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1. Indledning 

Et generationsskifte vil altid, alt andet lige, være tidsbestemt, enten forekommer det i levende 

live, omkring pensionsalderen, eller i dødsboet. Det er altid en fordel at have planlagt 

generationsskiftet i god tid inden det bliver nødvendigt at overdrage.  

Generationsskiftet omhandler ikke kun det økonomiske udbytte for overdrageren ved salg eller 

overdragelse af virksomheden, det handler især også om overdragerens, virksomhedens og hans 

børns økonomiske livsvilkår i fremtiden. Generationsskifte er en stor beslutning i familien, som 

kan have store konsekvenser for både forælder og børn og derfor kræver et generationsskifte 

god forberedelse og planlægning for at det kan blive gennemført succesfuldt.  

Projektet omhandler generationsskifte i en personligdrevet virksomhed og fokusere på de 

muligheder for generationsskifte i levende live fra den ældre generation til den yngre.  

Generationsskifte fra f.eks. far til søn, omhandler ikke kun at opnå det størst økonomiske 

udbytte, man har måske et naturligt ønske om at sikre sine børn et stærkt økonomisk fundament 

i den virksomhed, som har været overdragerens livsværk. Ligeledes kan overdrageren have 

ønsker til virksomhedens fremtid, da han forsat vil have denne til at blomstre, blot under en ny 

ledelse, hans børn. Det er derfor essentielt at opnå kendskab til hele familiens ønsker for 

generationsskiftet, så der ikke er nogle som f.eks. føler sig snydt eller udnyttet, men at alle har 

være en del af planlægningen og er enige om hvilken strategi, som er den mest hensigtsmæssige 

for familien og virksomheden.  

Inden generationsskiftet påbegyndes bør der være foretaget de økonomiske overvejelser om 

hvordan overdrager, overtager og virksomheden skal være stillet økonomisk efter 

generationsskiftet. Dette er relevant, da det b.la. kan have indflydelse på om overtager skal 

være indenfor familien eller udenfor og hvilken ledelsesform der er mest optimal for 

virksomhedens fremtidig overlevelsesevne.  

Ved et generationsskifte er der dertil en masse bløde værdier, som skal gennemtænkes og 

vurderes for at kunne træffe de rette økonomiske beslutninger. Hertil er der også en række 

skattemæssige og arveretslige forhold, der er gældende, som skal afdækkes. De skattemæssige 

konsekvenser kan have stor indflydelse på hvor stor likviditet, som skal anskaffes ift. 

generationsskifte og denne finansierings byrde kan have indflydelse på virksomhedens 

overlevelse evne.  
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1.2 Problemformulering 
Generationsskifte af en personligdrevet virksomhed i VSO ift. kildeskatteloven § 33C, herunder 

overdragelse med og uden reglerne for succession.  

 

1.3 problemstilling 
Ift. ovenstående problemformulering vil der i projektet blive undersøgt hvilke overvejelser man 

bør gøre sig inden et generationsskifte. 

Hvilke lovmæssige krav skal være opfyldt for at anvende reglerne for succession og hvilke 

konsekvenser giver dette skattemæssigt og likviditetsmæssigt for overdrageren, overtageren og 

virksomheden.  

Er det bedre at foretage et fuldt skattepligtigt generationsskifte eller vil succession altid være 

det bedste og i givent fald for hvem? Overdrageren, overtageren eller virksomheden? 

I et generationsskifte af en personligejet virksomhed er der en del skattemæssige og arveretslige 

forhold, som skal afdækkes for at finde det mest optimale generationsskifte for alle parter, men 

hvilke muligheder eksistere der og hvilken afgræsninger har disse?  

 

1.4 Afgræsning  
I dette projekt fokuseres der kun på overdragelse af en personligdrevet virksomhed fra en person 

til en anden. Dermed tages der ikke stilling til generationsskifte i selskabsform, f.eks. 

omdannelse til selskab, skattefri virksomhedsomdannelse, eller omstrukturering.  

Projektet fokuserer alene på generationsskifte i levende live og derfor ses der bort for reglerne 

for dødsboer.  

Det antages at læserne har en god forståelse for reglerne i virksomhedsordningen, da dette 

projekt omhandler generationsskifte vedr. en virksomhed i VSO. De aktuelle og specifikke regler 

for virksomhedsordningen bliver kun gennemgået såfremt det er relevant ift. generationsskiftet.  

 

1.5 Metode 
Dette projekts målgruppe er virksomhedsejere, som har overvejelse om at foretage et 

generationsskifte, eller yngre rådgivere, der ikke har nærgående kendskab til området. 

Projektet giver en overordnet gennemgang af et generationsskifte og hvilke skattemæssige 

konsekvenser, som der bør være særligt fokus på ved generationsskifte af en personligdrevet 

virksomhed.  
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Projektet er opbygget således, at de indledende overvejelser i et generationsskifte bliver 

beskrevet først, herunder de bløde værdier, og efterfølgende bliver reglerne for succession 

gennemgået efterfuldt af generationsskifte uden succession.  

Når teorien/redegørelsen er beskrevet, vil denne blive anvendt på 5 cases på en fiktiv 

virksomhed. I casene vil der blive beregnet goodwill, ejendomsavance, genvundne afskrivninger, 

beskatning mv. for at kunne fremme analysen af hvilke muligheder for generationsskiftet, som er 

mest økonomisk rentabel på hhv. skattebetaling og likviditetsvirkning for overdrager og 

overtager.  

 

Til brug for generationsskiftet vil der b.la. blive anvendt kilder, som er validerende, som SKAT’s 

hjemmeside, afgørelser fra SKAT og landsskatteretten, div. lovtekster og bøger anvendt i 

pensum på HD del 2 i fagene erhvervsbeskatning og skat.   

Der er anvendt en fiktiv virksomhed til brug for analyserne i de 5 cases der muliggøre et 

sammenligningsgrundlag for generationsskifte i de forskellige scenarier.  

Ovenstående datagrundlag vurderes at være validerende til at behandle min empiri og besvare 

projektets problemformulering og problemstilling. 
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2. Overvejelser inden gemmeførelse af et generationsskifte 

En virksomhed er ekstrem sårbar når denne befinder sig i en generationsskiftesituation. 

Sårbarheden kan opstå pga. arveregler, skatter og afgifter som kan give virksomheden store 

likviditetsmæssige vanskeligheder, som kan påvirke virksomheden overlevelsesevne.  Desuden 

kan virksomheden have vanskeligheder i form af den kommende ledelse, som muligvis ikke er 

kompetent nok til at lede virksomheden. Det er derfor vigtigt at et generationsskifte er 

velovervejet og nøje planlagt, da de forskellige generationsmodeller kan udløse betydelige 

skatter og afgifter, eller andre problemstiller som kan have betydning for alle involveret parter. 

I et generationsskifte er der generelt 3 parter og deres 3 forskellige synsfelter at se 

generationsskiftet fra, og alle 3 har forskellige ønsker i forbindelse med generationsskiftet.   

Figur 1; de interesseret partnere i et 

generationsskifte 

 

 

 

 

Overdrageren; Overdrageren kan have flere intentioner med generationsskiftet. F.eks. Hvis 

dette bliver solgt til en ”ukendt” 3. mand, kunne overdragerens ønske være at maksimere hans 

udbytte, altså overdrage virksomheden til den højeste handelsværdi. Dog kan overdragerens 

ønske for virksomhedens fremtidige overlevelse og ledelse, vægte højere end det økonomiske 

udbytte, og derfor gå mere på kompromis med handelsværdien, til fordel for virksomhedens 

bedste. Det kan også tænkes at overdrageren skal give virksomheden til sit barn og derfor ønsker 

sig at overtager og virksomheden skal stilles bedst muligt og dermed selv påtager sig nogle større 

økonomiske udgifter. 

Virksomheden; Virksomheden står i en sårbar situation hvor generationsskiftet kan betyde så 

store økonomiske omkostninger at virksomheden ikke kan levere og i værste fald risikere 

konkurs. Virksomheden risikerer ligeledes at den nye ledelse (overtageren) kan komme med 

væsentlige ændringer til virksomheden struktur og formål, som både kan have positive, som 

negative, indflydelser på virksomhedens overlevelsesmulighed.  

Overtageren; Overtageren vil typisk stå i den situation at de vil have det så ”billigt” som muligt. 

Desuden står overtageren i den vanskelige situation at de ikke har fuldt indblik (endnu) i hvordan 

virksomhedens drift fungerer, da dette typisk er en viden som overdrageren bisidder. 

Overdrageren 

Virksomheden

Overtageren



7 
 

Inden et generationsskifte er det derfor essentielt at overdrageren gør sig de nødvendige 

overvejelser, ift. Hans/hendes økonomiske udbytte, virksomhedens forsatte drift og 

virksomhedens fremtidige ledelse. Det er især vigtigt at overveje de potentielle overtager, om 

dette skal være en nær medarbejde, 3. part eller en slægtning.  

Overdrageren kommer med høj sandsynlighed til at skulle gå på kompromis med nogle af 

hans/hendes ønsker for sig selv, virksomheden og overtageren. Dette er nogle subjektive valg fra 

generationsskifte til generationsskifte, og det er derfor svært at sige noget generelt om dette, 

da det kommer an på overdragerens ønsker, samt de mulige overtager.  

 

2.1 Planlægning 

Et generationsskifte kan foregå i levende live og ved død, men i begge tilfælde kan man ved 

fordel have planlagt det i god tid inden. Et godt planlagt generationsskifte kan tage alt mellem 

3-10 års planlægning/udførelse. Planlægningen af et generationsskifte er altid forholdsvis 

individuelt, men der er områder som altid skal gennemgås for at opnå et vellykket 

generationsskifte1. 

1. Tidspunkt for gennemførsel af generationsskifte 

2. Hvem skal overtage virksomheden 

3. Skal virksomhedens tilpasses ny ledelse 

4. Opgørelse af virksomhedens værdi 

5. Finansiering af virksomheden 

6. Strukturelle overvejelse  

Punkt 1-3 er de mere bløde værdier i forbindelse med generationsskiftet og konklusionerne vil 

variere for hvert generationsskifte, da dette kommer an på overdragerens ønsker. Det er disse 

punkter som bliver omhandlet i dette afsnit.   

Punkt 4-6 er de mere tekniske områder, som revisor eller anden rådgiver typisk er med til at 

opgøre og det er disse punkter, som er de primære fokusområder igennem dette projekt.  

 

2.1.1 Tidspunkt for gennemførsel af generationsskifte 

I forbindelse med planlægning af et generationsskifte skal der tages højde for diverse 

finansieringsmuligheder, skatter og afgifter, samt virksomhedsstrukturen. Dette er områder som 

kan tage væsentligt tid at planlægge og udregne, samt betalingen heraf. Det derfor vigtig i god 

                                                 
1  
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tid at planlægge hvornår generationsskiftet finder sted. Et generationsskifte er alt andet lige 

aldersbestemt, men kan også forekomme, ved sygdom eller lign. og i tilfælde af 

virksomhedsejers død vil generationsskiftet altid finde sted i dødsboet.  

Hvis virksomhedsejeren dør, og ikke har foretaget et testamente, vil virksomheden blive fordelt 

ift. Arveretslig lov. Det kan betyde at, hvis der er flere arvinger, at virksomhedens skal sælges 

for at den ene arving kan få sin arv, selvom den anden arving gerne ville have forsat driften af 

virksomheden.  

Det kan også betyde at den nye virksomhedsejer ikke er forberedt på at overtage virksomheden, 

eller har fået ordentlig indsigt i driften af virksomheden, da det muligvis kun var tidligere 

virksomhedsejer, som viste noget om virksomhedens tendenser. Dette ses ofte i mindre 

virksomheder, hvor der ikke er en større bemanding med forskellige ansvarsområder som kan 

fortælle den nye ejer hvordan tingene foretages. I mindre virksomheder er det typisk 

virksomhedsejeren selv, som holder styr på diverse vitale områder vedr. virksomheden.  

 

2.1.2 Hvem skal overtage virksomheden 

Det er vigtigt at identificere alle de mulige overtager der er til virksomheden og vurdere, hver 

enkel person, ud fra de kriterier, som er lavet i de tidligere overvejelser. Det kan f.eks. have 

været meningen at datteren skulle overtage virksomheden, men efter grundigere overvejelser, 

viser det sig at hun ikke er egnet til at lede virksomheden på nuværende tidspunkt og 

formentligt også i fremtiden.  

Det kunne vise sig at det faktisk var en nær medarbejder eller en 3. mand, som var bedst egnet 

til virksomhedens behov, samt virksomhedens overlevelsesevne.  

Deloitte har opstillet forskellige punkter, som er brugbare til at vurdere potentielle, overtager i 

forbindelse med generationsskifte.2 

1. Vise evne til at forstå virksomhedens situation og problematik 

2. kan tolke de ledelsesopgaver, der er en konsekvens heraf 

3. kan omsætte ledelsesopgaverne til både kortsigtet og langsigtet handlingsplan med mål 

og midler 

4. kan skabe tidlig og respekt over for omverden, finansieringskilder, kunder og 

leverandører 

5. kan kommunikere forståeligt og åbent  

                                                 
2 Generationsskiftebog – Deloitte 6. udgave s. 16 
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6. kan afstemme sine ideer interne i relations til kapitalejere og medarbejder, og eksternt i 

relation til kreditinstitutter, kunder og leverandører 

7. kan demonstrer og vise sine personlige synspunkter og engagement 

8. kan motivere og udvikle medarbejder 

Ovenstående punkter skal alle vurderes på den kommende overtager for bedst at identificere 

styrker og svagheder, og evt. om der skal ansættes en yderligere, til at kompenseres for 

overtagerens eventuelle svagheder. Desuden skal det vurderes hvor overdragerens rolle i 

virksomhedens fremtid befinder sig, skal overdrageren være ansat, og givet fald i hvor lang tid, 

eller skal han overhovedet være med i virksomheden efter generationsskiftet.  

 

2.1.3 Skal virksomhedens tilpasses ny ledelse 

Et generationsskifte kan give virksomheden større udfordringer ift. Den nye ledelse, altså 

overtageren. Jf. ovenstående afsnit kan det være muligt at der skal ansættes en mellemleder, 

for at opveje nogle af eller en af den nye overtager svaghed/er. Desuden er det vigtig for 

overtageren at vide hvor virksomheden befinder sig i sin livscyklus. 

 

Figur 2. PLC modellen3 

f.eks. hvis virksomheden er i 

modningsfasen, men på vej mod udfasning 

kan det tænktes at virksomheden skal 

fornyes, og her vil det være oplagt at gøre 

det i forbindelse med generationsskiftet 

og den nye overtager. Virksomhedens 

livscyklus har også indflydelse på virksomhedens værdiansættelse, da virksomhedens forventet 

fremtidigt vækst og indtægter indgår i beregningen.  

Det er derfor vigtigt, især i mindre selskaber, at der foreligger en detaljeret forretningsplan for 

virksomhedens udvikling, da denne viden oftest forefindes hos virksomhedsejeren i mindre 

virksomheder. Hvis dette ikke foretages, vil den nye overtager have store udfordringer med at 

skaber sig overblikket, uden hjælp fra overdrageren.  

 

                                                 
3 https://hhxelev.dk/virksomhedens-livscyklus/ 
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2.2 Del konklusion 

Overstående afsnit er overvejelser og planlægning vedrørende de bløde værdier i et 

generationsskifte og det er tydeligt at overvejelserne/planlægningen bliver fundamentet i et 

godt generationsskifte, for hvis dette er på plads, så er det kun de mere tekniske udfordringer, 

som skal løses.  

ud fra ovenstående kan det at danne sig et overblik over de forskellige muligheder og 

overvejelser som skal foretages, være svært i sig selv, da dette er mennesker og derfor meget 

subjektivt anlagt. Det er især vigtigt at overdrageren og den kommende overtager er enige om 

det kommende forløb af generationsskiftet. For at virksomheden skal kunne overleve efter 

generationsskiftet er det ligeledes vigtigt at overtageren er kompetent nok til opgaven, da dette 

ellers kan afskrække virksomhedens kunder, ansatte, leverandører mv. og påvirke virksomhedens 

evne til at generere overskud. 
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3. Overdragelse af personligt ejet virksomhed med succession 
Ved anvendelse af reglerne om overdragelse af en virksomhed med succession, betyder dette at 

overtageren indtræder i overdragerens skattemæssige position i virksomheden. Dette betyder 

ikke at skatten ikke bliver betalt, den bliver blot udskudt og overtageren succederer i den 

latente skat.  

Reglerne vedrørende succession af personlig ejet virksomhed er grundlagt i kildeskatteloven 

(KSL) §33 C. For at kunne anvende KSL §33C, skal både overdrager og overtager opfylde reglerne 

i KSL §1 eller 2.  

For at kunne anvende reglerne for succession skal der desuden være opfyldt en del krav ift. 

