fusionere et selskab over i et allerede eksisterende selskab. Der opstår 

dermed ikke etablering af et nyt selskab i forbindelse med fusionen.47  

 

Denne type fusion kan illustreres således: 

 

Figur 11: Figur fra Erhvervsstyrelsen 

En fusion kan ske både internt og eksternt i en koncern. Derudover findes der forskellige 

anvendelsesmetoder til fusionering. Disse metoder er lodret fusion, omvendt lodret 

fusion og vandret fusion.  

En lodret fusion opstår ved, at et eller flere ophørende datterselskaber opløses uden 

likvidation, ved at overdrage selskabets aktiver og passiver til moderselskabet, som ejer 

de ophørende selskaber 100%. Kapitalejere i det ophørende selskab skal som 

udgangspunkt have et vederlag for deres kapitalandele jf. SLL § 236. En undtagelse til 

dette, jf. SLL § 250, stk. 4, er en lodret fusion, hvor der ikke kan ydes vederlag for 

kapitalandelene i de ophørende selskaber, da det modtagende selskab i stedet modtager 

datterselskabets værdier.  

 

 

 

 

 

 
47 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven
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En lodret fusion kan illustreres således: 

 

 

Figur 12: Figur fra Erhvervsstyrelsen 

En næsten tilsvarende mulighed er en omvendt lodret fusion. En omvendt lodret fusion 

opstår ved at moderselskabet ophører uden likvidation ved at overdrage selskabets 

aktiver og passiver til datterselskabet. Ved en omvendt lodret fusion, skal der fastsættes 

et vederlag for kapitalandelene i det ophørende selskab. Vederlaget kan ske ved 

ombytning af kapitalandelene i det ophørende selskab med kapitalandelene i det 

fortsættende selskab. Denne type fusion anvendes typisk, hvis der f.eks. er væsentlige 

kontrakter eller licenser i datterselskabet, som indeholder vilkår om at kontrakten ikke 

kan overdrages eller eventuelt vil være svære at genforhandle.48 

 

 

 

 

 
48 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven
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En omvendt lodret fusion kan illustreres således: 

 

 

Figur 13: Figur fra Erhvervsstyrelsen 

Sidst kan der foretages en vandret fusion. En vandret fusion anvendes til at fusionere 

søsterselskaber internt i en koncern, men kan også anvendes til at fusionere eksternt 

med et selskab i en anden koncern. Dette ses ofte i tilfælde, hvor man ønsker 

samarbejde med en ekstern part. 

 

 En vandret fusion kan illustreres således: 

 

 

Figur 14: Figur fra Erhvervsstyrelsen 

I det tilfælde, hvor en kapitalejer både ejer kapitalandelene i det ophørende såvel som i 

det fortsættende selskab i forbindelse med en vandret fusion, kan der ikke ske 
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vederlæggelse i eksisterende kapitalandele i det fortsættende selskab, da kapitalejeren 

allerede ejer disse. I dette tilfælde må kapitalejeren enten modtage kontanter eller 

alternativt skal der foretages en kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab. Det er 

også muligt at foretage en kombination af disse 2 muligheder. Hvis der vælges at 

foretage en kapitalforhøjelse, skal man være opmærksom på at dette ikke kan ske til 

underkurs. Med andre ord er det et krav at de aktiver der overføres til det fortsættende 

selskab, har en økonomisk værdi på mindst det samme beløb som kapitalforhøjelsen 

udgør. Af denne årsag vil det derfor ikke være muligt at foretage en kapitalforhøjelse, 

hvis der er en negativ egenkapital i det ophørende selskab. Dette uanset om der er nok 

frie reserver i det fortsættende selskab.49 

 

6.1 Selskabsretlige forhold 

 

De selskabsretlige forhold vedrørende fusion fremgår af selskabslovens kapital 15.50 Ved 

begyndelsen af en fusion udarbejdes en fusionsplan af de centrale ledelsesorganer i de 

deltagende selskaber jf. Selskabsloven (SLL) § 237. Hvis der er tale om en fusion, hvor 

der alene deltager anpartsselskaber, kan de deltagende selskaber i enighed beslutte at 

fravælge fusionsplanen jf. SLL § 237, stk. 2. En sådan fusion kaldes en straksfusion, og 

ved en straksfusion skal en række af de oplysninger der ellers skal fremgå af en 

fusionsplan, i stedet fremgå af et generalforsamlingsprotokollat. Ved straksfusion er det 

dog et krav, at der samtidig erklæres for kreditorernes sikkerhed med en positiv 

kreditorerklæring. 

  

 
49 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven 
50 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-
63d6324ef530 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-63d6324ef530
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846#idc6c3c5e6-27b3-41cf-8379-63d6324ef530
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Hvis man fravælger fusionsplanen, er der dog nogle andre forhold der skal tages stilling 

til. F.eks. skal ledelsen oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, herunder 

væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og forpligtelser, fra balancedagen i sidste 

aflagte årsrapport og frem til vedtagelsesdatoen. Herudover skal der oplyses følgende: 

1. Anpartsselskabernes navne og binavne. 

2. Eventuelt vederlag for anparterne i de ophørende selskaber. 

3. Tidspunktet, hvorfra de anparter som eventuelt ydes som vederlag, giver ret til 

udbytte. 

4. Tidspunktet, hvor de indskydende rettigheder og forpligtelser skal anses for 

overgået (regnskabsmæssigt). 

5. Vedtægter jf. SEL § 28 og 29, hvis der dannes nyt selskab ved fusionen.51 

 

Hvis fusionsplanen ikke er fravalg, skal denne være underskrevet senest ved udløb af det 

regnskabsår, hvor fusionen skal gælde. I lovgivningen stilles der er række krav til 

indholdet i en fusionsplan: 

1. Selskabernes navne og binavne. 

2. Selskabernes hjemsted. 

3. Vederlag for kapitalandele i det ophørende selskab. 

4. Tidspunkt, hvor de vederlagte kapitalandele, giver ret til udbytte. 

5. Eventuelle rettigheder i det fortsættende selskab, der tillægges indehavere af 

kapitalandele og gældsbreve i de ophørende selskaber. 

6. Eventuelle andre foranstaltninger til punkt 5. 

7. Notering af de kapitalandele, der ydes som vederlag. 

8. Tidspunktet, hvor de indskydende rettigheder og forpligtelser skal anses for 

overgået (regnskabsmæssigt). 

9. Enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af selskabernes ledelse. 

10. Vedtægter jf. SEL § 28 og 29, hvis der dannes nyt selskab ved fusionen.52  

 
51 SLL § 248, stk. 3 
52 SLL § 237, stk. 3 
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Efter udarbejdet fusionsplan, skal det centrale ledelsesorgan i de deltagende selskaber 

udarbejde en fusionsredegørelse jf. SLL § 238. En fusionsredegørelse skal indeholde 

oplysninger om vederlaget for kapitalandelene i de ophørende selskaber, samt om 

vederlaget har været vanskeligt at fastsætte. Ligesom med fusionsplanen kan det 

vælges at fravælge fusionsredegørelsen ved enighed. Her forudsættes det ikke, at 

fusionen kun er bestående af anpartsselskaber jf. nedenstående oversigt. 

Hvis fusionsplan, fusionsredegørelse mv. er udarbejdet, skal disse ligge til rådighed for 

kapitalejerne senest 4 uger inden generalforsamlingen, hvor fusionen vedtages. Der er 

dog også en undtagelse i dette tilfælde, da kravet om at disse dokumenter skal ligge til 

rådighed senest 4 uger inden, ligeledes kan fravælges ved enighed. 

 

6.1.1 Dokumenter ved en fusion53 

 

Nedenfor vises en oversigt over de dokumenter der skal udarbejdes ved en fusion, 

afhængig af hvilke selskaber der indgår i fusionen. 

Dokument A/S + A/S A/S + ApS ApS + ApS 
Fusionsplan Ja Ja Nej *1 
Fusionsredegørelse Nej *1 Nej *1 Nej *1 
Mellembalance, hvis fusionsplan underskrevet efter 6 mdr.  Nej *1 Nej *1 Nej *1 
Fusionsregnskab  Nej*2 Nej*2 Nej*2 
Åbningsbalance  Nej*2 Nej*2 Nej*2 
Vurderingsberetning om apportindskud (kapitalforhøjelse i  Ja *4 Ja *4, A/S forts. Nej, ApS 
eksisterende A/S eller nystiftelse af A/S)    
Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplan inkl. vederlag  Nej*1 Nej*1 Nej*1  
Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling Nej*3 Nej*3 Nej*3 
 
*1: Kræver enighed om fravalg  
*2: ikke et selskabsretlig krav – men denne skal dog opgøres til brug for regnskabsudarbejdelse 
*3: Hvis erklæringen ikke udarbejdes, kan kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for ERST 
offentliggørelse, senest 4 uger kræve sikkerhed eller indfrielse, medmindre der er stillet betryggende 
sikkerhed. 
*4: Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om 
fusionsplanen, jf. § 241, eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 242. 

