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Indledning 

Et generationsskifte er et begreb, der anvendes ved delvis eller hel overdragelse af en virksomhed til 

tredjemand eller familiemedlemmer. Generationsskiftet kan enten være planlagt og velovervejet, eller 

foretages efter dødsfald.  

Ved et generationsskifte findes en lang række skattetekniske værktøjer, der kan anvendes i denne 

forbindelse med forskellige muligheder for at nå i mål.  

Generationsskifte er sjældent ens da mange forhold, og problemstillinger spiller ind og påvirker 

udarbejdelsen af generationsskiftet. Der bør ofte være fokus på skatteoptimering med det formål, at 

mindske skatten mest muligt. Der skal i forbindelse med generationsskiftet også tages hensyn til en lang 

række bløde og hårde behov i planlægningen, da alle involverede parter skal se sig tilfredse med den valgte 

metode i sidste ende.  

Afhandlingen omhandler case-virksomheden Willum ApS, der ejes af Peter Willum. Peter har to arvinger, 

Rikke og Christoffer. Opbygningen af familiestrukturen kan have stor betydning på, hvordan et eventuelt 

generationsskifte skal struktureres og planlægges. Ved et generationsskifte indenfor familie kan der være 

mange økonomiske udfordringer, og følelsesmæssige problemstillinger at tage hensyn til. Dette kan 

skyldes, at et generationsskifte ikke nødvendigvis sker til fordel for alle arvinger, da der kan være arvinger 

med forskellige kompetencer, og forskel på hvilke den ældre ser som den bedste til at overtage. Det er 

nødvendigvis ikke en fordel at være en del af overtagelsen i forbindelse med generationsskiftet, da der 

følger stort ansvar og eventuelt pres på den/de udvalgte til at drive familievirksomheden videre.  

Det kræver stort fokus på planlægningen og udarbejdelse af formaliserede kontrakter mellem parterne for 

at sikre behørig forventningsafstemning med henblik på, at finde den bedste løsning for alle parter. Den 

rigtige løsning indebærer muligvis ikke komplet fraskrivelse af ansvar og arbejdsopgaver fra den ene dag til 

den anden. Der er også mulighed for et længerevarende generationsskifte, hvor ansvaret langsomt 

overdrages, og overtageren indtræder mere i virksomheden og den daglige drift. I nogle situationer ønsker 

nogle af arvingerne muligvis ikke at overtage familievirksomheden. I denne situation kan man være 

nødsaget til at sælge/overdrage til tredjemand. Her vil der udarbejdes et generationsskifte som drejer sig 

om salgsmodning, hvor salgsprovenuet kan forekomme hos den yngre generation.  

Der vil i afhandlingen blive opstillet og beskrevet scenarier for, hvorledes et generationsskifte kan udføres 

indenfor familien. Der tages udgangspunkt i 3 forskellige modeller med hver deres fordele og ulemper. Der 

vil ud fra en objektiv vurdering vælges den mest hensigtsmæssige løsning på baggrund af casens kontekst. 

Det fastslås at mindre ændringer i casen ville kunne medføre andre udfald end beskrevet.  
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Problemformulering 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i de skatteretlige og økonomiske aspekter omkring et 

generationsskifte i selskabet Willum ApS. I afhandlingen vil der være en teoretisk gennemgang, af de 

forskellige aspekter i lovgivningen vedrørende et generationsskifte. Den teoretiske gennemgang vil i en lang 

række blive anvendt, kommenteret og sammenlignet med case-virksomheden Willum ApS i mente. 

Gennem anvendelsen af case-virksomheden vil der blive belyst, hvilken generationsskiftemodel der vil være 

den mest optimale for overdrageren som erhververen, set ud fra et økonomisk- og skattemæssigt 

perspektiv. 

Problemstilling 

For at kunne besvare problemformuleringen, er der opstillet følgende problemstilling med tilhørerende 

underpunkter.  

Hvordan gennemføres et generationsskifte mest hensigtsmæssigt i Willum ApS, så overdrageren og 

erhververen opnår den mest optimale skattemæssige løsning? 

• Hvad er et generationsskifte? 

• Hvilke overvejelser bør overdrageren og erhververen gøre sig i forbindelse med udførslen af 

generationsskifte? 

• Hvordan bør virksomheden værdiansættes og til hvilken pris skal virksomheden behandles? 

• Hvordan planlægges et generationsskifte og hvilke forhold er centrale ved dette? 

• Hvad er den mest ideelle løsning for virksomheden at foretage generationsskifte på? 

Metode 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i en reel case-virksomhed, som har til formål at illustrere, hvordan 

et generationsskifte kan finde sted, i et anpartsselskab fra én ældre generation til en yngre generation 

bestående af to parter. Der vil blive anvendt en praktisk tilgang til udførslen af denne afhandling. Hvert 

kapitel vil kombineres med analyse af teori, metoder og kommentarer hertil.  

Der vil blive gjort brug af sekundære data i dataindsamlingsmetoden, samt en kombination af kvalitative og 

kvantitative data.  

I forbindelse med løsning af problemformuleringen vil der gøres brug af den deduktive metode. Ved brug af 

denne vil der blive be- og/eller afkræftet opstillede teorier, modeller, og generelle betragtninger i konkrete 

situationer i dette tilfælde case-virksomheden. 
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Deduktiv metode bygger på det almene, i dette tilfælde juridiske vejledninger, nuværende lovgivning, 

teorier og modeller m.v., som bliver sat i kontekst med den valgte case-virksomhed. Metoden er valgt, da 

det vurderes at være den mest hensigtsmæssige i forbindelse med afprøvning af lovgivning, for at kunne 

konstatere om lovreguleringen er hensigtsmæssig og rimelig eller ej.  

Hvert kapitel i afhandlingen udarbejdes ved hjælp af juridisk metode, som består i beskrivelse af teorien, 

identifikation af problematikken, systematisering og analyse af problematikken ved brug af gældende 

retskilder, og udarbejdelse af en konklusion, der redegør for problematikken samt en løsning. Metoden er 

opdelt i to dele: 

• Faktum, den givne problematik, eller situation. 

• Jus, lovgivningen og retsreglerne. 

”Juridisk metode er fremgangsmåden til at finde de gældende retsregler”.1 

Opgaven vil løbende blive understøttet af delkonklusioner, for til sidst at kunne samle op i en endelig 

konklusion omkring den mest optimale løsning for et generationsskifte ud fra den reelle case-virksomhed.  

Kildekritik 

Det empiriske grundlag for opgaven består af faglitteratur og artikler skrevet at fagpersoner, herudover 

lovgivning, afgørelser, domme, og juridisk vejledning udgivet af myndigheder.  

Den kritiske tilgang til kilder vil løbende anvendes i forhold til informationssøgning og dataindsamling. Ved 

brug af faglitteratur, samt artikler fra fagfolk, anses disse for at være valide da de udgives af fagfolk, som 

har den viden og erfaring der måtte forventes til udgivelsen af sådanne kilder.  

Kilder i form af love, afgørelser og domme, er valide da myndighederne vurderes at have en særlig indsigt i 

de problematikker der kan forekomme indenfor generationsskifte, og derved ønsker regulering om 

nødvendigt. Ved brug af domme og afgørelser vil der tages hensyn for at dette er vurderinger taget ud fra 

konkrete situationer, ud fra den gældende lovgivning. Der vil derfor i sådanne situationer være usikkerhed i 

forhold til at henføre disse til andre konkrete situationer, da disse kan afvige fra den allerede vurderede 

situation. I situationer som denne vil der gås til domme og afgørelser med en stor kildekritik for at sikre, at 

dommene og afgørelserne fremmer de pointer, der findes relevant i analysen.  

Der vil i denne afhandling blive gjort brug af Den Juridiske vejledning, som anses for en valid kilde, da denne 

er bragt ud af SKAT. Den juridiske vejledning vil være SKAT’s tolkning af lovgivningen, og hvordan loven skal 

 
1 Munk-Hansen, Carsten. (2017). Den juridiske løsning: Introduktion til den juridiske metode (1. udgave, 1 oplag) s. 11 
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forstås for, at kunne virke i praksis. Der vil være særlig agtpågivenhed overfor især bindende svar, da disse 

er SKAT’s vurdering ud fra en specifik situation. Dermed vil de mindste ændringer, ligesom ved afgørelser 

og domme, medfører en risiko for at give et andet udfald.  

Der tages forbehold for, at nogle sager er af ældre dato, og derfor kan være sager af nyere dato, som kan 

have afgørelser der er anderledes.  

Teori 

Det teoretiske grundlag for denne opgave udgør gældende dansk lovgivning, der findes relevant for, at 

kunne besvare den opstillede problemstilling. SKAT’s juridiske vejledning vil løbende blive anvendt til 

forståelse af hensigten for lovgiver, samt hvordan loven skal bruges i praksis. Herudover vil der anvendes 

vejledninger fra revisionsfirmaer, som er nedskrevne opfordringer, baseret på baggrund af erfaringer i 

forbindelse med gennemførte generationsskifte.  

Derudover anvendes anden litteratur i form af fagbøger indenfor det valgte område for at opnå viden til 

brug af faktisk udarbejdelse af generationsskifte for valgte case-virksomhed. For at opnå en bedre 

forståelse for lovgivers hensigt er der valgt, at uddybe den lovgivning som knytter sig til et 

generationsskifte.  

Boafgiftsloven - BAL 

Boafgiftsloven omhandler primært hvor meget der betales i afgift til staten ved en persons bortgang, og 

andre afgiftspligtige gaver til nærtstående parter. 

Bogafgiften for 2020 er på 15 pct., heraf et bundfradrag på kr. 308.800 (2021)2. 

Skulle boet være et uskiftet bo, skal bundfradraget ganges med 2. Et uskiftet bo kan kun fremkomme, hvis 

man var gift med en afdød person ved dødstidspunktet, og hvis afdøde havde børn.  

Afgiften beregnes ud fra de værdier, som den afdøde måtte efterlade sig. Så frem arven ikke tilkommer 

nærmeste familie, vil der ud over de 15 pct., skulle betales en tillægsafgift på 25 pct., efter de første 15 pct., 

er fratrukket3. 

 
2 Boafgift. (2020, 27. November). SKAT. https://skat.dk/skat.aspx?oid=146517 
3 Boafgiftsloven: Lovbekendtgørelse 2015-01-12 nr. 47 om afgifter af dødsboer og gaver.  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=146517
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Selskabsskatteloven - SEL 

Selskabsloven består bl.a. af bestemmelser omkring en fællesbeskatningsordning ved spaltning, fusion, 

partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombygning af aktiver vedrørende selskaber, herudover hvordan man 

bliver beskattet som moder- og datterselskaber og beskatningen af renter og royalties. 

Loven fortæller for eksempel også om skattepligten for selskaber og foreninger m.v. hjemmehørende i 

Danmark, samt hvornår de er skattepligtige eller ej. Skattepligtig indkomst opgøres på grundlag af 

indkomsten i indkomståret. Selskaber kan frit vælge, om de vil have forskudt indkomstår, eller have 

indkomstår der følger kalenderåret.  

Skulle selskabet vælge at have forskudt indkomstår, kan et bagud forskudt indkomstår tidligst starte d. 2. 

april, og et forud forskudt kan senest begynde 1. april, jf. § 10 SEL.4 

Personskatteloven – PSL 

Personskatteloven omhandler den skattepligtige opgørelse af indkomst for personer med skattepligt i 

Danmark. Den skattepligtige indkomst indbefatter personlig indkomst, kapital indkomst, ligningsmæssige 

fradrag samt aktieindkomst. Personlig indkomst omfatter alle indkomster, som ikke hører under kapital 

indkomst. Dette kan f.eks. være ens bidrag til pensionsordninger, skattemæssige afskrivninger, samt 

udgifter der anvendes til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

m.v.  

Kapitalindkomst omfatter f.eks. renteindtægter og renteudgifter, kapitalafkast og rentekorrektion i 

selvstændig erhvervsdrivende virksomhed, og fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven 

m.v. 5 

Aktieavancebeskatningsloven 

Aktieavancebeskatningsloven handler om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved salg af 

aktier, anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser og omsættelige investeringsforeningsbeviser m.v. Avance 

ved afståelse af aktier beskattes med 27 pct. til og med kr. 55.300 (2020), hvor det resterende beløb 

herefter beskattes med 42 pct.  

 
4 Selskabsskatteloven: Lovbekendtgørelse 2020-06-26 nr. 1084 selskabsskatteloven. 
5 Personskatteloven: Lovbekendtgørelse 2019-08-07 nr. 799 om indkomstskat for personer m.v. 
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Aktieavancebeskatningsloven har en bagatelgrænse for personer på kr. 2.000 ved gevinst/tab på 

obligationsbaserede investeringsinstitutter. 6 

Kildeskatteloven 

Kildeskatteloven regulerer om, hvornår personer har pligt til at betale indkomstskat til Danmark. Dette er 

f.eks. når en person har bopæl i Danmark, eller hvis man har opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder. 

Derudover omhandler kildeskatteloven også om, hvordan indkomstskatten opgøres, og hvilke 

indkomsttyper som skal medtages. Loven beskriver ligeledes også, hvordan indkomstskatten opkræves. 7 

Afgrænsning 

Der er foretaget afgrænsning i denne afhandling i forhold til virksomhedsform, da der er valgt at arbejde 

med en case-virksomhed som drives i selskabsform. Denne afgrænsning er taget for at kunne arbejde 

målrettet og gå i dybden i forhold til specifikke situationer, altså overdragelsen af et selskab ved brug af 

reglerne for generationsskifte. Der er desuden foretaget afgrænsning i forbindelse med 

successionsbegrebet, da det er valgt at fokusere på succession i levende live.  

Generationsskiftet i case-virksomheden tager alene udgangspunkt i overdragelse til børn, og der vil derfor 

ikke opstilles scenarier med salg til tredjemand. Der er valgt at opstille målrettede scenarier vedrørende 

generationsskifte til børn på baggrund af den opstillede case-virksomhed, der er inspireret af et virkeligt 

selskab. Der er i scenarierne ikke taget højde for pludselige ændringer i familiens kontekster, og der 

foretages en teoretisk analyse på baggrund af case-virksomhedens muligheder for generationsskifte.  

Genstandsfelt og begrebsafklaring 

Et generationsskifte omhandler overdragelsen af en virksomhed til en bestemt personkreds. Ved en 

overdragelse af en virksomhed til en bestemt kreds af personer, kan sælgeren benytte sig af en lempeligere 

skatteregulering, end ved et ”normalt” salg til tredjemand.  

Et generationsskifte opfattes oftest som noget, der vedrører overdragelse af en virksomhed indenfor 

familien. I denne fremstilling bør begrebet generationsskifte anses mere bredt, så det indeholder enhver 

overgang af aktiver fra én generation til én anden generation.  

Generationsskifte omhandler ikke kun overgangen af virksomhedens aktiv, men også den overgang af 

passiv kapital såsom værdipapirer, fast ejendom og likvide formue. Et såkaldt generationsskifte sker oftest 

 
6 Aktieavancebeskatningsloven: Lovbekendtgørelse 2021-01-29 nr. 172 om den skattemæssige behandling af gevinst 
og tab ved afståelse af aktier m.v. 
7 Kildeskatteloven: Lovbekendtgørelse 2016-01-29 nr. 117 kildeskatteloven 
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fra forældre til børn eller børnebørn. Det er dog også helt naturligt, at et generationsskifte kan ske ved 

overdragelse til en lidt fjernere del af familien, såsom nevøer, søskende og svigerbørn.  

Et generationsskifte omfatter enhver form for overgang, såsom overgangen ved gave, salg, arv eller 

kombination heraf. Når et generationsskifte planlægges, sker det naturligt ved salg eller gave, men det 

ultimative generationsskifte sker ved arv.  

Skal et generationsskifte gennemføres succesfuldt i henhold til en fastlagt plan, kaldes dette for et glidende 

generationsskifte.  

Denne afhandling har fokus på det planlagte generationsskifte i levende live og der vil derfor ikke 

behandles de særlige proces-, skatte- og afgiftsregler og deraf følgende overvejelser, der træder i kraft, når 

et generationsskifte først sker ved arv. Det er heri vigtigt at fremhæve, at en stor del af de muligheder og 

overvejelser der gør sig relevante ved et generationsskifte i levende live, også er med samme relevans ved 

dødsfald og arv.  

Afhandlingen tager afsæt i det planlagte generationsskifte, heraf succession i levende live.  

Personkreds 

Personkredsen som gør det muligt at anvende reglerne om generationsskifte er følgende jf. KSL § 33 C: 

• Lige slægtslinje 

• Ægtefælle, beslægtede (søskende, onkler m.v.) og besvogrede 

• Medarbejdere, her gælder særlige kriterier som skal være opfyldt jf. KSL § 33 C, stk. 12. 

Case-virksomhed 

Willum ApS blev etableret tilbage i 1986 af Peter Willum. Selskabet beskæftiger sig med aktiviteter indenfor 

elektrikerbranchen. Peter er den adm. direktør og har i alle årene stået for det primære arbejde i 

forbindelse med driften. Han har desuden i mange år haft den administrative opgave, og beskæftiger sig 

med kontorarbejde i form af tilbud. Medarbejderstaben udgør i alt 15, hvoraf 2 er indenfor familien.  
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Ejerskab 

Der er på nuværende tidspunkt ikke etableret nogen koncernstruktur, derfor ejer Peter 100 pct. af 

anparterne i Willum ApS. Nedenfor ses det nuværende diagram over ejerforhold.  

 

Familien 

Peter Willum er ejer af og direktør i selskabet. Rikke er Peters datter, og er ansat i en administrativ rolle i 

selskabet. Rikke er 45 år. Christoffer er også ansat i selskabet, og er ansat som elektriker med en 

overordnet rolle, hvorpå han bl.a. hjælper Peter med mange af beslutningerne i den daglige drift. 

Christoffer er 35 år. Christoffer har derudover arbejdet i virksomheden i 15 år. Peter har et ønske om at 

give selskabet videre til både Rikke og Christoffer om nogle år, og vil derfor gerne undersøge hvilke 

muligheder han har. Peter ønsker, at det er Christoffer der skal stå for den daglige drift af selskabet, da det 

er Christoffer som efter Peters opfattelse, har mest forstand på hvorledes selskabet skal drives. Rikke skal 

samtidig sikres at have en fremtidig arbejdsplads, og derfor ønsker Peter at hun også skal have 

medejerskab i selskabet, når Peter ikke er her mere. Rikke vil gerne fortsætte i sin rolle med administrativt 

arbejde, og har ikke megen forstand på, hvordan et selskab skal ledes.  

Peter har et ønske om, at når han giver selskabet videre, skal sønnen ikke have muligheden for at kunne 

bruge alle pengene på ”store biler”, og andre unødvendige ting som kan skade selskabets drift og måske 

endda true selskabets overlevelse. Derfor ønsker Peter, at Rikke og Christoffer skal eje lige store dele af 

selskabet, så Christoffer ikke opnår enebestemmelse over selskabet. Peter vil gerne sikre sig, at der i 

fremtiden skal være en form for ”stopklods” overfor Christoffers eventuelle forsøg med uhensigtsmæssige 

beslutninger, som kan påvirke både selskabet og Rikkes mulighed for en sikret fremtidig arbejdsplads.  

Økonomiske forhold 

Uddrag af regnskabsoplysninger jf. Bilag 1 
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    2020   2019   2018 

Årets resultat 62   392   629 

Egenkapital i alt 870   1.190   1.154 

Balance i alt 5.006   6..073   5.942 

 

Analyse 

Overvejelser forud for generationsskiftet 

Overvejelserne om et generationsskifte kommer oftest fra den ældre generation, men kan naturligvis også 

komme fra den tilknyttede rådgiver eller den yngre generation. Ved et generationsskifte opstår der en 

række skattemæssige forhold samt optimeringsmuligheder, som de involverede parter bør være 

opmærksomme på. Det er her lige så vigtigt at være opmærksom på de bl.a. familieretlige, socialretlige og 

økonomiske forhold som har betydning for f.eks. sælgers beståen efter generationsskiftet, men også 

forholdende for købers og købers families forhold. Det er her også vigtigt at sørge for, at der ikke opstår 

splid i familien skulle generationsskiftet ske indenfor familiekredsen. 