Hvilke aktiver, der kan succederes i og hvilke personer, som kan anvende succession, dette vil 

blive gennemgået i nærmere detalje i de næste afsnit.  

 
3.1 Personkredsen  
Personkredsen som kan anvende reglerne for succession, står beskrevet i KSL §33 C, stk. 1, som 

følgende; 

- Børn  

- Børnebørn 

- Søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn 

- Samlever, som opfylder betingelserne i boafgiftslovens §22, stk. 1, litra d, kan parterne i 

overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14.4 

- Adoptivbørn og stedbørn  

- Nære medarbejder jf. KSL §33 C, stk. 12. 

Selvom at ovenstående personkreds kan anvende reglerne for succession, så er der en række 

andre egenskaber, som skal være opfyldt før et generationsskifte med succession, kan finde sted 

til ovenstående.  

Reglerne i KSL §33 C, er rettet imod at videregive en erhvervsvirksomhed til den nærmeste 

personkreds og her er børn, børnebørn og samlever (jf. ovenstående betingelser) er bedst stillet. 

I forbindelse med et generationsskifte med succession kan der ydes en gave i forbindelse med 

overdragelsen og her skal de 3 grupper kun betale en gaveafgift på 15% jf. Boafgiftsloven kapital 

5 (§22). Hvorimod en gave, som ydes til søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn er 

skattepligtige jf. statsskatteloven §4, stk. 1, litra c.  

                                                 
4 Kildeskatteloven §33 C 
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Adoptivbørn og stedbørn ligestilles med naturlige afkom, jf. KSL §33 C 

Gave i forbindelse med generationsskifte vil blive gennemgået nærmere senere i projektet. 

Definitionen af ”nære medarbejder” er defineret, som en medarbejder, der har været 

fuldtidsansat i min. 3 år ift. De seneste 5 år. Til beregning af om en medarbejder har været 

fuldtidsansat i 3 år i den 5-årige periode, bruges ATP bidragene til grundlag herfor, hvis 

medarbejderen ikke betaler ATP, anvendes antal timer. 

Reglen for at nære medarbejder kan succedere blev indført ved lov nr. 394 af 6/6-2002 og er 

begrundet med at det ikke altid er den nærmeste familiekreds, som er den optimale til at 

overtage virksomheden.  

 

3.2 Krav ved overdragelses af virksomhed med succession 
Der er en række krav for at kunne anvende reglerne om succession5 disse er listet nedenstående; 

1. Der skal være tale om overdragelse af en personlig ejet virksomhed 

2. der skal være tale om overdragelses af en erhvervsmæssig virksomhed 

3. der skal være tale om overdragelse af en hel virksomhed, en af flere 

erhvervsvirksomheder eller en ideel heraf 

4. Der kan ikke succederes i fast ejendom medmindre der er tale om; 

a. Erhvervsmæssigt benyttet ejendom 

b. Virksomheden driver nærig ved køb og salg af fast ejendom 

c. Udlejningsejendom til brug for landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller 

skovbrug. 

5. Aktier omfattet af Aktieavancebeskatningslovens § 35 og kun fordringer som er omfattet 

af kursgevinstlovens §23. 

6. Erhververen er skattepligtig til Danmark 

7. Anmeldelse til SKAT i forbindelse med selvangivelsen det pågældende år.  

Ovenstående krav skal være opfyldt for at foretage et generationsskifte med succession og punkt 

2-5 vil blive gennemgået løbende i projektet og definitionen af en erhvervsmæssig virksomhed 

vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.  

 

                                                 
5 Generationsskifte og omstrukturering – 5. udgave s. 111 
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3.2.1 Erhvervsmæssig virksomhed 
Det er specificeret at der skal være tale om en erhvervsmæssigvirksomhed før at der kan ske 

overdragelse af denne med succession. Virksomhedsbegrebet er ikke enestående defineret i 

loven og derfor kan det være mindre problematisk at vurdere om virksomheden er 

erhvervsmæssig.  

En selvstændig virksomhed ifølge SKAT6kan defineres således; 

- Virksomheden administrerer selv personale og materiale, som kræves til virksomhedens 

udøvelse 

- Virksomheden bærer den økonomiske risiko ved virksomheden 

- Virksomheden handler i eget navn 

- Virksomheden handler for egen regning, eller på eget ansvar 

Desuden skal der skelnes mellem selvstændige og hobbyvirksomheder, da disse ikke anses for at 

være selvstændige erhvervsdrivende.  

Forskellen mellem selvstændige virksomheder og hobby virksomheder er defineret i 

Ligningsvejledning7 og her ses der primært på disse parametre.  

- Rentabilitetskriteriet 

Virksomheden skal være rentabel, altså generere overskud. Overskuddet behøver 

ikke at opstå fra dag 1, men efter en passende opstartsperiode med underskud, 

skal virksomheden opnå/forvente overskud og dermed være rentabel.  

- Intensitetskravet 

Virksomhedens omsætningen skal have en vis størrelse før denne opfylder 

intensitetskravet. Der kan være undtagelser til denne regel som f.eks. 

SKM2008.641.BR ”om fradrag for udgifter til udvikling og patentering fremgår 

det, at der i visse (specielle) tilfælde kan være tale om erhvervsmæssig 

virksomhed, uanset virksomheden (endnu) ikke har opnået en vis afsætning af 

virksomhedens produkt(er). 8” 

- Hobby 

I de virksomheder hvor ejerens egen indsat typisk er det primære vil 

virksomheden, eller hvor virksomheden ejer ikke er fuldtidsbeskæftigelse, eller 

virksomheden er udsprunget af ejeren personlige interesser, klassificeres dette 

oftest som hobby virksomhed. 

                                                 
6 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1977967 
7 E.A.1.2 Hobbyvirksomhed og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed 
8 https://pro.karnovgroup.dk/document/7000514735/1#LV2012-2_E_A_1_2 
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Der er tilfælde hvor rentabilitetskriteriet ikke bliver opfyldt i mange år men hvor 

intensitetskravet er opfyldt og virksomheden omsætning er i sådan et omfang at virksomheden 

bliver anset for at være erhvervsmæssig. Der er flere sager og afgørelser fra SKAT, som gør at 

det er vigtigt inden påbegyndelse på et generationsskifte at undersøge om virksomheden faktisk 

er en erhvervsmæssig virksomhed, da dette i nogle tilfælde kan være problematisk at vurdere.  

 

3.2.2 Overdragelse af virksomhed, hel, delvis eller ideel heraf.  
Jf. KSL §33 C kan reglerne for succession anvendes på en erhvervsvirksomhed hel, delvis eller 

andel heraf. Det betyder at et enkeltstående aktiv, som ikke kan fungere som en 

erhvervsmæssig virksomhed, ikke kn overdrages med for succession.  

Der er mulighed for kun at overdrage en ideel andel af ens virksomhed jf. KSL §33 C, stk. 1. det 

overdraget udgør en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.  

Hvis overdrageren f.eks. har en virksomhed, som både har indtægter fra et autoværksted og 

butik med salg af lamper, kan reglerne anvendes, og dermed kun foretage generationsskifte med 

reglerne for succession på enten autoværkstedet eller butikken, da disse 2 indtægtsstrømme må 

anses at have tilførende aktiver, som kan adskilles hver for sig, og begge blive anset for en 

erhvervsmæssig virksomhed. Begge virksomheder kunne ligeledes overdrages med succession 

eller blot en ideel andel af begge, til f.eks. en glidende overgang af generationsskiftet. 

 

3.2.3 Fast ejendom  
I 1999 blev der foretaget ændringer, som betød at det blev vanskeligere at overdrage fast 

ejendom med succession. Der er kun 2 situationer hvori reglerne for succession kan anvendes på 

en fast ejendom i et generationsskifte.  

Hvis overdrageren driver nærig af køb og salg af fast ejendom kan der succederes og dermed 

ikke begrænset af KSL § 33 C, stk. 1, 3.-7. pkt., fordi at avancen ikke anses for at være under 

reglerne for ejendomsavancebeskatningsloven. 

Hvis ejendommen indgår i overdragerens erhvervsvirksomhed og anvendes til erhvervsmæssigt 

formål, eller mere end 50% af ejendommen anvendes til erhvervsmæssige formål kan hele 

ejendommen overdrages med succession jf. KSL § 33 C, stk. 2-11 og 14.  

For at beregne hvor stor en andel, som er henholdsvis erhverv eller privat, bruges den 

ejendomsmæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund. 
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Hvis ejendommen anvendes mindre en 50% kan der i nogle tilfælde godt succederes i den 

erhvervsmæssige andel af ejendommen og den tilhørende avance, dog kan dette kompliceres af 

KSL § 33 C, stk. 1, 7. pkt., da der er en del begrænsninger ift. Afskrivningsloven kapital 3. 

 

3.3 De skattemæssige effekter  
Formålet med et generationsskifte med reglerne for succession er at udskyde skatter og afgifter. 

Det betyder at overdrageren ikke vil blive beskattet som om at der var foretaget en afståelse af 

virksomheden, men derimod indtræder overtager i overdragerens skattemæssige stilling og 

bliver nu anset for at være den ”oprindelige” ejer af virksomheden, jf. KSL § 33 C, stk. 2.  

Desuden kan der ikke succederes i aktiver med tab, men kun fortjeneste, jf. KSL § 33 C, stk. 3. 

hvis der er tab skal dette fratrækkes i overdragedes skattemæssige indkomståret for 

overdragelsen, og erhververen skal nu anvende dette som sin anskaffelsessum. Salgssummens 

opgøres enten som aktivernes handelsværdier, beregningen af gaveafgiften eller 

indkomstberegningen for overtageren.  

Det er desuden ikke muligt at succederes i virksomhedens tidligere underskud jf. KSL § 33 C, stk. 

4. 

 

3.3.1 Opsparet overskud 
Hvis den overdragende virksomhed har anvendt virksomhedsordningen og dermed har mulighed 

for at have opsparet overskud, kan erhververen succederes i dette jf. KSL § 33 C, stk. 5. Hvis det 

kun er delvis eller en ideel andel af virksomheden som overdrages, er det ligeledes kun delvis 

eller en ideel andel af det opsparet overskud som der succederes i.  

Hvis der kun overdrages en ideel andel af virksomheden f.eks. 30% er det derfor ligeledes 30% af 

det opsparet overskud som succederes i. Dog kan denne simple beregning ikke altid anvendes da 

aktiverne kan være inddelt i forskellige grupper, som hver har deres andel af opsparet overskud. 

Ligeledes hvis generationsskifte foretages over en periode, altså glidende, kan ovenstående også 

give udfordringer til beregning af hvilken andel af det opsparet overskud som der succederes i, 

da dette typisk er opstået over en lang årrække. Såfremt det opsparet overskud ikke nøje har 

været adskilt i forhold til de forskellige aktiviteter, vil kapitalafkastgrundlaget ligge til grund for 

fordelingen af det denne.  

Hvis delvis af virksomheden overdrages, kan fortjeneste blive opsparet i det indkomstår. Såfremt 

overdrageren ønsker at hæve fortjenesten ved delvis afståelse af virksomheden, kan han 

overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, uden om den normale hæve 
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rækkefølge. Beløbet som kan overføre kan maks. Udgøre det tilsvarende beløb på 

indskudskontoen, samt ikke overstige nettovederlaget for den delvise afståelses. Jf. VSL § 15 a. 

 

3.3.2 finansiering af generationsskifte 
Finansieringen af et generationsskifte kan give flere udfordringer, herunder især den 

likviditetsmæssige, da det oftest er behov for meget kapital. Et generationsskifte kan finansieres 

på følgende måder9; 

- Erhververens likviditet 

- Overdragerens likviditet 

- Fremmede kapital, ”lånte penge” 

- En kombination af ovenstående 

Hvis erhverver skal finansiere generationsskifte, kan dette ske ved kontant afregning og dermed 

skal hele generationsskiftet afregnes på en gang og dermed er det overtageren som har hele 

finansieringsbyrden. Dette er typisk det mest optimale økonomisk for overdrageren, men det kan 

være svært for erhververen at fremskaffe den nødvendige likviditet og dermed afregne det fulde 

beløb.  

Overdrageren kan også bære hele finansieringsbyrde ved f.eks. at give hele virksomheden som 

gave og betale den tilhørende gaveafgift. Dette er det mest optimale økonomisk for 

overtageren, men kan være svært at realisere i virkeligheden. Overdrageren har med stor 

sandsynlighed en del af sin likviditet bundet i virksomheden og dermed for at kunne finansiere 

gaveafgiften til SKAT, kan overdrageren være nødsaget til at bruge af virksomhedens likviditet 

og dermed står virksomheden dårligere stilles. Desuden foretages et generationsskifte oftest 

med henblik på at overdragedes skal pensioneres indenfor den nærmeste fremtid, og en sådan 

økonomisk byrde at skulle finansiere hele generationsskifte, kan betyde et stort kompromis med 

hvordan pensionistlivet skal leves.   

Et generationsskifte kan også finansieres ved lån af fremmedkapital, f.eks. pengeinstitutterne, 

investors eller lign. Enten i forbindelse med kontant betaling, gave, eller gældsbrev mv. hertil 

skal der oftest betales rente, bidrag og afdrag, som tillægges de i forvejen høje skatter og 

afgifters som skal afregnes. Hertil er det vigtigt at sammenligne de fremtidige udgifter ved lån 

af likviditet af generationsskiftet op imod de fremtidige forventede indtjeningsstrømme og 

vurdere om dette er økonomisk forsvarligt.  

                                                 
9 https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/finansiering/ 
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Finansiering af et generationsskifte foretages typisk i kombination af flere finansieringsmetoder, 

f.eks. delvis kontant og delvis gave.   

Finansierings metoder; 

- Kontant 

- Gældsbrev 

- Gave 

- Passivpost  

- Henstand  

- Anfordringslån 

 

3.3.2.1 Kontant 
Ved kontant betaling af generationsskifte skal vederlaget betales til overdrageren på engang. 

Som sagt kan det være svært at skaffe den nødvendige likviditet og erhververen kan være 

nødsaget til at optage banklån eller lign. Lånoptagelser for at kunne yde det kontante vederlag. 

Hertil er det vigtigt at sammenligne lånets omkostninger med den forventede fremtidige 

indtjening og udarbejde et nyt likviditetsbudget, som er inkl. det nye lån, for at vurdere om 

dette er økonomisk ansvarligt.  

3.3.2.2 Gældsbrev 
En anden mulighed hvis overtageren ikke har den nødvendige likviditet nu og her, er at 

udarbejde et gældsbrev på enten hele eller delvis af vederlaget. Dette vil betyde at erhververen 

skylder et vis beløb til overdrageren, efter overdragelsen af virksomheden og dermed er hele 

eller delvis af betalingen af virksomheden udskudt. Selve kravene til betaling af afdrag, evt. 

rente mv. i gældsbrevet er op til overdrageren og overtageren af blive enige om.  

3.3.2.3 Gave  
Det er en mulighed for overdrageren at yde virksomheden hel eller delvis som gave til 

erhververen. Boafgiftsloven §22 er skal følgende personkreds betale gaveafgift10:   

- afkom, stedbørn og deres afkom, 

- afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 

- forældre, 

- personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af 

gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en 

                                                 
- 10 Generationsskifte og omstrukturering – 5. udgave s. 57 
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sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på 

grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 

- plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 

år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets 

forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og 

- stedforældre og bedsteforældre. 

Sammenholdes ovenstående personkreds, men personkredsen som er omfattet af reglerne for 

succession, kan de ses at børn, børnebørn og samleverede jf. BAL § 22, stk. 1, litra d., skal 

betale gaveafgift mens de resterende bliver skattepligtige af gaven jf. statsskatteloven §4, styk. 

1, litra c.  

Gave afgiften udgør 15%, og udregnes med at tillægge værdierne for samtlige gaver modtaget 

inden for et kalenderår, som oversigter det afgiftsfrie grundbeløb på kr. 67.10011 (2020)  

 

Gave 100.000 
Afgiftsfrit beløb 67.100 
Afgift 15% 4.935 

Hvis virksomheden ydes helt eller delvis med gaveoverdragelse er det vigtig at specificere hvem 

som skal betale gaveafgiften, da der er forskel på beregning af gaveafgiften.  

hvis gavemodtager betaler afgiften, er det 15% afgift ift. Den modtagne gave, hvorimod hvis det 

er overdrageren som betaler er det 15% af gavebeløbet. Se nedenstående eksempel.  

  Overtager Overdrager 
Gavebeløb  300.000 300.000 
Grundbeløb 67.100 67.100 
Gaveafgift  -34.935 -30.378 
Netto 265.065 269.622 
      
Gaveudgift hos overdrageren 300.000 269.622 
Gaveafgift hos overdrageren  0 30.378 
Samlet udgift 300.000 300.000 

 

Som det kan ses for ovenstående eksempel, er selve gaveudgiften for overdrageren den samme 

på kr. 300.000 men selve afgiften er kr. 4.557 lavere når overdrageren betaler afgiften, end når 

overtager skal betale afgiften.  