 

 

 

 
53 PWC Kompendium – vejen til det sorte bælte i revision 2018 
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6.2 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold 
 

Ligesom ved spaltning, er der også en række forhold hvor selskaberne får brug for deres 

revisor ved gennemførelsen af en fusion. Revisoren, som også kaldes en vurderingsmand, 

skal udarbejde en udtalelse om fusionsplanen samt afgive en erklæring om kreditorernes 

stilling efter fusionen. Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter 

senest aflagte årsrapport, skal der udarbejdes en mellembalance.54 Dog er det en 

undtagelse i SLL § 239 stk. 4, at mellembalancen kan fravælges ved enighed mellem de 

deltagende selskaber. Hvis der i forbindelse med fusionen skal foretages en 

kapitalforhøjelse, eller hvis der opstår et nyt selskab, skal der udarbejdes en 

vurderingsberetning.  

Vurderingsberetningen skal den indeholde følgende: 

• En beskrivelse af hvert indskud. 

• Oplysninger om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen. 

• Angivelse af det fastsatte vederlag 

• Erklæring om, at den fastsatte værdi som minimum svarer til det aftalte 

vederlag.55 

 

Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes 

vurderingsmandsudtalelse jf. SLL § 241 eller en vurderingsmandserklæring om 

kreditorernes stilling jf. SLL § 242. Til udarbejdelsen af en vurderingsmandsudtalelse, 

skal der udtalelser fra én eller flere sagkyndige, som kan være godkendte revisorer eller 

personer, der er beskikket som fagkyndige tillidsmænd. Vurderingsmandsudtalelsen skal 

udarbejdes i henhold til lovgivningen i SLL § 24156, og udtalelsen skal indeholde 

følgende: 

• Erklæring om, hvorvidt vederlag til kapitalejerne i det indskydende selskab er 

rimeligt og sagligt begrundet. 

 
54 SLL § 239 
55 SLL § 240, stk. 3 
56 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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• En angivelse af den eller de fremgangsmåder, der er anvendt ved fastsættelsen af 

vederlaget, samt vurdere hensigtsmæssigheden heraf. 

• En angivelse af de værdier, som fremgangsmåderne hver for sig fører til, samt 

den betydning, der må tillægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved 

værdiansættelsen. 

• Eventuelt særlige vanskeligheder forbundet med værdiansættelsen.57 

 

Erklæringen om kreditorernes stilling skal ligeledes udarbejdes af ovenfornævnte 

tillidsmænd. Erklæringen skal sikre, at kreditorerne i de fusionerede selskaber er 

tilstrækkeligt sikret efter at fusionen er gennemført jf. SLL § 242. Denne erklæring kan, 

som vurderingsmandsudtalelsen ovenfor, fravælges ved enighed mellem kapitalejerne. 

Konsekvensen ved dette er, at kreditorerne i stedet kan forlange deres krav indfriet. 

 

7. Skattepligtig fusion 
 

Udgangspunktet for en fusion er skattepligt for både indskydende og modtagende 

selskaber ved realisationsbeskatning. Ved realisationsbeskatningen sker der 

afståelsesbeskatning af aktiver og passiver i de indskydende selskaber på 

vedtagelsesdatoen, hvorefter de indskydende selskaber likvideres ifølge skatteretten. 

Ifølge selskabsretten opløses selskabet blot ved fusionen.58 Overdragelsen skal ske til 

markedsværdier. Ved likvidationen beskattes kapitalejerne af det udloddede 

likvidationsprovenu på vedtagelsestidspunktet.59 Ved eventuelle underskud til fremførsel 

hos de indskydende selskaber, bortfalder disse ved likvidationen. Underskud til 

fremførsel hos det modtagende selskab kan dog fortsat anvendes til fradrag i selskabets 

skattepligtige indkomst fremadrettet. Underskud i de indskydende selskaber kan 

anvendes til modregning i avancebeskatningen ved overdragelsen. Vederlaget 

vedrørende fusionsoverdragelsen kan ske kontant eller ved overdragelse af kapitalandele 

 
57 SLL § 241, stk. 4 
58 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
59 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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i det modtagende selskab. Hvis fusionen er vedtaget efter den 22/11 2013 og 

kapitalejerne fortsat ejer andele i det indskydende eller et andet selskab i koncernen, 

vil et eventuelt kontantvederlag blive anset som udbytte. Kontantvederlaget skal kun 

afståelsesbeskattes, hvis kapitalejeren helt udtræder af koncernen. Hvis der sker 

ejerskifte på mere end 50% i det modtagende selskab ifm. fusionen skal man være 

opmærksom på underskudsbegrænsning jf. SEL § 12D. Underskudsbegrænsningen går ud 

på, at tidligere underskud ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb 

mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter. 

Som nævnt ovenfor vil en skattepligtig fusion som udgangspunkt altid have virkning fra 

vedtagelsestidspunktet. I de tilfælde hvor der er udarbejdet åbningsbalance med samme 

dato som skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, er det dog muligt at 

vedtage en fusion med tilbagevirkende kraft, hvis alle de involverede selskaber er 

underlagt dansk beskatning. Hvis reglerne omkring skattepligtig fusion med 

tilbagevirkende kraft anvendes, skal der senest 1 måned efter vedtagelsen udarbejdes 

og fremsendes de krævende dokumenter for gennemførelsen af fusionen til 

Erhvervsstyrelsen sammen med dokumentation for indberetning af fusionen til 

Skattestyrelsen. Handelsværdien ifm. fusion med tilbagevirkende kraft vil være 

handelsværdien på skæringstidspunktet og ikke vedtagelsesdatoen. Derudover skal det 

modtagende selskab medregne indkomsten fra de indskydende selskaber i perioden fra 

skæringsdatoen til vedtagelsesdatoen i det modtagende selskabs indkomst. 

 

7.1 Fordele og ulemper ved skattepligtig fusion 

 

Nogle af fordelene og ulemperne ved skattepligtig fusion er allerede nævnt i opgaven, 

men ikke desto mindre er der mange af dem. Universalsuccession er en primær og vigtig 

fordel. Ved universalsuccession menes der, at alle forpligtelser og rettigheder i de 

ophørende selskaber overdrages til det modtagende selskab, som etableres som et led i 

fusionen. Det kan blandt andet være kontrakter. En skattepligtig fusion kræver heller 

ikke nødvendigvis stor likviditet, da dele af vederlæggelsen kan ske med aktier i det 

modtagende selskab. Derudover vil afskrivningsgrundlaget i det fusionerede selskab alt 

andet lige være højere, da anskaffelsessummen i det modtagende selskab udgør 
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handelsværdierne på fusionstidspunktet. Hvis der er underskud til fremførsel i det 

modtagende selskab, bevares disse i det modtagende selskab og kan fortsat anvendes til 

modregning i fremtidig skattemæssige overskud. Underskud i de ophørende selskaber 

kan udelukkende anvendes til modregning i avancebeskatningen ved fusionen. Dette 

gælder for så vidt også ved en skattefri fusion, dog med undtagelse af underskud opstået 

i sambeskatning. Disse vil fortsat kunne anvendes i det modtagende selskab og generelt i 

den sambeskatningskreds underskuddene er opstået, men dette gælder kun hvis nogle 

særlige forhold opfyldes. Hvis man kigger mindre skattemæssigt og mere 

forretningsmæssigt, er der også gode muligheder for udnyttelse af synergier ved at 

sammenlægge selskaber til en samlet enhed. Sidst kan fusionen gennemføres med 

tilbagevirkende kraft, hvilket kan være en fordel i mange tilfælde. 

 

I langt de fleste tilfælde hvor der skal fusioneres med store avancer, vil man som 

rådgiver anbefale skattefri fusion. Det kan være ved selskaber som ejer ejendomme, 

store produktionsmaskiner mv. Det er netop et spørgsmål om finansieringsbehovet både 

for de ophørende selskaber vedrørende avancebeskatningen, men også for aktionærerne 

til de ophørende selskaber. Dertil vil der også være store omkostninger forbundet ved en 

skattepligtig fusion, hvor der udarbejdes vurderingsberetning, kreditorerklæring og 

rådgiveromkostninger generelt. Underskudsbegrænsningen, hvis der sker ejerskifte på 

mere en 50% i det modtagende selskab, er også en ulempe. Sidst vil underskud i de 

ophørende selskaber bortfalde, efter anvendelse til eliminering i avancebeskatningen. 

Det gælder uanset om underskuddene er opstået inden for sambeskatning med det 

fortsættende selskab.  
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7.2 Model over skattepligtig fusion60 

Skattepligtig fusion 

(realisation) 

 

Aktionær 

Fortsættende selskab 

(modtagende) 

Ophørende selskab 

(indskydende) 

Beskatning Aktionærer i det 

indskydende selskab 

beskattes efter reglerne i 

ABL af den opgjorte 

fortjeneste eller det opgjorte 

tab ved udlodning af 

likvidationsprovenuet. 

Der opnås nye 

afskrivningsgrundlag med 

anskaffelsestidspunkt på 

fusionstidspunktet. 

Ophørsbeskatning som 

ved likvidation (af aktiver 

og forpligtelser). 

Underskud, herunder 

sambeskatning 

Ikke relevant Det modtagne selskabs egne 

underskud og underskud fra 

fælles sambeskatning kan 

fortsat fremføres. 

Selskabet likvideres og 

underskud kan kun 

bruges til modregning i 

avancer ved fusionen. 

Herudover fortabes de.  