I forbindelse med et generationsskifte kan det være sælgers ønske, at der bliver oprettet ægtepagt og 

særeje for køber for at sikre virksomhedens fortsatte beståen, skulle der opstå skilsmisse eller dødsfald.  

Ved særeje kan man være med til at optimere et fremtidigt dødsboskifte, så selve skiftet af dødsboet helt 

eller delvist kan blive skattefrit. 

Det er væsentligt ved et generationsskifte at tænke den ældre generations fremtid ind i billedet. Således at 

den ældre generation har de tilstrækkelige midler til at kunne leve den pensionisttilværelse de ønsker.  

Ved et generationsskifte er der mulighed for udstedelse af gældsbrev, både som almindelige 

sælgerpantebreve eller som anfordringsgældsbreve. Dette kan aftales indbyrdes mellem parterne i 

generationsskiftet. 

Ved generationsskifte i familiekredsen vil der ofte indgå forhandlinger, hvor hver part har hver deres 

rådgiver, og man kan her nå frem til en optimal løsning for alle parter. 

23.000 familieejede virksomheder stod i slutningen af 2019 til at skulle gennemføre et generationsskifte. 

Dette har en påvirkning af ca. 300.000 danske arbejdspladser. Man må anskue at fordelingen ikke har 
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ændret sig betydeligt siden da. I 2019 lå bekymringerne på opkrævningen af tre gange højere skat, hvor 

regeringen til slut måtte anerkende at dette ville skabe stor grund til bekymring.8   

Relevante hensyn ved generationsskifte 

Grundlæggende er det vigtigt at få klarlagt de hensyn, der skal tages i betragtning ved et generationsskifte, 

som skal udgøre rammen for generationsskifteovervejelserne og den konkrete planlægning. Der er derfor 

behov for at klarlægge følgende:9 

• Hvad er vigtigt? 

• Hvad er mindre vigtigt? 

• Hvad kan lade sig gøre? 

• Hvad kan ikke lade sig gøre? 

Det er fordelagtigt at strukturere analysen af de relevante hensyn, så man overvejer de enkelte hensyn for 

sig, og forholder sig til vigtigheden, udfordringerne og mulighederne inden man forsøger at skabe en samlet 

løsning. Igennem analysen af de forskellige hensyn er det muligt at skabe et samlet overblik og komme med 

et beslutningsgrundlag, som er mest optimalt for den enkelte situation.  

Der opstår altid særlige hensyn i den enkelte familie og/eller virksomhed, som vil adskille sig fra andre 

gennemsnitlige hensyn, og analysen kan derfor ikke sættes op som en formel. Omvendt er nogle væsentlige 

almindelige hensyn, som separate ”kasser”, nemlig familien, virksomheden og 

generationsskiftebeskatningen. Det er derudover typisk relevant at overveje den juridiske struktur for 

virksomheden og ikke kun fremadrettet efter generationsskiftet.  

Bløde og hårde værdier 

Så frem et generationsskifte omhandler en virksomhed, vil ejeren igennem en lang årrække have investeret 

sin tid, arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer for først at etablere og siden hen konsolidere og udvikle 

virksomheden. Der vil helt naturligt med tiden opstå et behov for at trappe ned, og måske endda helt holde 

op, med muligheden for at kunne nyde sin pensionisttilværelse med den nære familie, mens tiden stadig er 

der. Det kan meget vel være svært for virksomhedsejeren at skulle give slip på virksomheden, samt den 

identitet man som virksomhedsejer har opbygget igennem årene. Derfor må enhver overvejelse om 

generationsskifte tage udgangspunkt i en analyse af den ældre generations behov. Dette for at kunne få et 

indblik i, hvordan generationsskiftet kan tilrettelægges ud fra et rent menneskeligt synspunkt for at kunne 

opfylde de virkelige ønsker. I en situation hvor den ældre generation har besluttet sig for at give stafetten 

 
8 Vækst i generationer: Der er meget at tale om endnu. Igenerationer.dk 
9 Olesen, Birgitte Sølvkær ”Generationsskifte og omstrukturering” (2020 6. udgave 1. oplag) Indledning 
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videre, vil der ofte være tale om ønsker, som de ikke har gjort sig helt klare på egen hånd, eller som i hvert 

fald kun yderst sjældent er analyseret til bunds. Det er derfor vigtigt, som rådgiver at inddrage de behov for 

at opnå en afklaring omkring hele processen med generationsskiftet. Det er vigtigt i denne proces at finde 

frem til om den ældre ønsker at give alt ansvar videre, eller ønsker at opretholde en vis bestemmende 

indflydelse.  

Jf. Willum ApS er det nødvendigt som rådgiver at gøre op med faderen, hvorvidt han ønsker at give alt 

ansvaret videre til sin søn og datter, eller om der er et ønske for at beholde et vis bestemmende indflydelse 

og gradvist træde ud, som han bliver ældre.  

I den yngre generation vil der ofte være et ønske om at komme i gang med et generationsskifte i så god tid 

som muligt. Dette for at han/hun kan få sine bedste år til selv at få lov til at ”stå ved roret”, og dermed 

kunne nyde sin egen indsats i virksomheden. Måske også med et ønske om at komme fri af den ældre 

generations skygge. For den søn/datter der har arbejdet i virksomheden i flere år, kan der næppe 

indvendes imod ønsket om, at der kommer konkrete resultater ud af overvejelserne om generationsskifte. I 

visse situationer kan det forekomme, at den yngre generation har for travlt med at ”vippe den gamle af 

pinden”. Dette er også forhold man som rådgiver må være opmærksom på for bedst muligt at opnå den 

bedste løsning vedrørende et generationsskifte.  

I forhold til Willum ApS ønsker sønnen og datteren måske ikke, at faderen forbliver i en bestemmende 

rolle, hvor han kun videregiver driften af virksomheden. De har måske et ønske om selv at kunne stå for alle 

beslutninger i virksomheden, og der kan derfor opstå stridigheder mellem fader og børn, da de kan have 

vidt forskellige ønsker. 

Det vil altid være rådgivers mest ultimative mål at skabe den mest hensigtsmæssige løsning, hvor både 

yngre og ældre generation finder den rimelig.  

Man må som rådgiver i situationen med Willum ApS forsøge sig med at belyse de forskellige måder, hvorpå 

man kan udføre et generationsskifte. Det kan dog være svært at opstå neutralt, da man som rådgiver alt 

andet lige altid vil have en vis subjektiv holdning i forhold til, hvad man mener kan være bedst for 

virksomhed. Det er derfor vigtigt, at man gør sit bedste for at kunne fremstille alle mulige løsninger, og 

derefter forklare positive og negative sider ved dem alle. Det vil i Willum ApS altid være op til fader og børn 

at finde frem til den løsning, som de mener er den bedste, og som de alle kan blive enige om uden for 

mange stridigheder.  

Samtidigt kan der være økonomiske forhold at skulle tage hensyn til, både for den ældre, samt den yngre 

generation, både på kort og lang sigt. Det er vigtigt at sørge for, at den ældre generation så vidt muligt 
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sikres en tryg økonomi og ikke får deres økonomiske tryghed erstattet med uro og bekymringer for 

fremtiden, grundet overdragelsen af virksomheden. Derfor kræver det, at et generationsskifte sikrer den 

ældre generations pensionstilværelse, hvor privatforbruget i en lang årrække fremover sikres. Man kan 

antage at den ældre generation er i live ved planlægningen af generationsskiftet, og dermed er med til at 

påvirke hvordan det eventuelle generationsskifte måtte se ud.   

I forhold til Willum ApS, vil der kunne være et behov fra faderens side om at have en indkomst, der kan 

sikre at han kan opretholde sin levestandard selv efter at have givet virksomheden videre. Dette kan gøres 

på mange forskellige måder. Man kunne f.eks. lave en opstilling, hvortil faderen stadig opretholder en 

ejerandel i virksomheden, og på den måde opretholder retten til udbetaling af udbytte. Det kunne også 

overvejes, om faderen har et ønske om måske at have en ansættelse i virksomheden, som kan passe ind i 

hans skema, måske bestående af et lille antal timer om ugen, for derfor at få en lille løn, som kan være med 

til at sikre at han har en indkomst ud over opsparet pension og gevinst ved salg af virksomheden til 

børnene.  

Det kan også være vigtigt i Willum ApS at undersøge, hvorvidt søn og datter har den nødvendige likviditet 

for at kunne købe faderen ud. Skulle dette ikke være muligt, skal man undersøge hvilke former for 

finansieringsmuligheder de har. Faderen kunne eventuelt vælge at give børnene pengegave hvert år, for at 

være med til at sikre at børnene ikke stiller sig for hårdt økonomisk, for at kunne købe faderen ud.  I Willum 

ApS står faderen i den situation, at han har en forholdsvis høj likviditet, og derfor har han muligheden for at 

kunne låne pengene til køb af virksomheden til børnene, og man kan derfor lave det der hedder et 

gældsbrev. Dette vil blive uddybet mere senere i afhandlingen.  

I flest tilfælde vil det i sidste ende være virksomheden, der skal finansiere den ældres kapitalbehov, og 

generationsskiftet må derfor struktureres således, at dette er så sikret som muligt både i formue og faktisk 

likviditet. Det vil i praksis være en fordel at inddrage bankrådgiver og en revisor i sagen, da man skal gå 

relativt dybt i detaljerne. Såfremt dette er muligt, vil opgaven herefter være at udforme et 

generationsskifte, så det kan leve op til den ældres økonomiske behov.  

Beierholm som er et af Danmarks revisionshuse, fortæller om vigtigheden ved at sikre, at virksomheden 

kan videreføres under ordentlige rammer, at familien har de tilstrækkelige midler til at sikre den ønskede 

fremtid, og at gennemførslen sker i det tempo, som er tilpasset det enkelte generationsskifte.10 

Et generationsskifte kan eventuelt planlægges, når ejerens formue er stor nok til, at denne kan række 

resten af personens liv. Her vil der i praksis foretages en konkret vurdering, hvoraf der tillægges en god 

 
10 https://bit.ly/3kbGI9N  

https://bit.ly/3kbGI9N
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margen. Dette anlægger et behov for overblik af privatøkonomisk stilling. Der kan være ønske fra ældre 

generation om at kunne overdrage sine værdier efter død med så lidt beskatning som muligt. Derfor bør et 

generationsskifte planlægges inden ældre generation opnår for stor privat formue i forbindelse med det 

planlagte generationsskifte. Dette skyldes blandt andet, at der ved dødsfald hos ældre generation vil skulle 

betales boafgift på 15 pct. af indeværende formue til efterladte.11 Med henblik på at opnå den mest 

gunstige skattemæssige stilling på lang sigt gælder det om, at få skubbet ejerskabet over til den yngre 

generation så tidligt som muligt. Dette for at sikre at fremtidig værditilvækst i virksomheden tilkommer den 

nye generation. I forhold til boafgift kan det stadig give mening, selvom børnene ikke skal fortsætte i 

virksomheden.12  

En virksomhedsejer ønsker ofte at overlade næste generation med helt eller delvist ejerskab, mens han selv 

kan bibeholde det ledelsesmæssige ansvar. Et sådan økonomisk generationsskifte har til fordel, at den 

fremtidige værdistigning af virksomheden ikke beskattes eller afgiftspålægges hos den ældre generation. 

Dette gør denne metode særlig attraktiv for virksomheden med en betydelig indtjening.13 

Der kan være tilbageholdenhed hos den ældre generation med at igangsætte et generationsskifte ud fra en 

antagelse om ikke at have råd til at overdrage virksomheden. Hvis der som rådgiver skabes forståelse for, at 

et generationsskifte ikke vil påvirke overdragerens økonomiske tryghed, kan der på denne måde skabes ro 

og rum til at overveje et aktivt generationsskifte.  

For den yngre generation vil der typisk fremkomme stor ydmyghed samt usikkerhed vedrørende den 

fremtidige privatøkonomi. Her er det vigtigt at tage afsæt i at sikre modtagerens økonomi, som bør stå i 

rimeligt forhold mellem indsats og ansvar. Dette gælder især tilfælde, hvor næste generation omfatter 

både aktive og passive ejere, og hvor der skal være blik for, at det kan gavne virksomheden og næste 

generation, at den aktive part har et godt økonomisk incitament for at viderefører virksomheden.  

Beierholm anbefaler også, at der bliver kigget på tilpasningen af ejerstruktur, da dette kan være et 

afgørende element i forberedelsen til et generationsskifte.14 I praksis viser tidlige overvejelser næsten 

aldrig at give et dårligt resultat. Derimod findes der mange eksempler på overvejelser omkring fremtiden, 

som giver et negativt udkast, når et generationsskifte er påbegyndt. For den ældre generation kan det være 

svært at give afkald på den ledelsesmæssige del og i praksis følger den ledelsesmæssige og økonomiske 

generationsskifte ikke altid hinanden.  

 
11 Boafgiftsloven § 1 
12 Olesen, Birgitte Sølvkær ”Generationsskifte og omstrukturering” (2020 6. udgave 1. oplag) s. 23 
13 Beierholm – Generationsskifte inden for familien https://bit.ly/3bwZMLL  
14 Beierholm – Generationsskifte https://bit.ly/37BxiPE  

https://bit.ly/3bwZMLL
https://bit.ly/37BxiPE
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Virksomhedsanalyse 

En virksomhedsanalyse er et brugbart værktøj hvor virksomhedens eksterne og interne forhold belyses, og 

dermed kan være med til at sikre at man har alle forhold med i forbindelse med et generationsskifte. Det er 

her vigtigt at have virksomhedens nuværende og fremtidige økonomi under luppen og få den analyseret på 

mere end en måde. Det er særdeles vigtigt at man identificerer om virksomheden har behov for at bygge 

videre ”forretningsmæssigt” i relation til et generationsskifte, da et generationsskifte bør være en klar 

fordel i stedet for alternativet ved at starte ny virksomhed op fra bunden for den yngre generation. 

Eksterne forhold 

En virksomheds eksterne forhold er det, som sker udenfor virksomhedens ”4 væge”. Disse forhold er dem, 

som har direkte eller indirekte indflydelse på virksomheden. Disse forhold er ofte nogle, som virksomheden 

selv vil have svært ved at kunne påvirke. Igennem en analyse af de eksterne forhold vil man ofte kunne se 

markedet, hvorpå virksomheden befinder sig. Det er her vigtigt at finde frem til om markedet er i vækst 

eller om det muligvis stagnere. I forbindelse med analyse at virksomhedens eksterne forhold er det også 

her vigtigt at have fokus på konkurrenterne. Hvordan er ens forhold til konkurrenterne, og vil man 

eventuelt skulle tage konkurrenterne med i overvejelserne, når man laver udarbejdelsen af 

generationsskiftet. Det vil i mange situationer ikke være hensigtsmæssigt at lade virksomheden gå videre, 

hvis der er tydelige tegn på, at konkurrenterne indenfor en kort tidsperiode vil udkonkurrere ens egen 

virksomhed.  

Interne forhold 

Ved virksomhedens interne forhold forstås de forhold, som ligger inde i virksomheden, og som 

virksomheden selv vil kunne påvirke ret let. Man vil her skulle se på, hvordan virksomhedens økonomiske 

situation er, samt om virksomheden har lagt realistiske budgetter for fremtiden. Alt dette er for at sikrer at 

virksomheden har råd til de fremtidige investeringer, de måtte ønske og for at sikre at der er råd i 

virksomheden til at påbegynde et eventuelt generationsskifte.  

En analyse af de interne forhold er også en analyse af virksomhedens struktur. Ved et generationsskifte vil 

virksomhedens ledelse ændres, og der vil i denne situation ofte ske et skift i virksomhedens mål og værdier. 

Det er derfor vigtigt at klarlægge om virksomheden er omstillingsparat, da der i de fleste generationsskifter 

altid vil være en form for ændring i måden, hvorpå virksomheden drives. Den nuværende ledelse skal have 

mulighed for i ro og mag at kunne tage beslutningen, om hvorvidt den yngre generation er klar til 

generationsskiftet. Dette er vigtigt at lægge vægt på som rådgiver overfor den ældre generation, da den 

yngre generation ofte kan have et ønske om, at der sker generationsskifte også selvom den yngre muligvis 

ikke er klar til det store ansvar endnu.  
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Fremtidig indtjening 

I et generationsskifte er det ofte den ældres hensigt, at muligheden for, at den fremtidige indtjening skal 

tilfalde den yngre. Fordelingen af indtægter følger ofte den fordeling af ejerskab, der måtte være i 

virksomheden. Dog er ejerskab ikke nødvendigvis ensbetydende med, at alle indtægter skal tilfalde en. I et 

glidende generationsskifte hvor virksomhedens aktier opdeles i A og B aktier, vil der være mulighed for at 

kunne fordele overskuddet efter fordelingen af aktier. Fordelingen af ejendomsretten og ledelsesretten er 

ikke altid den samme i forbindelse med et generationsskifte. Der kan i situationer godt laves en skæv 

fordeling af ejendomsretten og ledelsesretten. Dette kan gøres for at lade ejendomsretten tilfalde den 

yngre, hvorved de skattemæssige forpligtelser overdrages til den yngre, inden de får ledelsesretten 

overdraget.  

Fremtidige værdistigninger 

I planlægningen af et generationsskifte bør der tages højde for de fremtidige værdistigninger. Aktiver 

såsom ejendomme, kapitalandele og værdipapirer reguleres løbende i regnskabet i takt med værdi fald og 

værdistigninger. Skulle generationsskiftet udføres inden der reguleres for en stor værdistigning, vil disse 

stigninger tilfalde den yngre generation, og skal i den forbindelse finansieres af den yngre generation, som 

muligvis ikke har opnået likviditeten til dette. Dog vil der i den forbindelse for den ældre generation undgås 

realisationsskat af denne værdistigning. Dette gælder dog kun, hvis generationsskiftet sker indenfor 

familiekredsen. Da værdistigningerne er baseret på fremtidige hændelser, som ikke kan forudsiges, skal 

man ikke basere et generationsskifte på disse forhold, de bør dog overvejes i forbindelse med 

planlægningen.  

Skatte- og afgiftsmæssig belastning ved generationsskifte 

I et generationsskifte er det de skatte- og afgiftsmæssige byrder, der føres videre som har den største 

fokus. Ved beskatning af et generationsskifte ser man ofte på beskatningen af den afståelsessum, som den 

ældre realiserer i generationsskiftet. Beløbet som den yngre generation skal finansiere i generationsskiftet 

variere skattemæssigt. Skulle den yngre ikke have de nødvendige likvide midler, kan omkostninger ved 

generationsskiftet finansieres gennem virksomheden. Dette er dog i mange tilfælde ikke muligt, da 

virksomheden typisk har sin likvider bundet i virksomhedens aktiver.  

Et generationsskifte betyder, at familien skal igennem ”skatte- og afgiftsmøllen”, også selvom 

virksomheden skifter ejermand indenfor familiekredsen. Lovgivningen vedrørende generationsskifte giver 

en række værktøjer, som kan bruges for at minimere skatter og afgifter. Der findes således en række 

skattefrie modeller såsom overdragelse med succession samt en række skattefrie 
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omstruktureringsmodeller, der fordelagtigt vil kunne anvendes ved et generationsskifte. Der vil i denne 

afhandling blive gennemgået nogle af disse modeller.  

Tidsperspektiv 

Det tidsmæssige perspektiv har stor betydning i et generationsskifte. Mange skattetekniske værktøjer 

afhænger af en tidsmæssig horisont. Det er derfor vigtigt ved et generationsskifte, at det vurderes, hvornår 

den yngre vil have mulighed for at kunne overtage virksomheden både økonomisk og ledelsesmæssigt.  

Hensyn til virksomheder 

Ud fra virksomhedens synspunkt vil det hvad angår generationsskifte, altid være essentielt at sikre den 

mest optimale videreførelse af virksomheden. Sikringen for virksomheden vil ofte være af stor betydning og 

være en afgørende forudsætning for, at der for fremtiden vil være et indkomstgrundlag, både på kort samt 

langt sigt, som er med til at sikre et indkomstgrundlag for såvel den ældre, som den yngre generation. Det 

sikres derved, at der for begge generationer opnås en tryghed vedrørende deres økonomi.  