                                                 
11 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842 
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Jf. ovenstående personkreds, er det børn, børnebørn og samlevere, som kan anvende 

ovenstående mulighed for gave til en afgift på 15%. er der ydet gave til andre personer i gruppen 

for succession (f.eks. nær medarbejder, søster) bliver gaven indkomstpligtig.  

SKAT skal modtage anmeldes om gaveafgiften seneste 1. maj året efter modtagelse af gaven. 

Desuden har SKAT 6 mdr., efter anmeldelsen, til at anfægte værdiansættelsen af gaven, og 

dermed gaveafgiften jf. BAL § 27 stk. 2.  

Det er derfor en god ide ved værdiansættelse af en virksomhed i generationsskifte som ydes helt 

eller delvis som gave, at få et bindende svar fra SKAT inden gaven overdrages, hvis dette er 

muligt.  

3.3.2.3 Passivpost 
Passivpost er ikke en egentlig finansieringsmetode, men kan indgå i beregningen af 

overdragelsen summen, hvis overdragelse af virksomheden gives hel eller delvis med gave. 

Passivposten beregnes for at udligne de evt. fremtidige skattebetalinger på virksomhedens 

aktiver. For når en virksomhed overdragelse med succession, indtræder overtageren i 

overdragerens skattemæssige stilling, det betyder at virksomhedens aktiver forsætter med 

sammen skattemæssige værdi og dette giver et mulig tab på genvundne afskrivninger. Når 

virksomheden overdrages, vil overdragelsessummen på aktiverne oftest være større end den 

skattemæssige værdi, og efter overdragelsen vil overtageren ikke kunne afskrive på aktivernes 

”anskaffelsessum”, men må forsætte med at afskrive på den aktivernes skattemæssige værdi.  

Beløb i t. Dkk Samlet balance Skattemæssig værdi overdragelsessum 
Passivpot 
30% 

Goodwill 0 0 100 30 
Ejendom 600 450 750 90 
Driftsmidler og inventar 150 190 200 3 
Anlægsaktiver i alt 750 640 1.050 123 

jf. ovenstående eksempel udgår passiv posten t. Dkk 123 og havde virksomheden være 

overdraget uden succession havde det nye afskrivningsgrundlag er t. Dkk 410 højere end med 

succession. Et højere afskrivningsgrundlag i dette tilfælde havde samlet set været bedre end 

passivposten. Passivposten beregnes efter Kildeskatteloven §33 D og udgør 30% af den 

skattepligtige fortjeneste som ville have været ved et almindelig salg, hvis det er aktiver som 

bliver beskattet som aktieindkomst beregnes der 22 % i passivpost jf. KSL § 33 D stk. 3. Hvis 

overtageren indtræder i overdragerens skattemæssige position vedr. fast ejendom, skal der kun 

beregnes 30% i passivpost af gevinster, i genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Jf. KSL 

§33 D, stk. 2 
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Gaveoverdragelse med passivpost Uden passivpost 
Overdragelsessum 1.050.000 1.050.000 
Passivpost -123.000 0 
Gaveafgiftsgrundlag 927.000 1.050.000 
Grundbeløb 67.100 67.100 
Gaveafgift (overdrager betaler) -112.161 -128.204 
Gavebeløb 937.839 921.796 

Hvis der overdrages virksomhedens opsparet overskud (VSO) skal der ligeledes beregnes 

passivpost med tillæg af virksomhedsskatten hertil. 

Passivpost opsparet overskud 
Opsparet overskud inden 1990 intet 
Opsparet overskud i 1991 9,00% 
Opsparet overskud i 1992-1998 12,00% 
Opsparet overskud i 1999-2000 13,50% 
Opsparet overskud i 2001-2004 15,00% 
Opsparet overskud i 2005-2006 16,50% 
Opsparet overskud i 2007-2013 18,75% 
Opsparet overskud i 2014 19,10% 
Opsparet overskud i 2015 19,90% 
Opsparet overskud i 2016 - frem 21,00% 

jf. KSL §33 D, stk. 4  

ligeledes hvis overtageren erhverver konjunkturkonto skal der også beregnes passivpost jf. KSL 

§33 D, stk. 5. I KSL §33 D giver det mulighed at anvende passivposten til beregning af 

kompensation for den udskudte skat på virksomhedens aktiver 

Jf. KSL § 33C kursfastsætte skatteforpligtigelsen. Det er ikke muligt at anvende begge, men der 

skal bruges den, som giver størst nedslag, hvis virksomheden gives hel eller delvis som gave, jf. 

SKATs styresignal SKMA2011.406SKAT.  

I KSL §33 C er der ikke en præcis fortolkning af kursfastsættelse af den latente skat, men 

styresignalet ligger sig op ad landsskatteretten præmisser i SKM2008.876LSR, i denne konkrete 

sag var kursen fastsat til kurs 8012.  

Desuden er det fastlagt følgende i forbindelse med kursfastsættelsen13: 

- Overdragelsessummen er sat til handelsværdien på et frit marked 

- Kursfastsættelse til pari afspejler ikke skatteforpligtigelsens handelsværdi 

- Kursfastsættelse må antage at ligge under kurs 100 

                                                 
12 Generationsskifte og omstrukturering – 5. udgave S. 63 

13 SKM2008.876LSR 
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Ved vurdering af hvilken kurs, som skal anvendes til værdiansættelsen af den latente skat, er 

det de enkelte aktiver som ligger til grund herfor.  

Aktivernes levetid er isæt en væsentlig indikator på hvor tæt på kurs 100, f.eks. vil 

kursfastsættelsen af en ejendom have en lav kurs, da det ikke er sikkert at skatteforpligtigelsen 

nogensinde vil blive indfriet.  

kursfastsættelse og passivposten og hvilken som skal anvendes vil blive illustreret i de 2 

nedenstående eksempler.  

For begge er følgende gældende:  

Handelsværdi t. Dkk 1.000 og skattemæssig værdi t. Dkk 600 (ingen gæld) og dermed en 

skattemæssig ”fortjeneste” på t. Dkk 400. oprindelige handelsværdi udgør t. Dkk 600 og der er 

aftalt nedslag i handelsværdien på samme størrelse som den udskuddet skat 56% =400.000= 

180.000. 

kurs 80   
Gaveoverdragelse KSL §33 C KSL §33D 
Handelsværdi 1.000 1.000 
Kursværdi  -144 0 
Passivpost 0 -120 
Gave 856 880 

   
 
kurs 60   
   

Gaveoverdragelse KSL §33 C KSL §33D 
Handelsværdi 1.000 1.000 
Kursværdi  -108 0 
Passivpost 0 -120 
Gave 892 880 

 

I første beregning vil KSL §33 C blive anvendt da denne giver det største nedslag i 

handelsværdien og i anden beregning vil det være passivposten som bliver anvendt.  

3.3.2.4 Henstand  
En anden mulighed for finansieringen af en del af generationsskiftet, gaveafgiften, er at få 

henstand jf. Afskrivningsloven §40, stk. 7. Henstand betyder at køber betaler over max 15 år og 

denne ordning er bliver rente beregnet efter Selskabsskatteloven § 11B, stk. 2, 2,5% (2020)14   

hvert år skal der afrages et beløb/løbende ydelse, samt betaling af renteudgifterne til SKAT. 

                                                 
14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2250289 
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Der kan kun ansøges henstand på den del af betalingen som vedrører immaterielle 

anlægsaktiver. Oftest i værdiansættelse af et generationsskifte er det også værdiansættelsen af 

evt. goodwill som giver udfordringer mellem sælger og køber, da købers forventninger til 

fremtidige resultater sandsynligvis er mere optimistiske end købers.  

Det kan være en fordel med betaling med henstand da købesummen kan opgøres over en 

årrække ift. Virksomheden fremtidige indtjening og ikke skal 100% værdiansættes på 

afståelsestidspunktet.  

vis overdragelsessummen betales med løbende ydelserne, som f.eks. er resultatafhængige, skal 

denne ydelse ligge til grund for virksomhedens kapitaliserede værdi jf. Ligningsloven §12B, 

selvom ydelserne er variable ift. De enkelte års resultat. Den endelige kapitaliserede værdi af 

virksomheden, kan derfor ultimo henstandsperioden have været beregnet for højt eller lavt, 

men det er nødvendigt at opgøre en værdi af købesummen for at kunne ansøge om henstand.  

De løbende ydelser vil blive beskattet efter LL §12B og ydelsen skal være have usikkerhed af 

enten størrelsen af beløbet eller ydelsernes varighed. Desuden skal både sælger og køber have 

styr på hver deres saldo og dette skal meddeles til SKAT i hvert indkomst år og der skal kun 

betales en mindre rente til SKAT i 2020 (år 1) være 2,5%. 

3.3.2.5 Anfordringslån 
Et anfordringslån kan altid fra långivers side krævet indfriet med op til en dags varsel15 Det 

betyder at SKAT har godkendt at lånet kan retfærdiggøres til en rente på 0% og dermed være 

rentefrit, selvom løbetiden er væsentlig længere. 

Et anfordringslån giver dermed en større sikkerhed/magt til långiver, og i forbindelse med et 

generationsskifte, overdrageren. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15 https://hsfo.dk/artikel/l%C3%A5n-inden-for-familien-uden-skat 
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4. Overdragelse af personligt ejet virksomhed uden succession 
Et generationsskifte af en personlig ejet virksomhed kan enten foretages med succession (afsnit 

3) eller uden, altså hvor generationsskiftet bliver fuldt beskattet. Overdrageren bliver 

skattepligtig af fortjenesten af overdragelsessummen og overtageren kan anvende 

overdragelsessummen som virksomhedens anskaffelsessum. I forbindelse med at opgørelsen af 

virksomhedens værdiansættelse, er der en del punkter som kan være vanskelige at opgøre og 

blive enige om. Disse vil blive gennemgået nærmere i afsnittet. Alle værdier skal opgøres til 

handelsværdi og dermed værdiansat ud fra armlængdevilkår.  

 

4.1 Goodwill 
Regnskabsmæssigt bliver goodwill behandlet som forskellen på aktivernes regnskabsmæssige 

værdi og den anskaffelsessum som der er ydet, hvilket er relativt simpelt. Skattemæssigt bliver 

der oftest fokuseret på reelle værdier som kan klassificeres som goodwill, f.eks. en 

kundeportefølje, forretningsforbindelse mv. og det kan derfor være vanskeligt at vurdere hvad 

en virksomhed evt. skal være værd, herunder især pga. værdiansættelsen af goodwill.  

Der er ingen fast beregning metode til at opgøre værdiansættelsen på goodwill men SKAT har en 

vejledning til en mulig opgørelse, så længe denne er retvisende for virksomheden og 

brancheforholdene. C.C.6.4.1.2. hertil er der brancher hvor der er en anden kutyme for 

værdiansættelsen af goodwill og såfremt dette er tilfældet finder branchens metode 

anvendelse, cirkulæret er kun en vejledning og vil altid tilsidesættes med virksomhedens 

handelsværdi til uafhængig 3. mand. F.eks. en virksomhed som ikke har haft div. Gode 

resultater, men hvor salgsprisen giver en goodwill t. Dkk 500 vil være korrekt så længe dette er 

gjort på armslængdeforhold og her vil SKAT vejligning sandsynligvis have beregnet en goodwill til 

0 eller væsentlig lavere.  

 

4.1.1 C.C.6.4.1.2 værdiansættelse af goodwill16 
Vejledning bruger virksomhedens sidste 3 år til beregningsgrundlaget og der skal hertil reguleres 

for finansielle poster, ekstraordinære poster, afskrivninger på tilkøbt goodwill og ikke udgiftsført 

løn til evt. medarbejdende ægtefælle. Det ældste år vægtes lavest med 1 og derefter 2 og 3. 

Der tages udviklingstendensen fra år 1 og år 3 og gennemsnit heraf, hvis udviklingen er konstant. 

Driftsherre løn udgår 50% og min. t. DKK 250 og max. t. DKK 1.000. forretningen af aktiverne 

                                                 
16 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
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anvendes kapitalafkastsats efter Virksomhed skatteloven §9 + 3% og kapitaliseringsfaktor er VSL 

§9+8%/forventede levetid.  

Nedenstående tabel er et eksempel på beregning af goodwill efter SKAT’s vejledning.  

Beregning af goodwill            
  2017   2018   2019 
Resultat 500.000   800.000   1.050.000 
reguleringer:           
Finansielle indtægter 250.000   270.000   350.000 
Finansielle udgifter -150.000   -350.000   -170.000 
Resultat 600.000   720.000   1.230.000 
Vægtning 1   2   3 
Resultat 600.000   1.440.000   3.690.000 
            
Vægtet reguleret resultat         955.000 
udviklingstendens         315.000 
resultat         1.270.000 
            
Driftsherreløn       50% 635.000 
            
Forretning af aktiver Aktiver 5.325.000 rente 3% 159.750 
Rest til forretning af goodwill         475.250 
Kapitaliseringsfaktor, levetid 5 år, rente 8%       2,1 1.007.530 
            
den beregnede goodwill         1.007.530 

 

Det tydeligt at se at især det seneste år i vejledningen vægter resultatet højt og derfor kan der 

manipuleres i goodwillberegningen ved at foretage mange investeringer mv. i det sidste år før 

generationsskifte, da dette vil væsentlig formindske goodwillberegningen, se nedenstående 

beregning, hvori kun 2019 resultat er ændret.  
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Beregning af goodwill            
  2017   2018   2019 
Resultat 500.000   800.000   300.000 
reguleringer:           
Finansielle indtægter 250.000   270.000   350.000 
Finansielle udgifter -150.000   -350.000   -170.000 
Resultat 600.000   720.000   480.000 
Vægtning 1   2   3 
Resultat 600.000   1.440.000   1.440.000 
            
Vægtet reguleret resultat         580.000 
udviklingstendens         -60.000 
resultat         520.000 
            
Driftsherreløn       50% 260.000 
            
Forretning af aktiver Aktiver 5.325.000 rente 3% 159.750 
Rest til forretning af goodwill         100.250 
Kapitaliseringsfaktor, levetid 5 år, rente 8%       2,1 212.530 
            
den beregnede goodwill         212.530 

 

SKAT’s vejledning er kun vejledende og derfor skal der altid vurderes om denne beregnede 

værdi er korrekt for de enkelte virksomhederne, endvidere kan selve vejledning tilrettelægge en 

specifik virksomheds resultatopgørelse, såfremt der er andre driftsposter som skal tages højde 

for.  

 

4.1.2 andre værdiansættelsesmodeller for goodwill 
SKAT har desuden lavet en vejledning vedrørende ”transfer Pricing kontrollerende 

transaktioner” herunder er en af de andre modeller til beregning af goodwill, DCF-modellen. 

DCF-modellen bruges oftest til koncerninterne handler og overdragelser, men kan anvendes hvis 

ovenstående afsnits model ikke er retvisende. DCF-modellen anvender ikke de seneste års 

indtægter/resultater men derimod de fremtidige indtægter. Det er derfor nødvendigt at have en 

generel forståelse for virksomhedens fremtidige indtjeninger i form af troværdige budgetter mv.  

Nedenstående billede illustrerer DCF modellen opbygning.17 

                                                 
17 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207 
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Modellen vil ikke blive beregnet, da der i projektets case’s er anvendt simple virksomheder, 

hvori SKAT’s vejledning i afsnit 4.1.1 er anvendt og vurderet udtømmende og retvisende.  

4.2 Aktiver 
Materielle anlægsaktiver udgør typisk grunde og bygninger, investeringsejendomme og 

driftsmidler.  

 

4.2.1 Ejendomme 
En ejendom er svær at værdiansætte i forhold til hvem som skal overtage denne. Det skyldes er 

der er særlige regler for nærtstående, interesseforbundne og uafhængige parter. 

ved nærtstående partner, som f.eks. mor of datter, kan en ejendom sælge med +/- 15% af den 

offentlige ejendomsvurdering jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 ”så længe der ikke er 

sket faktiske eller retslige ændringer siden vurderingen”18  

Skulle sammen ejendom sælges til en uafhængig 3. part ville denne blive solgt til 

markedsværdien eller handelsværdien, hvilket typisk vil være den værdi en troværdig valuar 

eller professionel ejendomsmægler ville værdiansætte ejendommen til.  

Alle salg af ejendomme, hvis sælger ikke er næringsdrivende heraf, bliver beskattet efter 

ejendomsavancebeskatningsloven.   