Anskaffelsessum Aktionærer i det 

modtagende selskab får ny 

anskaffelsessum på aktier i 

det modtagende selskab 

(handelsværdien på 

fusionstidspunktet) 

Der opnås nye 

afskrivningsgrundlag med 

anskaffelsestidspunkt på 

fusionsdagen (handelsværdi 

af aktiver). 

Ikke relevant 

Anskaffelsestidspunkt Aktierne i det indskydende 

selskab anses som 

anskaffet på 

fusionstidspunktet 

Aktiver anses for anskaffet på 

fusionstidspunktet. 

Ikke relevant 

 

8. Skattefri fusion 
 

Skattefri fusion adskiller sig fra de øvrige skattefrie omstruktureringsmodeller såsom 

skattefri fusion, aktieombytning og tilførsel af aktiver ved, at der ikke skal ansøges om 

tilladelse hos SKAT uanset om dette måtte ønskes. Denne regelændring blev vedtaget i 

2007, hvorefter det ikke længere var muligt at ansøge om tilladelse. Reglerne herom 

fremgår af FUL kapitel 1. At der ikke kan ansøges betyder ikke at der ingen betingelser 

og krav er til at gennemføre en skattefri fusion efter fusionsskattelovens regler. Årsagen 

til at der ikke skal søges om tilladelse er, at fusionsskattelovens principper bygger op om 

successionsprincippet, som går ud på at der ikke sker beskatning i det indskydende 

selskab for så vidt angår aktionærerne i det indskydende selskab.61 Der sker ikke 

 
60 PWC Kompendium – vejen til det store bælte i revision 2018 
61 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 
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beskatning i det indskydende selskab, da det modtagende selskab ikke modtager 

værdierne til handelsværdi, men til de nedskrevne værdier og på det oprindelige 

anskaffelsestidspunkt. Aktionærerne beskattes ikke, hvis der udelukkende vederlægges 

med kapitalandele, da disse ligeledes anses for anskaffet på samme tidspunkt og til 

samme anskaffelsessum, som kapitalandelene i det indskydende selskab. Sker der hel 

eller delvis vederlæggelse af kontanter, anses dette som udbytte, hvis kapitalejerne 

fortsat ejer kapitalandele i et selskab i koncernen efter fusionen. Denne regel er kun 

gældende ved fusioner efter 20/11 2013. 

 

8.1 Betingelser for anvendelse af fusionsskattelovens regler om skattefri fusion 
 

Hvis der er tvivl omkring opfyldelsen af fusionsskattelovens regler, bør man først og 

fremmest fremskaffe bindende ligningssvar inden fusionen igangsættes. For anvendelse 

af reglerne i fusionsskatteloven er det et krav at kun aktie- og/eller anpartsselskaber 

med begrænset hæftelse indgår i den skattefri fusion. Interessentskaber, 

partnerselskaber mv. er derfor ikke berettiget til at anvende reglerne. Det er også et 

krav at selskaberne er dansk registrerede eller opfylder selskabsskattelovens § 1, stk. 1 

omkring at være hjemmehørende i Danmark. 

 

8.2 Vederlæggelse 

 

Det er et krav jf. FUL § 11, at en del af vederlaget ifm. en fusion skal komme fra 

kapitalandele, således der ikke kan gives 100% kontantvederlag. Dette er for at undgå 

formålet omkring omgåelse af skattepligtigt salg. Der er ikke krav til hvor stor en andel 

af vederlaget, så længe blot én kapitalandele udstedes til én kapitalejer. En undtagelse 

til dette krav er ved en lodret fusion, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab. 

Ved denne type fusion annulleres moderselskabets kapitalandelene i datterselskabet som 

et led i fusionen. Det er ikke et krav at der udstedes nye kapitalandele i denne 

forbindelse. Havde der været tale om en omvendt lodret fusion, hvor datterselskabet er 

det fortsættende selskab, ville kapitalejerne i moderselskabet vederlægges med 
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kapitalandele i datterselskabet. Vederlæggelsen vil typisk ske med egne aktier fra 

datterselskabet, som har modtaget aktierne fra moderselskabet. En vederlæggelse med 

egne aktier vil som udgangspunkt blive betragtet som afståelse, men jf. ABL § 10 er 

fortjeneste og tab på egne aktier ikke skattepligtige. Som beskrevet er der ikke 

lovgivning omkring hvor stor en andel der skal vederlægges med kapitalandele og hvor 

stor en del der skal kontantvederlægges. Det er dog et krav at der vederlægges til 

handelsværdi uanset hvad vederlaget består af. Dertil skal man være opmærksom på, at 

der ikke sker skævvridninger i fordelingen af vederlaget kapitalejerne imellem. 

 

8.3 Fusionsdato  
 

Fusionsdatoen står defineret i FUL § 5, stk. 1 som ”datoen for den i forbindelse med 

fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab anses i skattemæssig 

henseende for fusionsdato”. Med lettere forståeligt sprog vil dette svare til den dato 

hvor de indskydende selskabers rettigheder og forpligtelser overgår til det modtagende 

selskab. Hvis der stiftes et nyt selskab i forbindelse med fusionen, vil det nye selskabs 

åbningsdato være fusionsdatoen. Hvis der i stedet fusioneres til et allerede eksisterende 

selskab, skal fusionsdatoen være det modtagende selskabs åbningsdato for det givne 

regnskabsår. Af denne årsag vil man ofte have en fusionsdato som ligger forud for selve 

vedtagelsesdatoen. Da det i visse tilfælde kan være svært at fastsætte den 

skattemæssige fusionsdatoen, kan man med fordel få afklaret problemet ved at søge om 

bindende ligningssvar hos Skattestyrelsen. Det kan skabe nogle problemstillinger hvis der 

f.eks. er udloddet udbytte i perioden mellem fusionsdatoen og vedtagelsesdatoen. 

Udbytte vil i dette scenarie tilfalde kapitalejerne af det indskydende selskab. Er 

kapitalejerne et selskab sker der som udgangspunkt ikke beskatning. Der er 2 

undtagelser til FUL § 5, stk. 1 og de står beskrevet i FUL § 5, stk. 2 og 3. 
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8.3.1 Fusionsdato ved anvendelse af skuffeselskab 

 

Der er en undtagelse til fusionsdatoen skal være den samme for både det indskydende 

og modtagende selskab, hvis det modtagende selskab er et skuffeselskab. Et 

skuffeselskab defineres som et færdigregistreret selskab der ikke har drevet 

erhvervsmæssig virksomhed siden stiftelsen, og hvor selskabets egenkapital har henstået 

som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. I dette tilfælde kan første 

regnskabsperiode for det modtagende skuffeselskab løbe fra stiftelsen. Hertil er der krav 

til at regnskabsperioden slutter 12 måneder efter fusionsdatoen og perioden ikke 

overstiger 18 måneder. Der er ikke krav til at de deltagende selskaber har samme 

skattemæssige fusionsdato.62 Denne undtagelse vedrørende skuffeselskaber må antages 

som værende en lempelse, da der ikke stilles krav til et perioderegnskab for en kortere 

periode i det modtagende selskab forud for fusionen. 

 

8.3.2 Fusionsdato ved etablering/ophør af koncernforbindelse 

 

Der er ligeledes en undtagelse til hvilken fusionsdato et selskab kan have, hvor der 

etableres eller ophører koncernforbindelser ved en fusion, i forhold til det andet 

involverede selskab. Bestemmelserne er beskrevet i FUL § 5, stk. 3 og siger følgende 

”Skal indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i 

selskabsskattelovens § 31, stk. 5, som følge af at koncernforbindelsen jf. 

selskabsskattelovens § 31C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med 

fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret helholdsvis etableringen af 

koncernforbindelsen uanset reglerne i FUL § 5, stk. 1 og 2 som skattemæssig fusionsdato 

for selskabet”.63 Det skal nævnes hertil, at det er et krav at selskaberne i koncernen er 

sambeskattede ligesom det er et krav, at der sker ophør eller etablering af 

koncernforbindelser. Derfor kan der ikke ske koncerninterne fusioner med denne 

bestemmelse. Ved ophør eller etablering af koncernforbindelser skal der udarbejdes 

 
62 FUL § 5, stk. 2 
63 FUL § 5, stk. 3 
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delopgørelser for det indskydende selskab, for at opgøre den skattepligtige indkomst 

både inden for og uden for sambeskatningskredsen.  

 

8.4 Skattemæssige konsekvenser af en skattefri fusion 

 

Ved en almindelig vandret fusion sker der som udgangspunkt dobbeltafståelse. Både fra 

kapitalejeren der afstår sine kapitalandele i det indskydende selskab, hvilket skal 

avancebeskattes efter ABL § 8-9 ved selskaber og § 12 for personer som kapitalejer. 

Samtidig afstår det indskydende selskab sine aktiver til det modtagende selskab. Disse 

avancer vil blive beskattet efter de almindelige regler herom. Ved anvendelse af 

fusionsskattelovens regelsæt skal der hverken udløses beskatning for kapitalejerne eller 

hos selskabet i forbindelse med fusionen. Som følge heraf sker der dobbeltsuccession, 

både for kapitalejerne der modtager anparter i det modtagende selskab og hos det 

modtagende selskab der modtager aktiver i det indskydende selskab. 