Virksomheden har derfor til opgave selvstændigt at analysere og vurdere de behov virksomheden måtte 

have ned til mindste detalje. Her er det vigtigt, at få alle detaljer med for netop den konkrete situation 

virksomheden måtte stå i ved et generationsskifte. I forbindelse med opstart af et generationsskifte vil der 

opstå en masse spørgsmål til om virksomheden overhovedet er klar. Disse opstår netop i situationen, hvor 

virksomheden vil skulle begynde at overveje at lade ansvaret for virksomheden glide fra den ældre 

generation og over til den yngre. Derved lade den yngre komme til og lade den ældre træde mere i 

baggrunden.  

Igennem virksomhedens analyse vil virksomhedens behov afdække det forretningsmæssige grundlag, og de 

hertil knyttede forudsætninger virksomheden har for den fremtidige drift. Der opstår et generelt behov for 

at kunne klarlægge styrker og svagheder for virksomheden, inklusivt mulighederne og trusler for 

virksomheden. Alt dette for at kunne finde frem til hvordan markedet som virksomheden opererer på 

fungere.  

Virksomheden bør herudover sammen med rådgiver kigge på fremtidigt potentiale for virksomheden, for at 

kunne vurdere hvem de væsentlige konkurrenter er, og hvorledes konkurrencesituationen ser ud for 

fremtiden.  

I analysen af virksomheden kan man f.eks. gøre brug af en SWOT-analyse.15 Denne kan laves af 

fremtidsperspektiverne for virksomheden, og kan være en fordel i større eller mindre grad til grundlag for 

 
15 SWOT-analyse. Ivækst.dk 
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fastlæggelse af strategien for virksomheden, samt heraf følgende udviklings- og investeringsbehovet og 

løbende tilpasning af driften.  

Jf. Michael Serup16 bliver det sjældent set i praksis, at den ældre generation ikke har haft mulighed for at 

opretholde den nødvendige dynamik i virksomhedens drift og udvikling. I tilfælde af dette vil varetagelsen 

af den yngre generations interesser tage afsæt i høj grad i af der forventningsafstemmes til det fremtidige 

forretningsmæssige grundlag og så vidt muligt berettigelsen af disse forventninger.  

Rådgivningen skal således ikke overstyre strategiafklaringen for virksomheden, da dette er ejeren og 

ledelsens opgave. Det vil dog være en god ide at inddrage rådgiver i den strategiske intention således, at 

rådgiver med et rimeligt vidensgrundlag, og de relevante temaer på bordet kan rådgive behørigt i 

generationsskiftet.  

I forbindelse med et generationsskifte vil man af hensyn til virksomhedens kreditorer, skulle inddrage dem i 

overvejelserne og planlægningen. Det er nødvendigt for situationen at gøre dette på det korrekte 

tidspunkt, med formål at vurdere om det er let eller vanskeligt at finansiere det forventelige 

generationsskifte samt afståelsesvederlaget til den udtrædende ejer. Skulle der f.eks. være tale om at, 

virksomheden har en kassekredit er det vigtigt, at den indtrædende ejer godkendes af kreditor 

(pengeinstitut) ligesom de tidligere ejere. På denne måde sikrer man, at finansieringen ikke kommer til at 

påvirke den fremtidige drift for virksomheden og dermed skabe en udvikling i nedadgående retning. Det 

kan i denne forbindelse være fornuftigt at vurdere, om det er relevant at omlægge finansieringen således, 

at størstedelen bliver konverteret til et langfristet realkreditlån/banklån. På denne måde opnår 

virksomheden mere tryghed, end hvis der alternativt skulle udvides i kassekreditten. Det vil som 

udgangspunkt være en målsætning for familiens hæftelsesrisiko at begrænse den mest muligt. Grundet 

dette ses det helst ikke, at den udtrædende ejer giver kredit på sit afståelsesvederlag, også i situationer 

hvor der ofte er tilbøjelighed til dette jf. Michael Serup.17 

For at kunne give en vis tryghed hos kreditorerne, vil overvejelserne omkring håndteringen af 

virksomhedens organisation samt ledelsesstruktur have stor betydning.  

En ejerledet virksomhed kan være stærk afhængig af ejeren, grundet alle medarbejderne muligvis har 

vænnet sig til, at ejeren løbende har været til stede til at hjælpe med diverse opgaver i organisationen. 

Samtidigt ved medarbejderne, at ejeren gør tingene på en bestemt måde. Dette kan både være positivt og 

negativt, når det kommer til, at der skal nye kræfter til i ledelsen. Et scenarie kan være at den yngre 

 
16 Serup, Michael. ”Generationsskifte og omstrukturering” (2019. 3. udgave 1. oplag) 
17 Serup, Michael ”Generationsskifte og omstrukturering” (2019. 3. udgave 1. oplag) s. 25 
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generation måske ønsker at implementere nogle ændringer til arbejdsgangen, både med positivt og 

negativt udfald og indvirkning på medarbejderne. Som eksempel kan den yngre generation have tendens til 

at være mere teknologisk, og derfor have et ønske om at bringe virksomheden ind i den nye tidsalder og 

digitalisere mere end hvad medarbejderne finder nødvendigt. Dette ligger til grund for, at mange 

mennesker har svært ved forandringer, og medarbejderne derfor kan have svært ved at skulle indrette sig 

under den nye orden.  

Den relevante analyse skal gøres med hensyn til, hvordan organisationen skal se ud efter en udskiftning i 

ledelsen, deriblandt hvilke kompetencehuller der skal udfyldes. Disse tiltag er der behov for at identificere 

og planlægge. Der kan i nogle tilfælde være fordel ved at etablere en bestyrelse med eksterne medlemmer, 

som kan se overgangsfasen objektivt.  

Det generelle aspekt i et generationsskifte for en virksomhed består i den rollefordeling og den forandring, 

der kommer til at være. Der er her tale om en yngre generation, som måske/måske ikke har de pålæggende 

personlige og faglige kompetencer og erfaring som det kræver, når en rolle som leder skal indtages i en 

virksomhed, og eventuelt gå fra at være ansat til nu at skulle være en del af ledelsen med et stort ansvar. 

Her er det vigtigt, at han/hun har den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund, teknisk indsigt og ved 

hvordan gangen i virksomheden skal være og bør foregå. Skulle den yngre generation have den 

organisatoriske forståelse og indsigt, som det er krævet, inklusivt det overblik man skal have som leder, kan 

dette være til stor fordel. Vedkommende skal også være i stand til at kunne overtage virksomhedens 

kontakter, såsom leverandører, forhandlere og kunder. En overgangsperiode vil derfor være optimal, for at 

kunne tilrettelægge disse overvejelser, og på den måde skabe et rum for at den indtrædende ejer sættes i 

stand til at kunne overtage de definerede ansvarsområder. Der bør samtidigt måske ansættes nyt 

personale til at kunne varetage de områder, hvorpå den yngre indtrædende ejer har mangler og ikke selv 

kan håndtere i starten.  

Skulle den ældre generation have et ønske om at ligestille flere børn i virksomheden, bør der gøres særlige 

overvejelser, til hvordan en opbygning kan stille virksomheden bedst, imens man tager hensyn til de 

resterende parter som børn og familien.  

Ved generationsskifteplanlægningen skal der også udarbejdes en tidsplan, for hvornår generationsskiftet i 

sin helhed er tilendebragt.18 Det væsentlige i denne proces er, hvornår den yngre får retten til 

”lederpladsen” i den forstand at alle i organisationen anerkender, at det endelige lederskift nu er på plads. 

En sådan tidsplan behøves nødvendigvis ikke at være specificeret ned til mindste detalje, men har behov 

 
18 Beierholm – Generationsskifte inden for familien https://bit.ly/3bq8bjX  

https://bit.ly/3bq8bjX
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for at indeholde de mest væsentlige punkter for at sikre et glidende generationsskifte. Dette er med til at 

løse de mange spørgsmål og muligvis konflikter, der kunne fremkomme i processen, i forhold til hvis der 

ikke var udarbejdet en sådan plan.  

Gennem en analyse af fremtidsperspektiverne kan man muligvis komme frem til, at virksomheden ikke har 

en fremtid, som den yngre skal bruge sin tid på, eller at den yngre muligvis kan være medejer men ikke 

rigtig opnå den rigtige ledelse af virksomheden. Dette kan være barske konstateringer, dog hvis de hviler på 

berettigede grundlag, vil de i situationen ikke være negative, men derimod positive, da de bidrager til 

beslutninger som kan være rigtige for både virksomheden, den ældre og den yngre. Det bedste scenarie er 

måske, at den ældre holder liv i virksomheden så længe det giver mening for ham/hende, eller 

virksomheden kan forberedes bedst muligt til et eventuelt salg ud af familiekredsen. Skulle man konstatere, 

at virksomheden ikke skal ejes af familie på længere sigt men i stedet sælges til tredjemand, kan man i 

generationsskifteplanlægningen skifte karakter og i stedet fokusere på salgsmodning. Hertil skal det 

vurderes om det er hensigtsmæssigt at gennemfører et generationsskifte indenfor familien set fra et 

økonomisk synspunkt, i den forstand at en del af et evt. salgsprovenuet kan aflejres hos den yngre 

generation, samt måske de børn der i første omgang ikke var tiltænkt en rolle i virksomheden.  

Analysen af virksomhedens behov er derfor et centralt led i generationsskifteovervejelserne, og man må 

som rådgiver se det som sin fornemste opgave at samle overvejelser, positive som negative, som familien 

muligvis ikke selv har overblik over. Rådgiveren bør derfor ikke tage udgangspunkt i, at ejeren og familien, 

der naturligvis kender virksomheden bedst, har foretaget alle de nødvendige overvejelser. Omvendt er det 

lige så vigtigt, at rådgiveren ikke tror han/hun ved hvad der er bedst for parterne, og derfor må forholde sig 

objektiv igennem hele processen. En rådgivers fornemste opgave er at levere god rådgivning.   

Hensyn til generationsskiftebeskatningen 

Timingen af hvornår man foretager et generationsskifte, vil altid have stor betydning i forhold til 

generationsskiftebeskatningen. Dette skyldes, at netop den beskatning kan ændre sig over tid. Dette ses 

f.eks. i finanslovforslaget for 2020, hvor regeringen ønsker at bringe bo- og gaveafgiften tilbage til de 15 %. 

Den har nuværende kun været 5 %, hvilket betyder en tredobling af afgiften.19 Værdierne for 

beskatningsgrundlaget ændrer sig i forhold til markedsforhold og konjunkturer eller, som nævnt ovenfor 

når beskatningsreglerne bliver ændret.  

I henhold til Willum ApS kan man som rådgiver komme i den situation, at både den ældre og yngre 

generation vil føle en vis uretfærdighed i forhold til den nye beskatningsprocent. Her er det vigtigt at 

 
19 Skatteministeriet. Finanslovsforslag for 2020. https://bit.ly/2MdqEaX  

https://bit.ly/2MdqEaX
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forklarer, at man ved planlægning af generationsskifte i 2021 desværre ikke har mulighed for at kunne 

ændre på procenten. Skulle det derimod være en kunde man som rådgiver har haft i mange år, og derfor 

har haft kendskab til at de har haft et ønske om et generationsskifte med tiden, ville man kunne have 

rådgivet dem omkring at udfører et generationsskifte tilbage i 2019, for netop at nå at udnytte den lave 

beskatningsprocent.  

Et lavt værdigrundlag, vil derfor have stor betydning for virksomhedens evne til at finansiere et 

generationsskifte. Har man derimod ikke planlagt et generationsskifte, kan det ende ud i et højt 

værdigrundlag samt ugunstige beskatningsregler, som kan have stor betydning for virksomheden og 

familiens økonomiske situation i fremtiden. Et såkaldt ikke planlagt generationsskifte er f.eks. ved død20 

Overvejelserne vedrørende generationsskiftebeskatning er et vigtigt element for den samlede planlægning. 

Reglerne vedrørende beskatning bør vurderes, og hvordan værdiansættelsen kan udvikle sig igennem tiden. 

Der kan hertil opstilles mulige scenarier for beskatningen, og derved opnå bedre forståelse for hvordan 

beskatningen vil påvirke planlægningen for generationsskiftet.  

Som udgangspunkt medfører et generationsskifte en overdragelse af beskatningen af kapitalgrundlaget 

samt indkomstgrundlaget ved overdragelse af aktier/anparter. Et generationsskifte kan struktureres 

således at aktier/anparter opdeles i forskellige klasser med forskellige stemmeret. Således kan den yngre 

generation komme ind i virksomheden ved et generationsskifte med stor ejerandel men med begrænset 

stemmeret samtidigt med, at den ældre generation stadig kan have sin opsparede kapital inklusiv sin 

beslutnings- og ledelsesret. Sådanne gælder også i forhold til passive investeringer såsom værdipapirer, 

som måtte være i virksomheden.  

Man kan dermed gennemføre et økonomisk generationsskifte af ejendomsretten, og opnå den timing der 

er mest optimal med hensyn til generationsskiftebeskatningen uden, at beslutnings- og ledelsesretten 

overlades til den yngre. Her kræver det at man kommer frem til den rette strukturering af 

generationsskiftet. Struktureringen kan samtidigt adskille ejendomsretten til den opsparede kapital og 

ejendomsretten til fremtidig indtjening og vækst. Dette betyder, at den ældre vil kunne beholde sin 

opsparede kapital og sikre sit formuebehov, samt økonomiske tryghed, alt imens den fremtidige indtjening 

og vækst kan overføres til den yngre og undgå generationsskiftebeskatning af den opsparede kapital.  

Som udgangspunkt bør der udvises stor varsomhed med at fremtvinge et generationsskifte med kontante 

argumenter vedrørende skatte- og afgiftsmæssige fordele. Det gælder særligt i tilfælde, hvor der er tale om 

en virksomhed, hvor kompleksiteten ved de relevante hensyn er størst, og hvor den velovervejede analyse 

 
20 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019. 3. udgave 1. oplag) s. 28 
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ofte vil tale imod det skatte- og afgiftsmæssige begrundede generationsskifte. De midlertidige muligheder 

for et skattemæssigt begrundet generationsskifte kan omvendt være så gunstige, at det kan være 

berettiget at gå på kompromis med andre hensyn. Med den rette strukturering kan det give i visse tilfælde 

mulighed for at vælge imellem forskellige strategier for generationsskiftet af henholdsvis virksomheden, 

formuen og bestemmelsesretten.  

De strukturelle overvejelser 

Når overblikket over de relevante hensyn, der kan forekomme ved et generationsskifte, er skabt kommer 

tiden hvor man skal gå mere i dybden med detaljerne, så man kan opnå det nødvendige grundlag, for at 

kunne vurdere hvilke konsekvenser der kan komme, ud fra de enkelte hensyn. Dette gøres ud fra en 

professionel og personlig indsigt man som rådgiver har opnået på baggrund af foretagne analyser. Det er 

her vigtigt, at virksomheden sikre sig en præcis og velovervejet strategi, for at kunne afklare det 

forretningsmæssige grundlag, herunder at identificere de tiltag der måtte være nødvendige ved et 

generationsskifte.  

De relevante forretningsmæssige grundlag der bør identificeres er21: 

• Organisatoriske 

• Ledelsesmæssigt 

• Investeringsmæssigt 

• Kompetencemæssigt  

• Finansieringsmæssigt 

Disse grundlag skal være med til at sikre, at der sker en god overgang fra den ældre til den yngre, så 

fundamentet for videreførelsen sker med et godt fundament.   

At se bagud i tiden med hensyn til hvordan virksomheden har arbejdet førhen, samt de tal de har haft i 

fortiden, er ikke nok. Der skal ses fremad, og der kan med fordel udarbejdes budgetter over en længere 

periode for at opnå et grundlag og oversigt over, hvorvidt den forventede indtjening er høj nok til at dække 

de krav, som den ældre og yngre har til sammen. Samtidigt opnås der også en viden om virksomhedens 

udvikling og den bedste måde muligt at drive den på. Dette er også relevant for at opnå en indikation af, 

hvordan virksomheden skattemæssigt kan/skal værdiansættes. Selvom den skattemæssige 

værdiansættelse af virksomheden følger specielle regler f.eks. i forhold til aktier, goodwill og fast ejendom 

 
21 Serup, Michael. ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 29 
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mv., er det her nødvendigt at vurdere hvilken købesum virksomhedens faktiske indtjening og pengestrøm 

har mulighed for at forrente og afdrage med i fremtiden.  

Man kan komme i den situation, at man for at sikre den ældre generations fremtid kan være nødsaget til at 

værdiansætte virksomheden højere end efter de skattemæssige regler. I andre tilfælde kan man være 

nødsaget til at værdiansætte virksomheden lavere end de skattemæssige regler, da man i den fremtidige 

indtjening finder grundlag for dette. Her er det særlig vigtigt, at få dokumenteret argumentationen der 

ligger til grund for værdiansættelsen.  

Hvis det økonomiske og forretningsmæssige grundlag går som planlagt i forbindelse med udarbejdelsen af 

et generationsskifte, vil der hertil skulle vurderes hvorledes forholdende omkring den ældres økonomiske 

situation kan ændre sig.  

Opdelingen af den fremtidige økonomi i et generationsskifte vil ofte udformes sådan, at den unge skal leve 

af den fremtidige indtjening i virksomheden, hvortil den ældre skal leve af den opsparede kapital. Der kan 

dog være situationer, hvori den opsparede kapital ikke er tilstrækkelig til at dække den ældres økonomiske 

behov, og man kan derfor være nødsaget til, at de skal dele den fremtidige indtjening. Dette kan løses ved 

f.eks., at den ældre løbende får en ydelse eller en fortsat arbejdsindkomst.  

I fleste tilfælde viser det sig ofte, at den ældres økonomiske behov i forvejen er sikret i form af en sund 

privatøkonomi med gode pensionsopsparinger, som sammen med den opsparede kapital kan være 

tilstrækkelig for den ældres behov i fremtiden. Skulle den ældres behov allerede være sikret, kan der 

således spørges om generationsskiftet skal udløse en gave til den yngre generation. I situationer hvor den 

yngre generation har søskende vil det også skulle overvejes, hvorledes disse skal kompenseres. En sådan 

situation kan være ganske vanskelig for den ældre, da der her er tale om den følelsesmæssige del af 

generationsskiftet. Det er her der skal overvejes, hvem der skal bærer det tunge ansvar forbundet med en 

stor arbejdsindsats ved overtagelsen af virksomheden. Her vil søskende kunne blive fri for denne byrde og 

frit kunne vælge, hvordan deres fremtid skal se ud i forhold til indtjeningsmuligheder. Disse forhold er 

derfor ikke sammenlignende og det er derfor ikke nødvendigvis muligt at regne sig frem til, hvordan 

forholdet mellem gave og kompensation skal være. 

I forhold til Willum ApS´ vil man her skulle overveje, om datteren skal kompenseres på anden vis, skulle det 

være tilfældet at den ældre ønsker, at sønnen skal have den største del af fordelingen af værdien i 

virksomheden. Man kan her overveje om datteren derfor skal kompenseres i anden form af værdier, så 

datter og søn begge opnår en mere ligelig fordeling af arven. I en situation, hvor sønnen vil komme til at 

have den største ejerandel, vil det kunne overvejes om fader skal kompensere datter i form af pengegaver i 
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fremtiden for at sikre at hun opnår del af arven på anden måde end en ligelig fordeling mellem datter og 

søn af virksomheden. 

Når overvejelser og vurderinger er på plads, kan man først sætte fokus på generationsskiftebeskatningen. 

Generationsskiftebeskatningen er et af hovedproblemstillingerne i ethvert generationsskifte, og det er med 

til at styre, hvordan og hvornår generationsskiftet skal tilrettelægges og gennemføres.  

Generationsskiftebeskatningen har en stor betydning for virksomhedens finansiering samt evnen til at 

finansiere den ældre og yngres økonomiske behov. Overvejelserne omkring de skattemæssige aspekter vil 

være med til at klarlægge, hvilke skattemæssige udfordringer der vægter højest, og hvordan de 

skatteretlige værktøjer kan anvendes for at mindske beskatningen. Det skal samtidigt leve op til, hvad 

familien og virksomheden har af forestillinger. De skattemæssige muligheder og overvejelser skal alle indgå 

i et glidende samspil med næsten alle øvrige elementer i den samlede planlægningsproces.  

Aftalen om et generationsskifte 

Det vil altid være nødvendigt at tilvejebringe et skriftligt aftalegrundlag for generationsskiftet. Dette 

udarbejdes i forbindelse med sikring i forhold til omverdenen f.eks. SKAT samt hensyn til parterne. I 

planlægningen for et generationsskifte vil aftalen spille en vigtig og værdifuld rolle, da man her kan sikre 

afklaring af de relevante problemstillinger som parterne evt. måtte have overset.  