                                                 
18 SKM2007.431.LSR 
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Ejendommen som er anskaffet før 19. maj 1993, kan efter EBL §4 stk. 3 vælge andre alternativer 

end den kontante anskaffelsessum19: 

- Anskaffelsessummen med tillæg af pristalsregulering til og med 1992 

- Ejendomsværdien 1. jan 1993 med tillæg af 10% 

- Ejendomsværdien 1. jan 1993 med tillæg af 10% og tillæg af halvdelen af stigningen fra 

denne værdi til ejendomsværdien 1. jan. 1996 

- Ejendomsværdien 19. maj 1993 ved gennemført §4B-vurdering 

Anskaffelsessummen forhøjes ligeledes med t. DKK 10 for hvert år, dog ikke det år ejendomme 

sælges.  

I forbindelse med salg af ejendommen kan der forekomme gevinst eller tab i forbindelse med 

genvundne afskrivninger. Genvundne afskrivninger eller tab indregnes i indkomståret hvor 

ejendommen sælges jf. Al § 21, hvis disse er afskrevet efter reglerne i AL §14 og §15.  

Jf. AL § 21, stk. 2 opgøres dette som forskellen mellem salgssum og den skattemæssige værdi og 

er illustreret nedenstående:  

 

 

Genvundne afskrivninger   
Bygninger 5.000.000 
Grund 2.000.000 
Anskaffelsessum  7.000.000 
    
Afskrivninger 1.600.000 
    
Bygning 5.500.000 
Grund 2.000.000 
Salgssum 7.500.000 
    
Genvundne afskrivninger   
Anskaffelsessum 5.000.000 
Afskrivninger 1.600.000 
Nedskrevet værdi 3.400.000 
Salgssum 5.500.000 

genvundne afskrivninger, max 
faktiske afskrevet 1.600.000 

                                                 
19https://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2016/2016_Salg_af_fast_ejendom_EKSTERN
__120416.pdf 
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Ejendomsavance   
Anskaffelsessum 7.000.000 
Ej genvundne afskrivninger 0 
Tillæg efter EBL §5 stk. 1, 8 år 80.000 
Anskaffelsessum reguleret 7.080.000 
Salgssum 7.500.000 
Ejendomsavance 420.000 

 

Der kan højst beskattes genvundne afskrivninger som svarer til de faktiske afskrivninger, altså de 

kr. 1.600.000, der afskrives ikke på grunde.  Ejendomsavancen bliver beskattet i den 

skattepligtige indkomst i det indkomstår det vedrører jf. EBL §6 eller reglerne i EBL §6A kan 

anvendes. Dette betyder at den ejendomsfortjeneste som er opstået kan udnyttes til at 

nedsætte anskaffelsessummen på en nyerhvervet ejendom og dermed udskyde beskatningen af 

ejendommen. Den nye erhvervede ejendom skal købes i indkomståret for salget af ejendommen 

eller senest indkomst året efter.  

 

4.2.2 Driftsmidler 
Driftsmidler kan være biler, inventar, EDB mv. og disse skal ligeledes opgøres til handelsværdi. I 

indkomståret hvor driftsmidlerne sælges i forbindelse med generationsskifte kan der ikke 

foretages skattemæssige afskrivninger, jf. AL §9, og fortjeneste/tabet som skal medregnes i den 

skattepligtige indkomst, er forskellen mellem de skattemæssige værdier og salgsværdier.  

 

4.2.3 Tilgodehavender 
Under tilgodehavender er det især debitorer som kan være udfordrende at værdiansætte, da der 

ofte kan være stor usikkerhed om virksomheden modtager pengene og givet fald alle pengene. 

Derfor kan det i forbindelse med generationsskifte aftales om debitorerne overtages af 

erhververen eller om overdrageren beholder disse og selv står for at få kunderne til at indbetale 

til ham. Denne metode kan dog være besværlig, da kunderne har betalingsinformation og har 

modtaget ydelsen fra virksomheden og dermed oftest vil foretage deres betaling hertil, især hvis 

de foresætte med at anvende virksomhedens ydelser.  

En anden mulighed er at erhververen overtager den fulde forpligtigelse og hvis der er tab på 

debitorerne har mulighed for at opnår fradrag for tabet.  

Hvis virksomheden derimod har et overblik over hvor meget de hvert år taber på debitorerne, 
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f.eks. 5% eller 10%, så kan overdragerne blot overdrage til den kurs som forventes betalt, jf. 

nedenstående eksempel. 

Overdragelse af debitormasse til kurs  
Debitormasse 2.500 
Forventet betalt af debitormassen  95% 
Debitormasse som overdrages 2.375 

 

Hvis debitormassen efter overdragelsen viser sig at have 100% betaling eller blot over kurs 95%, 

bliver dette beskattet efter kursgevinstloven §1, stk. 1.  

 

4.3 Opsparet overskud 
Hvis virksomheden som overdrages, anvender reglerne for VSO vil det opsparet overskud blive 

beskattet i det år generationsskiftet foretages, da det anses for ophørt. Jf. VSL §15, stk. 1. Dog 

kan overdragerne udskyde beskatningen af det opsparet overskud ved f.eks. at anskaffe sig en ny 

virksomhed i samme indkomst år som overdragelsen af generationsskiftet jf. VSL §15, stk. 2.  
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5. Cases med generationsskifte i personligdrevet virksomhed 
Dette afsnit vil, i forbindelse med fleres case scenarier på samme virksomhed, gennemgå 

generationsskifte og de forskellige muligheder, som kan anvendes. Følgende er de forskellige 

cases som gennemgås; 

- Generationsskifte uden succession, uden gave 

- Generationsskifte uden succession, med gave 

- Glidende generationsskifte uden succession 

- Generationsskifte med succession, med gave 

- Generationsskifte med succession, uden gave 

 

Denne virksomhedsbeskrivelse danner grundlag for generationsskifte i de forskellige cases i 

projektet. 

Virksomhedsejeren er en enlig ældre herre, som har drevet virksomhed i personlig regi siden 

1997 og vil gerne pensioneres i 2021.  Han vil gerne have foretages generationsskifte af 

virksomheden til sine 2 døtre i 2020, med mulighed for forlængelse såfremt det er nødvendigt. 

Hans 2 døtre er begge interesseret i at overtage og der er stor enighed om at begge børn skal 

have lige stor andel.  

Virksomheden består af følgende; 

- En drift virksomhed, hvor aktiviteten består i mindre håndværk, som renovering af 

lejligheder mv. heri er der mellem 2-5 ansatte ud over ejeren.  

- Bygning, som anvendes til udlejes til erhverv og beboelse, herunder ejerens 

driftsvirksomheden. Fordelen er 55% af det udlejede areal til erhvervsvirksomheden og 

45% til beboelse.  

Virksomheden har haft en historisk solidt indtægtsgrundlag uden store opsving eller nedgang og 

ejeren har ingen planer om at omdanne eller omstrukturere i forbindelse med generationsskifte.  

Ejendommens markedspris er vurderet af en ejendomsmægler til t. dkk 17.500 og er anskaffet af 

ejeren i 2011. Der er sket løbende forbedringer på ejendommen i årenes løb. 

 

5.1 Generationsskifte uden succession, uden gave 
I denne case vil generationsskiftet udløse fuld beskatning for overdrageren og fortjenesten vil 

blive indkomst beskattet. Dette vil udløse en stor skat hos ejeren og ligeledes vil det opsparet 
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overskud også udløse beskatning, da det er hele virksomheden som afstås. Muligheden for at 

beskatte det opsparet overskud i indkomståret forud generationsskifte er ikke medtaget.   

Der er beregnet en goodwill på virksomheden ud fra SKAT C.C.6.4.1.2 jf. afsnit 4.1.1.  

Beregning af goodwill            
  2017   2018   2019 
Resultat 565   615   786 
reguleringer:           
Finansielle indtægter -6   -8   -6 
Finansielle udgifter 30   30   31 
Resultat 589   637   811 
Vægtning 1   2   3 
Resultat 589   1.274   2.432 
            
Vægtet reguleret resultat         716 
udviklingstendens         111 
resultat         827 
            
Driftsherreløn       50% 413 
            
Forretning af aktiver Aktiver 2.016 rente 3% 60 
Rest til forretning af goodwill         353 
Kapitaliseringsfaktor, levetid 5 år, rente 8%       2,1 748 
            
den beregnede goodwill         748 

 

Aktiver på t. DKK. 2.016 består af virksomhedens aktiver for 2019 uden driftsfremmede aktiver, 

herunder udlejningsejendom20 og likvider21.  

Overdragelsessum og skattepligtigavance     
t. Dkk Skattemæssigværdi Salgssum Skattepligtigavance 
Goodwill 0 748 748 
Grunde og bygninger 13.613 17.500 3.887 
Driftsmidler 565 650 85 
Lager 130 130 0 
Debitorer 1.321 1.189 -132 
i alt  15.629 20.217 4.588 

Overstående viser at den totale salgssum for virksomhedens aktiver er t. Dkk 20.217, dette er en 

stor likviditetsbyrde for overtageren, da det er det fulde beløb, som der skal overføres.   

                                                 
20 SKM2003.168.LR. 
21 SKM2001.132.LR. 
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Skatte og likviditetsvirkning   
t. DKK 2019 
Skattepligtig avance 4.588 
opsparet overskud 1.219 
i alt til beskatning 5.807 
    
beregnet AM-bidrag 465 
Beregnet skat 52.06% skatteloft 2.781 
betalt virksomhedsskat -318 
Skat i alt 2.927 
    
Likviditet for overtager -20.217 
    
Overdragerens 
likviditetsvirkning   
Modtager 20.217 
Afregnes virksomhedens gæld -11.064 
Afregnes til SKAT -2.927 
i alt modtages likviditet 6.226 

 

I ovenstående beregning er der medtaget den skattepligtige avance ved salg af virksomheden og 

virksomhedens opsparet overskud og dette giver en virksomhedsindkomst til beskatning på t. 

DKK 5.807, heraf t. DKK 1.219 i opsparet overskud. Det opsparet overskud kan undlades at 

komme til beskatning hvis ejeren anskaffer en ny virksomhed hvori ejeren kan anvende VSO, og 

dermed forsætte med at optimere sin skat i forhold til det opsparet overskud. Især når ejerens 

plan er at gå på pension, kan han, alt efter hvor stor hans pensionsopsparing er, optimere sin 

SKAT til topskattegrænsen. I beregningen er der brugt skatteloftet til beregning af skatten, da 

det antages at ejeren har tjent til topskattegrænsen.  

I alt giver dette en skattebetaling, med modregning af allerede betalt virksomhedsskat, på t. 

DKK 2.927. da ejendommen indgår i virksomheden og dermed i virksomhedsordningen bliver hele 

ejendomsavance beskattet som personlig indkomst. 

Likviditetsmæssigt modtager ejeren de t. DKK 20.217 og skal bruge pengene på at indfries sine 

passiver i virksomheden og afregning af SKAT og vil til sidst have t. DKK 6.226 i frie midler.   

Andre muligheder for overdrageren, som ville formindske skatten, ville være enten at forsætte 

med at beholde ejendommen og dermed aktiviteten i udlejning. Dette ville betyde at det 

opsparet overskud ikke ville komme til beskatning, ligeledes med ejendomsavancen.  

desuden kunne salget af ejendommen udskydes, så når salget finder sted, vil overdrageren 
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kunne udtræde af virksomhedsskatteordningen og dermed vil ejendomsavancen blive beskattet 

som kapital indkomst og kun de genvundne afskrivninger som personlig indkomst. 

Kapitalindkomsten er 42% med et bundfradrag i positiv kapitalindkomst på kr. 45.80022. Dette er 

en væsentlig mindre beskatningsprocent end skatteloftet i den personlige indkomst, og kan 

betyde en væsentlig mindre beskatning.  

Den største fordel ved denne anvendelse af generationsskiftet er at overdrageren for pengene i 

hånden med det sammen, og derfor ikke skal vente på at modtage likviditet og den usikkerhed, 

samt værdiforringelse, som fremtidige ydelse betyder.  

Overtageren skal betale en del likviditet ved denne metode, men kan til gengæld bruge de 

forhøjede afskrivningsgrundlag til nedsættelse af virksomhedens skattepligtige indkomst i årene 

frem. Desuden er alle virksomhedens værdier ”friske” og der er ikke nogen latent skat, som 

overtages.  

 

5.1.1 Del konklusion af generationsskiftet ift. virksomhedsbeskrivelsen 
Ved at anvende denne form for generationsskifte hvor overdrageren bliver fuld skattepligtig af 

hele afståelsen og overtagerene skal yde likviditeten med det sammen, giver dette en høj skatte 

og afgifts betaling, men også en høj likviditet i samme år. I forbindelse med generationsskiftet 

og ejendommen, som indgår heri, er denne metode ikke den mest fordelagtige i forhold til 

skatteoptimering. Her ville overdrageren få en væsentlig bedre likviditet hvis ejendommens salg 

foretages senere eller uden for virksomhedsordningen, da ejendomsavancen vil blive beskattet 

som kapitalindkomst, desuden kommer ejerens opsparet overskud direkte til beskatning hvis han 

ikke anskaffer sig en anden virksomhed, som kan forsætte i VSO.  

Ligeledes for ejerens 2 døtre, som skal overtage, vil denne metode være en udfordring at kunne 

gennemføre, da de skal kunne anskaffe 20 mio. i kapital. Dog ville de have den fordel at 

afskrivningsgrundlaget er højt til afskrivninger i virksomheden i fremtiden og værdierne er 

friske, men udfordrende at de ville kunne fremfinde kapitalen og dermed kunne gennemføre 

generationsskiftet.  

 

5.2 Generationsskifte uden succession, med gave 
I denne metode vil generationsskiftet foretages uden succession ligesom afsnit 5.1, men 

generationsskiftet vil finansieres ved at overdrageren yder generationsskiftet som gave til 

overtageren. Dette betyder at overdrageren ikke opnår et økonomisk udbytte, men derimod 

                                                 
22 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
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kræver det heller ikke et stort kapital behov for overtageren, som evt. ville have indflydelse på 

virksomhedens overlevelsesevne.   

Med udgangspunkt i beregninger for afsnit 5.1 er nedenstående beregning på gaveafgiften ved 

overdragelse af hele virksomheden, som gave, i t. DKK.  

Overdragelse af virksomhed som gave til nærtstående 

Virksomhedsværdi jf. beregning i 
afsnit 5.1 20.217 
    
Overdrager kun virksomheden   
Reel gave 17.194 
Gavebeløb 17.194 
Afgiftsgrundlag 20.149 
Afgiftsfrit beløb 67 
Gaveafgift 3.022 
    
Overdrager betaler gaveafgiften   
Reel gave 22.845 
Gavebeløb 20.217 
Afgiftsgrundlag 17.521 
Afgiftsfrit beløb 67 
Gaveafgift 2.628 

 

Hvis kun virksomheden skal ydes 100% som gave, bliver gavebeløbet, som overtageren modtager 

virksomhedens handelsværdi t. DKK 20.217, dette vil betyde at overdragerne ”kun” skal af med 

virksomheden men ellers ingen likviditetspåvirkning hos overdrageren. Dog skal overtageren 

betale den gaveafgiften på t. DKK 3.022 til SKAT.  

I andet eksempel ydes virksomheden som gave, samt at overdrager betaler gaveafgiften, dette 

betyder at virksomheden ydes til t. DKK 20.217 til overtageren og overdrageren skal selv privat 

finansiere gaveafgiften på t. DKK 2.628 til SKAT. Dette er en væsentlig lavere gaveafgift ift. 

Ovenstående men betyder at overdrageren skal bruge en stor del af sin private kapital for at 

kunne finansiere dette, hvorimod overtageren ingen likviditetsforpligtigelse har.  Den reelle 

gave til overtageren udgår t. Dkk dermed virksomhedens værdi inkl. gaveafgiften.  

Ovenstående beregning er kun beregnet ud fra en gaveafgift til nærtstående, havde det været 

til andre ville gave blive beskattet i deres personlige indkomst.  

Hvis virksomheden ydes som gave bliver overdrageren forsat beskattet af det opsparet overskud 

ligesom i afsnit 5.1 i indkomståret virksomhedens afstås som gave.  
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5.2.1 Del konklusion generationsskiftet ift. virksomhedsbeskrivelsen 
Ved at give virksomheden som gave til ejerens 2 døtre betyder dette at overdrageren ingen 

økonomisk udbytte opnår, og hvis overdrageren betaler gaveafgiften, vil dette betyde en stor 

økonomisk byrde på hans privatøkonomi. Overtagerene vil have stor glæde af denne metode, 

især hvis overdrager betaler gaveafgiften, da dette vil betyde at døtrene ingen likviditet skal 

frembringe, eller i givet fald, en væsentlig mindre likviditet end i afsnit 5.1.  

Overdrageren skal dog have en stærk nok privat økonomi, før dette scenarie vil være realistisk, 

da virksomhedsejer typisk binder en del af deres forventede pension i deres virksomhed. 