Hos det indskydende selskab sker der ikke avancebeskatning, da det modtagende selskab 

succederer i de skattemæssige saldi af de overtagne aktiver. Hvis det indskydende 

selskabs indkomstår starter før fusionsdatoen, således de involverede selskaber ikke har 

samme indkomstår, eller hvis en af undtagelserne i FUL § 5 gør sig gældende, skal det 

indskydende selskab opgøre indkomsten for perioden forud for fusionen. Hvis det 

indskydende selskabs indkomstår udløber før fusionsdatoen, vil man forlænge 

regnskabsåret, således hele indkomstperioden fra det indskydende selskab tages med i 

fusionen. Eventuelle skattemæssige underskud fra før fusionsdatoen fortabes, hvis ikke 

de er opstået under sambeskatning jf. FUL § 8, stk. 6, 2. pkt. Kildeartsbegrænsede tab 

mistes ligeledes. Der sker ikke ophørsbeskatning i det indskydende selskab, da dette ikke 

likvideres, og da det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs 

forpligtelser. 

Som nævnt ovenfor succederer det modtagende selskab i det indskydende selskab. 

Succession gælder både i det indskydende selskabs aktier og passiver såvel som aftaler, 

kontrakter mv. Successionen gør sig også gældende vedrørende hensigter. Det kan både 

være anskaffelse med næring for øjemed eller ved anden form for spekulation, som det 

indskydende selskab har haft. Generelt er udgangspunktet for de anskaffede aktiver og 
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passiver, at behandlingen heraf skal foregå som inden fusionen. Bliver dette ikke 

overholdt kan SKAT selv bestemme om de skattemæssigt skal behandles hos det 

indskydende- eller modtagende selskab.  

Jf. FUL § 8, stk. 6 kan underskud fra tidligere år i de deltagende selskaber ikke bringes 

til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse. Ved fusion mellem 

sambeskattede selskaber kan underskud der er opstået i sambeskatningskredsen bringes 

til fradrag. Hvis der opstår underskud, før skattemæssige afskrivninger og 

nedskrivninger, fra fusionsdatoen og frem til fusionens vedtagelsesdato, kan disse ikke 

nedbringe den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab til et beløb lavere end 

selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af 

afskrivningsberettigede driftsmidler.64 Endvidere kan den skattepligtige indkomst i det 

modtagende selskab ikke nedbringes med underskud fra samme periode, hvis et af de 

deltagende selskaber på vedtagelsestidspunktet er uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet. Uden økonomisk risiko kan også opfattes som ”ingen 

aktivitet”.65 Det modtagende selskab skal som et led i fusionen opgøre den skattepligtige 

indkomst for hele indkomståret, men samtidig også særskilt for det indskydende og 

modtagende selskab fra fusionsdatoen og frem til vedtagelsesdatoen. Underskud i den 

omtalte periode er omfattet er begrænsningsreglerne. 

Som ved selskaberne sker der ikke beskatning for kapitalejerne ligesom der sker fuld 

succession af de modtagende kapitalandele for fusionen. Successionen vedrører både 

anskaffelsessummer, tidspunkter, rettigheder mv. Der sker dog beskatning hos 

kapitalejerne, hvis én eller flere heraf modtager kontanter eller andre aktiver end 

kapitalandele i forbindelse med fusionen, og fortsat herefter ejer andele i de 

involverede selskaber eller andre selskaber i koncernen. Vederlaget vil i dette tilfælde 

betragtes som udbytte.  

 

  

 
64 FUL § 8, stk. 7 
65 Bogen ”Omstrukturering – skatteregler i praksis” 



Matti Christensen   HD(R) Afhandling 2020   CBS 

Side 58 af 80 
 

8.5 Fordele og ulemper ved skattefri fusion 
 

Den store fordel ved skattefri fusion er naturligvis, at der som udgangspunkt ikke sker 

beskatning hos hverken de involverede selskaber eller kapitalejerne. Dette er en fordel 

ved fusioner hvor der er store likviditetsbehov. Derudover er det en fordel ved skattefri 

fusion, at aktionærer som ønsker at udtræde, kan modtage kontantvederlag i stedet for 

andele i det modtagende selskab, og blive udbyttebeskattet heraf. Sidst er det en stor 

fordel, at der ikke sker avancebeskatning i det ophørende selskab, da det modtagende 

selskab succederer i de skattemæssige saldi af de modtagne aktiver. 

Nogle af ulemperne ved skattefri fusion er f.eks. at underskud til fremførsel i både det 

indskydende og modtagende selskab fortabes, hvis de ikke er opstået ved 

sambeskatning. Dette gælder ligeledes for de kildeartsbegrænsede tab. Derudover får 

det modtagende selskab ikke et højere afskrivningsgrundlag, da anskaffelsessummer, 

anskaffelsestidspunkt og skattemæssige afskrivninger overføres til det modtagende 

selskab som en del af succession. 

 

8.6 Model over skattefri fusion uden tilladelse66 

Skattefri fusion  
(KUN) uden tilladelse 

 

Aktionær 

Fortsættende selskab 
(modtagende) 

Ophørende selskab 
(indskydende) 

Beskatning Ingen beskatning af 
aktionærer (ved kontant 
udligningssum = 
udbyttebeskatning) 

Succession  Ingen realisationsskat 

Underskud, herunder 
sambeskatning 

Ikke relevant Underskud fortabes, dog 
ikke underskud fra fælles 
sambeskatning. 

 

Kildeartstab fortabes. 

Underskud fortabes, dog 
ikke underskud fra fælles 
sambeskatning. 

 

Kildeartstab fortabes. 

Anskaffelsessum Aktionærer i det 
indskydende selskab, der 
modtager aktier i det 
modtagende selskab: 
Disse aktier anses for 
anskaffet til samme 
anskaffelsessum som de 
oprindelige aktier i det 
indskydende selskab. 

Succession i det 
indskydende selskabs 
skattemæssige stilling. 

Ikke relevant, da det 
ophører 

 
66 PWC Kompendium – vejen til det store bælte i revision 2018 
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Anskaffelsestidspunkt Aktionærer i det 
indskydende selskab, der 
modtager aktier i det 
modtagende selskab: 
Disse aktier anses for 
anskaffet på samme 
tidspunkt som de 
oprindelige aktier i det 
indskydende selskab. 

Succession i det 
indskydende selskabs 
skattemæssige stilling. 

Ikke relevant, da det 
ophører 

 

 

9. Præsentation af case: IT-Xperten ApS 
 

Jeg vil i dette afsnit præsentere virksomheden IT-Xperten ApS, som denne case skal 

danne grundlag omkring. IT-Xperten ApS blev grundlagt i 2013 og ejes 100% af Anders 

Holding ApS. Den reelle ejer hedder Anders og ejer 100% af anparterne i Anders Holding 

ApS.  

Figur 15 nedenfor illustrerer den simple ejerstruktur. 

  

 

 

 

 100% 

 

 

 

 100% 

 

 

Figur 15: Egen tilvirkning 

 

IT-Xperten ApS 
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Formålet med denne præsentation af IT-Xperten ApS er at skabe et overblik over de 

generelle forhold, da dette er væsentligt når man som rådgiver skal vurdere og anbefale 

den optimale løsning for kunden. 

IT-Xperten ApS er en dansk IT-virksomhed beliggende i København, som består af Anders 

som administrerende direktør samt hans ca. 10 ansatte. IT-Xperten ApS forsøger at 

differentiere sig fra markedet ved at tilbyde nymoderne IT-løsninger til spiselige priser. 

De har et markedsfokus på de nye up coming virksomheder og har dermed opbygget et 

relativt ungt kundesegment. 

Jeg har været revisor for IT-Xperten ApS og Anders Holding ApS siden stiftelsen og jeg 

har derfor et godt kendskab til kunden og forretningen. Begge selskaber har en 

revisionserklæring i deres årsrapporter, og har haft dette siden 2015. De har begge 

regnskabsafslutning 31/12. IT-Xperten ApS resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 

1. 

IT-Xperten ApS har lige fra stiftelsen haft et stort potentiale med en smart og moderne 

udvikling af nye IT-systemer, men de sidste 2 år er væksten faldet markant. Selskabet 

danner fortsat et mindre overskud, men forventer som følge af Covid-19 store likvide 

problemer i 2020. Anders har fået et forretningstilbud om at sælge 100% af sin 

virksomhed til en større IT-virksomhed som hedder Media IT & Web A/S. Anders ønsker 

ikke at sælge, hvad han betragter som sit livsværk, og har derfor afslået tilbuddet. 

Anders er efterfølgende vendt retur til mig som revisor med et ønske om assistance til 

andre løsningsforslag end salg af sin virksomhed, da han ønsker at indgå samarbejde med 

Media IT & Web A/S, men ikke ønsker at sælge hele sin virksomhed. 

 

10. Præsentation af case: Media IT & Web A/S 
 

Media IT & Web A/S er som sagt en større dansk IT-virksomhed som har været på IT 

markedet i over 15 år. Selskabet har ca. 30 ansatte. Selskabets ejes 50/50 af Kasper og 

Pia, som begge ejer deres andele i Media IT & Web A/S gennem deres respektive 

holdingselskaber Kasper Holding ApS og Pia Holding ApS. Begge har investeret store 

summer i selskabet for at gøre selskabet endnu større, men de føler ikke væksten er 
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tilstrækkelig i forhold til deres hårde indsats. Media IT & Web A/S er ligeledes ramt af 

Covid-19 situationen og forventer et betydeligt dårligere resultat i 2020. Som det 

fremgår af bilag 2, har Media IT & Web A/S et større aktiveret goodwillbeløb som følge 

af opkøb af flere små virksomheder igennem de seneste år. Selskabets årsrapport 

indeholder en revisionserklæring og revideres af et andet revisionsfirma.  