Ved inddragelsen af flest mulige perspektiver sikres den størst muligt overensstemmelse mellem parternes 

subjektive forudsætninger og reducerer en potentiel konflikt i den senere generationsskifteproces.  

Behovet for fremskaffelse af et skriftligt aftalegrundlag afhænger af indholdet og omfanget af 

generationsskiftet. Et generationsskifte kan være en simpel overdragelse i form af en kontant gave uden 

nogle betingelser, men kan på den anden side være en indviklet aftale med delvise overdragelser, hvortil 

der kan høre detaljerede regler for hvordan gennemførslen af generationsskiftet, herunder tilknyttede 

aftaler, såsom testamentariske dispositioner og arveafkald i forhold til søskende kan være.  

Indholdet og omfanget af overdragelsesaftalen vil variere i takt med kompleksiteten af overdragelsen, f.eks. 

kan en overdragelse ske næsten formløst, hvis der er tale om et enkelt aktiv. Derfor kan det være 

hensigtsmæssigt at søge nyttige strukturer og kommentere på de elementer, der indgår i det aftaleretlige 

grundlag for generationsskiftet. 22 

 
22 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 32 
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Generationsskifte aftalens elementer: 

Kontraktkonciperingen er det naturlige grundlag i forbindelse med et generationsskifte, samt det må og 

skal være en identifikation og adskillelse af de enkelte elementer, som indgår i aftalen. Det er derfor vigtigt, 

at der lægges vægt på parternes ønsker om generationsskiftet, så det tilpasses korrekt så man kan skelne 

mellem formue og virksomhed, samt fordelingen af det fremtidige driftsresultat, med hensyn til den 

ledelsesmæssige indflydelse og den arbejdsmæssige indsats. Det er her, rådgiveren skal stå til rådighed og 

sørge for at parterne forstår generationsskiftet rent juridisk i forhold til, hvordan man skattemæssigt kan 

skræddersy det planlagte generationsskifte med henblik på overblik over aftalt arbejdsindsats, ejendomsret 

og ledelsesret, så man kommer frem til en endelig løsning der opfylder alle parters ønsker.  

Det er tillige rådgiveres opgave at give parterne forståelse, og overblik over de muligheder der er i 

forbindelse med et generationsskifte. Dette gøres for, at parterne kan arbejde med at formulere det de 

gerne ønsker at få ud af generationsskiftet f.eks.: 

• Hvornår og hvordan et generationsskifte får en betydning for den ledelsesmæssige indflydelse 

• Hvordan skal arbejdsindsatsen være 

• Fastlægge hvornår ejendomsretten og fordelingen af det fremtidige driftsresultat skal være i 

generationsskifteprocessen 

Overvejelser som disse er til dels nødvendige i planlægningen af generationsskifte, så man har mulighed for 

at tage stilling til, hvad der skal ske på tidspunktet for kontraktkonciperingen. 

Generationsskiftet skal behandles på samme måde med hensyn til den kontraktlige del, som ved enhver 

anden overdragelse mellem uafhængige parter. Dette for at respektere behovet for detaljerede drøftelser, 

samt for at fastsætte de konkrete vilkår. Alt dette er med til at kvaliteten hos rådgiveren øges omkring 

generationsskiftet. Hertil vil en formel fremgangsmåde bidrage til at nedbringe parternes ”ømme” 

problemstillinger og skabe mere tryghed igennem hele processen.  

I det skattemæssige henseende skal generationsskifteaftalen være gennemarbejdet, så der ikke kan sås 

tvivl om, på hvilke vilkår generationsskiftet skal gennemføres. På denne måde nedbringes risikoen for 

ligningsmæssig kritik og besvær.  

Ved kontraktkonciperingen er det hensigtsmæssigt at strukturere aftalegrundlaget, så de omfattede 

elementer adskilles og behandles hver for sig, både i forbindelse med aftaleindgåelsen og aftaledrøftelsen.  
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Den samlede generationsskifteaftale vil typisk omfatte23 

• Gavebrev 

• Overdragelsesaftale 

• Gældsbrev 

• Fælles ejeraftale 

• Tilknyttede dokumenter og aftaler f.eks. ægtepagter, testamenter, arveafkald mv.  

Et generationsskiftes aftale kan også indeholde alle elementerne, og det kan give et overblik, samt god 

sammenhæng for parterne at inkludere dem alle.  

De enkelte hoveddokumenter 

Overdragelsesaftale 

Grundlæggende ved et generationsskifte skal der udarbejdes en beskrivelse og afgrænsning af de aktiver, 

der følger med overdragelsen heriblandt hvilket vilkår disse bliver overdraget på. Der skal være særlig fokus 

på grundighed af hensyn til parterne og i forhold til familien, kreditorer, pengeinstitutter og 

realkreditinstitutter. Dette er især gældende i de scenarier, hvor den ældre selv beholder aktiverne og der 

her vil kræve en afgrænsning i forhold til det overdragne.  

En overdragelsesaftale24 skal indeholde beskrivelse af hvad der overdrages. F.eks. materielle aktiver såsom 

fast ejendom, driftsmidler, inventar, småanskaffelser, IT-hardware, biler eller færdigvarelager mv. Hertil 

skal den også have en beskrivelse af evt. immaterielle aktiver i form af goodwill, som f.eks. kundekartotek, 

forretningsforbindelser, varemærker eller logoer mv. En gennemgang af aktiver vil samtidig være med til at 

klarlægge hvilke sikringsakter, der skal iagttages, og evt. om der er registreringsmæssige ændringer der skal 

tages højde for i form af f.eks. tinglysning og forsikringer. En beskrivelse af de aktiver der følger med 

overdragelsen kaldes ”en positiv beskrivelse” i overdragelsesaftalen. ”En negativ beskrivelse” består af de 

aktiver i virksomheden som ikke kommer med i overdragelsesaftalen.  

Ved overdragelse mellem uafhængige parter følger der ofte en liste med om overdragerens oplysninger og 

garantier. I et generationsskifte hvor den yngre vil være den indtrædende, vil den typisk være bekendt med 

de aktiver som virksomheden indeholder, hvorfor oplistning af aktiver ikke altid tages lige alvorligt. Man 

skal dog i den forbindelse være opmærksom på uforudsete mangler som kan udløse store omkostninger.  

 
23 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 33. udgave 1. oplag) s. 33 
24 Saxis ”Overdragelsesaftale, hvad er det?” https://bit.ly/2ZEJCu8  

https://bit.ly/2ZEJCu8
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I aftalen skal der tages stilling til virksomhedens kontraktforhold og forpligtelser. Udgangspunkter er, at alle 

kontraktforhold omfattes af overdragelsen. Dette omfatter både løbende aftaler vedrørende leje, leasing 

eller service mv. og særlige aftaler vedrørende køberet og forkøbsret til fast ejendom.  

Det kan hertil være relevant at kontakte eventuelle andre parter, som kan have skrevet under på 

virksomhedens kontraktforhold og forpligtelser for at opnå deres samtykke til overdragelsen.  

I overdragelsesaftalen bliver overdragelsestidspunktet, samt principperne for en eventuel 

skæringsopgørelse af virksomhedens indtægter og udgifter fra dette tidspunkt fastsat. Varelageret skal 

hertil tælles op, samt igangværende arbejde værdiansættes. Der skal udarbejdes en opgørelse af forbrug, 

hvilket betyder forbrugsmålere aflæses, og periodisering af indtægter og udgifter skal opgøres for 

overtagelsestidspunktet. Den indkomst der måtte være imens den ældre har været ejer, kan ikke overføres 

til den yngre på skæringstidspunktet, grundet der ikke kan ske overdragelse med skattemæssige 

tilbagevirkende kraft. Aftalen skal derfor omhandle en estimeret overtagelse balance og værdiansættelsen 

ved overtagelsestidspunktet, som derefter kan reguleres.  

Aftalen skal indeholde den faktiske købesum, samt hvordan den er blevet fastsat. Dertil skal der udarbejdes 

en beskrivelse af de principper der anvendes for værdiansættelsen, så den er så robust som muligt i forhold 

til SKAT’s efterfølgende ligning. Disse principper indebærer f.eks., om der er valgt om varelageret 

værdiansættes til kostpris eller dagspris på overtagelsesdagen. Hvis købesummen er større end den 

regnskabsmæssige nettoværdi af aktiver og passiver, findes et tillæg for immateriel aktiv, hvor principperne 

for værdiansættelsen skal beskrives. Her gælder det specielt i det scenarie, hvor værdien afviger væsentligt 

fra en beregning efter de skattemæssige regler.  

Købesummen vil indeholde en kombination af gældspåtagelse, gældsovertagelse, kontant betaling og gave, 

og eventuelt en passivpost for overtagelse af udskudt skat ved skattemæssig succession. Det skal samtidigt 

sikres, at kreditorerne acceptere den yngre overtager, så den ældre fritages for hæftelsen. Dette kræver 

henvendelse til hver enkelt kreditorer for at opnå deres accept af overdragelsen. I tilfælde af at 

købesummen ikke gives som gave påtager den yngre sig en gæld til den ældre, som kommer til at finansiere 

en del af generationsskiftet. Vilkårene ved sådan en finansiering skal fastlægges med henblik på 

forrentning, afvikling og eventuel sikkerhedsstillelse. Skulle den ældre ikke have et økonomisk behov for 

dette, kan der i disse situationer foretages et familielån, der kan finansieres rente, og afdragsfrit.  

Ved en særlig form for gældsovertagelse består det i, at den yngre i kraft af skattemæssig succession 

overtager latent skat på de overtagne aktiver. Her kræver det, at den udskudte skat gøres op og, at 

parterne forhandler sig frem til en passivpost, der kan indgå i købesummen. I sådan situation har den yngre 
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brug for særlig rådgivning, så der kan opgøres en tilstrækkelig stor passivpost, som modsvarer risikoen for 

at den latente skat udløses inden for en kortere periode efter generationsskiftet.  

I tilfælde af at købesummen gives som gave, skal det fastsættes hvem, der skal anmelde gaven til SKAT og 

dermed betale den tilknyttede gaveafgift. Her er det typisk den ældre, som sørger for at anmelde samt 

betale gaveafgiften til SKAT.  

Der vil i aftalen mellem de uafhængige parter skulle udarbejdes en konkurrenceklausul. I et generations-

skifte indenfor familien er det dog en smule anderledes. Det ses dog stadig, at den ældre kan opnå en vis 

bitterhed efter generationsskiftet, og derfor efterfølgende vælge at starte ny virksomhed for at tage sine 

gamle kunder tilbage. 25 Det ses også ligeledes, at den yngre vælger at træde ud af generationsskiftet for at 

starte egen virksomhed op, for i den forbindelse at efterlade den ældre og konkurrere med den efterladte 

virksomhed. Der bør derfor udarbejdes en konkurrenceklausul for at sikre fremtiden i forbindelse med 

generationsskifte indenfor familien.  

Man skal også være opmærksom på om den yngre generation opfylde de særlige betingelser, der kan følge 

ved et generationsskifte. Dette kan f.eks. være offentlige tilladelser, finansiering samt aftaler med kunder 

og leverandører. Man bør derfor drøfte disse forhold og få dem formuleret grundigt i overdragelsesaftalen.  

Til slut kan der i aftalen tages stilling til fordelingen af omkostningerne i forbindelse med generationsskiftet. 

Det er som udgangspunkt hver part, der betaler sine egne omkostninger, dog ved et generationsskifte er 

der ofte en række fællesomkostninger.  

Det bør derfor overvejes, hvorledes virksomheden betaler en del af omkostningerne, da generationsskiftet 

har en stor betydning for forretningsgrundlaget og organisationen før de resterende omkostninger fordeles 

mellem parterne.  

Ofte vil der i denne situation være den ældre, der betaler størstedelen af omkostningerne, hvor dette kan 

ses for en form for ”gave” til den yngre. Der er her grund til at nævne at skulle overdragelsen ske med 

skattemæssig succession, vil den ældre ikke realisere en skattepligtig afståelsessum, hvori omkostningerne 

kan fradrages. Succession vil derimod ikke hindre, at den yngre kan henføre sine omkostninger til sin 

anskaffelsessum for de overtagne aktiver og dermed kunne forøge sit eget grundlag for skattemæssige 

afskrivninger.  

 
25 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 37 
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Gavebrev 

Ved et generationsskifte som omhandler overdragelse af virksomhed, en ejendom, kontanter eller 

aktieposter mv. kan dette gennemføres i form af et ensidigt gaveløfte fra den ældre til yngre generation. Et 

ensidigt gaveløfte bør være entydigt, og dertil skal det kunne dokumenteres overfor omverden, hvoraf det i 

praksis kaldes for at gavebrev.  

Et gavebrev er i princippet en form for overdragelsesaftale, da det kan indeholde samme elementer som en 

overdragelsesaftale. Det er i praksis ikke ligeså indviklet med et gavebrev som en egentlig 

virksomhedsoverdragelse, hvilket ligger til grund for at man kan udforme et gavebrev mere enkelt og 

kortfattet.  

Et gavebrev kan grundlæggende tilknyttes hvilken som helst ønsket betingelse dog med betingelse af, at 

det ikke er i strid med lov og ærbarhed, jf. Danske Lov. Gavemodtageren kan selv besluttet, om han/hun 

ønsker at accepterer eller afslå gaven i lyset af de allerede stillede betingelser. Skulle gaven blive 

accepteret, acceptere man også de fastsatte betingelser. Et gavebrev muliggør at indeholde forskellige 

omsorgsvilkår, som giveren af gaven måtte finde relevante, f.eks. særeje, båndlæggelse mv. Accepterer 

gavemodtageren gaven, vil de fastsatte vilkår blive gyldige både i forhold til gavemodtageren, men også i 

forhold til omverden, her inklusiv ægtefælle, børn, kreditorer mv. Den specifikke udformning af gavebrevet 

kan derfor have afgørende betydning for et generationsskifte også på længere sigt.  

Et gavebrev kan som sådan ikke registreres nogle steder, medmindre der er grundlag for, at det tinglyses af 

adkomst til fast ejendom, og håndhævelsen af betingelserne i gavebrevet er derfor afhængige af, at 

gavemodtageren kan fremvise gavebrevet på hvilket som helst tidspunkt, skulle det blive nødvendigt. Alt 

dette taler for, at indholdet af et gavebrev gengives eller nævnes i modtagerens egne, senere dokumenter 

som f.eks. en ægtepagt og testamenter.  

Aftale om fælles ejerskab 

Såfremt at et generationsskifte ønskes at ske i flere faser, vil der ud over den indledende overdragelses-

aftale desuden være behov for at udarbejde en aftale, der regulerer både partnernes fælles ejerskab, såvel 

den planlagte som den uønskede, men også nødvendige afvikling af det fælles ejerskab. Det er vigtigt, at 

der opnås en fælles forståelse af det fællesskab, som der vil være om driften og deres indbyrdes 

rollefordeling. Det er hertil også vigtigt, at der udarbejdes klare og gerne enkle spilleregler for, hvordan 

opløsningen af det fælles ejerskab skal ske, netop for at parterne bliver i samarbejdet af lyst og ikke fordi de 

ikke har mulighed for at komme ud af fællesskabet.  
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Ejeraftalen bør udformes således at den formulerer en fælles målsætning for virksomheden, hvor begge 

parter kan vedkende sig denne, og hvor de har samme referenceramme i forhold til fælles beslutninger. 

Desto mere der arbejdes med at udforme en fælles målsætning, desto mere sikre vil parterne være i 

forhold til at have fælles forudsætninger, og der vil derfor være mindre grundlag for komplikationer i 

fremtiden. Sådan en form for ejeraftale kan muligvis fremstå som kunstig eller ubekvem for parterne at 

skulle forholde sig til, da mange af elementerne ofte ses som en selvfølge. Det er dog vigtigt for processen 

at få drøftet mulige scenarier og have formuleringer der bidrager til, at man har en helt konkret 

forventningsafstemning, som i næsten alle situationer vil være af værdi i det videre forløb. Det vil især være 

særlig vigtigt med målsætning og strategi i tilfælde hvor den yngre generation skal have følgeskab af 

passive søskende som medejere.  

Her kan der refereres til case-virksomheden Willum ApS, hvor der vil være et behov for at få udarbejdet en 

sådan ejeraftale, da faderen har et ønske om, at søn og datter begge skal have ejerandel i virksomheden, 

men det dog er sønnen, der skal stå for den daglige drift af virksomheden. Det er derfor vigtigt, at der bliver 

udarbejdet en aftale imellem de to søskende, så de har en klar afklaring af, hvad de kan forvente af 

hinanden i fremtiden, og samtidigt ikke er i tvivl skulle der opstå uenigheder.   

I samme forbindelse er det vigtigt at overveje og beskrive den fremtidige rollefordeling både i forhold til 

virksomhedens ledelse og organisation, men også i forhold til de enkelte fag- og specialområder. Der kan 

ofte og med fordel, fravælges målsætninger om overdragelsen fra den ældre til den yngre. Dette sker 

særligt, når den indtrædende er meget ung, og der derfor er vis respekt for, at mange forhold kan ændre 

sig inden det endelige ledelsesmæssige generationsskifte, og det derfor kan være uhensigtsmæssigt at have 

fastlagt meget specifikke principper på forhånd, som ofte vil have været udformet anderledes havde man 

ventet.  

I Willum ApS er det vigtig som rådgiver at sikre sig hvilken form for opstilling af ejerskab og ledermæssigt 

ansvar som alle parterne ønsker. Skulle faderen have svært ved at slippe taget i virksomheden helt, kunne 

man forslå, at han har mulighed for at kunne blive en del af bestyrelsen, og på den måde stadig have en vis 

form for ledermæssig position i virksomheden. Skulle faderen have et ønske om dette, vil det også være 

relevant at finde ud af om han skal modtage et bestyrelseshonorar, som kan sørge for, at faderen stadig har 

en indkomst, skulle han ønske at afgive alt ejerskab til børnene. Dette vil betyde, at faderen vil kunne afgive 

alt ejerskab til begge børn, så han ikke ejer noget af virksomheden mere. Dog kan han være en del af 

bestyrelsen, og derfor på den måde stadig være med til at hjælpe børnene i den retning han ønsker og 

modtage et honorar for dette, som kan hjælpe ham med at opretholde hans levestandard, nu hvor han 

gerne vil komme tættere på pensionisttilværelsen.  
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Som led i afklaringen af rollefordelingen bør det fastlægges, hvem der har den formelle magt i 

virksomheden herunder retten til at udpege bestyrelsen. Der er visse typer af beslutninger, der skal være 

enighed om både i bestyrelsen og mellem parterne involverede i generationsskiftet. Dette kan f.eks. være 

større investeringer, frasalg, lånoptagelse og organisatoriske ændringer. Et særligt emne her vil ofte være 

fordelingen mellem konsolidering og udbytteudlodning. Beslutningen om hvor stor virksomhedens 

egenkapital bør være målt i forhold til gæld, og i hvilket omfang det årlige overskud skal udloddes til 

parterne. Her er det endnu en gang vigtigt at forventningsafstemme, og sikre en rimelig ret til udbytte når 

det er på plads.  

Alle aftaler bør indeholde en udgang. Dette gælder også i et generationsskifte. Der skal altid være mulighed 

for at komme ud af aftalen på vilkår, der er præcise og helt enkle og forudberegnelige. Dette skal helst 

kunne ske uden involvering af advokater og rådgiver til at fortolke, og dermed ende ud i stridigheder om 

vilkår og principper. Der bør først og fremmest skitseres et planlagt forløb. Hvornår skal generationsskiftet 

ske, så den yngre ved hvornår og hvordan den fulde overtagelse træder i kraft. Dette kan gøres ved 

beskrivelse af bestemte faser på bestemte tidspunkter, eventuelt knyttet op til definerede betingelser 

omkring den yngres tilretning af uddannelse og ledelseserfaring. Der kan i den forbindelse være knyttet en 

ret for den yngre til at kunne købe eller en ret for den ældre til at blive købt ud.  

Derudover er det nødvendigt også at opridse et utilsigtet forløb, hvor den ene part ønsker at udtræde af 

fælles ejerskab uanset det planlagte forløb. Her kan det være naturligt at give den ældre tilbagekøbsret i en 

vis periode efter generationsskiftet, skulle der opstå manglende kemi, faglig indsigt eller manglende 

lederevner hos den yngre generation.  