Metoden vil også typisk være en fordel for virksomheden, da dette betyder at hverken 

virksomheden eller den nye ledelse er svækket økonomisk ift. Generationsskiftet. 

 

5.3 Glidende generationsskifte uden succession 
I afsnit 5.1 og 5.2 er det illustreret og analyseret på de 2 yderligheder, som kan forekomme med 

et generationsskifte af en personligejet virksomhed, ift. fuldt skattepligtigt generationsskifte og 

generationsskifte ydet som gave. Et godt generationsskifte er typisk planlagt i længere tid og 

kan kræve en længere tidsplan for den faktiske udførelse.  

I dette tilfælde vil det være en mulighed at lave et glidende generationsskifte hvor udførelsen 

er fordelt over nogle indkomstår, altså delvis generationsskifte med henblik på at overtageren 

modtager 100% af virksomheden. Virksomheden består af en driftsvirksomhed og en ejendom, 

samt udlejning af denne. I første instans vil driftsvirksomheden blive overdraget i 

generationsskiftet og herefter ejendommen.  

 

5.3.1 første instans af glidende generationsskifte – Driftsvirksomheden 
Det er kun muligt at lavet et delvis eller glidende generationsskifte hvis det er muligt at adskille 

driftsvirksomheden og ejendommens drift ad. Hertil foretages første del af det glidende 

generationsskifte 1. januar 2019 på baggrund af resultater for 2018.    
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Beregning af goodwill - Driftsvirksomhed           
t. Dkk 2016   2017   2018 
Resultat 315   365   415 
reguleringer:           
Finansielle indtægter -10   -6   -8 
Finansielle udgifter 6   0   0 
Resultat 311   359   407 
Vægtning 1   2   3 
Resultat 311   718   1.221 
            
Vægtet reguleret resultat         375 
udviklingstendens         48 
resultat         423 
            
Driftsherreløn       50% 250 
            
Forretning af aktiver Aktiver 2.016 rente 3% 60 
Rest til forretning af goodwill         113 
Kapitaliseringsfaktor, levetid 5 år, rente 8%       2,1 239 
            
Den beregnede goodwill         239 

Den beregnede goodwill for driftsvirksomheden er uden årets resultat og renteudgifter, som 

anses forbundet med ejendommens drift. Den samlede salgssum for balance forventes af 

fordeles sig jf. nedenstående.  

Fuld beskatning       
t. Dkk Skattemæssigværdi Salgssum Skattepligtigavance 
Goodwill 0 239 239 
Driftsmidler 560 650 90 
Lager 130 130 0 
Debitorer 1.259 1.133 -126 
i alt  1.949 2.152 203 

i alt bliver salgssummen 2,1 mio. og overdragerens avance udgår t. DKK 203.  
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Skatteberegning   
t. Dkk 2019 
Skattepligtig avance 203 
opsparet overskud 0 
i alt til beskatning 203 
    
beregnet AM-bidrag 16 
Beregnet skat 52.05% skatteloft 97 
betalt virksomhedsskat 0 
Skat i alt 114 
    
Likviditet for overtager -2.152 
    
Overdragerens likviditetsvirkning   
Modtager 2.152 
Afregnes virksomhedens gæld -913 
Afregnes til SKAT -114 
i alt modtages likviditet 1.125 

 

Ovenstående skatteberegning viser, at ved at ejendomme ikke bliver solgt, forsætte 

overdragerende med at have en virksomhed i VSO, som derfor gør det muligt at udskyde 

beskatningen af det opsparet overskud, beskatningen heraf er derfor 0 kr.  

Overdrageren kommer til at skulle betale t. DKK 114 i skat af avancen og i alt modtager t. DKK 

1.125 i frie likvider, hvis overetagerne betaler kontant.  

Overtageren skal betale den fulde salgssum, dog er der andre finansieringsmuligheder som kan 

være relevant i denne forbindelse. Det er muligt at finansiere overdragelsen via. Gældsbrev, 

anfordringslån, bankgæld og gave. Her er det op til overdrageren og overtager at beslutte om 

hvilke af finansieringsmulighederne som er relevante for dem, samt ift. det glidende 

generationsskifte.  

I forbindelse med generationsskiftet er der 2 døtre som overtager 50% hver, de har tilsammen 

råd til at betale halvdelen af salgssummen kontant og det aftalt at overdrageren yder de 

resterende 50% som gave, hvoraf overdrageren betaler gaveafgiften.  
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Overdragelse af virksomhed som delvis gave til nærtstående 
Driftsvirksomheds salgssum 2.152 
Salgssums pr. døtre 1.076 
Heraf ydes 50% som gave 538 
    
Overdrager betaler gaveafgiften   
Gave ydet af overdrageren 608 
Gavebeløb 538 
Afgiftsfrit beløb 65 
Afgiftsgrundlag 473 
Gaveafgift 70 

 

Hver datter modtager derfor en reel gave på t. dkk 608, altså 25% af virksomhedens værdi, 

tillagt gaveafgiften. Likviditetsmæssigt vil det se således ud for overetagerne og overdrager.   

t. DKK Overdrageren Datter 1 Datter 2 
Salgssum 2.152 -1.076 -1.076 
Kontant afregnet -1.076 538 538 
gave -1.076 538 538 
Likviditetsvirkning 1.076 -538 -538 
        
Gaveafgiften  -140 70 70 
Netto likviditetsvirkning 936 -468 -468 

 

Som det kan ses, er likviditetsvirkningen kun den 50% af den kontante afregnet salgssums, altså 

t. DKK 1.076 for overdrageren, da de resterende 50% ydes som gave og dermed ikke har 

likviditetsmæssig indflydelse. Men da overdrageren ligeledes betaler gaveafgiften, er 

likviditetsvirkningen netto lavere end de 50%. Netto modtager overdrageren kun t. DKK 950 for 

hele driftsvirksomhed og de 2 døtre betaler i princippet kun t. DKK 475.  

Skatteberegning og likviditet   
t. DKK 2019 
Skattepligtig avance 203 
opsparet overskud 0 
i alt til beskatning 203 
    
beregnet AM-bidrag 16 
Beregnet skat 52.05% skatteloft 97 
betalt virksomhedsskat 0 
Skat i alt 114 
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Likviditet for overtager -1.076 
    
Overdragerens likviditetsvirkning   
Modtager 1.076 
Afregnes virksomhedens gæld -913 
Afregnes til SKAT -114 
Afregnes gaveafgift -140 
i alt modtages likviditet -91 

 

Skatteberegningen af det delvise generationsskifte er forsat uændret og i lighed med tidligere 

skat der forsat afregnes t. DKK 114 til SKAT. Virksomhedens gæld skal forsat indfries i 

forbindelse med generationsskiftet, men hertil skal der nu også afregnes gaveafgiften på de t. 

DKK 140. Dette betyder at overdragerne kommer til at skulle betale t. DKK 91 af egen likviditet, 

dette er dog muligt da virksomhedens likvider udgår t. DKK 629 på balancedagen 2018.  

Hvis overdrageren skulle have en likviditetsvirkning på 0 kr. i forbindelse med generationsskiftet, 

ville fordelingen af gave og kontantafregning fordeles således.  

Overdragelse af virksomhed som delvis gave til nærtstående 
Driftsvirksomheds salgssum 2.152 
Heraf betales 54% kontant 1.156 
Heraf ydes 46% som gave 996 
    
Overdrager betaler gaveafgiften, 
opgjort pr. barn   
Gave ydet af overdrageren 563 
Gavebeløb 498 
Afgiftsfrit beløb 65 
Afgiftsgrundlag 433 
Gaveafgift 64,9 

 

Ovenstående gaveafgift er beregnet pr. datter og nedenstående er samlet likviditetsberegning. 

Likviditet for overtager -1.156 
    
Overdragerens likviditetsvirkning   
Modtager 1.156 
Afregnes virksomhedens gæld -913 
Afregnes til SKAT -113 
Afregnes gaveafgift -130 
i alt modtages likviditet 0 
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Kontant vedlager udgør 54% af salgssummen (Salgssum 2.152- gave 996(2*498) =1.156) 

 

5.3.1.1 Delkonklusion af første instans 
Hvis Døtrene ikke har den fulde kapital til betaling af den fulde salgssum på driftsvirksomheden, 

og ejeren har mulighed for at yde en delvis gave, skal overdragerens privatøkonomiske situation 

være for øje, og danne grundlag for hvor meget som kan ydes som gave. Hvis overdragelsen af 

driftsvirksomheden skal have 0 kr. i likviditetspåvirkning for overdrageren, er den optimale 

fordeling af kontant afregning og gave hhv. 54% og 46% jf. overstående beregningerne, såfremt 

døtrene kan betale ca. halvdelen af salgssummen. Dette scenarie kan være særdeles realistisk 

da denne del af generationsskiftet skal ses i helhed af det glidende generationsskifte.  

Hvis døtrene ikke kan finansiere de rastende 46% af overdragelsessummen skulle dette, 

alternativ til gave og gældsbrev, finansieres gennem fremmed kapital, som f.eks. bankgæld. 

Hertil ville banken kræve sikkerhed i form af virksomhedens aktiver, herunder er det usikkert 

om banken ville godkende debitorer og goodwill som god nok sikkerhedsstillelse og dermed 

påkræve at døtrene alternativt kautionere privat for lånet. Denne form for finansiering vil oftest 

resultere i store låneomkostninger, samt relativ høje renter og vil have indflydelses på 

virksomhedens fremtid, da gælden vil være væsentlig og skal afdrages med det sammen. 

Virksomheden er måske ikke i stand til at følge med likviditetsmæssigt fra starten, da der nu er 

kommet en ny ledelse, samt forsat lønninger som skal betales, hertil en yderligere. 

Overdrageren kan derfor se dette som en mulighed for både at stille virksomheden og sine døtre 

stærkt ift. generationsskifte, da overdrageren også har et socialt ansvar overfor sine ansatte, 

kunder og evt. leverandører, og kan i forbindelse med generationsskiftet forvente en højere 

fortjeneste på bygningen end hvis generationsskiftet var foretaget samlet. Døtrene har mulighed 

for bedre belånings vilkår i forbindelse med køb af ejendommen i form af realkreditinstitutter 

hvor det er muligt at belåne op til 60% af erhvervsejendommens værdi til væsentlig lave 

omkostninger og ejendommen er en væsentlig bedre sikkerhed for banken, til belåning af den 

resterende kapital.   

 

5.3.2 Sidste instans af glidende generationsskifte – Ejendommen 
I sidste instans af det glidende generationsskifte er det ejendommen, som skal overdrages. 

Denne bliver udlejet til erhverv med 55% og resten til beboelse, driftsvirksomheden er den, der 

lejer erhvervslejemålet.  

Salg af ejendom til nærtstående kan foretages på 2 måder, som omtalt i afsnit 4.2.1. Det derfor 

vigtigt at vurdere om ejendommen skal sælges til ejendomsvurderingen +/-15 eller om det skal 
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være til markedsprisen. Hvilken salgspris, som anvendes skal altid vurderes ud fra overdragerens 

behov, skal han have et højt økonomisk udbytte eller er det vigtigere at børnene får de bedste 

økonomiske muligheder, som ligeledes vil have indflydelse på virksomhedens økonomiske 

fremtid. Ligeledes skal overdrageren også vurdere om det er mest hensigtsmæssigt at alternativt 

at overdrage ejendommen til uafhængig 3. part.  

i dette afsnit kommer der til at foretages beregninger ift. at ejendommen kun overdrages til 

børnene og at dette finansieres kontant. Desuden vil der foretages skattemæssige beregninger 

på overdrageren som forsætter i VSO (anskaffet ny virksomhed) og hvor overdrageren udtræder 

VSO. Ligeledes vil der foretages beregninger hvor beskatning af ejendomsavance indgår i 

virksomheden og hvor overdrageren er udtrådt af VSO og dermed beskattes som kapitalindkomst.  

Ejendommens markedsværdi udgør t. DKK 17.500 og nedenstående er beregning af 

ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af ejendomme til markedspris. 

  
Ejendomsavance og genvundne afskrivninger 
Salgssum   
Ejendomsværdi 17.500.000 
Udgift ejendomsmægler -200.000 
Udgift advokat -50.000 
Kontant salgssum 17.250.000 
    
Anskaffelsessum   
Kostpris 2011 14.000.000 
DKK 10.000 fast tillæg (2019-2011) 90.000 
Forbedringer 2.000.000 
Anskaffelsessum 16.090.000 
    
Genvundne afskrivninger   
Anskaffelsessum 16.000.000 
Afskrivninger 2.637.000 
Nedskrevet værdi 13.363.000 
Salgssum 17.250.000 
Genvundne afskrivninger 2.637.000 
    
Ejendomsavance   
Anskaffelsessum 16.090.000 
Nedskrevet værdi 13.363.000 
Ej genvundne afskrivninger 0 
Salgssum 17.250.000 
Ejendomsavance 1.160.000 
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Ejendomsavancen udgør 1,1 mio. og genvundne afskrivninger udgør heraf 2,6 mio., som svarer til 

de faktiske afskrevet afskrivninger. Hvis ejendommen overdrages mens virksomhedens er i VSO 

og overdrageren ikke har anskaffet en anden virksomhed, vil avancen og opsparet overskud 

komme til beskatning i hans personlige indkomst i indkomståret 2020. 

 

Beskatning og likviditet   
Overdragerens beskatning   
Ejendomsavance 1.160.000 
Genvundne afskrivninger 2.637.000 
opsparet overskud 1.219.000 
virksomhedsindkomst 2020 5.016.000 
    
afregnes AM-bidrag 401.280 
Afregnes SKAT 52,06% 2.402.423 
Betalt virksomhedsskat -318.270 
Afregnes til skat i alt 2.485.433 
    
Overdragerens likviditet   
Modtager kontant købesum 17.250.000 
Afregnes gæld virksomhed -10.232.000 
Afregnes SKAT  -2.485.433 
Likviditet i alt 4.532.567 

 

Overdrageren skal i den forbindelse afregne 2,5 mio. i skat (hvis han har tjent til 

topskattegrænsen før beregning), ligeledes skal han afregne realkreditgælden på ejendommen 

og dette betyder at han slutte er frie likvider på 4,5 mio.  

Hvis overdrageren anskaffer ny virksomhed, som kan anvendes i VSO kan han udskyde 

beskatningen af det opsparede overskud og dermed ville beskatningen se således ud.  

Beskatning og likviditet   
Overdragerens beskatning   
Ejendomsavance 1.160.000 
Genvundne afskrivninger 2.637.000 
opsparet overskud 0 
virksomhedsindkomst 2020 3.797.000 
    
afregnes AM-bidrag 303.760 
Afregnes SKAT 52,06% 1.818.581 
Betalt virksomhedsskat 0 
Afregnes til skat i alt 2.122.341 
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Overdragerens likviditet   
Modtager kontant købesum 17.250.000 
Afregnes gæld virksomhed -10.232.000 
Afregnes SKAT  -2.122.341 
Likviditet i alt 4.895.659 

 

Dette giver en netto likviditetsforøgelse på t. Dkk 363 og dette giver også overdrageren mulighed 

for at optimere sin skat igennem VSO, i fremtiden.  

Hvis overdrageren derimod vælger at udtræde virksomhedsordningen, ville beskatningen foregå 

således; 

Beskatning og likviditet   
Overdragerens beskatning   
Ejendomsavance 1.160.000 
opsparet overskud 1.219.000 
    
Genvundne afskrivninger 2.637.000 
Bundfradrag positiv kapitalindkomst  45.800 
Positivkapitalindkomst 1.114.200 
    
afregnes AM-bidrag 308.480 
Afregnes SKAT 52,06% 1.846.839 
Betalt virksomhedsskat -318.270 
Skat af positiv kapitalindkomst 448.728 
Afregnes SKAT af personlig 
indkomst 2.285.777 
    
Overdragerens likviditet   
Modtager 17.250.000 
Afregnes gæld virksomhed -10.232.000 
Afregnes SKAT  -2.285.777 
Likviditet i alt 4.732.223 

 

Her er der en besparelse på netto likviditetsmæssigt på t. DKK 200 ift. første beregning, som 

skyldes at forskellen på ejendomsavance beskattes som positiv kapitalindkomst til trækprocent 

på 42. Overtageren nye anskaffelsessum er den kontanter salgssum inkl. udgifter forbundet med 

købet, oftest vil dette inkl. udgifter til advokat, tinglysning af skøde, ejendomsmægler mv.  
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Anskaffelsessum overtager   
Ejendomsværdi 17.500.000 
Udgift advokat 50.000 

Reguleret anskaffelsessum 17.550.000 
 

Overtagerene har mulighed for at få realkredit belåning op til 60% på den erhvervsmæssige del 

af virksomheden og 80% på beboelsesudlejningen. Dette vil betyde at døtrene kan låne ca. 12 

mio. til en lav rente men skal derudover finansiere de resterende 5,4 mio. enten ved bankgæld, 

private midler, pantebreve, investor mv. ejendommen vil dog stå som sikkerhed og dermed være 

en af de billigste lånemuligheder, frem for f.eks. en kassekredit. 