 

Figur 16 nedenfor illustrerer den nuværende ejerstruktur i Media IT & Web A/S. 
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Figur 16: Egen tilvirkning 
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11. Anbefaling til case – Fusion 
 

Ledelsen hos Media IT & Web A/S og Anders fra IT-Xperten ApS er efter en længere 

periode nået til enighed omkring muligheden for en sammenlægning af de 2 selskaber. 

De er enige om, at de sammen kan gå et skridt videre og opnå større markedsandele i 

Danmark. Anders har ønsket at jeg skal assistere med arbejdet og rådgivningen herom og 

i særdeleshed for IT-Xperten ApS. Begge parter er nået til enighed vedrørende 

rådgivervalget. 

I forbindelse med sammenlægningen er selskaberne blevet værdiansat af et eksternt 

firma, som ikke har kendskab til nogle af parterne. Værdiansættelsen ser således ud: 

• IT-Xperten ApS   Kr. 3,5 mio. 

• Media IT & Web A/S  Kr. 12,0 mio. 

Det skal nævnes, at IT-Xperten ApS har skattemæssige underskud til fremførsel på kr. 

2.000.000. Heraf kan kr. 800.000 henlægges til ejendommen.  

Media IT & Web A/S har ingen skattemæssige underskud til fremførsel. 

 

11.1 Type af fusion 

 

Til sammenlægningen af de af de 2 selskaber kan man benytte sig af 

omstruktureringsmodellen fusion. Da der er tale om en sammensmeltning af 

datterselskabet IT-Xperten ApS og det associerede selskab Media IT & Web A/S kan der 

foretages en vandret fusion. Der er både mulighed for at foretage en uegentlig og en 

egentlig vandret fusion som adskiller sig fra hinanden ved, at en uegentlig fusion sker 

med et fortsættende selskab blandt de involverede. Dette kunne f.eks. være Media IT & 

Web A/S som er det største selskab og derfor vil være det oplagte valg som 

fortsættende, og hvor IT-Xperten ApS fusioneres ind i Media IT & Web A/S som det 

ophørende selskab. Dette kan måske sidestilles med et salg, men dette er ikke en 

holdbar løsning, da begge selskaber har en række forretningskontrakter med kunder, 

som ikke nødvendigvis kan overdrages ved et salg uden en genforhandlingsproces. 
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Alternativt kan man lave en egentlig fusion, hvor begge selskaber ophører og fusioneres 

ind i et nystiftet selskab. Ledelsen er ved denne gennemgang blevet enige om at 

foretage en uegentlig fusion med Media IT & Web A/S som det fortsættende selskab, da 

det er den letteste administrative løsning. 

 

11.2 Skattefri- eller skattepligtig fusion 

 

Herefter skal der kigges på om der skal foretages en skattefri eller skattepligtig fusion. 

Der er forskellige konsekvenser på både selskabs- og aktionærniveau ved begge 

muligheder. Til denne gennemgang vil jeg anvende modellerne under pkt. 7.2 og 8.6 

vedrørende skattepligtig- og skattefri fusion. Ledelsen i de 2 selskaber er enige om, at 

det helt store mål ved denne sammensmeltning er udnyttelse af synergier, og dette 

opnås både ved en skattefri- såvel som en skattepligtig fusion. 

 

Ved en skattepligtig fusion bliver IT-Xperten ApS, som er besluttet som det ophørende 

selskab, avancebeskattet som følge af afståelsen af selskabets aktiver og passiver. Dette 

gælder som udgangspunkt både på selskabs- og aktionærniveau. De skattemæssige 

underskud til fremførsel på kr. 2.000.000 vil fortabes, og kan kun anvendes til 

modregning i avancer ved selve fusionen. Vi har som nævnt fået værdiansat IT-Xperten 

ApS til kr. 3.500.000. Derudover ved vi at selskabet har en indre værdi pr. 31/12 2019 på 

kr. 2.152.000 jf. bilag 1. Det giver en avance på kr. 1.348.000. Det betyder også at der 

ikke vil skulle ske avancebeskatning, da dele af de skattemæssige underskud kan 

modregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i IT-Xperten ApS. Den 

resterende andel bortfalder som udgangspunkt. Modsvarende vil der i det modtagende 

selskab Media IT & Web A/S opnås nye og højere skattemæssige afskrivningsgrundlag 

med anskaffelsestidspunkt på fusionstidspunktet. Hvis Media IT & Web A/S i stedet skulle 

være det indskydende selskab vil der ske beskatning, da selskabet ikke har 

skattemæssige underskud til fremførsel. Den angivne værdiansættelse er på kr. 

12.000.000, og selskabet har en indre værdi på kr. 7.465.000. Det giver en avance på kr. 

4.535.000. Af den skattepligtige avance vil der blive udløst selskabsskat ved opgørelsen 
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af den skattepligtige indkomst med 22%. Dette svarer til en skat på kr. 997.700. En 

fordel ved dette er, at IT-Xperten ApS fortsat vil kunne anvende sine underskud til 

fremførsel som det fortsættende selskab og vil ikke tabe det resterende skattemæssige 

underskud på kr. 652.000. 

 

Uanset om det indskydende selskab er det ene eller andet selskab udløser det ingen skat 

i hverken Anders Holding ApS, Pia Holding ApS eller Kasper Holding ApS. Det gør det 

ikke, da Pia Holding ApS og Kasper Holding ApS hver ejer 50% af Media IT & Web A/S, og 

deres aktier defineres derfor som datterselskabsaktier. Anders Holding ApS ejer IT-

Xperten ApS 100% og hans andele defineres derfor som koncernselskabsaktier. Det står 

beskrevet i ABL § 8, at ”Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsakter, 

koncernselskabsaktier og porteføljeaktier omfattet af § 4C medregnes ikke ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst”. Hvis udgangspunktet er, at IT-Xperten ApS 

er det indskydende selskab, og Anders havde ejet 100% af selskabet privat, ville det dog 

være anderledes. Så havde reglen i ABL § 12 gjort sig gældende, og her fremgår det at 

”gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst”. I dette scenarie vil Anders blive avancebeskattet af forskellen mellem 

salgsprisen på kr. 3.500.000 og hans anskaffelsessum i IT-Xperten ApS på kr. 120.000 

(antaget indskudt anpartskapital til kurs 100). Avancen bliver kr. 3.380.000, som der skal 

betales 42% skat hvis bundfradraget til beskatning på 27% er anvendt. På baggrund af 

den skattemæssige gennemgang ved skattepligtig fusion, vil min anbefaling være at IT-

Xperten ApS skal være det indskydende selskab, som også var besluttet selskaberne 

imellem tidligere i processen. Det er min anbefaling, da der ikke udløses skat på 

aktionærniveau ved nogle af tilfældene, men der vil udløses skat med Media IT & Web 

A/S som det indskydende selskab som følge af avance ved fusionen (handelsværdi – indre 

værdi). 

 

Før en skattefri fusion vedtages, skal man først kigge om denne case opfylder 

betingelserne. Det er et krav for anvendelse af reglerne i fusionsskatteloven at kun 

aktie- og/eller anpartsselskaber deltager i fusionen. Derudover er det et krav at 
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selskaberne er danske registrerede eller opfylder SEL § 1, stk. 1. Selskaberne i denne 

case lever op til disse krav, og der er derfor mulighed for en skattefri fusion. Det er et 

krav ifm. en skattefri fusion, at en del af vederlaget skal komme fra kapitalandele i det 

modtagende selskab til mindst én kapitalejer. I dette tilfælde kan Anders Holding ApS 

som eneste ejer af IT-Xperten ApS altså ikke udelukkende vederlægges med kontanter, 

men skal jf. reglerne i FUL § 11 vederlægges med minimum én kapitalandel i Media IT & 

Web A/S. Dette er heller ikke et problem for Anders, som ikke var interesseret i et salg 

men et partnerskab, og derfor er aftalen at Anders Holding ApS skal vederlægges med 

kapitalandele af det fulde vederlag. Det er vigtigt ved fusionsvederlæggelsen at der ikke 

sker skævvridninger mellem Anders-, Pia- og Kasper Holding ApS ved fusionen.  

 

Fusionsdatoen skal i denne case som udgangspunkt være skæringsdatoen i det 

modtagende selskabs regnskabsår som er den 1/1 2020. Dette gælder uanset om 

fusionen først vedtages senere på året. Men da IT-Xperten ApS indgår i tvungen national 

sambeskatning, skal der udarbejdes delopgørelser fra 1/1 2020 og frem til 

generalforsamlingsdatoen, hvor fusionen vedtages. Det er nemlig vedtagelsesdatoen der 

bliver den skattemæssige fusionsdato for IT-Xperten ApS, da det er her selskabet 

udtræder af koncernen. Media IT & Web A/S vil fortsat have fusionsdato den 1/1 2020, 

og selskaberne har derfor ikke samme fusionsdato. I de tilfælde hvor de deltagende 

selskaber ikke har samme fusionsdato er det muligt at det indskydende selskabs aktiver 

og passiver kan overføres delvist på IT-Xperten ApS fusionsdato og delvist på Media IT & 

Web A/S fusionsdato. 