I stedet kan den yngre sikres gennem særlige økonomiske vilkår, så hans/hendes arbejdsindsats og 

forventninger ikke urimeligt skuffes skulle generationsskiftet måtte afbrydes. Retten hos den ældre til at 

afbryde generationsskiftet bør selvsagt ikke være ubegrænset, da der altid vil være væsentlige hensyn at 

tage til den yngre, som i sådan en situation typisk har investeret al sin energi og identitet i at skulle 

overtage og viderefører virksomheden. Man bør derfor tage hensyn til dette forhold for at sikre at den 

yngre ikke får ”trukket tæppet væk under sig” efter en årrække. Som modstykke skal den yngre også have 

ret til at kunne trække sig ud af generationsskiftet. Denne mulighed skal balanceres korrekt, da den ældre 

bør kunne indrette sig med efter noget tid, ikke at skulle genindtræde i det fulde ansvar for virksomheden.  

I tilknytning til principperne for hvem der kan kræve køb eller salg af ejerandele i virksomheden, bør der 

fastsætte regler for værdiansættelsen af den ejerandel, der skal overdrages. Der kan anvendes 

regnskabsmæssig indre værdi, regulering af visse aktiver og eventuelt beregnes goodwill, herunder efter 

skattemæssige regler eller en særlig formel. Der skal besluttes, om der skal udpeges en tillidsperson, f.eks. 
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en revisor, til at foretage en skønnet værdiansættelse, eller skal der indhentes en ekstern vurdering, og i 

givet fald hvilke principper skal den baseres på. Der er et spænd af muligheder, som alle har forskellige 

grader af usikkerhed, procestid og omkostninger. Parterne vil ofte foretrække det enkle og 

forudberegnelige, som kan klares hurtigt, fremfor den mere avancerede, tidskrævende og ressourcefulde 

løsning, selvom der måske ikke opnås det mest retvisende markedsmæssige værdiansættelse som muligt. 

Disse aspekter skal drøftes, og aftalen skal derefter udformes, som parterne ønsker det.  

Når disse principper for værdiansættelsen er fastlagt skal der beskrives, hvordan erhververen kan finansiere 

et køb. Dette kan ske kontant, på gældsbrev eller i en kombination. Det er også muligt at koble finansiering 

op på den fremtidige indtjening, hvilket ofte sker. Des højere værdi i forhold til den regnskabsmæssige 

værdi des mere vil værdien rumme et element af fremtidig indtjening, og derfor kan det være vanskeligere, 

at skaffe finansiering hurtigt ved den ældres udtræden. I mange situationer vil der ofte vælges en model, 

hvor en del finansieres kontant, andet på gældsbrev og tredje på fremtidig indtjening, f.eks. de første par år 

efter en overdragelse.  

I en familievirksomhed vil det i de fleste tilfælde være en selvfølge, at parternes ejerandel af virksomheden 

ikke overdrages til tredjemand. Sikringen af dette kræver derfor en udtrykkelig omsættteligheds-

begrænsning i parternes aftale. Derimod vil det være mere nuanceret, hvad der sker i tilfælde af dødsfald. 

Vil den ældres ægtefælde og andre arvinger have mulighed for at indtræde som ejer af virksomheden, og 

skal den yngres arvinger og ægtefælle også have samme mulighed. Sådanne scenarier bør overvejes 

grundigt, så relevante hensyn er tænkt i gennem, også fra familiens synspunkt inden der fastsættes de 

principper der skal være gældende.  

Forståelsen af en aftale kan være forskellig for alle aftaleparterne. Dette gælder også i et generationsskifte 

indenfor familien. Selvom der sjældent gøres brug af det, skal en generationsskifteaftale også tage hensyn 

til, hvorledes parterne procesmæssigt skal håndtere uenigheder, som muligvis kan medføre tvister.26 Man 

bør altid rådgive til at få beskrevet, hvordan parterne ved hjælp kan få udpeget en tillidsperson, som 

dernæst kan fremstå som en objektiv person og agere som mægler i forbindelse med uenigheder. Løser 

dette ikke en mulig uenighed, kan der være behov for at indbringe en juridisk afklaring, som enten kan ske 

ved de almindelige domstole eller ved en aftalt voldgift.  

Vælger man domstolssystemet, vil der her være fordel ved en stærk retssikkerhed, og derved vil der være 

adgang til prøvelse i mindst to instanser.27 Ulempen herved vil være, at offentligheden vil have adgang til 

 
26 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 41 
27 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 41 
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domsforhandlingen og dermed også de informationer, som måske er forretningsfortrolige eller private for 

familien, samt risikoen for at sagen kan vare i en længere årrække, og dermed koste mange ressourcer for 

alle parter, hvor både virksomhed og familien bliver påvirker undervejs.  

Vælges voldgiftssystemet, kan parterne være sikret en relativ hurtig afgørelse, da en voldgiftsafgørelse som 

altovervejende hovedregel ikke kan appelleres. Man opnår samtidigt en hemmelighed omkring tvistens 

nærmere omstændigheder og selve afgørelsens indhold. 28 Taberen af en voldgiftssag skal betale 

omkostningerne. I en voldgiftssag vil omkostningerne som hovedregel være betydelig mere 

omkostningskrævende end en domstol. Har man ønske om voldgiftssporet, skal der indføjes bestemmelse 

herom i aftalen, og der skal tages stilling til, hvordan voldsretten etableres, af hvem af medlemmerne af 

retten skal udpeges, og hvordan og hvor processen skal køre.  En voldgiftssag er derfor nem og ganske 

sikker, men også relativ dyr, da regelgrundlaget for en voldafgiftssag skal anvende Det Danske 

Voldgiftsinstituts regler.  

Tilknyttede aftaler 

Ofte er det nødvendigt at udforme aftaler der direkte eller indirekte har sammenhængen med selve 

generationsskiftet. Dette kan dreje sig om den ældres ansættelse i virksomheden i tiden efter 

generationsskiftet, udlejning af fast ejendom eller driftsmateriel mv. til virksomheden. Den ældre kan også 

oprette testamente for at sikre en bestemt arvefordeling i lyset af generationsskiftet. Dette kunne f.eks. 

være, at den yngre skal arve den resterende aktiepost i virksomheden, og/eller have beskåret sin arvelod, 

således de øvrige arvinger bliver tilgodeset i rimeligt omfang. Den ældre kan også have et ønske om, at der 

oprettes en ægtepagt for at sikre en given formuefordeling mellem sin ægtefælle og sine arvinger. Her kan 

der være tale om, at den yngre skal give arveafkald, oprette ægtepagt og testamente eller muligvis skal den 

yngre have købsret til en fast ejendom.  

Sikringsakter 

i forlængelse med overdragelsen er det typisk nødvendigt, at udfører forskellige sikringsakter. 

Sikringsakterne skal sikre, at den indtrædende ejer ikke udsættes for andre, der afleder ret hos den 

udtrædende ejer, f.eks. kreditorer, kan opnå ejendomsret eller pant over det overdragne. Det er et krav, at 

den indtrædende ejer er i god tro med hensyn til eksistensen af eventuelle tredjemandsrettigheder, samt 

iagttagelsen af relevante sikringsagter.  

 
28 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 41 
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Sikringsakten i forhold til fast ejendom er tinglysning, jf. tinglysningsloven (TL) § 1. 29 Igennem tinglysningen 

opnår den nye ejer beskyttelse mod en eventuel tredjemands rettigheder over den gældende ejendom, 

hvis ejeren i forbindelse hertil er i god tro med hensyn til sådanne rettigheder. 30 

Er der tale om driftsmidler, er sikringsakten en effektiv rådighedsberøvelse. Her gælder særlig regler 

vedrørende ejendomspanthavers pant i driftsmateriel og driftsinventar, jf. TL § 37.31 Vedrørende fordringer 

er sikringsakten her som udgangspunkt meddelelse til debitor. Særlige regler er gældende for egentlige 

omsætningsgældsbreve jf. gældsbrevsloven § 14.32 

Ved overdragelse af aktier og anparter i et dansk registreret aktie- eller anpartsselskab skal der ske notering 

i ejerbogen hos selskabet. Dette sker ved meddelelse til selskabet, som har pligt til at sørge for, at denne 

notering sker. I tilfælde af at udtrædende ejer skal sikres panteret i de overdragne aktier/anparter, er 

sikringsakten ligeledes registreringen i ejerbogen. Dette gælder også for købe- og forkøbsretten, samt 

rådgivnings begrænsninger f.eks. båndlæggelse.  

Grundlaget for et generationsskifte 

Forudsætningen er ikke, at man altid kan lave et generationsskifte. Et generationsskifte kræver, at ejeren 

ikke er underlagt rådigheds begrænsninger, som følge af aftaleretlige forhold. Det kræver også, at den 

yngre køber opfylder de offentligretlige næringskrav.  

Ægteskabsretslige rådighedsindskrænkninger 

Formueordningen mellem ægtefæller baseres på et princip om økonomisk-juridisk selvstændighed her at 

hver ægtefælles råderet over egne aktiver, eller at hver ægtefælles hæfter over for kreditorer med egen 

formue jf. ægtefælleloven (ÆFL) § 1, stk. 1, og ÆFL § 3. En ægtefælles som ejer et aktiv kan, som 

udgangspunkt ud fra disse principper, træffe en beslutning om et generationsskifte til hvem han/hun måtte 

ønske og i den forbindelse selv bestemme prisen. Ejerægtefællen har dog ikke i alle tilfælde en 

rådighedsret, og dette kan naturligvis give problemer ved generationsskiftet, og der er derfor en del 

forberedelsesarbejde, som man bør overveje og undersøge omfanget af i de nødvendige forhold.33 

Misbrugskrav 

Man er som ægtefæller beskyttet mod hinandens misbrug. Skulle en ægtefælle have reduceret sin 

delingsformue væsentligt ved uforsvarlighed eller misbrug, kan den anden ægtefælle gøre misbrugskravet 

 
29 Tinglysningsloven § 1 
30 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 42 
31 Tinglysningsloven § 37 
32 Gældsbrevsloven § 14 
33 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 50 
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gældende.  Ved et generationsskifte kan dette forekomme til ejerægtefællens særbarn, hvis der er et 

gaveelement, der reducerer ejerægtefællens delingsformue væsentligt.  

Det er naturligt, at ejerægtefællen ønsker at udfører et generationsskifte til sit særbarn, men antages det, 

at generationsskiftes formål er at reducere den anden ægtefælles delingskrav ved et nært forestående 

skilsmisseskifte vil dispositionen fremstå som et misbrug. Den anden ægtefælle vil hermed kunne kræve at 

blive stillet, som om generationsskiftet ikke har fundet sted. Ved et misbrugskrav kan formuedeling kun fine 

sted ved et skifte, og det opstår ikke så længe ægteskabet består.  

Aftaleretlige rådighedsindskrænkninger 

Et eksempel for at der er opstået en rådighedsindskrænkning, er f.eks. hvis tredjemand er blevet tillagt en 

forkøbsret, således den pågældende tredjemand har rettighed til at købe virksomheden eller enkelte 

aktiver, til den værdi der opgøres ved et eventuelt salg. Tredjemand kan også have en køberet, hvor det er 

fastlagt, at han kan købe til en på forhånd fastsat pris. Da en sådan køberet skal gøres gældende indenfor et 

bestemt tidsrum, skal det nøje overvejes, hvorvidt et generationsskifte skal fremrykkes eller udskydes til et 

tidspunkt, hvor køberetten ikke er gældende mere.  

En anden form for rådighedsindskrænkning er, hvis et aktiv er helt eller delvist pantsat til sikkerhed for 

ejernes forpligtelser. Det vil derved kræve, at panthaverens giver samtykke til at kunne lave et 

generationsskifte hvori disse aktiver indebærer.34 

De løbende kontraktforhold 

Ved gennemgang af virksomhedens løbende kontraktforhold er der i al almindelig ofte aftalte 

rådighedsindskrænkninger. Sådanne kunne eventuelt være transportkontrakter, leverandørkontrakter, 

forhandler- og agentkontrakter, finansieringskontrakter, lejekontrakter og licenskontrakter mv.  

Skulle der være en finansieringskontrakt, skal man være særlig opmærksom på i et evt. pantebrev, kan ske 

ejerskifteafdrag, om der foreligger særlige erhvervsfremmedlån eller´, at der er en tilbage-betalingspligt i 

tilfælde af at virksomheden overdrages.  

Ved lejekontrakter bør man sikre at overdragelsen ikke giver en evt. udlejer ret til at forhøje huslejen, samt 

at udlejeren ikke har rimelige indvendinger imod lejerens person faglige dygtighed og økonomiske situation 

jf. Erhvervslejeloven § 55. Det er derfor vigtigt at gennemgå virksomhedens kontrakter så man sikrer, at få 

afdækket hvorvidt der er forhold som skal håndteres i forbindelse med et generationsskifte.  

 
34 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. Udgave 1. oplag) s. 45 
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Erhvervelsesbegrænsninger 

Undersøgelse af faktiske og retlige muligheder for overdragelsen af virksomheden standser ikke ved 

overblikket over forholdende fra den ældres perspektiv. Tilsvarende er det vigtigt, men sjældent helt så 

komplekst, at vurdere et generationsskifte ud fra den indtrædende ejers perspektiv.  

Grundlæggende er det en forudsætning for et generationsskifte af en virksomhed, at køber personligt eller 

med hjælp fra et driftsselskab registreres som selvstændig erhvervsdrivende i CVR, og eventuelt sørger for 

momsregistrering skulle det være nødvendigt. Det danske næringsliv reguleres ud fra en række særlige 

næringslove for enkelte brancher. Disse næringslove indeholder de almindelige betingelser, som en 

erhverver skal opfylde for at kunne drive virksomhed inden for det pågældende næringsområde.35 

Der er ikke almindelige generationsskifteregler i lovgivningen og den omstændighed, hvor der er tale om et 

generationsskifte, har derfor ikke i sig selv en betydning for planlægningen og rådgivningen ved 

generationsskiftet. Der er dog særlige regler for generationsskifte til umyndige personer, som beskrives i 

næste afsnit. Der er derudover også særlige regler indenfor generationsskifte i landbruget.  

Generationsskifte til umyndige 

I nogle tilfælde kan et generationsskifte komme til at involvere børn under 18 år, såkaldte umyndige. Dette 

kan ske både i levende live eller ved dødsfald. I denne forbindelse har Værgemålsloven (VML) en række 

betingelser og regler, som i dette tilfælde er væsentligt. Værgemålsloven indeholder en række regler om 

overdragelse til umyndige, og om forvaltning af den umyndiges formue. Det er derfor vigtigt som rådgiver 

at kende til disse regler, skulle et generationsskifte omhandle overdragelse til børn under 18 år.  

Overdragelse til umyndige 

Jf. værgemålsloven § 1, stk. 2 kan personer under 18 år ikke selv forpligte sig ved retshandler.36 I stedet må 

værger handle på den umyndiges vegne. Dette vil typisk være forældre, som er værger. Skulle det dreje sig 

om forpligtelser til den umyndige kan det her blive nødvendigt at inddrage Statsforvaltningen for at få 

deres samtykke i sagen.  

Rene gaver er per definition ikke med forpligtelser, og der er som udgangspunkt ikke noget, der står i vejen 

for, at et generationsskifte kan gennemføres til en umyndige via rene gavedispositioner. Umyndige kan selv 

modtage et gaveløfte, og værgen kan ligeledes modtage et sådan løfte på den umyndiges vegne, samt 

 
35 Serup, Michael ”Generationsskifte: Omstrukturering” (2019 3. udgave 1. oplag) s. 60 
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eventuelt uden den umyndiges kendskab. En værge skal som udgangspunkt modtage et gaveløfte, idet et 

eventuelt afslag kræver samtykke fra Statsforvaltningen jf. værgemålsbekendtgørelsen (VMB) § 9.37 

Aftaler som f.eks. gaver der rummer forpligtelser, skal imidlertid godkendes enten af en værge eller 

Statsforvaltningen. Her er der meget snævre grænser for, hvilke former for forpligtelser værgen kan 

acceptere på den umyndiges vegne. Den praktiske hovedregel er her at et generationsskifte, der indebærer 

forpligtelser for den umyndige, skal godkendes af Statsforvaltningen. Dette fremgår i VMB § 6-10, at 

Statsforvaltningen skal godkende stiftelse af gæld, erhvervelse af fast ejendom samt usædvanlige 

dispositioner.38 I praksis ligger det fast, at Statsforvaltningen er meget tilbageholdende med at give 

tilladelse jf. Micheal Serup39 

Den altovervejende hovedregel er, at der ikke gives tilladelse i relation til gældsforpligtelser. Her gælder det 

som udgangspunkt uanset formålet for gældspåtagelse og uanset modværdien af det købte eller modtagne 

aktiv. Her indebærer det f.eks., at et generationsskifte af aktier til en umyndig ikke gyldigt kan berigtiges 

med gældsbrev, uanset hvor enkel gældsandelen er i forhold til værdien af aktierne. Her må det i stedet 

overvejes, om et generationsskifte kan udformes således, at der ikke er forpligtelser til den umyndige. 

Dette kunne gøres ved f.eks. etablering af et kapitalselskab, et kommanditselskab eller et partnerselskab.  

Der gælder et forbud imod pådragelse af gældsforpligtelser, som er gældende for både aktuelle 

forpligtelser og potentielle forpligtelser. Det kan således antages, at erhvervelsen af aktier med 

skattemæssig succession vil kræve Statsforvaltningens tilladelse. Hvis aktierne knytter sig til en negativ 

anskaffelsessum, som ved afståelse vil udløse skat, selvom aktierne er værdiløse ved selskabets konkurs. 

Det vil derimod kræve tilladelse at modtage aktiverne med skattemæssige succession, eftersom i andre 

tilfælde pr. definition altid vil være dækning for udskudt skat i aktivets værdi. Succederes der i en positiv 

anskaffelsessum, kan den tekniske avance og dermed beskatningen ved et salg aldrig overstige 

salgssummen, der indvindes og derfor vil den udskudte skat ikke kunne blive en nettoforpligtelse for den 

umyndige.  

Andre forpligtelser ud over gældsforpligtelser er omfattet af forbuddet. Her gælder f.eks. visse forpligtelser 

i en ejeraftale. Derved vil en umyndig ikke kunne forpligtes af en konkurrenceklausul, da en sådan persons 

forpligtelse kun kan accepteres af personen selv og hverken af en værge eller Statsforvaltningen. Det vil 

 
37 Værgemålsbekendtgørelsen § 9 
38 Værgemålsbekendtgørelsen § 6-10 
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derimod ikke kræve nogen hverken aktiv eller passiv modydelse fra den umyndiges side, at lade 

ejerandelen indløse, og sådanne vilkår må derfor have gyldighed også overfor den umyndige.  

I relation til fast ejendom vil der også, selvom der er tale om ren gave, kræves enhver erhvervelse 

Statsforvaltningens samtykke. Sådan en tilladelse gives normalt kun til erhvervelse af bolig, og kun hvis det 

skønnes hensigtsmæssigt ud fra en vurdering af den pågældendes alder, økonomiske og personlige forhold, 

samt ejendommens pris og art. Det vil dog altid være en forudsætning, at den umyndige har de økonomiske 

muligheder til at klarere de løbende forpligtelser, f.eks. terminsydelser, forsikringer og ejendomsskatter.  

Skulle en nødvendig godkendelse ikke være indhentet, er den pågældende aftale som udgangspunkt 

civilretlig ugyldig. En sådan ugyldighed slår også igennem skatteretligt. Skulle der således være tale om en 

ugyldig gaveoverdragelse, vil gavegiver fortsat være ejer af gaven med heraf følgende skattepligtigt afkast. 

Sådanne regler har afgørende betydning i generationsskiftes skiftesammenhængen.  

Imidlertid er det ikke enhver gaveoverdragelse, der vil være ugyldig, som følge af manglende godkendelse. 

Reglerne om ugyldige aftaler findes i VML § 44-4540, og er udformet teknisk som en ret for 

medkontrahenten til at træde tilbage fra en aftale, der ikke er behørigt godkendt, og som den umyndige 

ikke selv har godkendt efter at være blevet myndig. Skulle medkontrahenten imidlertid ikke ønske at træde 

tilbage, må aftalen som udgangspunkt stå ved magt, dog uden forpligtelser for den umyndige.  