Ejendommen kan også sælges det +/- 15 af den offentlig ejendomsvurdering som er 12.500.000 

kr. og det derfor muligt at sælge ejendomme til nærtstående til nedenstående mellem 85% og 

115% af ejendomsvurderingen. 

Salg af ejendom til +/-15% af offentlig ejendomsvurdering 
  0% -15% +15% 
Offentlig ejendomsvurdering 12.500.000 10.625.000 14.375.000 
udgift advokat -50.000 -50.000 -50.000 
Salgssum 12.450.000 10.575.000 14.325.000 
        
Anskaffelsessum jf. afsnit 5.3.2 16.090.000 16.090.000 16.090.000 
        
Genvundne afskrivninger       
Anskaffelsessum 16.090.000 16.090.000 16.090.000 
Afskrivninger 2.637.000 2.637.000 2.637.000 
Nedskrevet værdi 13.453.000 13.453.000 13.453.000 
Salgssum 12.450.000 10.575.000 14.325.000 
Genvundne afskrivninger -1.003.000 -2.878.000 872.000 
        
Ejendomsavance       
Anskaffelsessum 16.090.000 16.090.000 16.090.000 
Ej genvundne afskrivninger -1.003.000 -2.878.000 1.765.000 
Salgssum 12.450.000 10.575.000 14.325.000 
Ejendomsavance -2.637.000 -2.637.000 -1.765.000 

 

Ved at ejendomme værdiansættes væsentliglavere end til markedspris opstår der en ikke 

genvundne afskrivninger som der er fradragsret for i den personlige indkomst. Hvis ejendommens 

sættes til 115% af den offentlige ejendomsvurdering vil der være genvundne afskrivninger på t. 

DKK 872 og ejendomsavancetab på t. DKK 1.765. Der opstår i alle 3 eksempler tab i 
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ejendomsavancen. En fordel der kan opstå ved at der er tab på enten genvundne afskrivninger 

eller ejendomsavance, kan være hvis overdrageren vil have sit opsparet overskud beskatte i 

samme indkomstår, så vil selv skattebetalingen ikke blive så høj, da tab mv. vil blive modregnet 

heri. Dog er det ikke konkluderet i første instans af generationsskifte at overdrageren 

forventede et højere økonomisk udbytte ved overdragelsen af ejendom og derfor vil 

overdragelse af ejendomme til 85%-115% af den offentlige ejendomsvurdering, ikke leve op til 

overdrageren kriterier og forventninger. Overdragelse af ejendommen til nærtstående skal 

enten være til markedspris eller 85%-115% af den offentlige ejendomsvurdering og det er derfor 

ikke muligt at ændre værdiansættelse på ejendommen, så denne ville være så ”billig” som 

muligt ift. døtrene, men give et vist økonomisk udbytte til overdrageren. I denne case anvendes 

derfor markedsprisen.  

 

5.3.2.1 Del konklusion anden instans af glidende generationsskifte 
I anden instans af det glidende generationsskifte er det ejendommen, der skal overdrages. Hertil 

kan salget af ejendommen til markedspris give nogle store afgifter ift. skat af ejendomsavance 

og genvundne afskrivninger, desuden skal der tages højde for om ejendommens overdrages mens 

virksomheden er i VSO, og dermed beskattes som personligindkomst eller denne er udtrådt og 

derfor beskattes som kapitalindkomst. Den mest optimale version er at overdrageren forsætter i 

VSO og anskaffer ny virksomhed, inden udløb af det efterfølgende indkomstår og dermed 

udskyder beskatningen af opsparet overskud. Dette giver en skattebetaling på t. DKK ca. 2,1 

mio. og fri likviditet efter afregning af gæld på 4,9 mio.  

Hvis overdrageren ikke ønsker at anskaffe sig ny virksomhed og dermed bliver beskattet af det 

opsparet overskud vil den fri likviditet være ca. 4,7 mio. ejendommen kan blive solgt mellem 

85% og 115% af den offentlige ejendomsvurdering til børnene og dette vil også være en væsentlig 

bedre handel for børnene da der er en besparelse mellem 5. mio. og 3 mio. i salgsprisen.  Men 

dette vil betyde tab for overdrageren og er derfor ikke optimalt ift. hele det økonomiske 

udbytte på det glidende/delvis generationsskifte 

Ejeren og børnene må tilsammen opgøre hvilken salgssum, der skal anvendes og især have fokus 

på det økonomiske udbytte til overdrageren, som har et ønske om at gå på pension og hvor 

meget likviditet han forventer at få med sig i forbindelse med dette generationsskifte.  

 

5.3.3 Konklusion glidende generationsskifte uden succession 
Det glidende generationsskifte kunne også have været et delvis generationsskifte, hvor enten 

driftsvirksomheden eller ejendommen, blev solgt til andre end børnene. Dette kunne have givet 
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overdragerene mulighed for ikke at yde så stort et gavebeløb til børnene og dermed opnået 

større i likviditet i hele generationsskiftet.  

Første instans bliver driftsvirksomheden overdraget delvis kontant og delvis som gave, hvoraf 

overdrageren betaler gaveafgiften, og overdragelsen har ingen likviditetspåvirkning på 

overdrageren. Dette giver mulighed for at børnene, den nye ledelse, og virksomheden at opnår  

et stærkt økonomisk grundlag, som kan betyde gode forudsætningerne for deres fremtid. 

Desuden bliver gaven ydet i forbindelse med overdragelses af driftsvirksomheden, da 

finansieringsmulighederne for børnene er bedre stillet i forhold til overdragelsen af 

ejendommen. I anden instans ydes ejendommen med kontant vederlag og her er det enten 

markedsprisen eller den offentlige ejendomsvurdering (+/-15%) som ligger til grund herfor. Det 

mest hensigtsmæssige for overdrageren er salg ved markedspris, hvoraf han er forsætter i VSO 

men anskaffer sig en anden virksomhed i løbet af indkomståret og dermed udskyder 

beskatningen af det opsparet overskud. For børnene er det den offentlige ejendomsvurdering til 

85%, da dette er den lavest mulige salgssum.  

For at kunne foretage det korrekte valg er det vigtigt at forstå overdragerens private 

økonomiske situation og hans ønsker for børnene, da dette må være grundlaget for hvilken 

mulighed som skal anvendes.  

Skattebetaling og likviditet i den glidende/delvise generationsskiftet ift. case 1 til 3.  

Skattebetaling og likviditet ift. case 1, 2 og 3 

    

Uden skat 
af opsparet 

overskud 
Netto likviditet 

overtagerene 
Netto likviditet 

overdrageren 
Case 1 Fuld skattepligtig 2.927 2.246 -20.217 6.150 
          
Case 2 SKAT 2.927 2.246   0 
Case 2 Gaveafgift 3.555 2.628   -2.628 
Case 2 i alt 6.482 4.874 23.239 -2.628 
          
Case 3 Drifts virksomhed 244 244 -1.156 0 
Case 3 Ejendom 1.923 1.923 -17.500 4.895 
Case 3 i alt  2.167 2.167 -18.656 4.895 
          
SKAT af opsparet overskud 681       

 

Det er tydeligt at se at overdragelse af hele virksomheden som gave, heraf betaler overdrageren 

gaveafgiften, er den dyreste form af generationsskifte ift. betaling af SKAT og overdragerens 

likviditets netto er negativ med gaveafgiften. Desuden modtager børnene ikke t. Dkk 23.239 i 



47 
 

reel likviditet men virksomhedens værdi og gaveafgift.  

Case 3 er lidt bedre end case 2 ift. skattebetaling, hertil er der forskel på goodwill i case 2 og 3, 

som har indflydelse på dette. En af fordelene ved at anvende et glidende generationsskifte er at 

fordele skatten over flere indkomstår, dette påvirker dog også goodwillberegningen, pga. 

forskellige regnskabsår. I case 3 bliver der i indkomståret 2019 beskattet t. DKK 114 o 130 i 

gaveafgift og i 2020 t. DKK 1.923.  

et glidende generationsskifte giver også overdrageren mulighed for at hjælpe den nye 

generation i længere tid, da det fulde generationsskifte ikke er færdiggjort endnu. Dette kan 

være en fordel for den nye ledelse, da tidligere ejere har et stort kendskab til virksomheden.  

Likviditetsmæssigt er case 1 det bedste valg med næsten 12% mere i fri likviditet Dette skyldes 

primært at ejeren vælger at yde driftsvirksomheden delvis som gave og selv betale gaveafgiften 

i case 3, og dermed ”mindste” en del likviditet.  

 

5.4 Generationsskifte med succession, uden gave 
Et generationsskifte kan foretages med succession jf. afsnit 3. I dette afsnit vil der blive 

gennemgået en case hvor reglerne om succession anvendes og uden der samtidigt gives en gave. 

Virksomhedens overdrages til børnene, som kan succedere i virksomhedens aktiver, såfremt der 

ikke er et skattemæssigt tab i disse. Jf. afsnit 5.1. Et generationsskifte med succession betyder 

at overtageren indtræder i overdragerens skattemæssige position. Dermed får overtageren et 

lavere afskrivningsgrundlag og indtræder i virksomhedens latente skatter, til gengæld er den 

likvide overdragelse sum oftest lavere. Overdrageren indkomst forbliver uændret da 

beskatningen afregnes og udskydes til næste generation.  

Handelsværdierne skal forsat opgøres på de enkelte aktiver, for at få den korrekte 

overdragelsessum.  

Overdragelsessum  
t. DKK Skattemæssigværdi Salgssum Skattepligtigavance 
Goodwill 0 748 748 
Grunde og bygninger 13.613 17.500 3.887 
Driftsmidler 565 650 85 
Lager 130 130 0 
i alt  14.308 19.028 4.720 

 

Ovenstående viser virksomhedens skattemæssige værdier, dette er er de værdier som 

overtagerene indtræder i. Dette viser at afskrivnings grundlaget er væsentlig lavere ved at 

anvende succession, end hvis de havde anskaffet virksomheden til handelsværdierne.   
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Da der ikke er ydet noget i gave i denne case, skal der ikke beregnes passivpost, som ville være 

med til at reducere overdragelsessummen. 

Overtagerene kan også vælge at succedere i det opspareret overskud, men i dette scenarie 

vælger overdrageren at beholde det opsparet overskud. Overdrageren anskaffer en ny 

virksomhed, som kan anvende reglerne for VSO, for at udskyde anden beskatningen og optimere 

hans SKAT i fremtiden.  

Nedenstående viser den endelige overdragelsessum til handelsværdier, hertil skal der 

kompenseres for den latente skat, som kursfastsættes ud fra de enkelte aktiver jf. 

afsnit.3.3.2.3.  

Kursfastsættelse       

t. dkk kurs 

Skattemæssig 
avance på 
aktiverne 

Nedslag for 
latent skat 

Ejendommen  55% 3.887 1.197 
Driftsmidler 80% 85 38 
Goodwill 70% 748 293 
Lager 80% 0 0 
i alt    4.720 1.528 
Overdragelsessum     19.028 
i alt kontant 
vederlag     17.500 

 

Dette scenarie med succession, hvor ejendommen værdiansættes til markedspris, giver 

overdrageren den største likviditet i frie midler, da overdragelsen ikke skal beskattes, ift. de 

tidligere caseberegninger.   

Denne case er også den ”billigste” overtagelsessum for overtageren, dog skal der tages højde for 

tabet af de fremtidige afskrivninger, samt skatteforpligtigelse på ejendomsavance mv.  
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Ejendom             

t. dkk år 
uden 

succession med succession Forskel 
skat 56% af 

forskel  
tilbagediskontering 

5% 

Ejendomsværdi   17.500 17.500       
Grund   1.410 1.410       

Afskrivningsgrundlag primo 1 16.090 13.453       

afskrivninger primo 1 0 2.637       

Afskrivninger 4% 1 644 538 105 59 56,26 
Afskrivninger 4% 2 644 538 105 59 53,58 
Afskrivninger 4% 3 644 538 105 59 51,03 
Afskrivninger 4% 4 644 538 105 59 48,60 
Afskrivninger 4% 5 644 538 105 59 46,28 
Afskrivninger 4% 6 644 538 105 59 44,08 
Afskrivninger 4% 7 644 538 105 59 41,98 
Afskrivninger 4% 8 644 538 105 59 39,98 
Afskrivninger 4% 9 644 538 105 59 38,08 
Afskrivninger 4% 10 644 538 105 59 36,26 
Afskrivninger 4% 11 644 538 105 59 34,54 
Afskrivninger 4% 12 644 538 105 59 32,89 
Afskrivninger 4% 13 644 538 105 59 31,33 
Afskrivninger 4% 14 644 538 105 59 29,83 
Afskrivninger 4% 15 644 538 105 59 28,41 
Afskrivninger 4% 16 644 538 105 59 27,06 
Afskrivninger 4% 17 644 538 105 59 25,77 
Afskrivninger 4% 18 644 538 105 59 24,54 
Afskrivninger 4% 19 644 538 105 59 23,38 
Afskrivninger 4% 20 644 538 105 59 22,26 
Afskrivninger 4% 21 644 54 590 330 118,51 
Afskrivninger 4% 22 644   644 360 123,21 
Afskrivninger 4% 23 644   644 360 117,34 
Afskrivninger 4% 24 644   644 360 111,75 
Afskrivninger 4% 25 644   644 360 106,43 

i alt    0 0     1.313,38 
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Driftsmidler             

t. dkk år 
uden 

succession med succession Forskel 
skat 56 af 

forskel  
tilbagediskontering 

5% 

Afskrivningsgrundlag primo 1 650 565       
Afskrivninger 25% 1 163 141 21 12 11,33 
Saldo ultimo 1 488 424       
Afskrivninger 25% 2 163 141 21 12 10,79 
Saldo ultimo 2 325 283       
Afskrivninger 25% 3 163 141 21 12 10,28 
Saldo ultimo 3 163 141       
Afskrivninger 25% 4 163 141 21 12 9,79 
Saldo ultimo 4 0 0 0 0   

i alt            42,20 
 

jf. ovenstående viser at der i alt er et tilbagediskonteret tab på afskrivning på t. dkk 1.356.  

Overtageren mister b.la. muligheden for lavere skattebetaling i virksomhedens fremtidige 

indkomstår, da en del af afskrivningsgrundlaget allerede er udnyttet. Denne ulempe er afspejlet 

i overdragelsessummen, da denne er lavere end til handelsværdi.  

Nedslaget for den latente skat, er mindre end den beregnede tilbagediskonteringstab på 

afskrivninger, dette betyder umiddelbart at det ikke er en fordel at anvende succession, men 

her skal dem samlede overtagelsessum danne grundlag for vurderingen.   

Forskellen på handelsværdien t. dkk 19.028 og den kontante vederlagssum t. dkk 17.500, er en 

nedslaget på t. dkk 1.528, dette er samlet set højere end de eventuelle afskrivningsmuligheder, 

Dog bør der også kompenseres for skatte forpligtigelsen på ejendomsavance.  

Når overtageren på et senere tidspunkt vil afstå ejendommen, skal den tidligere 

ejendomsavance dermed beskattes, derfor er det vigtigt i denne position at vurdere om 

succession kan svarer sig.  

Hvis der ikke blev anvendt succession på overdragelsen, skal overtageren, som udgangspunkt, 

have en mere finansieringen på ejendomsavancen på t. dkk 1.600, og de genvundne 

afskrivninger. Hvordan denne likviditet fremskaffes, har stor betydning på beregningen af 

endelige fordele og ulemper, f.eks. ved et dyrt forrentet lån, være en stor ulempe.  

Alternativt hvis ejendomsavancen skulle finansieres med et lån og forrentning hertil, ville 

forretningen evt. se ud som nedenstående, betinget af långiver og lånemuligheder. 
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Lån af fremmedkapital     
Ejendomsavance 1.600,00     
Skatten heraf 42% 688,00     
t. dkk Rente 2% Rente 4% Rente 6% 
10 år før skat 350 768 1.265 
20 år før skat 778 1.906 3.531 
25 år før skat 1.025 2.665 5.267 

Ovenstående viser f.eks. de betydelige meromkostninger ved optagelse af et lån.  

Såfremt ejendommen afstås om 20 år, vil nutidsværdien af skattebyrden, på ejendomsavancen, 

udgøre ca. t. dkk 253. Overtageren har haft likviderne siden anskaffelsen af ejendommen, og 

dermed falder nutidsværdien i år 20. ydermere kan man forstille sig at ved frie likvider, kan der 

opnås positive investering, som ydermere taler for fordelen for anvendelse af succession. 