 

Ved en skattefri fusion sker der ikke beskatning for hverken aktionærerne, det 

indskydende- eller det modtagende selskab. For aktionærerne sker der ikke beskatning, 

hvis der udelukkende vederlægges med kapitalandele. Hvis der i stedet vederlægges 

med en kontant udligningssum, vil dette skulle udbyttebeskattes. Der sker ikke 

beskatning i det indskydende selskab, da der sker succession i de skattemæssige 

anskaffelsessummer og derfor sker overdragelse til de nedskrevne værdier og på det 

oprindelige anskaffelsestidspunkt. Skattemæssige underskud til fremførsel fortabes i 
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forbindelse med fusionen i både det indskydende og modtagende selskab, dog med 

undtagelse af underskud fra fælles sambeskatning. Anders Holding ApS ejer 100% af IT-

Xperten ApS og de indgår derfor i tvungen national sambeskatning. Ud fra disse regler vil 

Anders Holding ApS fortsat kunne anvende underskud opstået i sambeskatningen, men 

kun hvis selskabet var blevet majoritetsaktionær i Media IT & Web A/S. Dette kaldes 

også svævende underskud.67 Men da dette ikke er tilfældet i denne case, vil de 

skattemæssige underskud på kr. 2.000.000 fortabes. Dette svarer til en skat på 22% 

heraf svarende til kr. 440.000. 

 

Ud fra ovenstående gennemgang vil min anbefaling være at foretage en skattepligtig 

fusion, da der ikke udløses skat på hverken selskabs- eller aktionærniveau og der vil 

derfor ikke være krav til et stort kapitalbehov. Der sker ikke beskatning, da IT-Xperten 

ApS har tilstrækkelige skattemæssige underskud til fremførsel som kan eliminere 

ophørsbeskatningen. Anders Holding ApS skal ikke afstås beskattes af sine kapitalandele i 

IT-Xperten ApS, da det er koncernselskabsaktier, og reglerne herom siger at der ikke skal 

ske beskatning af tab og gevinst heraf. Den største konsekvens ved den skattepligtige 

fusion er, at kr. 652.000 vil gå tabt af de skattemæssige underskud til fremførsel i IT-

Xperten ApS. Efter gennemgangen vil man som rådgiver bede kunden revurdere om de 

fortsat ønsker fusionen, selvom det viser sig at der er nogle negative skattemæssige 

konsekvenser forbundet med handlingen. 

 

11.3 Ombytningsforhold 

 

Det er indtil nu besluttet at der skal gennemføres en skattepligtig uegentlig fusion med 

skattemæssig virkningsdato på tidspunktet for vedtagelse af fusionen. Det vil herefter 

være oplagt at kigge på ombytningsforholdet.68 

 
67 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185798  
68 Egen tilvirkning 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185798
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Til brug for beregning af bytteforholdet anvender jeg de eksterne værdiansættelser som 

handelsværdierne. Som oplyst tidligere i denne case, er der enighed om at Anders 

Holding ApS skal modtage 100% vederlæggelse med kapitalandele i Media IT & Web A/S. 

Det er muligt at vederlægge i eksisterende aktier eller ved en kapitalforhøjelse som 

vedtages som et led i fusionen. Som det fremgår af tabellen ovenfor69, vil der ved 

vederlæggelse af allerede eksisterende aktier skulle overdrages 451.613 aktier i Media IT 

& Web A/S med antagelse at hver andel udgør kr. 1 nominelt. Hvis det modsat besluttes 

at der skal foretages en kapitalforhøjelse som et led i vederlæggelsen, vil der skulle 

foretages en kapitalforhøjelse på 583.333 aktier. I tilfælde hvor det indskydende selskab 

har en negativ egenkapital, havde det ikke været muligt at foretage en 

kapitalforhøjelse, uanset om det modtagende selskab havde tilstrækkeligt med frie 

 
69 Egen tilvirkning 

Handelsværdier

Kapital Reserver I alt

IT Media & Web A/S 2.000.000 10.000.000 12.000.000 77,42%

IT-Xperten ApS 120.000 3.380.000 3.500.000 22,58%

2.120.000 13.380.000 15.500.000

Reguleringer

IT Media & Web A/S IT-Xperten ApS

Indre værdi ÅRSR.: 7.465.000 2.152.000

Reguleringer 4.535.000 1.348.000

12.000.000 3.500.000

Anpartskapital 2.000.000 120.000

Kursværdi 600 2.917

Bytteforholdet 4,861

Vederlæggelse af eksisterende kapitalandele 451.613

Kapitaludvidelse i IT Media & Web A/S 583.333

IT Media & Web A/S Kapital Reserver I alt

Før 2.000.000 10.000.000 12.000.000

Kapitalforhøjelse 583.333 2.916.667 3.500.000

2.583.333 12.916.667 15.500.000

Kontrol med fælles selskab Stemmer

IT Media & Web A/S 2.000.000 77,42%

IT-Xperten ApS 583.333 22,58%

2.583.333 100,00%
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reserver. Det er vigtigt at kapitalforhøjelsen ikke sker til underkurs. Derfor skal 

kapitalforhøjelsen som minimum have samme værdi som de fusionerede nettoaktiver.70  

 

11.4 Dokumenter som skal udarbejdes ved den anbefalede fusion 
 

Med udgangspunkt i pkt. 6.1.1, vedrørende dokumenter som skal udarbejdes ved fusion, 

vil jeg kort gennemgå de dokumenter som skal udarbejdes og hvilke som kan fravælges. 

Som udgangspunkt kan fusionsplanen fravælges ved enighed, hvor fusionen udelukkende 

består af anpartsselskaber. Da Media IT & Web A/S er et aktieselskab skal fusionsplanen 

udarbejdes. Fusionsredegørelse samt mellembalance kan ved enighed fravælges. 

Hvis der vælges at vederlægge Anders Holding ApS med aktier i forbindelse med en 

kapitalforhøjelse, skal der udarbejdes vurderingsberetning om apportindskud. 

Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes 

vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen eller en vurderingsmandserklæring om 

kreditorernes stilling. 

Fusionsregnskab og åbningsbalance er ikke et selskabsretlig krav, men dette skal 

anvendes ved regnskabsudarbejdelsen, og kan derfor med fordel udarbejdes. 

Nedenfor fremvises åbningsbalancen71 i Media IT & Web A/S med udgangspunkt i 

vederlæggelse af ikke allerede eksisterende aktier. 

 
70 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven 
71 Egen tilvirkning 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-fusioner-i-henhold-til-selskabsloven
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Det er vigtigt at der ved fusionen kun fusioneres til handelsværdi for det indskydende 

selskab. Det modtagende selskabs aktiver reguleres derfor ikke til handelsværdi. 

 

 

 

Regule- FÆLLES REGNSKABSOPSTILLING OG

ÅBNINGSBALANCE PR. 1. januar 2020

rings Fortsættende Ophørende

 nr 

 Media IT & 

Web A/S 

 IT-Xperten 

ApS  Reguleringer 

 

Åbningsbalanc

e 

1          Ejendom -                    3.000.000         2.000.000        5.000.000          

1          Goodwill 5.000.000         -                    148.000           5.148.000          

1          Materielle anlægsaktiver 2.200.000         1.500.000         (800.000)          2.900.000          

ANLÆGSAKTIVER 7.200.000       4.500.000       1.348.000      13.048.000      

ANLÆGSAKTIVER IALT 7.200.000       4.500.000       1.348.000      13.048.000      

Andre tilgodehavender 150.000            180.000            -                   330.000             

TILGODEHAVENDER 150.000          180.000          -                  330.000           

Varelager 1.800.000         420.000            -                   2.220.000          

VAREBEHOLDNINGER 1.800.000       420.000          -                  2.220.000        

LIKVIDE BEHOLDNINGER 850.000          35.000            -                  885.000           

OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 2.800.000       635.000          -                  3.435.000        

AKTIVER 10.000.000     5.135.000       1.348.000      16.483.000      

1          Selskabskapital 2.000.000         120.000            463.333           2.583.333          

1          Overført resultat 5.465.000         2.032.000         884.667           8.381.667          

EGENKAPITAL IALT 7.465.000       2.152.000       1.348.000      10.965.000      

Lån, ejendom -                    2.140.000         -                   2.140.000          

Kassekredit 850.000            423.000            -                   1.273.000          

Leverandører 900.000            120.000            -                   1.020.000          

Anden gæld 785.000            300.000            -                   1.085.000          

KORTFRISTET GÆLD 2.535.000       2.983.000       -                  5.518.000        

GÆLD 2.535.000       2.983.000       -                  5.518.000        

PASSIVER 10.000.000     5.135.000       1.348.000      16.483.000      

AFSTEMNING -                   -                   -                  -                    

Indre værdi/kurs 373                  1.793               424                   

1          Kapitalforhøjelse jf. beregning af bytteforhold. Ejendommen er reguleret til handelsværdi.

Ejendommen er indregnet i årsrapporten til den anskaffede værdi på kr. 3.000.000.