Det indebærer f.eks. at en gaveoverdragelse fra far til søn ikke bliver ugyldig, fordi der er knyttet et 

gældsbrevsvilkår til overdragelsen, men at faren blot ikke kan håndhæve gældsbrevsvilkåret. En sådan 

overdragelse står ved magt, og sønnen er ejer af gaveaktivet. Overdragelsen må blot anses som en ren gave 

med heraf følgende gaveafgift. Overdragelsen vil derimod være ugyldig, hvis den rummer 

gældsforpligtelser overfor tredjemand, herunder i form af hæftelse for ejendomsskatter mv. I sådan et 

tilfælde kan beskyttelsen af den umyndige ikke være afhængig af, om overdrageren påberåber sig 

ugyldighed.  

Forvaltning af den umyndiges formue 

VML § 1., stk. 3, fastslår, at værgen handler på den umyndiges vegne i økonomiske anliggender. I VML §§ 

34-38 er der samtidigt fastsat regler om anbringelse og forvaltning af den umyndiges formue. Disse regler 

sondrer mellem, om der er tale om arv eller gave.41 

Ved arv til umyndig er udgangspunktet, at arv bevares i den form, der sker udlæg i ved skiftet jf. VML § 34, 

stk. 2. Dette indebærer, at umyndige godt må arve aktier og fast ejendom. Der skal dog kræves tilladelse, 

 
40 Værgemålsloven § 44-45 
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skulle der følge forpligtelser med. Arv i form af kontanter og værdipapirer skal anbringes i en 

forvaltningsafdeling i et pengeinstitut jf. reglerne i værgemålsbekendtgørelsen §§ 21-32. Her vil en værge 

forvalte den faste ejendom, løsøre og fordringer på naturalydelser mv.  

Ved arv i form af gave til den umyndige er udgangspunktet, at ansvaret for anbringelse og forvaltning er 

overladt til værgen, medmindre andet skulle være bestemt i gavebrevet. Værgen aflægger til gengæld 

regnskab til Statsforvaltningen, medmindre andet er beskrevet i nævnte gavebrev.  

Statsforvaltningen vil under alle omstændigheder give tilladelse til, at den umyndiges formue kan forbruges 

jf. VML § 39. Her er det vigtigt at bemærke, at forældre har en almindelig forsørgelsespligt overfor 

mindreårige børn, og der kan derfor ikke gives tilladelse til forbrug af den umyndiges formue til udgifter, 

som ligger indenfor den forsørgelsespligt forældre har for deres mindreårige børn. De særlige 

bestemmelser i VML kan i det hele fraviges i et gavebrev.  

Opsummering af planlægning forud for generationsskifte 

Planlægningsfasen for et generationsskifte er med til at danne et solidt grundlag for den fremtidige 

gennemførsel af generationsskiftet. Som nævnt er det vigtigt, at involvere alle parter i denne planlægning 

da der ofte er forskellige behov, som skal tages stilling til. Det kan være svært at sige om det er de bløde 

eller hårde behov der er vigtigst i et generationsskifte og det er derfor vigtigt som rådgiver at få parterne til 

at komme frem til hvilke de mener har den største betydning. Dog vil der altid skulle være fokus på om 

økonomien er til stede, da man ikke vil have mulighed for at udfører et generationsskifte, hvis ingen af 

parterne har likviditet til det. Et generationsskifte baseres på en blanding af, hvad den ældre og den yngre 

ønsker at opnå. Det er vigtigt som rådgiver at være med til objektivt at kunne fremvise den løsning hvor der 

tages hensyn til flest muligt behov for begge generationer, da der ellers vil være mulighed for, at en af 

generationerne føler sig forfordelt og derfor kan vanskeliggøre et muligt generationsskifte. I praksis ses det 

dog ofte, at der efter en lang tid med planlægning og overvejelser om generationsskifte kan ske det, at den 

ældre generation ikke føler sig klar alligevel, og derfor ikke ønsker at fortsætte med udarbejdelsen af 

generationsskiftet. Her er det vigtigt som rådgiver at have forståelse for at det er en svær beslutning, og 

derfor er noget der kan have behov for at blive overvejet i en lang årrække. Det kan derfor være vigtigt, at 

man starter tidligt med selve planlægningen, så man ikke ender ud i en situation, hvor den ældre 

generation er nået til et punkt hvor der tidsmæssigt ikke er tid tilbage til at kunne tage den model som 

passer bedst for alle parter.   
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Værdiansættelsen 

Cirkulærer 2000-9: Værdiansættelse af aktier og anparter 

Cirkulæret 2000-9 anvendes for juridiske personer bortset fra dødsboer. Værdien af unoterede aktier 

fastsættes til handelsværdien. Unoterede aktier er aktier, som ikke er børsnoteret. Skulle den unoterede 

akties handelsværdi ikke være kendt, fx grundet manglende omsætning af aktien, kan der tages 

udgangspunkt i cirkulærets hjælperegel i forbindelse med værdiansættelsen af aktien.42  

Hovedreglen i cirkulæret er at værdierne af aktiverne i et selskab fratrukket gældsposterne med tillæg af 

goodwill. I værdiansættelsen af et selskabs aktiver gælder følgende særregler for nedenstående 

aktivgrupper. Efter styresignalet ved anskaffelse af 1982 cirkulæret mener SKAT fortsat, at 2000-9 og 2000-

10 cirkulærerne er brugbare til at fastslå handelsværdien af virksomheden under visse forudsætninger.43 

Ved brug af det tidligere cirkulærer 1982 til anvendelse af værdiansættelse af overdragelser mellem 

nærtstående havde konsekvensen af, at en lang række af værdiansættelser lå langt under handelsværdien. 

Dette med konsekvensen af at langt flere fik ”solgt for billigt”, og derfor ændrede skatteministeriet reglerne 

i 2015.  

Fast ejendom 

Ved værdiansættelse af fast ejendom, skal dette ske til seneste offentlige vurdering med tillæg for afholdte 

ombygningsomkostninger, skulle disse ikke indgå i den offentlige vurdering. I tilfælde af, at der forefindes 

udenlandske ejendomme i selskabet indregnes disse til bogført værdi. Jf. Willum ApS er der ingen ejendom. 

Associerede selskaber 

Ved værdiansættelse af associerede selskaber medtages værdien, som udregnes ved brug af hjælpereglen, 

såfremt handelsværdien er ukendt, grundet manglende omsætning af aktierne i disse selskaber, som også 

nævnt tidligere. Jf. Willum ApS ejer selskabet ingen kapitalandele.  

Goodwill og andre immaterielle aktiver 

Ved værdiansættelse af goodwill og andre immaterielle aktiver bør der tages afsæt i cirkulærer som 

omhandler disse aktiver. Dette vil blive belyst i senere afsnit.  

Udskudt skat 

Ved værdiansættelse af udskudt skat skal dette ske til nominel værdi, og derefter reguleres efter 

hensyntagen til andre korrektioner som værdiansættelsen kan have medført efter 2000-9 cirkulæret. Ved 

 
42 SKAT. Cirkulærer 2000-9 
43 Styresignal i forbindelse med ophævelse af fomueskattekursen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170704  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170704


Side 42 af 81 
 

 

negativ udskudt skat kan dette medtages, så frem der sker en nedsættelse af dennes værdi (under pari), 

herved forstås at der nedskrives på evt. skatteaktiv i det overdragne selskab.  

Andre forhold 

Ved værdiansættelse af egne aktier skal disse nedskrives til en værdi af kr. 0, aktiekapitalens nominelle 

værdi nedsættes tilsvarende med den værdi som egne aktier repræsenterer. SKAT forbeholder sig retten til 

at kunne korrigere enkelte poster således, at de kan fremskaffe et bedre udtryk for handelsværdien af 

aktivposterne. Det bør derfor være udgangspunktet, at man finder frem til det bedste bud på en 

handelsværdi, og kan sammenholde resultatet med beregninger, foretaget på baggrund af hjælpereglen. På 

denne måde kan man sikre sig, at SKAT muligvis ikke går ind senere og korrigerer.  

Cirkulærer 2000-10: Værdiansættelse af goodwill 

Ved nogle brancher findes der faste beregningsmodeller og faktorer, som spiller ind når der skal udarbejdes 

beregning af goodwill. Disse bruges ofte som en form for rettesnor i forhold til overdragelse mellem 

uafhængige parter. I Willum ApS er tilfældet, at der ikke foreligger nogen fast beregningsmodel for goodwill 

på deres brancheniveau, og derfor kan der findes anvendelse af cirkulæret 2000-10 til værdiansættelsen af 

goodwill.  

Cirkulæret 2000-10 er en standardiseret beregningsmodel, og vil derfor i nogle tilfælde, ikke kunne 

anvendes da konteksten vurderes som værende for specifik. Der bør derfor korrigeres på resultatet af 

denne beregning skønsmæssigt, for at resultatet kommer til at svare til en handelsværdi som overdrageren 

ville kunne acceptere ved et salg til tredjemand.  

2000-10 cirkulæret tager udgangspunkt i historiske resultater, og er derved ikke retvisende at bruge i 

virksomheder med høj vækst. Man vil derimod kunne bruge dette cirkulærer i en skønsmæssig situation af 

værdien af en virksomhed med en stabil indtjening og resultater, samt med et forholdsvis begrænset 

immaterielle anlægsaktiver. SKAT vil i sådanne tilfælde ikke gøre gældende, at cirkulærets beregninger skal 

fraviges fuldstændigt.  

I forbindelse med en konkret situation vil skattestyrelsen være den, som skal bevise at værdiansættelsen 

ikke udtrykker en reel handelsværdi. SKAT skal derudover dokumentere grundlaget for en ny beregning der 

korrigere resultatet for den standardiseret beregning. Argumentationen i sådanne et tilfælde skal være 

konkret i forhold til beregningens dele for, at der ikke kan opstå nogen tvivl om, hvorfor cirkulæret ikke kan 

anvendes for den konkrete situation.  



Side 43 af 81 
 

 

Beregninger 

For beregningen ligger grundlaget ved at de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 3 år 

opgjort efter årsregnskabsloven (ÅRL). Udarbejdes der ikke årsregnskab efter ÅRL, benyttes i stedet de 

seneste 3 års skattepligtige indkomst.  

Efter korrektioner jf. figur 1 er der alt efter valgte metode, skal der anvendes gennemsnitsmetoden. Her 

sker en vægtning af resultaterne for hvert år, hvor nyeste vægter højest og ældst vægter mindst (1 til 3). 

Korrektioner ved regnskabsmæssigt resultat før 

skat 

Korrektioner ved skattepligtig indkomst 

• - ikke udgiftsført løn til medarbejdende 

ægtefælde 

• - finansielle indtægter 

• + finansielle udgifter 

• +/- evt. ekstraordinære poster i henhold til 

ÅRL 

• + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

• - løn til medarbejdende ægtefælde 

• - finansielle indtægter 

• + finansielle udgifter 

• + forskudsafskrivninger 

• +/- andre ikke skatterelevante 

driftsmæssige poster 

• + afskrivninger på tilkøbt goodwill 

(Figur 1)44 

Korrektioner til gennemsnitsmetoden 

Skulle der foreligge udvikling igennem årene i ens beregning vil der være grund for, at der skal foretages 

korrektioner for udviklingstendensen i ens beregning. Dette gøres ved, at udviklingen fra år 1 til 2 lægges 

sammen med udviklingen fra år 2 til 3. Disse divideres derefter med 2. Den beregnede udviklingstendens 

der fremkommer vil skulle korrigeres i den vægtede gennemsnitsindtjening.  

I tilfælde af at der er tale om en personlig virksomhed, vil der skulle korrigeres for driftsherrelønnen. Dette 

gøres i niveauet 250.000 - 1.000.000 jf. SKAT. Grunden for at udfører denne korrektion ligger til grund for, 

at der ved en personlig virksomhed ikke er udgiftsført ejerens løn i resultatet. Der skal i Willum ApS ikke 

tages højde for driftsherreløn, da alle lønudgifter er udgiftsført i resultatet, grundet der er tale om et 

selskab.  

Efter gennemgang om der skal udføres korrektionerne, som nævnt ovenfor, skal der beregnes en 

forrentning af virksomhedens aktiver, som derefter fratrækkes den beregnede værdi. Alle aktiver medtages 

undtagen tilkøbt goodwill og driftsfremmede aktiver i forrentningsgrundlaget. Forrentningsgrundlaget 

 
44 Cirkulærer 2000-10. https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338&lang=da  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338&lang=da
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udgør den gældende kapitalafkastsat (0 pct. 2020), der gælder ved overdragelsestidspunktet jf. 

virksomhedsskatteloven (VSL) § 9 plus 3 pct. Denne kapitalisering af goodwill er udtryk for det forventede 

årlige afkast sammenholdt med den pågældende goodwills levetid.  

Betydningen ved dette er, at der skal tages højde for i hvor mange år efter overdragelsen, der forventes at 

kunne opnås et afkast på baggrund af goodwillen i virksomheden. Forrentningen tager udgangspunkt i 

kapitalafkastsatsen, der er gældende på overdragelsestidspunktet jf. VSL § 9 plus 8 pct.  

Er der tale om en nichevirksomhed, vil goodwillen vurderes til at have en længere levetid. Derimod en 

håndværker virksomhed vil ofte have en kortere levetid, eftersom det ses som lettere at etablere 

virksomhed indenfor denne branche, og er en mere standardiseret branche.  

Goodwillberegning 

Ved værdiansættelsen af goodwill for Willum ApS er der taget udgangspunkt i beregningsmetoden, som 

blev beskrevet i forrige afsnit. Cirkulæret 2000-10 er vurderet, at kunne bruges i forbindelse med udregning 

af goodwill for Willum ApS, da der i denne afhandling er tale om en virksomhedsoverdragelse mellem 

interesseforbundne parter. Der er samtidigt tale om anparter, der ikke har været omsat, hvilket ligger til 

grund for at selskabets handelsværdi ikke kendes. I nedenstående figur vil cirkulæret 2000-10 blive anvendt 

til at vise en udregning af goodwillen for Willum ApS, hvor der samtidigt tages højde for 

udviklingstendensen.  

 

Willum ApS 
    

  
2018 2019 2020 

Resultat før skat 
 

807.000 503.000 80.000 

Reguleringer: 
    

Renteindtægter (-) 
 

0 0 0 

Renteudgifter (+) 
 

219.000 261.000 286.000 

Ekstraordinære poster 
 

0 0 0 

Reguleret resultat   1.026.000 764.000 366.000 

Vægtning 
 

1 2 3 

Vægtet resultat 
 

    1.026.000         1.528.000          1.098.000      

Summeret vægtet resultat           3.652.000      
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Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 
  

       608.667      

Udviklingstendens       -      330.000      

Vægtet reguleret resultat, efter udviklingstendens 
  

       278.667      

 

Aktiver i alt 
   

    5.006.000      

Driftsfremmede aktiver (likvider) 
   

-             609      

Forrentningsgrundlag           5.005.391      

Forretning af aktiver, kapitalafkast (0% 2020) plus 3 
 

-      150.162      

Rest til forrentning af goodwill              128.505      

Kapitaliseringsfaktor, jf. hjælpeberegning 
  

             2,83      

Beregnet goodwill              363.800      

(Figur 2) 

Grundlaget for udregning af værdien af goodwill er baseret på regnskabsoplysninger for selskabet, som kan 

ses i bilag 1. I beregningen er der lavet korrektioner af finansielle poster som eneste korrektion til det 

allerede bogførte resultat. Derefter er vægtningen af resultatet beregnet med henblik på at få et vægtet 

resultat kr. 608.667. Der er korrigeret for udviklingstendensen fra år 2018-2020, som er gjort med henblik 

på at tage højde for den historiske udvikling. Ønskes en udregning for goodwill, hvor der ikke er taget højde 

for udviklingen kan denne ses i bilag 2. Valget at indregne udviklingen er begrundet i, at det må forventes at 

virksomheden præsterer som tidligere år. Dernæst fratrækkes den beregnede forrentning af aktivmassen 

fratrukket driftsfremmende aktiver. Forrentningsprocenten udgør den gældende kapitalafkastsat på 0 pct. 

(2020) plus 3 pct.  

Videre udregnes en kapitaliseringsfaktor på baggrund af nedenstående formel:  

Hvor,  

N=levetid 

T=tidspunkt 

R=renten 
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Summen af den positive kapitalisering resulterer i den kapitaliseringsfaktor, der anvendes i beregningen. 

Der henvises til bilag 3 for at se forhold mellem goodwillens skønnet levetid og kapitaliseringsfaktoren.  

Jf. SKM.2004.173.LR afgøres det i forhold til goodwills levetid ”For så vidt angår levetiden har rådgiver 

fastsat denne til 7 år. Der fremgår umiddelbart en begrundelse herfor. Styrelsen er af den opfattelse, at der 

som udgangspunkt vil skulle anvendes en levetid på 7 år, med mindre afgørende forhold taler for en 

længere eller kortere levetid for virksomhedens goodwill.”45 

Med udgangspunkt i denne afgørelse er det valgt, at goodwillens levetid i forhold til Willum ApS er fastsat 

til 7 år. Skulle der have været forhold, som kunne have påvirket levetiden i en nedadgående retning, kunne 

det eventuelt være hvis virksomheden var bygget op på forholdsvis få personer, hvilket kunne have 

svækket virksomheden i forhold til kundebasen. Dette skyldes, at ved overdragelse vil de samme personer 

ikke stå for at varetage den løbende drift. Willum ApS drives dagligt af Peter. Dette vurderes at kunne have 

en betydning for virksomhedens drift, da kunderne i denne situation vil identificere virksomheden med 

Peter og omvendt. Dog har Christoffer været længe i virksomheden, og vil med en fokuseret indsats, kunne 

overtage den daglige drift og forhåbentlig opbygge samme forhold til kunderne som Peter. Afslutningsvis 

fastlås det at fastholde de 7 år, da Christoffer vurderes til at kunne løfte byrden og fastholde kundebasen, i 

og med at han på nuværende tidspunkt hjælper Peter med den daglige drift og bidrager aktivt i 

beslutningsprocessen jf. afsnittet vedrørende familien. Da Christoffer har været i virksomheden i mange år, 

taler dette for at han har en forståelse af virksomheden og dens kunder, og dermed bedre kan efterleve 

præmissen om at drive virksomheden fremadrettet.  

Forhold som kunne trække goodwillens levetid i opadgående retning, ville eventuelt være hvis Willum ApS 

har mange små kunder i stedet for få store. Da de arbejder indenfor en branche som elektriker, som ofte 

påtager sig mange mindre opgaver, vurderes de at være konkurrencedygtige i forhold til at kunne byde ind 

på forskellige arbejdsopgaver i fremtiden. Willum ApS har i de seneste år ikke været påvirket af store 

éngangsindtægter, som ville kunne forvrænge selskabets resultat.   

I forhold til Willum ApS er der både argumenter der taler for og imod for at regulere på goodwillens levetid. 

Det er derfor vurderet, at der er argumenter som både kan trække goodwillens levetid op og ned, vil det 

mest optimale være at vælge udgangspunktet på 7 år som anvendeligt for selskabet. Ved beregning af 

kapitaliseringsfaktoren, som ses i bilag 3, kommes der frem til en kapitaliseringsfaktor på 2,83. Denne 

ganges med ”rest til forrentning af goodwill”, som ses i figur 2 tidligere illustreret. Ved indsættelse af 

kapitaliseringsfaktoren i goodwillberegningen kommes der frem til en goodwill på en værdi af kr. 363.800. 

 
45 SKM.2004.173.LR – Værdiansættelse af unoterede selskab 
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Goodwillen vurderes at være realistisk i forhold til de økonomiske resultater, som ses i Willum ApS 

regnskabstal som er præsenteret i bilag 1.  

Værdiansættelse baseret på fremtidig indkomst 

Ved gennemførsel af et generationsskifte er det vigtigt, at værdiansættelsen bliver opgjort til den 

”korrekte” værdi, på samme vilkår som skulle selskabet være solgt til tredjemand. Da der i forbindelse med 

et generationsskifte sker overdragelse af virksomhed imellem interesseforbundne parter, vil SKAT ofte 

være ekstra interesseret i hvorledes den opgjorte værdi virksomheden er handlet på er opgjort korrekt, og 

ikke opgjort med fordel til både overdrageren og modtageren fx sælger for billigt.  