Ejendomsavance, tilbagediskontering       

t. dkk år 
med 

succession 
skat 42% af 

forskel  
tilbagediskontering 

5% 

Ejendomsavance 0 1.600.000   1.600.000,00 
tilbagediskontering saldo 1 1.600.000 672.000 640.000,00 
tilbagediskontering saldo 2 1.600.000 672.000 609.523,81 
tilbagediskontering saldo 3 1.600.000 672.000 580.498,87 
tilbagediskontering saldo 4 1.600.000 672.000 552.856,06 
tilbagediskontering saldo 5 1.600.000 672.000 526.529,58 
tilbagediskontering saldo 6 1.600.000 672.000 501.456,75 
tilbagediskontering saldo 7 1.600.000 672.000 477.577,85 
tilbagediskontering saldo 8 1.600.000 672.000 454.836,05 
tilbagediskontering saldo 9 1.600.000 672.000 433.177,19 
tilbagediskontering saldo 10 1.600.000 672.000 412.549,71 
tilbagediskontering saldo 11 1.600.000 672.000 392.904,48 
tilbagediskontering saldo 12 1.600.000 672.000 374.194,75 
tilbagediskontering saldo 13 1.600.000 672.000 356.375,95 
tilbagediskontering saldo 14 1.600.000 672.000 339.405,66 
tilbagediskontering saldo 15 1.600.000 672.000 323.243,49 
tilbagediskontering saldo 16 1.600.000 672.000 307.850,94 

tilbagediskontering saldo 17 1.600.000 672.000 293.191,37 

tilbagediskontering saldo 18 1.600.000 672.000 279.229,88 
tilbagediskontering saldo 19 1.600.000 672.000 265.933,22 
tilbagediskontering saldo 20 1.600.000 672.000 253.269,73 
tilbagediskontering saldo 21 1.600.000 672.000 241.209,27 
tilbagediskontering saldo 22 1.600.000 672.000 255.159,00 
tilbagediskontering saldo 23 1.600.000 672.000 244.171,29 

tilbagediskontering saldo 24 1.600.000 672.000 233.656,73 

tilbagediskontering saldo 25 1.600.000 672.000 223.594,96 



52 
 

Ejendomsavancen, genvundne afskrivninger og ”tabte” afskrivninger, bliver ikke fuldt 

kompenseret i nedslaget for den latente skat, men overdragelsessummen afspejler dog forsat en 

økonomisk fordel, pga. den lave overdragelsessum.  Dog skal overtageren vurder om nedslaget 

for den latente skat, på t. dkk 1.528, er for lav ift. til den samlede nutidsværdi af skatten på de 

mistede afskrivninger t. dkk 1.356 og skatte forpligtigelsen på ejendomsavancen.   

 

Da der overdrages til indenfor den afgiftsberettigede kreds, kan ejendommen værdiansættes til 

+/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering som SKAT vil være villig til at acceptere. Det ville 

betyde at det endelige vederlag vil se således ud for en ejendomsværdi på 115%. 

Overdragelsessum  
t. DKK Skattemæssigværdi Salgssum 
Goodwill 0 748 
Grunde og bygninger 13.613 14.325 
Driftsmidler 565 650 
Lager 130 130 
Samlet købssum 14.308 15.853 
Nedslag for latent skat  551 
Vederlag  15.302 

 

Nedslaget for den latente skat er ændret ift. ændringen i ejendomsavance og genvundne 

afskrivninger pga. ejendommens værdi. 

Hvis der anvendes en ejendomsvurdering på 85% vil det endelige vederlag være ca. 1 mio.  

Ved at anvende 115% vil det endelige vederlag være 15.302 mio. og dette kan enten betales 

kontant eller som gave (helt eller delvis), anfordringslån, eller finansieres med fremmedkapital. 

nedslaget for den latente skat er korrigeret med den nye skattemæssige avance og forsat 55% 

heraf.  

 

I Case 1 er der i alt frie likvider for t. dkk 6.226 og i ovenstående vil vederlaget, ejendom 

værdiansat til markedspris, betyde frie likvider på t. dkk 6.436. Skattebetalingen er i case 4 

udskudt til overtagerene, som indtræder i overdragerens skattemæssige position, og der er 

dermed ingen skattebetaling i case 4 ift. case 1. Endvidere har overdragerens forsat det 

opspareret overskud, som kan anvende i fremtiden til at optimere hans skat, såfremt han har 

anskaffet ny virksomhed som kan indgå i VSO.  
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Overdragerens likviditet   
Modtager kontant købesum 17.500 
Afregnes gæld virksomhed -11.064 
Afregnes SKAT  0 
Likviditet i alt 6.436 

 

Overdrageren kan også overdrage ejendommen til 85% af den offentlige ejendomsvurdering og 

dermed kun modtage ca. 1 mio. i frie midler eller til 115% og have 4,2 mio. i frie likvidere, eller 

et spæn herimellem.  

Overdragerens likviditet   
Modtager kontant købesum 15.302 
Afregnes gæld virksomhed -11.064 
Afregnes SKAT  0 
Likviditet i alt 4.238 

 

Overtagerene vil ligegyldigt hvad skulle betale et mindre vederlag ved at anvende reglerne for 

succession ift. fuldt skattepligt generationsskifte. Dette betyder dog også at deres 

afskrivningsgrundlag i virksomheden er væsentlig mindre og de overtager de latente skatter i 

virksomheden. Overtageren skal være meget opmærksom på om de ”tabte” afskrivninger og 

erhvervede ejendomsavance og genvundne afskrivninger, og at denne skatteforpligtigelse er 

afspejlet i overdragelsessummen.  

 

5.4.1 del konklusion generationsskiftet ift. virksomhedsbeskrivelse 
Ved at anvende reglerne succession på generationsskifte udskyder overdrageren beskatningen til 

den næste generation og modtager forsat et godt økonomisk udbytte ved generationsskiftet. 

Overtagerene skal betale en væsentlig mindre vederlag for generationsskifte, men har dermed 

et væsentlig lavere afskrivningsgrundlag og hæfter for den latente skat og taber i fremtidige 

afskrivninger t. dkk 1.356, dog ”vinder” overtageren en smule ved ikke at skulle finansiere 

ejendomsavance, så længe fremmedkapitalens forrentning ville være over 2%, da dette kan 

anses for at være en rente og afdragsfrit lån hos skat, da avancen beskatningen først skal 

afregnes når ejendommen afstås.   

ift. værdiansættelsen af generationsskiftet er det primært ejendommen, som kan være svær at 

vælge hvilken værdi den skal værdiansættes til. Igen er det især overdragerens ønsker og 

økonomiske position, som skal vurderes, da ejendommen enten kan værdiansættes til 

markedspris, eller +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering. Hvilken værdiansættelse 

ejendom sættes til, kommer til at have stor indflydelse på likviditeten for både overdrager og 
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børnene. Hertil vil børnene have størst fordel af den laveste mulige værdiansættelse og 

overdrageren af den højeste mulige. Men da de er familie, kan en gylden mellemvej være at 

vælge værdien 115% af den offentlige ejendomsvurdering, da dette giver ca. 4,2 mio. i frie 

likvidere til overdrageren, og et ”nedslag” på ca. 2,2 mio. i vederlaget.   

 

5.5 Generationsskifte med succession med gave 
Generationsskiftet med anvendelse af reglerne for succession kan vederlaget også give helt eller 

delvis som gave, og her kan gaveafgiftsgrundlaget nedsættes med enten beregning af passivpost 

eller kursfastsættelse af den udskudte skat. Overdragelsessummen kan enten opgøres som 

handelsværdierne, eller grundlaget for gaveafgiften, altså med nedslag af den latente skat. 

Opgørelsen af vederlaget er den samme som i case 5.4. Hertil tages der udgangspunkt i at 

ejendommen værdiansættes til markedspris og offentlig ejendomsvurdering på 115%.  

Overdragelsessum  
t. DKK Skattemæssigværdi Salgssum 
Goodwill 0 748 
Grunde og bygninger 13.613 17.500 
Driftsmidler 565 650 
Lager 130 130 
Samlet købssum 14.308 19.028 
Vederlag  19.028 

    

Passivpost beregning    
Passivpost af genvundne afskrivning 791  
Passivpost af ejendomsavance 348  
Passivpost af virksomheden 250  
Passivpost i alt 1.389  

 

Beregning af passivposten er 30%, heraf skal der beregnes 30% af de genvundne afskrivninger og 

ejendomsavance, som det antages at børnene succedere i.  Der er anvendt nedenstående til 

opgørelse af ejendom avance og genvundne afskrivninger.  
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Ejendomsavance og genvundne afskrivninger 
Salgssum   
Ejendomsværdi 17.500.000 
Udgift ejendomsmægler -200.000 
Udgift advokat -50.000 
Kontant salgssum 17.250.000 
    
Anskaffelsessum   
Kostpris 2011 14.000.000 
DKK 10.000 fast tillæg (2019-2011) 90.000 
Forbedringer 2.000.000 
Anskaffelsessum 16.090.000 
    
Genvundne afskrivninger   
Anskaffelsessum 16.000.000 
Afskrivninger 2.637.000 
Nedskrevet værdi 13.363.000 
Salgssum 17.250.000 
Genvundne afskrivninger 2.637.000 
    
Ejendomsavance   
Anskaffelsessum 16.090.000 
Nedskrevet værdi 13.363.000 
Ej genvundne afskrivninger 0 
Salgssum 17.250.000 
Ejendomsavance 1.160.000 

 

 

Beregning af gaveafgift og 
overdragelsessum   
handelsværdier 19.028 
Passivpost virksomhed -1.389 
Afgiftsfrit beløb -67 
Gave afgiftsgrundlag 17.572 
Gaveafgift 15%, overtager betaler 2.636 

 

Hvis hele vederlaget ydes som gaver, og overtagerene betaler gaveafgiften skal der betales 

gaveafgift t. dkk 2.636. den nye overdragelsessum kan vælges at være den samme som 

gaveafgiftsgrundlaget.   
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Hertil skal det vurderes om kursfastsættelse af den latente skat er mere hensigtsmæssig end 

passivposten. Hvis kursfastsættelse sættes til over kurs 53%23 vil dette være bedre end 

beregningen af passivposten. Hvis kursfastsættelsen skulle beregnes, skulle dette foretages ud 

fra hvert enkelt aktiv og deres forventede levetid mv. 

jf. case 5.4 er opgørelse af nedslaget efter KSL § 33C, kursfastsættelsen højere end passivposten 

og det derfor denne som finder anvendelsen på de t. Dkk 1.528. Dog burde beregningen et 

bindende svar fra SKAT at denne er godtaget. 

 

Det er vigtigt for overtagerene at vurderes om nedslaget i overdragelsessummen afspejles i den 

latente skat, samt evt. tabte afskrivninger. i dette tilfælde udgår ejendomsavance udgør t. dkk 

1.600 og det antages at børnene kommer til at anvende ejendommen i 20 år. Ejendomsavancen 

ved overdragelses med succession er om 20 år ikke længere 1,6 mio. værd, men 

tilbagediskonteret, med en rente på 5% over 20 år udgår denne værdi t. dkk 25324. dvs. at 

børnene som min. skal have nedslag i overdragelsessummen, som svarer til nutidsværdien af 

ejendomsavancen, altså skattebyrden.  

Det samme gør sig gældende for de genvundne afskrivninger. Dvs. at passivposten eller 

kursfastsættelsen på hhv. ejendomsavance og genvundne afskrivninger skal være højere end det 

evt. tabte afskrivninger og nutidsværdien af ejendommens skattebyrde, for at dække ulempen 

ved succession, passivposten på ejendommen udgår i alt 1.139 og kan dermed lige arkurat 

dække ulempen. Ang. Driftsmidlerne og det tabte afskrivninger ift. overtagelsen af det lavere 

afskrivningsgrundlag, er disse opgjort til t. dkk 4225 og da den beregnes passivpost, er t. dkk 26, 

er der ikke tilstrækkelig nedslag i overdragelsessummen til at overveje denne ulempe for 

overtagerene. Dog skal den samlede besparelse på overdragelses vurderes og samt, hvilken mulig 

der ville være at finansiering nedslaget, såfremt dette skulle købes kontant i stedet for.  

I tilfældet hvor ejendommen er værdiansæt til 115% af offentlig ejendomsvurdering og 

vederlaget ligeledes ydes som gave med samme vilkår vil gaveafgiften udgøre t. dkk 2.160, jf. 

nedenstående beregning.  

Beregning af gaveafgift   
Vederlag  15.853 
Passivpost virksomhed -1.389 
Afgiftsfrit beløb -67 
Gave afgiftsgrundlag 14.398 
Gaveafgift 15%, overtager betaler 2.160 

                                                 
23 Passivposten (1.389) /Skattepligtigavance (19.028-14.308) *skattesats (56) 
24 Case 5.4 tilbagediskontering ejendomsavance 
25 Case 5.4 tilbagediskontering driftsmidler 
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Gaveafgiften vil være mindre hvis overdrageren betaler jf. tidligere beregninger i projekt.  

Hvis der kun ydes delvis gave på f.eks. 50% af vederlaget, vil der stadigvæk til beregningen af 

gaveafgiftsgrundlaget være nedslag for den fulde passivpost. Det er derfor altid en fordel at yde 

en del af virksomheden i gave, da dette giver en mindre gaveafgift, end ved at yde det fulde 

vederlag.  

Beregning af gaveafgiftsgrundlaget   
Kontant vederlag 8.750 
Vederlag, ydes som gave 8.750 
Passivpost virksomhed -1.389 
Afgiftsfrit beløb -67 
Gave afgiftsgrundlag 7.294 
Gaveafgift 15% 1.094 

 

I ovenstående beregning er 50% af virksomheden (fuldmarkedspris på ejendommen) ydet som 

gave og resten kontant afregnet. Her bliver gaveafgiften t. dkk 1.094 og er altså mindre end 50% 

af gaveafgiften for det fulde vederlag, pga. at der forsat er nedslag for fuld passivpost. 

Overdrages det opsparet overskud eller delvis heraf, vil der ligeledes blive beregnet passivpost 

på dette, som vil gøre gaveafgiftsgrundlaget endnu mindre.  

Ift. at optimere for overtagerene økonomisk likviditet og overdragerens likviditet kan 

fordelingen mellem kontant vederlag og gave, kunne overdragerens økonomisk ønske ligge til 

grund for delingen mellem gave og kontant vederlag. Hvis overdrageren skal netto have 5 mio. i 

frie likvider, ville overdrageren kunne yde 30% i gave.  

Beregning af gaveafgiftsgrundlaget   
Kontant vederlag, 91% 16.000 
Vederlag, ydes som gave, 9% 1.500 
Passivpost virksomhed -1.389 
Afgiftsfrit beløb -67 
Gave afgiftsgrundlag 44 
Gaveafgift 15% 6 

 

Overtageren skal dermed kun betale vederlaget + gaveafgiften i alt t. dkk 16.006 og dermed en 

besparelse på t. dkk 1.494 og overdrageren vil modtage 5 mio. i likviditet. 
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Overdragerens likviditet   
Modtager kontant købesum 16.000 
Afregnes gæld virksomhed -11.064 
Afregnes SKAT  0 
Likviditet i alt 4.936 

 

5.5.1 Del konklusion generationsskifte ift. virksomhedsbeskrivelse 
I et generationsskifte hvor reglerne for succession anvendes og hvor overdragelsen ydes helt 

eller delvis som gave, vil der enten blive beregnet passivpost eller kursfastsættelse for at opveje 

den latente skat ift. gaveafgiftsgrundlaget. Hertil er det vigtigt at være opmærksom på at der 

beregnes fuld passivpost, selv ved at yde delvis gave og dermed en fordel ift. beregningen af 

gaveafgiften.  

Ved at yde en del af virksomheden som gave, vil børnene have en mindre kontant vederlag som 

skal afregnes, men vil ligeledes betyde mindre likviditet til overdrageren. Jf. ovenstående 

eksempel på 70/30 kontant vederlag og gave skal børne kun betale t. dkk 5.500 i kontant 

vederlag og afregne gaveafgiften til SKAT på t. dkk 151 og dermed væsentlig billigere end det 

fulde vederlag. Det betyder dog også at overdrageren mister de resterede 30% som ydes i gave.  

Igen er det overdragerens økonomiske ønsker og forventeringer som kan danne grundlag for hvor 

meget eller hvor lidt som skal/kan ydes i gave i generationsskifte og efterfølgende sammenholde 

dette ift. børnenes økonomiske grundlag, for at skabe de bedste rammer for overdrageren, 

børnene og ikke mindst virksomheden.  

 

5.6 Konklusion  
I ovenstående cases er det demonstreret de forskellige muligheder for generationsskifte i 

personligdrevet virksomhed. Ved ikke at anvendes reglerne for succession er det især 

beskatningen af virksomhedsavance, ejendomsavance og genvundne afskrivninger, som der skal 

beregnes for at se den optimale løsning, da beskatningen enten beskattes som 

virksomhedsindkomst eller kapitalindkomst (ejendomsavancen) og der er forskellige 

trækprocenter. Desuden skal overdrageren tage stilling til virksomhedens opsparet overskud og 

om dette skal beskattes, eller om han vil forsætte med en ny virksomhed i VSO og dermed kunne 

forsætte med at optimere sin skat til topskattegrænsen i fremtiden. 