De materielle anlægsaktiver i IT-Xperten ApS vurderes til at have en lavere  handelsværdi

end den værdi de er taget op til i årsrapporten. Der nedskrives derfor med kr. 800.000.

Den resterende merværdi vurderes at være goodwill ifm. fusionen
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Koncernstrukturen vil efter fusionen se ud som følgende. 

  

 

 

 

100%                  100%              100% 
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Figur 17: Egen tilvirkning 

 

12. Anbefaling til case – Grenspaltning 
 

Som det fremgår af IT-Xperten ApS balance under bilag 1, har selskabet en ejendom. 

Denne ejendom er blevet brugt i virksomheden, og vil efter fusionen ikke have nogen 

funktion i den daglige drift længere. Anders har derfor spurgt om assistance i forhold til 

at trække ejendommen ud af IT-Xperten ApS, og dermed isolere ejendomme i et 

selvstændigt selskab. 

Til denne løsning kan reglerne om grenspaltning anvendes, hvor ejendomme som er det 

største aktiv i selskabet, spaltes over i et nyt selskab. Dette kan være en fordel for 

Anders, da han fortsat kan have indtægter i ejendommen fra udlejning. Derudover kan 

det være en god ide i forhold til en fremtidig pensionsopsparing. 

En ejendom vil som udgangspunkt altid opfylde grenkravet, da det per definition udgør 

en selvstændig enhed. 
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Kasper Pia 

Pia Holding ApS 

Anders 

Anders Holding ApS 



Matti Christensen   HD(R) Afhandling 2020   CBS 

Side 71 af 80 
 

12.1 Skattefri- eller skattepligtig grenspaltning 
 

Herefter skal der kigges på om der skal foretages en skattefri eller skattepligtig 

grenspaltning. Der er forskellige konsekvenser på både selskabs- og aktionærniveau ved 

begge muligheder. Til denne gennemgang vil jeg anvende modellerne under pkt. 4.1, 

5.1.2 og 5.3.10 vedrørende skattepligtig- og skattefri fusion med og uden tilladelse. Som 

nævnt i fusionsåbningsbalancen er ejendommens handelsværdi vurderet til kr. 

5.000.000. 

 

Hvis løsningen med skattepligtig spaltning vælges, vil det indskydende selskab skulle 

afståelsesbeskattes af avancen ved overdragelse af ejendommen. Kostprisen udgør kr. 

3.000.000 og er ikke nedskrevet skattemæssigt. Handelsværdien udgør kr. 5.000.000 og 

det giver dermed en avance på kr. 2.000.000. Avancen vil kunne elimineres med de 

skattemæssige underskud i IT-Xperten ApS som også udgør kr. 2.000.000.  

Kr. 800.000 heraf kan dog ikke anvendes, da disse underskud kan henlægges til 

ejendommen, og derfor bliver en del af spaltningen over til ejendomsselskabet. Det 

betyder derfor, at der kan anvendes underskud for samlet kr. 1.200.000, og der vil skulle 

ske beskatning af de resterende kr. 800.000 af avancen. Selskabsskatten heraf udgør 22% 

svarende til en skat på kr. 176.000. Som betaling for den overdragene ejendom, 

modtager det indskydende selskab kapitalandele i det nye ejendomsselskab. Disse 

andele skal videreoverdrages til Anders Holding ApS for at overholde 

spaltningsdefinitionen. Overdragelsen vil blive betragtet som udbytte og der sker derfor 

ikke beskatning, da der er tale om koncernselskabsaktier. 

Hvis denne løsning med skattepligtig grenspaltning foretages, vil værdien af IT-Xperten 

ApS nedskrives. De skattemæssige underskud vil være udnyttet i forbindelse med 

grenspaltningen, og der vil ske avancebeskatning af den nye og lavere værdiansættelse 

modregnet den nye indre værdi i IT-Xperten ApS ved fusionen til Media IT & Web A/S. 

Tilmed vil Anders Holding ApS komme til at eje en mindre andel af Media IT & Web A/S. 
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Hvis f.eks. denne nye værdiansættelse udgør kr. 2.500.000, vil det nye bytteforhold se 

ud som følgende.72 

 

Konsekvenserne ved at foretage grenspaltning af ejendommen inden fusionen med Media 

IT & Web A/S er derfor at Anders Holding ApS vil modtage 17,24% af andelene i Media IT 

& Web A/S i stedet for 22,58%. Dette kan dog vise sig at være en god løsning på sigt, 

hvis ejendommen fortsat stiger i værdi. 

 

Alternativet til skattepligtig spaltning er skattefri spaltning. Dette kan ske med og uden 

tilladelse fra SKAT. 

 

Ved skattefri spaltning vil IT-Xperten ApS ikke blive beskattet af avance, da 

ejendomsselskabet indtræder i succession i ejendommens anskaffelsessum på kr. 

3.000.000 samt på det oprindelige anskaffelsestidspunkt. Dermed udskydes beskatningen 

til det tidspunkt, hvor ejendomsselskabet eventuelt sælger ejendommen eller selskabet 

sælges som helhed. IT-Xperten ApS beholder egne underskud som følge af en skattefri 

grenspaltning, dog kan disse ikke anvendes i den nye sambeskatningskreds der opstår 

med Anders Holding ApS som 100% ejer af ejendomsselskabet og IT-Xperten ApS. 

Underskuddene forbliver særunderskud. Dette er positivt, da underskuddene da kan 

anvendes ifm. fusionen med Media IT & Web A/S. For Anders Holding ApS vil spaltningen 

ikke udløse beskatning, hvis der vederlægges med aktier i ejendomsselskabet, da de nye 

kapitalandele anses for anskaffet samme tid som kapitalandelene i IT-Xperten ApS. 

Dette sker som følge succession i anskaffelsessum. Sker der kontantvederlæggelse vil 

dette betragtes som udbytte. Udbyttet vil være skattefrit som følge af reglerne i ABL. 

 
72 Egen tilvirkning 

Handelsværdier

Kapital Reserver I alt

IT Media & Web A/S 2.000.000 10.000.000 12.000.000 82,76%

IT-Xperten ApS 120.000 2.380.000 2.500.000 17,24%

2.120.000 12.380.000 14.500.000
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Spaltningsdatoen for grenspaltning vil ske på ejendomsselskabets åbningsbalancedato, 

altså den dato hvor selskabet stiftes. Dette vil også være vedtagelsesdatoen. Derfor 

opstår der 2 forskellige sambeskatningskredse, og der vil derfor skulle udarbejdes 

delopgørelse fra 1/1 2020 og frem til grenspaltningens virkningsdato. 

 

Hvis man vælger at søge om tilladelse ifm. spaltningen, skal man huske at have en 

forretningsmæssig begrundelse for den skattefrie spaltning. I denne case vil jeg mene at 

dette opfyldes. Ejendommen vil efter al sandsynlighed blive solgt efter fusionen med 

Media IT & Web A/S, da alt drift fra IT-Xperten ApS overgår til Media IT & Web A/S 

lokaler og ejendommen derfor ikke er relevant. Anders Holding ApS kan forsat bruge 

ejendommen til udlejning og dermed sikre en ekstra indtægtskilde til holdingselskabet, 

hvis fusionen ikke giver de fremtidige forventede afkast i Media IT & Web A/S. Anders 

Holding ApS har derfor heller ikke til hensigt at sælge ejendommen indenfor 3 år, og 

opfylder dermed også dette krav. Som udgangspunkt vil grenspaltning altid være en god 

idé at foretage med tilladelse fra skattestyrelsen, da det kan være vanskeligt at 

definere grenkravet. Men en ejendom vil i langt de fleste tilfælde indgå per definition, 

og der vil derfor ikke være stor risiko forbundet med denne spaltning. 

 

Hvis der vælges at gennemføre den skattefrie spaltning uden tilladelse, skal man særligt 

have holdingkravet for øje. Der bør udarbejdes budgetter til driften af ejendommen 

særskilt inden spaltningen, da holdingkravet brydes ved konkurs af det nystiftede 

ejendomsselskab. Der bør derfor undersøges, om ejendommen økonomisk kan køre rundt 

selvstændigt. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang vil jeg anbefale at der gennemføres en 

skattefri spaltning. Hvis det viser sig at ejendommen kan køre rundt selvstændigt, vil jeg 

ikke mene der er stor forskel på at udføre den skattefrie spaltning med og uden 

tilladelse. Dog kan der altid komme store tilbud på ejendomme, og i dette tilfælde ville 

det være en fordel at have søgt om tilladelse. Derudover vil holdingkravet blive et 

problem i forbindelse med en eventuel skattepligtig fusion mellem IT-Xperten ApS og 
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Media IT & Web A/S. Jeg vil af disse årsager anbefale den skattefrie løsning med 

tilladelse, da underskuddene fra IT-Xperten ApS ikke udnyttes ved avancen af 

ejendomme samt holdingkravet undgås. Vælges det i stedet at foretage den 

skattepligtige spaltning, kan man overveje om fusionen med Media IT & Web A/S så ville 

være bedre stillet med en skattefri fusion. 

 

12.2 Dokumenter som skal udarbejdes ved den anbefalede grenspaltning 

 

Med udgangspunkt i pkt. 2.1.1 vedrørende dokumenter som skal udarbejdes ved 

spaltning, vil jeg kort gennemgå de dokumenter som skal laves og hvilke som kan 

fravælges. 