Skatteministeriet vedtog i 2015, at det ikke længere skulle være muligt at gøre brug af formueskattekursen 

som udtryk for en handelsværdi, da der i praksis var mange tilfælde, hvor formueskattekursen resulterede i 

en lavere værdiansættelse end ved handelsværdi.46 Ved denne beslutning betød det at 1982-cirkulæret 

som blev anvendt tidligere til værdiansættelse ved overdragelser mellem nærtstående parter bortfaldt, da 

lovgivningen vurderede, at den ikke virkede efter hensigten mere. Dette skyldtes, at 1982 cirkulæret gjorde 

at selskaber blev solgt for billigt. Derfor gøres der i dag ofte brug af 2000-9 og 2000-10 cirkulærerne under 

visse forudsætninger, til brug for værdiansættelsen af en virksomhed for at kunne opnå en mere korrekt 

markedsværdi ifølge skatteministeriet.  

JF. SKM.2017.VLR ”succession – korrektion af pris – interessefællesskab” blev det afgjort, at her var tale om 

salg mellem interessebundne parter. Eftersom SKAT fastslog, at overdragelsessummen var lavere end 

handelsværdien foretog SKAT derfor en korrektion til handelsværdien der medførte en yderligere 

beskatning hos nevøen i form af gave. Da grundlaget for den beregnede overdragelsessum blev vurderet 

lav og dokumentationen ikke var i orden, valgte SKAT at gå ind og lave en korrektion til det allerede 

beregnede grundlag.  

Selvom der i Willum ApS ikke er tale om en landbrugsejendom, viser denne afgørelse tydeligt hvor vigtigt 

det er at foretage den rigtige dokumentation for ens værdiansættelse og dermed overdragelsessummen. 

Ved at foretage en realistisk og gennemarbejdet værdiansættelse, kan man som arvinger undgå at blive sat 

til at betale skat af værdierne senere hen. Dette skyldes, at jo bedre dokumentation for værdiansættelsen 

der findes, jo svære vil det være for SKAT senere hen at kunne argumentere for at værdiansættelsen ikke er 

opgjort korrekt. Dermed er det yderst vigtigt at få indarbejdet så detaljere dokumentation som muligt i 

overdragelsesaftalen.  

 
46 Fakta og baggrund om formueskattekursen 
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Pr. 1/7 2017 udmeldte skattestyrelen at beregninger efter de tidligere TTS-cirkulære ikke længere gav et 

tilfredsstillende udtryk af virksomhedens handelsværdi. I tilfælde af at det ikke er muligt at fastsætte en 

handelsværdi, skal virksomheden værdiansættes efter et skøn. Ved dette tilfælde kan der tages 

udgangspunkt i tidligere TTS-cirkulære i forhold til udregning af virksomhedens handelsværdi.47 SKAT har i 

den forbindelse udarbejdet en vejledning om værdiansættelse som senest er opdateret i 2019. Denne 

omhandler værdiansættelse af virksomheder og immaterielle aktiver. I denne vejledning beskrives mere 

avancerede metoder til værdiansættelsen, som kan anvendes ved beregning af markedsprisen i 

virksomheden i forbindelse med et salg mellem uafhængige parter (tredjemand). Ved denne 

værdiansættelsesmetode sættes der højere krav til datagrundlaget.  

Ved et salg til tredjemand handles virksomheder som udgangspunkt til værdiansættelse foretaget på 

baggrund af den fremtidige indtjening. Såkaldte kapitalværdiberegninger udarbejdes med udgangspunkt i 

at finde frem til den markedsværdi som både køber og sælger kan acceptere. DCF-modellen48 tager 

udgangspunkt i de frie pengestrømme, som opstår på grundlag af resultatet i virksomheden. Her vil de 

fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor, som udtrykker 

kapitalomkostningen (krav på afkast af foretaget investering). Ved fastsættelsen af diskonteringsfaktoren er 

der en klar sammenhæng mellem risiko for virksomheden (investeringen) og købers afkastkrav. Jo højere 

risiko jo lavere værdiansættelse da købers afkastkrav er højere. Her er to grundlæggende forhold, som skal 

klarlægges jf. skattestyrelsen. De fremtidige frie pengestrømme fra virksomhedens drift, samt 

diskonteringsfaktoren som skal bruges ved beregningen. Da der i Willum ApS er vurderet, at der kan gøres 

brug af 2000-9 og 2000-10 cirkulære til værdiansættelsen, vil der ikke blive foretaget beregninger til 

værdiansættelsen ved hjælp af DCF-modellen. 

Værdiansættelse af Willum ApS 

Til beregning af værdiansættelsen for Willum ApS gøres der brug af cirkulærerne tidligere nævnt. Cirkulære 

2000-9 tager udgangspunkt i indre værdi, som betyder at aktiverne fratrækkes gældsforpligtelser, hvorefter 

der tillægges den beregnede goodwill fra tidligere.  

Værdien af goodwill blev beregnet ved hjælp af 2000-10 cirkulæret, hvor Willum ApS blev vurderet 

anvendelig til brug af denne metode. Goodwillen for Willum ApS blev i tidligere afsnit beregnet til kr. 

363.800. Nedenfor ses den beregnede værdi for Willum ApS pr. 31/12 2020 baseret regnskabstallene i bilag 

1.  

 
47 C.B.2.1.4.5.1: Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der 
opfylde betingelserne for at kunne overdrages med succession. 
48 Vejledning til virksomheder. Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse 
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Værdiansættelse af Willum ApS 
  

 
Aktiver jf. seneste årsrapport 

 
5.006.000 

 
Gældsforpligtelser jf. seneste årsrapport -4.136.000 

 
Indre værdi af selskabet   870.00 

 
Beregnet goodwill jf. Cirkulære 2000-10 363.800 

 
Samlet værdiansættelse af selskabet   1.233.800 

    

 
Antal anparter 

 
125.000 

 
Værdi af én anpart 31.12.20 

 
9,87 

(Figur 3) 

Den oprindelige anskaffelsessum for Willum ApS udgjorde ved stiftelsen kr. 125.000, hvor hver anpart 

udgjorde kr. 1, Peter ejede derfor 125.000 anparter alene. Anparterne er steget fra kr. 1 til kr. 9,87 i værdi 

pr. anpart, hvilket svarer til en urealiseret gevinst for Peter på kr. 1.108.800.  

Ovenstående værdiansættelse vil blive brug som udgangspunkt i efterfølgende mulige scenarier i 

forbindelse med generationsskifte af Willum ApS. Værdiansættelsen ligger også til grund for udregning af 

passivposten, som bliver beregnet senere i afhandlingen.  

Skattemæssig succession 

Ved skattemæssig succession forstås at overdrageren ikke beskattes af evt. fortjeneste på tidspunktet for 

overdragelsen. Modtageren indtræder derimod i overdragerens skattemæssige stilling, som betyder at rent 

skattemæssigt anser man modtageren for at have erhvervet aktiverne til den anskaffelsessum, som 

overdrageren oprindeligt havde. Skattemæssige værdier vil dermed overgå til modtageren uden, at 

overdrageren skal beskattes af den fortjeneste der måtte være. Lovgivers formål med skattemæssig 

succession er at sikre at overdragelsen af virksomheden til den bestemte personkreds, kan ske uden for 

stor likviditetsbelastning jf. juridisk vejledning C.B.2.13.1 hos SKAT.49 I praksis gøres dette ved at undgå 

avancebeskatningen på overdragelsestidspunktet, da denne vil kræve at yderligere likviditet, skal tilgå 

overdrageren for at kunne betale skatten.  

Ved en normal overdragelse til tredjemand hvor lovgivningen om skattemæssig succession ikke kan 

anvendes, vil der være sket afståelse hos den afstående part og en ny anskaffelse hos den erhvervende 

part. Fortjenesten her vil efter ”normal” lovregulering medføre avancebeskatning hos overdrageren på 

 
49 Juridisk vejledning C.B.2.13.1 SKAT 
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overdragelsestidspunktet. Ved succession vil der ske en overdragelse uden afståelse med skattemæssig 

virkning. Modtageren vil her blot overtage skattebyrden, der relaterer sig til aktiverne.  

Hovedreglen er, at der ikke kan succederes, hvis der ved en avanceopgørelse opgøres et tab. Alt efter 

situationen som muliggør brugen af skattemæssig succession i forbindelse med generationsskifte, vil 

successionen primært reguleres efter ABL ved succession i anparter/aktier og KSL ved succession i andet 

end anparter/aktier.  

Bo- og gaveafgift ved overdragelse af virksomheden 

I et generationsskifte hvor succession sker i levende live, er det relevant at se på mulighederne for at gøre 

brug af gave som metode til overdragelsen af virksomheden. I dette afsnit vil der ikke blive uddybet 

regelsættet omkring boafgift, da casen tager afsæt i overdragelse, sker i levende live.  

Som hovedregel er gaver indkomstskattepligtige for modtageren jf. statsskatteloven § 4 litra C.50 Der 

gælder dog særlige bestemmelser om gaver til nærtstående jf. BAL § 22, hvor det er muligt at give gave 

uden, at der sker beskatning hos modtageren.51 

Betingelser og krav 

Før der kan ske overdragelse ved brug af reglerne om afgiftspligtige gaver, skal gavemodtager indgå i 

gavekredsen. Gavegiver kan give op til kr. 68.700 (2021) uden krav om gaveafgift til en person indenfor 

gavekredsen jf. BAL § 22. Gives der gave over bundgrænsen, pålægges en gaveafgift til gavegiver. Den 

normale gaveafgift udgør 15 pct. af værdien af gaven efter bundgrænsen jf. BAL § 23, stk. 1. Gives der gaver 

til stedbørn eller stedforældre skal der betales en gaveafgift på 36,25 pct. jf. BAL § 23, stk. 2.  

Desuden foreligger en 3-årig værnsregel, hvor modtageren som minimum skal opretholde ejerskab i 3 år 

efter overdragelse jf. BAL § 1b, stk. 1. 

Reglen finder dog ikke anvendelse i tilfælde af, at gaveoverdragelsen sker til gavemodtagerens børn, i 

forbindelse med erhververens død, eller i situationer hvor gaven alene udgør vederlæggelse i det modtagne 

selskab, da i denne situation vil den reelle ejer fortsat være den samme. Denne værnsregel ligner 

holdingkravet, som relaterer til de skattefrie omstruktureringer indenfor selskaber. Det vurderes dermed, 

at lovgiver kan regulere situationerne indenfor succession på de samme vilkår i både tilfælde af, at der er 

tale om selskaber eller personer, der anvender reglerne om succession.  

 
50 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048462  
51 Boafgiftsloven § 22, Retsinformation.dk 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048462
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Der gælder ligeledes betingelser for gavegiveren, da gavegiver skal have ejet virksomheden i mindst 1 år 

forud for overdragelsen. Samtidigt er der krav om, at gavegiver har deltaget aktivt i enten driften af 

virksomheden, eller ved at have deltaget i virksomhedens ledelse.52 Ved personligt ejet virksomhed gælder 

her 50 timers reglen (pr. måned) jf. juridisk vejledning C.C.3.1.5, som betyder at, gavegiver skal have 

deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang.53 I selskaber skal gavegiver have deltaget i selskabets 

ledelse, direktion eller bestyrelse. ”For at sikre, at det ikke er muligt at opnå afgiftsnedsættelse ved en 

kortvarig (proforma)omlægning af passiv formue til en erhvervsvirksomhed i forbindelse med arv eller gave, 

foreslås det endvidere, at der stilles krav om ejerskab af virksomheden (før og efter overdragelsen) og aktiv 

deltagelse i virksomheden.” – L18354. Det vurderes hertil, at lovgivers hensigt er at være en foranstaltning 

imod omgåelser af overdragelse af en formue uden skat, dette sikrer at de lempelige regler er rettet imod 

generationsskifte og videre drift af selskaberne og ikke blot en omgåelse af skat. I Willum ApS har Peter 

drevet virksomheden og haft ejerskabet siden 1986, hvorfor han opfylder betingelserne omkring ejerskab 

og aktiv deltagelse i virksomheden.  

Forhold af udenlandsk karakter har særlige betingelser. Der betales gaveafgift, hvis enten giver eller 

modtager har hjemting i Danmark jf. BAL § 25. Skulle der være tale om bopæl eller ophold uden kendt 

bopæl i udlandet, vil der være tale om hjemting i Danmark. I situationer hvor både giver, og modtager har 

hjemting i udlandet, skal der kun betales gaveafgift, hvis gaven indebærer fast ejendom og tilbehør knyttet 

til ejendommen, eller anden formue der knytter sig til et fast driftsted i Danmark.  

Tidsfrister omkring indgivelse af anmeldelse om modtagelse af gave er senest d. 1. maj året efter 

overdragelsestidspunktet, jf. BAL § 26. Jf. C.A.6.2 skal anmeldelsen af gaven ske via et skema hos SKAT, 

hvoraf parterne skal angive værdien af gaven samt beregne gaveafgiften ved indgivelsen af 

gaveanmeldelsen.55 Gaveafgiften af den beregnede gaveværdi betales i forbindelse med indsendelsen af 

dette skema. Indeholder gaveanmeldelsen ikke værdiansættelsen af gaven, går skattemyndighederne ind, 

og skønsmæssigt værdiansætter gaven jf. BAL § 26, stk. 3.  

Skulle gaveanmeldelsen være indsendt for sent reguleres forholdet efter BAL § 38. Her vil gaveanmelder 

skulle betale strafrenter i så fald, at følgende forhold finder sted. Renterne beregnes efter opkrævnigsloven 

§ 7, +0,4 procent jf. BAL § 38, stk. 1 gældende fra den 1. i måneden, hvor forfaldsdagen er overskredet ved 

følgende forhold: 

 
52 Juridisk vejledning C.A.6.2.1 SKAT 
53 Juridisk Vejledning C.C.3.1.5 SKAT 
54 Lovforslag 183 – Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love 
55 Juridisk vejledning C.A.6.2 SKAT 
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• Gaveanmeldelse indgives for sent. 

• Gaveanmeldelsen er mangelfuld, så kontrol ikke kan gennemføres. 

• Gaveafgiften ikke betales rettidigt, dvs. samtidigt med indgivelse af gaveanmeldesen. 

Selve afgiften påhviler modtageren, dog hæfter gavegiveren solidarisk for gaveafgiften jf. BAL § 30.  

Gavesum og værdi 

Værdien for gaven fastsættes til handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen jf. BAL § 27. Ved 

værdiansættelsen kan der anvendes Cirkulærer fra SKAT, som ofte bruges på overdragelser af aktiver 

mellem nærtstående parter. Disse aktiver kan være aktiver, som ikke er blevet omsat til tredjemand på 

markedsvilkår, enten relativt tæt på overdragelsestidspunktet, eller nogensinde. I forbindelse med 

værdiansættelse af Willum ApS vil der gøres brug af cirkulærerne 2000-9 og 2000-10 til værdiansættelse af 

selskabet, som ønskes overdraget til den yngre generation bestående af Christoffer og Rikke. 

Gennemførslen af værdiansættelsen af Willum ApS samt opgørelsen af gavesum vil fremkomme i senere 

afsnit i afhandlingen.  

Skattemyndighederne har jf. BAL § 27, stk. 2 mulighed for op til 6 måneder efter modtagelsen af 

anmeldelsen om gaven at ændre værdiansættelsen efter konkret stillingtagen. Fristen er gældende fra det 

tidspunkt, skattemyndighederne modtager alle nødvendige oplysninger til behørigt, at kunne vurdere 

værdiansættelsen. I SKM2001.380.LSR blev det afgjort, at en kendelse om ændring i gavens værdi var 

ugyldig. Dette skyldtes, at skattemyndighederne havde overskredet den daværende 3 måneders frist fra 

tidspunktet for modtagelse af fyldestgørende dokumentation.  

I forhold til praksis vurderes det at lovens regulering i forhold til frister for myndigheden selv at være meget 

præcis. I den nuværende lovgivning er fristen dog ændret til 6 måneder, der forbedrer myndighedernes 

mulighed for at vurdere flere sager. Hensigten vurderes at være mere ensartet regulering i de enkelte 

tilfælde.  

Pengetanksreglen 

En hovedregel er, at der kan ske succession ved overdragelse af anparter og aktier i selskaber jf. ABL § 1, 

stk. 2. For at modtageren kan gøre brug af disse regler, kræver det, at personen anses for fuld skattepligtig 

efter KSL § 1. Det er dog undtaget, hvis modtageren er begrænset skattepligtig til Danmark som følge af fast 

driftsted, eller deltagelse i erhvervsvirksomhed med fast driftsted som medfører skattepligt jf. KSL § 2, stk. 

1, nr. 4. Personkredsen som har mulighed for at succedere fremgår af ABL § 34, og er udtømmende, men 

stemmer overens med den der fremgår af KSL § 33C. Ved succession mellem ægtefælder gælder der dog 

særregler jf. KSL § 26, og er helt udelukket til ægtefælder, som bor i udlandet jf. KSL § 27. 
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Betingelser for at succedere i anparter og aktier 

Sammen med krav til personens status i forhold til det danske skattesystem er der også betingelser for 

selve overdragelsen, og den kontekst hvori overdragelsen finder sted. Jf. ABL § 34, stk. 1 skal overdragelsen 

udgøre mere end 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen. Aktierne der overdrages, må ikke være udstedt af 

investeringsselskaber jf. ABL § 19, og ved opgørelsen af avancen i forbindelse med overdragelse af aktier 

må der ikke konstateres tab (gevinstkravet). Derudover må selskabet ikke i overvejende grad bestå af passiv 

kapitalanbringelse, dette gælder udlejningsejendomme, værdipapirbeholdninger og kontante 

beholdninger. Der er derimod et krav om en igangværende virksomhed, for at personkredsen kan gøre brug 

af reglerne om succession. Kravet om igangværende virksomhed betegnes, som virksomhedskravet til brug 

for vurdering anvendes ABL § 34, stk. 6.  

Vurdering af passiv kapitalanbringelse 

En vurdering af hvorvidt der er tale om passiv kapitalanbringelse, tager udgangspunkt i vurdering af 

virksomhedens indtægter og balanceposter. Der skal dermed foretages en konkret vurdering af 

indtægtskriteriet og aktivkriteriet.  

”Hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår, 

stammer fra passiv kapitalanbringelse” Jf. ABL § 34, stk. 6. 

Der skal derfor foretages en konkret opgørelse af selskabets indtægter, med henblik på at identificerer, 

hvorvidt selskabet kan anses for en ”pengetank”. Grundlaget for samlede indtægter er nettoomsætningen 

tillagt øvrige regnskabsmæssige indtægter, hvor indtægter fra passiv kapitalanbringelse holdes op imod.  

Aktivkriteriet defineres som ”Hvis handelsværdien af selskabets faste ejendom, kontanter, værdipapirer 

el.lign., skal anses for passiv kapitalanbringelse, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre 

regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.” Jf. ABL § 34, stk. 6. 

Desuden skal der kigges konkret på værdierne i selskabet pr. overdragelsestidspunktet med henblik på, at 

sikre at pengetanksreglen er overholdt.  

Skulle det pågældende selskab være stiftet ved en skattefri omstrukturering foretages en vurdering af 

pengetanksselskab udelukkende på baggrund af regnskabsåret for det nye selskab.  

En undtagelse til hovedreglen om, at alle betingelser i ABL § 34 skal være opfyldt for at kunne succedere er 

næringsaktiver. Anses en virksomhed for at være næringsdrivende med køb/salg af værdipapirer, vil 

værdipapirerne i den sammenhæng ikke længere anses for en del af passiv kapitalanbringelsen, men 

derimod indgå i en igangværende virksomhed. JF. ABL § 34, stk. 2 vil modtageren kunne succedere i disse 
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aktiver, hvorved erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, og senere ved afståelse 

kunne blive beskattet efter reglerne om næring.  

Det vurderes i forhold til pengetanksreglen, at selskaber der driver virksomhed med udlejning af fast 

ejendom, som normalt bliver forbundet med erhvervsvirksomhed, ikke vil blive anset for igangværende 

virksomhed men derimod passiv kapitalanbringelse jf. ABL § 34, stk. 1. Udlejning af fast ejendom, herunder 

investeringsejendomme, anses dermed som værende under en særregel der kræver ekstra fokus i 

forbindelse med gennemførslen af at generationsskifte. Dette skyldes at disse aktiviteter ikke er mulige for 

modtageren at succedere i.  