For begge metoder af generationsskifte, med og uden succession, kræver det et dybt gående 

kendskab til overdragerens fremtidig økonomiske situation. Da dette har indflydelse på hvilken 

værdiansættelse som skal anvendes på ejendommen, da vi skal vide hvilket økonomisk udbytte 

han forventer/ ønsker af generationsskifte. Ligeledes skal vi kende overdragerens ønske for 
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virksomheden og overtagerenes økonomiske positioner, da dette kan have indflydelse på 

overdragelse summen, samt om der skal evt. ydes noget helt eller delvis gave.  

Overdrages der med succession, skal overdrageren ikke beskattes da dette er udskudt til 

overetagerne og denne skattemæssige fordel for overdragerens bliver opvejet i overtagerens 

overdragelsespris. Det er dog vigtigt at overtageren har fuldt indblik i de skattemæssige 

konsekvenser ved at overtage med succession, da de indtræder i overdragerens skattemæssige 

position. Den mindre overdragelsessum skal derfor opvejes imod de mindre afskrivningsgrundlag, 

samt genvundne afskrivninger og ejendomsavance, som de senere hen skal beskattes af.  

Det må derfor altid være overtagerene som skal vurdere om reglerne for succession på 

generationsskiftet skal finde anvendelse.  
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6. Pensionsopsparingen ved generationsskifte 
Som det er set i tidligere afsnit, giver et generationsskifte typisk nogle større fortjenester og 

dermed også nogle større skattebetalinger. En yderligere mulighed for overdrageren for at 

udskyde beskatningen er at indsætte en del af fortjeneste på en ophørspension.  

Der er nogle betingelser for at ophørspensionen kan finde anvendes: 

- Drevet virksomhed i mindst 10 år jf. PBL § 15A, stk. 2 

- Overdrageren skal være mindste 55 år inden afståelsen jf. PBL § 15A, stk. 1 

- Virksomheden skal være aktiv jf. PBL § 15A stk. 4  

Ved kravet om at have drevet virksomhed i mindst 10 år, skal det ses på en 15-årig perioden, så 

overdrageren kan sagtens have holdt barsel eller lign. Så længe at der er samlet 10 i 15 års 

perioden. For at have drevet virksomhed, skal personens defineres som hovedaktionær som 

beskrevet i ABL § 4. Det er også muligt at hvis end ægtemand har drevet virksomheden i 7 år 

inden hans død, og konen driver virksomheden de næste 3 år, så har konen samlet set 10 år som 

erhvervsdrivende.  

Ved at virksomheden skal være aktiv, forstås at mere end 50% af indtægterne må ikke komme 

fra passiv anbringelse, som f.eks. udlejningsejendom eller værdipapirer.  

I 2020 er må der højest indbetales på ophørspension kr. 2.866.60026. Ved at der indbetales på en 

ophørspension, ændre ikke på de normale skattefrie indbetalinger som kan foretages hvert år, 

som f.eks. ratepension eller livsvarig livrente hhv. kr. 57.200 og kr. 52.600. 

 

6.1 eksempel på anvendelse af ophørspension 
I dette eksempel finder case 1 anvendelse, da dette generationsskifte er fuldskattepligtig og 

hermed kan overdrageren udskyde noget af beskatningen til det bliver hævet i pension.  

Pension 
Kontant vederlag case 1 4.588 
Ratepension -57 
Ophørspension -2.866 
i alt til beskatning i 2020 1.665 

 

Den skattepligtige avance på salg af virksomheden på t. dkk 4.588 bliver reduceret med 

indbetalingerne til pension og dermed skal han kun beskattes af de 1.665 i indkomst året 2020. 

Dette er en væsentlig lavere beskatning i året, men overdrageren bliver beskattet når de 

                                                 
26 https://midspar.dk/erhverv/investering-pension-forsikring/generationsskifte-ophorspension/ 
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indskudte pensionsmidler bliver brugt i pension, til denne tid kan skatten dog være faldet og 

dermed modtage en ”gevinst” i den samlede skattebetaling.  
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7. konklusion 
Et generationsskifte af en personligdrevet virksomhed i VSO jf. KSL § 33C kan som nævnt gøres 

med eller uden anvendelse af reglerne for succession.  

Gældende for alle generationsskifter er, at der er en del overvejelser og planlægning inden 

gennemførelsen af generationsskiftet. I et generationsskifte er der 3 synsvinkler og parter, som 

kan have forskellige intentioner, ønsker o. lign. ift. generationsskiftet, overdrageren, 

virksomheden samt overtageren. Disse parter skal være enige om det økonomiske perspektiv, 

samt hvilken fremtid virksomheden skal have og om overdrageren er en del af denne. Desuden er 

det vigtigt at vurdere om børnene er de mest hensigtsmæssige overtager ift. virksomhedens 

ledelse. De bløde værdier er naturligvis forskellige for hvert generationsskifte da det er 

subjektivt vurdering hvorfra de konkrete valg slutteligt skal træffes. 

For begge generationsskiftemuligheder skal virksomhedens værdier opgøres til markedspris, med 

undtagelse af fast ejendom, som enten kan anvende markedspris eller +/- 15% af den offentlig 

ejendomsvurdering. Der skal ligeledes beregnes goodwill af virksomheden, enten ved brug af 

SKATS C.C.6.4.1.2, eller anden metode, som er kutyme for virksomhedens branche eller 

virksomhedsform.  

Finansiering af generationsskiftet kan i grove træk f.eks. gøres med overdragerens likvider, 

overtagerenes likvider eller fremmedkapital. Herunder kan der foretages aftale om 

anfordringslån, gældsbrev, gave, eller fremmed lånemuligheder og det skal vurderes ud fra 

hvad, der er mest hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte parter. Anfordringslånet eller 

gældsbrevet vil oftest være de mest fordelagtige, da disse kan laves rentefrit og er 

administrative lette at anvende. Dertil kan disse ligeledes nedskrives med gaveafgiftsfrit beløb 

hver år, hvis dette ønskes af overdrageren, og dermed undgå gaveafgiften, ved at fordele disse 

gaver ud over en længere periode. Ved at fordele berigtigelsen af virksomheden ud over en 

årrække med løbende ydelse øger dette dog risikoen for at overdrageren ikke modtager det 

fulde vederlag, samt at likviderne er mere eller mindre værd i år 0 end i år 10.   

Overdrages virksomheden med reglerne for succession er der en del krav, som skal være opfyldt 

for at succession kan finde anvendelse f.eks. at der skal være tale om en 

erhvervsmæssigvirksomhed, herunder virksomhedsbegrebet, samt at erhververen skal være 

skattepligtig til Danmark. Alle kravene skal være opfyldt før der kan anvendes reglerne for 

succession. Ligeledes kan succession kun benyttes indenfor den angivet personkreds, som 

primært består af familie, samt nære medarbejder.   

Succession kan anvendes helt, delvis eller på en ideel andel af en erhvervsvirksomhed, dog ikke 

på enkeltstående aktiver, som ikke selvstændigt kan fungere som en erhvervsvirksomhed. Der er 
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særlige regler for fastejendom, som udgangspunkt kan der ikke succederes i disse medmindre 

der er tale om erhvervsejendom, eller at erhvervsvirksomhedens indtægter, af den 

passiveanbringelse, er under 50% af den samlede omsætning i virksomheden.  

Når der overdrages med succession, indtræder overtageren i overdragerens skattemæssige 

stilling i virksomheden og dermed udskydes beskatningen til den næste generation. Overtageren 

anses nu som den ”oprindelige” ejer af virksomheden. Overdrageren bliver dermed ikke 

beskattet af overdragelsen, og overtageren betaler også en væsentlig mindre overdragelsessum, 

pga. den latente skat. Det er også muligt at succedere i det opsparet overskud eller en ideel 

andel heraf.  

Hvis generationsskiftet med succession finansieres helt eller delvis som gave, beregnes der fuld 

passivpost, til nedslag i gaveafgiftsgrundlaget. Gaveafgiften er 15% til f.eks. børn eller 

børnebørn, men vil være indkomstpligtig til andre modtager, hertil er der forskel mellem 

personkredsen som kan anvende reglerne for succession og personkredsen ift. afgivelse af gave i 

og beskatningen heraf i angivet i BAL. 

Salgssummen eller overdragelsessummen, når reglerne for succession finder anvendelse, skal 

være aktivernes handelsværdier eller gaveafgiftsgrundlaget. Dette betyder derfor at ved at 

beregne passivpost, selv ved afgivelse af en lille gave, er der mulighed for at overdrage 

virksomheden til en lavere værdi, pga. nedslag for fuld passivpost, hvis dette ønskes af 

overdrageren.   

Fordelen ved anvendelse af succession er især den skattemæssige fordel som overdrageren 

modtager, dette bliver dog også afspejlet i overdragelsessummen for overtageren, da denne er 

lavere end markedspris. Overtageren forpligtiger sig til at afstå den senere skat ift. de 

oprindelige anskaffelsessummer og dermed forpligtiget til den latente skat i virksomheden, 

Desuden forsætter han i aktivernes afskrivningsgrundlag og dette har betydning for 

virksomhedens fremtidig løbende beskatning grundlag, som vil være højere.  

Spørgsmålet om anvendelse af succession skal derfor altid afgøres af overtageren, da 

overtageren skal vurdere om det ”mistet” afskrivningsgrundlag og den latente skat, kan svarer 

sig ift. den nedsatte overdragelsessum.   

Hvis generationsskiftet fortages uden succession, vil overdragelsen være skattepligtig og 

overdrageren skal betale skat af avancen. Overdragelsen foretages til handelsværdi og 

fortjenesten vil blive beskattet som virksomhedsindkomst, i den personlige indkomst.  

Ved afståelse af hele virksomheden vil det opsparet overskud også komme til beskatning, hvis 

overdrageren ikke har anskaffet sig ny virksomhed, som kan anvendes i VSO inden det 

efterfølgende indkomstår. Da der i virksomhedsoverdragelsen indgår fast ejendom, skal det også 
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vurderes om det er skattemæssigt fordelagtigt at udtræde af VSO, så ejendomsavance beskattes 

som positiv kapitalindkomst frem for virksomhedsindkomst. Det ligeledes en mulighed for 

overdrageren at beholde en del af virksomheden selv, eller anskaffe ny virksomhed og dermed 

opspare fortjeneste på overdragelsen i virksomhedsordningen og kun blive beskatte 22% i 

selskabsskat. 

Overdrageren har i begge tilfælde mulighed, hvis han opfylder kravene, for at indbetale 

skaffefrit til ophørspension, og normale pensioner. Det skattefrie beløb på en ophørspension 

udgør i 2020 2,8 mio. Dette er mest fordelagtigt i forbindelse med et skattepligtigt 

generationsskifte, da det dermed udskyder beskatningen til det tidspunkt hvor der hæves på 

pensionsordningen.  

Et succesfuldt generationsskifte er det generationsskiftet som har formået at forene 

overtagerens og overdragerens ønsker, uden at dette påvirker virksomhedens overlevelsesevne 

negativ.  Her er et generationsskiftet med succession en god mulighed, da det typisk giver et 

stort økonomisk udbytte til overdrageren og en lavere likviditetsmæssige byrde til overtageren, 

hvilke vil resultere i at virksomheden ikke ”tømmes” for likvider.  

Dog kommer dette an på virksomhedens værdier mv. da der i nogle virksomheder vil være større 

fordel i at opnå ”friske” værdier på aktiverne, end ved at overtage generationsskifte med 

succession. Ligeledes hvis virksomheden overdrages til 3. part vil reglerne for succession ikke 

kunne finde anvendelse.   

Der kan derfor ikke gives et korrekt svar på hvilken form af generationsskifte, med eller uden 

succession, som er det mest optimale, da det i et hvert tilfælde afhænger til fulde af den 

enkelte virksomhed, samt de bløde værdier, som skal ligges til grund herfor.  
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8. perspektivering 
Når der foretages et generationsskifte af en personligdrevet virksomhed, er det hensigtsmæssigt 

at vurderet om der skal ændre på den eksisterende virksomhedsstruktur. Generationsskiftet kan 

også foretages i selskabsform, og dette har sin egne fordele og ulemper. Det kan være en 

mulighed at oprettet et interessentskab, dermed gradvist overdrage en ideel andel af 

virksomheden til den nye ejere. På denne måde opnås der således en mere harmonisk overgang 

fra overdragerende til den nye ledelse, og dette kan også være en fordel for virksomhedens 

ansatte og kunder. Det generede overskud for virksomhedens overtager kan ligeledes finansiere 

overdragelsen successivt.    

Det også muligt at overdrageren foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, for at omdanne 

virksomheden til et selskab, for evt. at lette en handel til 3. mand. Hvis dette skal gennemføres, 

skal virksomhedsejeren være meget opmærksom på de krav og regler, som er gældende på dette 

område, herunder opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum, da en betydelig negativ 

anskaffelsessum medfølger sine egne risici. Ved at et generationsskifte foretages i selskabsform, 

giver dette mulighed for at etablere et holdingselskab til overdrageren, Holdingselskabet ”får” 

fortjeneste af overdragelse af drift selskabet, uden at dette kommer til beskatningen i han 

personlige indkomst.   

Hvis generationsskiftet foretages i selskabsform, er der forsat mulighed for at anvende reglerne 

for succession, og dermed mister overdragerende ikke denne skattemæssige mulighed.  

Det kræver en del administrativt arbejde, og der er mange forskellige elementer som kan 

anvendes og optimere selskabsstrukturen, med henblik på generationsskifte.   

Ved brug af selskabsform har aktionæren en del mere fleksibilitet ift., til og fra salg af 

virksomhedens aktiver og aktiviteter, uden at disse kommer til beskatning i den personlige 

indkomst i samme år. Det er derfor altid væsentligt at vurdere om generationsskiftet skal 

forsætte i personligdrevet regi eller omstruktureres til selskabsform. Derfor bør et 

generationsskifte altid påbegynde planlægningen i god tid.  
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Bilag 1 
Resultatopgørelse      
beløb i t. DKK 2019 2018 2017 2016 
Omsætning 7.341 6.992 6.775 6.502 
Vareforbrug -4.696 -4.559 -4.426 -4.256 
Bruttoavance 2.646 2.433 2.349 2.246 
lønninger -933 -889 -867 -850 
andre eksterne omkostninger -512 -487 -473 -455 
Resultat af og nedskrivninger 1.201 1.057 1.009 941 
afskrivninger -390 -420 -420 -400 
Resultat før finansielle poster 811 637 589 541 
Renteindtægter 6 8 6 10 
Rente omkostninger -31 -30 -30 -36 
Årets resultat 786 615 565 515 

     

     
Balance     
Aktiver     
Ejendomme 13.613 13.986 14.360 14.733 
Biler 170 230 250 150 
Driftsmidler 395 330 370 377 
Anlægsaktiver i alt 14.178 14.546 14.980 15.260 
Lager 130 130 160 150 
Tilgodehavende 1.321 1.259 1.220 1.170 
Igangværende arbejde 0 0 60 10 
Likvider 661 629 610 585 
omsætningsaktiver i alt 2.112 2.018 2.049 1.916 
Aktiver i alt 16.290 16.564 17.029 17.176 

     
Passiver     
Egenkapital i alt 5.150 5.209 5.406 5.255 
udskudt skat 76 68 81 75 
Gæld til pengeinstitut 0 55 100 160 
Leverandørgæld 376 300 295 355 
Moms 306 291 282 271 
Anden gæld 150 199 211 189 
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 908 913 969 1.050 
Gæld til realkreditinstitut 10.232 10.441 10.654 10.871 
Langfristede gældsforpligtigelser i alt  10.232 10.441 10.654 10.871 
Passiver i alt 16.290 16.563 17.029 17.176 
Kontrol  0 0 0 0 

     
Opsparet overskud     
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Indkomstårene Skatteprocent 
opsparet 
overskud 

betalt 
virksomhedsskat 

konto for 
opsparet 
overskud 

1992-1998 34% 0 0 0 
1999-2000 32% 50.000 16.000 34.000 
2001-2004 30% 175.000 52.500 122.500 
2005-2006 28% 489.000 136.920 352.080 
2007-2013 25% 0 0 0 

2014 25% 25.000 6.125 18.875 
2015 24% 75.000 17.625 57.375 
2016 22% 10.000 2.200 7.800 
2017 22% 0 0 0 
2018 22% 150.000 33.000 117.000 
2019 22% 245.000 53.900 191.100 

 i alt       1.219.000                 318.270             900.730     
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