Hvis ejendomsselskabet antages at stiftet til et anpartsselskab, kan både spaltningsplan, 

spaltningsredegørelse, en eventuel mellembalance og vurderingsmands udtalelse om 

spaltningsplanen fravælges ved enighed. Vurderingsmands erklæring om kreditorernes 

stilling skal heller ikke udarbejdes, men hvis denne ikke udarbejdes, kan kreditorerne, 

hvis fordringer er stiftet forud for offentliggørelsen af spaltningen hos Erhvervsstyrelsen, 

senest 4 uger efter kræve sikkerhed eller indfrielse, medmindre der er stillet 

betryggende sikkerhed. Derfor vil det anbefales at få udarbejdet en erklæring om 

kreditorernes sikkerhed. 

Spaltningsregnskab og åbningsbalance er ikke et selskabsretlig krav, men dette skal 

anvendes ved regnskabsudarbejdelsen, og kan derfor med fordel udarbejdes. 

Nedenfor fremvises åbningsbalancen73 i det nystiftede ejendomsselskab. Det antages at 

Anders Holding ApS vederlægges 100% med andele i ejendomsselskabet. 

 
73 Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af ovenstående balance, ændrer forholdet sig mellem aktiver og gæld i 

begge selskaber. Dette vil kræve forudgående tilladelse, da forholdet ikke må ændre sig 

ved skattefri spaltning uden tilladelse.74 

  

 
74 Pkt. 5.3.7 

Spaltningsbalance grenspaltning

IT-Xperten ApS IT-Xperten ApS Ejendomsselskabet

Balance 1/1 2020 Reguleringer Balance 1/1 2020 Balance 1/1 2020

Aktiver:

Ejendom 3.000.000 2.000.000 0 5.000.000

Materielle anlægsaktiver 1.500.000 0 1.500.000 0

Varelager 420.000 0 420.000 0

Andre tilgodehavender 180.000 0 150.000 30.000

Likvider 35.000 0 25.000 10.000

Aktiver i alt 5.135.000 2.000.000 2.095.000 5.040.000

Passiver:

Anpartskapital 120.000 40.000 120.000 40.000

Overført resultat 2.032.000 1.960.000 1.222.000 2.770.000

Egenkapital 2.152.000 2.000.000 1.342.000 2.810.000

Lån, ejendom 2.140.000 0 0 2.140.000

Kassekredit 423.000 0 423.000 0

Leverandører 120.000 0 120.000 0

Anden gæld 300.000 0 210.000 90.000

2.983.000 0 753.000 2.230.000

Passiver i alt 5.135.000 2.000.000 2.095.000 5.040.000

Forhold mellem aktiver og gæld 58,092% 35,943% 44,246%
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Koncernstrukturen vil herefter se ud som følgende. 

 

 

 

    100% 

 

 

             

                  100%         100% 

 

 

Figur 18: Egen tilvirkning 

 

13. Konklusion og perspektivering 
 

Afhandlingens hovedformål var at belyse de økonomiske og skatteretlige konsekvenser 

og muligheder ved de forskellige fusion- og spaltningsmodeller. Herefter ville jeg 

anvende den indsamlede viden på en case. Casen er gennemgået og behandlet fra pkt. 

9-12. 

Jeg har igennem opgaven gennemgået de forskellige modeller til brug for fusion og 

spaltning. Hertil har jeg fundet frem til de mulige konsekvenser der kan være på 

selskabs- og aktionærniveau samt de forskellige fordele og ulemper. 

Afhandlingen har ligeledes haft til formål at kigge på hvornår en skattepligtig 

omstrukturering kan være at foretrække. Som nævnt i min indledning og 

problembeskrivelse, er dette relevant grundet det store fokus på skattefrihed og 

finansieringsbehov blandt kunderne. Opgaven har givet eksempler på at det ikke altid 

Anders Holding 

ApS 

IT-Xperten 

ApS 

Ejendoms 

selskabet 

Anders Holding 

ApS 
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kan være en fordel at foretage skattefri omstrukturering. Det afhænger i høj grad af 

hvordan det ønskede slutresultat skal se ud. Derudover er der nogle krav forbundet med 

en skattefri omstrukturering, herunder en række værnsregler. Værnsreglerne har til 

formål at fjerne spekulation om skatteunddragelse og skatteundgåelse. Overholdes 

værnsreglerne samtidig med der ikke foreligger forretningsmæssig begrundelse for 

spaltning, vil man oftest anbefale skattefri spaltning uden tilladelse. Er der tvivl om 

overholdelse af f.eks. værnsreglerne, grenkravet eller forholdet mellem aktiver og 

passiverne, vil man anbefale at søge om forudgående tilladelse hos SKAT. 

 

Igennem opgaven har jeg fundet frem til, at man skal have en klar plan for det ønskede 

resultat inden man gennemfører en omstrukturering. Med udgangspunkt i casens indhold, 

kan man se at en grenspaltning af ejendommen under 2. anbefaling vil have haft stor 

indflydelse på udfaldet og generelt den anbefalede fusionsmodel ved fusionen mellem 

IT-Xperten ApS og Media IT & Web A/S. 

Hvis grenspaltningen bliver gennemført som en skattepligtig spaltning, vil 

underskuddene i IT-Xperten ApS anvendes til eliminering af avancebeskatning. Dette har 

konsekvens for fusionen, da værdiansættelsen vil være lavere i IT-Xperten ApS. 

Derudover vil en skattepligtig fusion formentlig ikke være en god løsning efter en 

skattepligtig spaltning af ejendommen, da en eventuel avance ikke vil kunne elimineres 

af underskud. Ved dette scenarie vil man måske overveje en skattefri fusion i stedet. 

Dette understreger blot hvor stor en indflydelse en omstrukturering har, både her og nu, 

men også på sigt. 

Opgavens case er opdelt i 2 anbefalinger. Anbefalingen vedrørende fusion samt 

anbefaling vedrørende grenspaltning. Den primære anbefaling består af den 

koncerneksterne fusion, hvor grenspaltningen blot er en overvejelse der ligger forud for 

fusionen. Hvis de 2 anbefalinger var slået sammen, ville der også lægge en mulighed i en 

ophørsfusion, hvor man kan opnå samme resultat. 

Ophørsfusionen kunne foretages således, at aktiviteten i IT-Xperten ApS blev opdelt 

mellem Media IT & Web A/S og et ejendomsselskab. På den måde vil man kunne adskille 

ejendommen og samtidig få overført den resterende aktivitet til Media IT & Web A/S. 
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Bilag 1: Resultatopgørelse og balance IT-Xperten ApS 201975 

 

 
75 Egen tilvirkning 

2019 2018

kr. kr.

Indtægter

Omsætning 12.000.000 11.000.000

Udgifter

Vareforbrug -2.200.000 -2.100.000

Andre eksterne omkostninger -3.000.000 -2.500.000

Personaleudgifter -5.700.000 -4.950.000

Afskrivninger -700.000 -700.000

Resultat før finansiering 400.000 750.000

Finansielle poster, netto -100.000 -55.000

Resultat før skat 300.000 695.000

Beregnede skatter -68.000 -160.000

Årets resultat 232.000 535.000

2019 2018

AKTIVER kr. kr.

Ejendom 3.000.000 3.000.000

Materielle anlægsaktiver 1.500.000 2.200.000

Varelager 420.000 400.000

Andre tilgodehavender 180.000 105.000

Likvider 35.000 95.000

Aktiver i alt 5.135.000 5.800.000

PASSIVER

Anpartskapital 120.000 120.000

Overført resultat 2.032.000 1.800.000

Lån, ejendom 2.140.000 2.200.000

Kassekredit 423.000 1.025.000

Leverandører 120.000 225.000

Anden gæld 300.000 430.000

Passiver i alt 5.135.000 5.800.000

Resultatopgørelse for 2019

Balance pr. 31/12 2019
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Bilag 2: Resultatopgørelse og balance Media IT & Web A/S 201976 

 

 
76 Egen tilvirkning 

2019 2018

kr. kr.

Indtægter

Omsætning 38.400.000 35.200.000

Udgifter

Vareforbrug -7.100.000 -8.000.000

Andre eksterne omkostninger -9.300.000 -9.000.000

Personaleudgifter -18.000.000 -16.800.000

Afskrivninger -500.000 -450.000

Resultat før finansiering 3.500.000 950.000

Finansielle poster, netto -220.000 -176.000

Resultat før skat 3.280.000 774.000

Beregnede skatter -685.000 -190.000

Årets resultat 2.595.000 584.000

2019 2018

AKTIVER kr. kr.

Goodwill 5.000.000 4.200.000

Materielle anlægsaktiver 2.200.000 2.000.000

Varelager 1.800.000 1.200.000

Andre tilgodehavender 150.000 300.000

Likvider 850.000 420.000

Aktiver i alt 10.000.000 8.120.000

PASSIVER

Aktiekapital 2.000.000 2.000.000

Overført resultat 5.465.000 2.870.000

Kassekredit 850.000 1.000.000

Leverandører 900.000 750.000

Anden gæld 785.000 1.500.000

Passiver i alt 10.000.000 8.120.000

Resultatopgørelse for 2019

Balance pr. 31/12 2019