Pengetanksreglen i forhold til Willum ApS 

Jf. oplyste regnskabstal for Willum ApS som kan ses i bilag 1, er det muligt at foretage en vurdering 

omkring, hvorvidt der er tale om passiv kapitalanbringelse eller igangværende virksomhed. I vurderingen af 

indtægtskriteriet skal det fastlægges om, der ejes nogle kapitalandele i forhold til beregningen af 

indtægterne. Da der er tale om, at Willum ApS er en elektriker virksomhed, som kun beskæftiger sig med 

dette, og at der jf. balancen i bilag 1 ikke er indregnet nogle kapitalandele, anvendes alene selskabets egne 

regnskabstal.  

Ved gennemgang af selskabets resultatopgørelse er der ingen identifikation af, at der skulle være tale om 

passiv kapitalanbringelse. Indtægterne jf. resultatopgørelsen bilag 1 kommer udelukkende fra 

nettoomsætning alene, da de finansielle indtægter udgør kr. 0.  

I figuren nedenfor er opstillet grundlag for konklusionen. Det vurderes, at selskabet ikke opfylder kravet for 

at blive anset for en ”pengetank”, og der er dermed mulighed for succession.  

 

Indtægtskriterie: 
   

I t.kr. 2018 2019 2020 

Nettoomsætning 21.835 26.913 25.860 

Gennemsnitlig omsætning 
  

24.869 

    
Indtægter fra passiv virksomhed 

   
Finansielle indtægter 

  
0 

Passiv virksomhed i pct. af samlet nettoomsætning   0% 

(Figur 4) 
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I forbindelse med vurdering af aktivkriteriet er der i figur 5 opgjort selskabets informationer, for at vise 

hvordan der konkluderes på, hvorvidt betingelsen for pengetanksreglen er opfyldt i forhold til aktiverne 

eller ej.  

Aktivkriterie: 
   

I t.kr. 2018 2019 2020 

Likvide beholdninger 607 851 609 

Gennemsnitlig værdi af likvid beholdning 
  

689 
 

   
Samlede aktiver 2020 

  
5.006 

Passiv virksomhed i pct. af samlet nettoomsætning   14% 

(Figur 5) 

Jf. balancen ses det at den eneste aktivpost hos Willum ApS, som opfylder betingelserne for passiv 

kapitalanbringelse er likvider jf. ABL § 34, stk. 1. Værdien af den gennemsnitlige over de seneste 3 år i 

likvide beholdninger er sammenholdt med de samlede aktiver for seneste regnskab (2020). Dette bevirker 

en passiv kapitalanbringelse på 14 pct., og derved er betingelsen for aktivkriteriet ikke opfyldt. Der er 

derfor mulighed for succession. For at sikre at skattestyrelsen ikke vil have mulighed for at påpege mulig 

opfyldelse af pengetanksreglen, skal værdierne opgøres pr. overdragelsestidspunkt, hvor der i ovennævnte 

opgørelser er anvendt data pr. 31. december 2020.  

Passivposten 

Ved overdragelse af en virksomhed med succession eller af aktiver er der mulighed for at opnå et nedslag i 

selve berigtigelsessummen. Dette gøres ved at beregne en passivpost som nedslag for den udskudte skat, 

der kan relatere sig til de overdragne aktiver. Det er udbredt at anvende succession som 

generationsskiftemodel da den oftest er optimal i forhold til likviditeten på kort sigt. Det er kun muligt at 

have en passivpost, hvis der indgår et gaveelement i berigtigelsen jf. KSL § 33D stk. 1 

Passivposten er et udtryk for den fremtidige skattebyrde, som er pålagt et aktiv. Jf. KSL § 33C, stk. 2 skal 

passivposten beregnes på baggrunden af fortjenesten/avancen. Muligheden for at gøre brug af reglerne om 

passivposten er kun mulig for personer. Desuden er det kun personer, der er omfattet af personkredsen i 

KSL § 33C stk. 1, som kan gøre brug af reglerne omkring beregning af passivpost. Satsen for passivposten 

beregnes med 30 pct. jf. BAL § 13a stk. 3 for indkomst, der ikke er aktieindkomst jf. KSL § 33D, stk. 3 og 22 

pct. for aktieindkomst. Skulle der være opsparet overskud i virksomhedsordningen gælder særlige regler. 

Dette er ikke fundet relevant at komme ind på, da case-virksomheden er et selskab.  
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Bevæggrunden for at der opnås et nedslag i berigtigelsessummen er, at modtageren pr. 

overdragelsestidspunktet forpligtes til at betale den latente skat på et senere tidspunkt, hvis virksomheden 

eller aktivet sælges. Udregningen af passivposten gøres som den lavest mulige skattepligtige avance, som 

overdrageren kunne have realiseret ved handel til tredjemand jf. KSL § 33D, stk. 2. derfor kan passivposten 

ikke blive negativ.  

Der er i forhold til Willum ApS tale om en relativ begrænset andel aktiver, som der beregnes passivpost ud 

fra. Eftersom omsætningsaktiverne udgør størstedelen af aktivsummen og den forventes realiseret 

indenfor 1 år vurderes det, at passivposten vil være relativ begrænset. I Willum ApS vil der skulle beregnes 

passivpost på anparterne ved overdragelse til den yngre generation ved gave. I værdiansættelsen af Willum 

ApS vil der skulle tages stilling til evt. nedskrivninger i varebeholdningerne, samt tilgodehavender fra salg 

som samlet vil nedbringe overdragelsessummen. I forhold til Willum ApS antages det at der ikke er nogle 

korrektioner fra regnskabsmæssige værdier til skattemæssige værdier.  

Passivposten på anparter i Willum ApS 

Ud fra udarbejdet værdiansættelse som blev belyst tidligere i afhandlingen, tages der udgangspunkt i en 

overdragelse af selskabet på 100 pct. Dette skyldes, at Peter ønsker at overdrage hele virksomheden fordelt 

50 pct. til både Rikke og Christoffer. Overdragelse af 100 pct. ses i figur 3 nedenfor.  

 

 

 

 

Handelsværdi, kr. 1.233.800 100%       1.233.800      

Anskaffelsessum, kr. 125.000 
 

-       125.000      

Avance 
 

      1.108.800      

Evt. ejertidsnedslag 
 

                 -        

Skattepligtig avance 
 

      1.108.800      

   
Beregning af passivpost 

  
Skattepligtig aktieavance 

 
      1.233.800      

Passivpost 22%       -43.936      
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Overdragelse 
  

Handelsværdi 
 

      1.233.800      

- Nedslag for passivpost 
 

-     243.936      

Opgjort gavesum 
 

      989.864      

Afgiftsfri gavesats (2020) 
 

-       67.100      

Resterende afgiftspligtig gave 
 

      922.764      

(Figur 6) 

Ud fra figur 6 ses det, at den skattepligtige aktieavance udgør kr. 1.108.800, af denne avance godtgøres 

gavesummen med 22 pct. Dette anses som den latente skat, som påhviler aktivet (anparterne), der udløses 

ved senere salg. Jf. BAL § 28 vil passivposter, der fastsættes efter KSL § 33D, fratrækkes inden 

gaveafgiftsberegningen. Ved en senere aktieavance vil der opstå beskatning med 27 pct. op til 

progressionsgrænsen på kr. 55.300 (2020) herefter 42 pct. Der godtgøres dermed ikke fuldt for den latente 

skat, som påhviler anparterne. Jf. figur 3 ses det, at den opgjorte gavesum udgør kr. 989.864, da gaven er 

over bundgrænsen, vil der skulle betales gaveafgift af det resterende beløb efter fratrækning af den 

afgiftsfrie gavesats på kr. 67.100 (2020). Dette betyder, at der vil skulle betales en gaveafgift på kr. 138.415. 

Denne gaveafgift er beregnet ud fra satsen for gaver som i 2020 er på 15 pct.56 

Fast ejendom 

I et scenarie hvor Willum ApS ejer fast ejendom, vil passivposten kunne beregnes ud fra en opgjort 

ejendomsavance, som vil finde sted ved overdragelsestidspunktet jf. KSL § 33D, stk. 2. Reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) diktere hvorledes en ejendomsavance vil skulle beregnes. I 

forbindelse med et generationsskifte vil det være modtagerens valg om, hvorvidt det ønskes at succedere i 

ejendommen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at skulle ejendomsavanceberegningen ende ud i 

et tab, vil det ikke være muligt, at kunne succedere i ejendommen. Ønsker modtageren at succedere i 

genvundne afskrivninger som følge af overdragelsen af en afskrivningsberettiget ejendom, vil modtageren 

også være forpligtet jf. KSL § 33C, stk. 1 til at succedere i ejendomsavancen som beskrives i EBL.  

Efter udførslen af en ejendomsavanceopgørelse vil det være muligt for modtageren, at bestemme hvorvidt 

ejendommens anskaffelsessum skal nedsættes med eventuelle ikke genvundne afskrivninger. Når der 

succederes i en ejendom vil modtageren indgå i overdragerens afskrivningsprofil, og dermed fortsætte med 

at kunne afskrive på baggrund af det oprindelige afskrivningsgrundlag. Ved at gøre brug af succession 

undgår overdrageren beskatning på overdragelsestidspunktet, såfremt modtageren vælger at succedere i 

 
56 SKAT. Gaver. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842
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genvundne afskrivninger. Modtageren vil derfor have et anskaffelsestidspunkt, som vil være det samme 

som det oprindelige anskaffelsestidspunkt for overdrageren jf. KSL § 33 stk. 2.  

Finansiering af generationsskifte 

I forbindelse med overdragelse af en virksomhed vil der som udgangspunkt være et ønske om kontant 

betaling fra sælgers side af. Der kan dog være situationer, hvor dette ikke kan lade sig gøre fra købers side 

grundet økonomiske forhold. Der er mange måder, hvorpå finansieringen af et generationsskifte kan lade 

sig gøre. Dette kan eventuelt være med sælgers penge herunder gennem en kapitalnedsættelse. Med 

købers penge, lånte penge eller muligvis en kombination.57 I mange tilfælde ved et generationsskifte vælges 

der ofte at dele købesummen op i kontanter, og efterfølgende betalinger mod at køberen udsteder et 

gældsbrev. Der vil i den konkrete situation skulle vurderes om, der kan stilles sikkerhed for gældsbrevet, da 

det er købers pengeinstitut, der ofte har de primære sikkerheder. I forbindelse med planlægningen er det 

derfor vigtigt, at inddrage eventuelle kreditorer før udførslen af et generationsskifte for at sikre sig at have 

afdækket eventuelle finansieringsrisiko. Sælger vil derfor ofte være stillet i en risikofyldt position, skulle 

køber ende med at få økonomiske problemer. I forbindelse med selve kursfastsættelsen af gældsbrevet vil 

der skulle tages konkret stilling til kursfastsættelse på baggrund af vurderet risiko jf. Deloitte.58 For at kunne 

lette finansieringsbyrden for modtageren i et generationsskifte, vil overdrageren have muligheden for at 

give en gave. Da der i Willum ApS er konstateret bankgæld i 2020, vil det være vigtigt at få inddraget 

banken, så man sikre at Rikke og Christoffer vil have mulighed for, at kunne overtage forpligtelserne der er 

forbundet med bankgælden.  

A/B aktier 

I praksis foreligger der andre metoder end kontanter og gældsbrev til overdragelse. Overdragelse med A og 

B aktier tillader f.eks. fremtidige overskud i en aftalt årrække, at tilfalde de anparter som overdrageren i 

forbindelse med generationsskiftet erhverver. Denne aktie-klasse konstrueres med ret til fremtidigt 

overskud eller udbytte. I tilfælde hvor overdrageren er i tvivl om, hvorvidt den yngre generation kan drive 

virksomheden videre og dermed indfri resten af udestående i forbindelse med overdragelsen. A/B akter vil 

på denne måde være en mulighed for ejeren at sikre sig mod usikkerhed omkring fuldstændig overdragelse 

uden egentlig sikkerhed. 59 Deloitte foreslår at der indhentes bindende svar fra SKAT om opdelingen af 

aktieklasser.60 

 
57 Beierholm. Finansiering. https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-
raadgivning/generationsskifte/finansiering/  
58 Deloitte. Ejer- og generationsskifte af virksomheder s. 57 
59 Beierholm. A/B-modellen 
60 Deloitte. Ejer- og generationsskifte af virksomheder s. 58 

https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/finansiering/
https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/finansiering/
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Fælles selskab 

I tilfælde hvor det vurderes, at der er stor potentiel risiko for tab af overdragelsessummen, som ikke kan 

betales kontant er det muligt, at stifte et fælles selskab som erhverver alle anparterne i det oprindelige 

selskab. Den tidligere ejer vil dernæst få aktier/anparter i det nystiftede selskab som ”betaling” for den ikke 

kontante del.  

Earn-out 

I forbindelse med et generationsskifte kan det i praksis være svært at værdiansætte nogle særlige 

virksomhedstyper. I Willum ApS tages der udgangspunkt i værdiansættelsen, som kan foretages efter 

skattecirkulære. Der kan i praksis være tale om stort vækstpotentiale, udviklingsprojekter mv. som SKAT’s 

cirkulære 2000-9 og 2000-10 ikke vil kunne tage højde for. Værdiansættelsen kan derfor skabe problemer 

mellem begge parter.  

Ved Earn-out forstås retten til yderligere beløb på baggrund af en aftale om målsætning for den fremtidige 

drift, også selvom ejerandelen overgår til modtager. Ved overdragelsestidspunktet får overdrageren en 

kontantbetaling, samt retten til yderligere beløb under givne forudsætninger.  

Generationsskiftemodeller 

Overdragelse af anparter med succession 

Ved brug af successionsreglerne ved overdragelse af anparter vil overdrageren i denne forbindelse Peter 

undgå beskatningen ved afståelsestidspunktet jf. ABL § 34, stk. 2. Ved brug af modellen for overdragelse af 

anparter med succession vil Rikke og Christoffer dog have samme anskaffelsessum, som Peter oprindeligt 

havde. Dette betyder at én anpart står til kr. 1 i stedet for den beregnede værdi pr. anpart pr. 31/12 2020, 

som udgør kr. 9,87 som blev beregnet i tidligere værdiansættelse. Gøres der brug af successionsreglerne, vil 

der skulle opgøres en aktieavance, som kan ses nedenfor i næste afsnit og i figur 7. Af denne aktieavance 

beregnes en passivpost, som nedsætter den samlede opgjorte gavesum. Passivposten blev beskrevet i 

tidligere afsnit, og beregningen kan ses tidligere i figur 6. Passivposten har til henblik, at viderefører den 

skattebyrde, som ligger på aktierne ved senere afståelse. Gaveværdien nedsættes derfor med den latente 

skattebyrde, som senere vil blive beskattet ved afståelse.  

Med udgangspunkt i, at Peter ønsker at overdrage 100 pct. vil Rikke og Christoffer hver have en 

anskaffelsessum på kr. 62.500 modsat de kr. 1.233.800 som ved ”normal” køb/salg til tredjemand. 

Gavesummen vil i forbindelse med succession udgøre kr. 989.864, som blev beregnet i tidligere afsnit under 

passivposten, og kan ses i figur 6. Denne sum er efter nedslag for passivposten beregnet med 22 pct. af 

aktieavancen. I forhold til senere afsnit hvor der beregnes på salg af anparter, som person uden succession 
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vil denne model betyde en likviditetsbesparelse på kr. 213.465 for Peter, da han i stedet for at skulle betale 

en skat på kr. 457.401 i stedet vil have en afståelsessum på kr. 989.864, som der skal betales afgift af, da 

den gives som gave.  

Dette betyder, at Rikke og Christoffer vil skulle betale afgift af den afståelsessum på kr. 989.864, hvis den 

afgives som gave. Her vil de skulle betale en skat på 15 pct., som bliver kr. 138.415. Hvorimod ved salg til 

personer uden succession vil betyde at Peter vil blive beskattes og skulle betale kr. 457.401. 

Dette betyder, at der vil være en besparelse for alle parter samlet på forskellen mellem den skat Peter 

skulle have betalt, hvis selskabet var blevet solgt uden succession hvor beskatningen for afståelsessummen 

vil være på kr. 457.401 for Peter. Derimod vil der ved succession være en beskatning for Rikke og 

Christoffer på den afståede gavesum, som betyder at skatten ender ud i kr. 138.415. 

Det vurderes, at det er vigtigt at få forventningsafstemt de inddragede personer inden et eventuelt 

generationsskifte finder sted. Dette skyldes, at modtageren kan komme til at have en negativ 

likviditetsmæssig påvirkning grundet en højere beskatning end godskrivningen i form af passivposten.  

Rikke og Christoffer vil dog have muligheden for at stifte hver deres holdingselskab, som kan købe 

anparterne i Willum ApS i stedet.  

Konklusion og vurdering 

Fordelen ved at gøre brug af denne model er, at Peter kan spare den beskatning, der ville have været, hvis 

han have solgt selskabet som person uden succession. Modellen betyder, at Rikke og Christoffer kun vil 

skulle beskattes af den givne gavesum, og derfor ville skulle finde kr. 138.415 modsat den høje sum, som 

skulle være fundet hvis de skulle have købt selskabet uden succession. Generationsskiftet vil derfor ved 

brug af succession, og brug af gave være en hurtig måde at få igangsat at Rikke og Christoffer opnår 

ejerandel og stemmerettigheder med et relativt gunstigt likviditetstræk. Brugen af eksterne rådgivere vil 

skulle bruges til hjælp af planlægningen, sparring i forhold til ejerforhold, værdiansættelse, opgørelse af 

gavesummen og indberetning til SKAT.  

Ulemperne ved brug af denne model vil være, at Rikke og Christoffer skal være sikre på, at det er et selskab 

de ønsker, at drive videre i mange år. Dette skyldes, at skulle de ønske at sælge virksomheden inden for en 

kort periode, vil de skulle betale skat af den afståelsessum plus den skat, som blev skubbet i forbindelse 

med succession.  
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Salg af anparter som person (uden succession) 

Ved salg af anparter der ejes personligt af Peter, vil det som hovedregel betyde beskatning på 

afståelsestidspunktet, hvilket betyder, at der vil ske beskatning efter realisationsprincippet jf. ABL § 23. 

Gevinsten ved salget vil blive medregnet i indkomstopgørelsen jf. ABL § 12, hvorimod et tab ved 

avanceopgørelsen vil kunne fradrages i anden tilstedeværende aktieindkomst jf. ABL § 13.  

Medfører salget at aktieindkomsten ender ud i negativ, vil denne fradrages skatteværdien i slutskatten. 

Aktieindkomst op til kr. 55.300 (2020) beskattes med 27 pct., hvorefter aktieindkomsten der overstiger 

progressionsgrænsen vil blive beskattet med 42 pct.  

Ved overdragelsen vil der skulle vurderes, om Peter er i næring i forbindelse med køb/salg af aktierne. Det 

vurderes, at Peter netop ikke er i næring, da han driver en elektriker-virksomhed. Hvis der havde været tale 

om næringsdrivende aktier, ville dette have medført en beskatning i Peters personlige indkomst. Beslutter 

Peter sig for at overdrage de 100 pct. af selskabet fordelt med 50 pct. hver til Rikke og Christoffer, vil han 

skulle afstå alle 125.000 anparter. Ved tidligere værdiansættelse anslås værdien af Willum ApS at være kr. 

1.590.800 fordelt på 125.000 anparter. Handelsværdien for én anpart udgør derfor kr. 12,73 

(1.590.800/125.000). Det ses i figuren nedenfor, hvorledes udarbejdelse af avanceopgørelsen for Willum 

ApS vil se ud ved afståelse af 100 pct. 

Aktieavanceopgørelse - ved afståelse af 100% 
  

    
Afståelsessum, 125.000 anparter á kr. 9,87 

 
1.233.800 

Anskaffelsessum, 12.500 anparter á kr. 1 
  

-125.000 

Skattepligtig aktieavance - Aktieindkomst   1.108.800 

Beskatning 27% (under 55.300 - 2020) 42 % over, Aktieindkomst 457.401 

(Figur 7) 

Eftersom Peter startede selskabet selv i 1986 betyder dette, at han anskaffelsessum med hensyn til 

anparter udgør nominelt kr. 1 pr. anpart. Avanceberegningen foretages for at kunne opgøre den 

værdistigning, der har været i den periode Peter har ejet selskabet. Den beregnede aktieavance udgør kr. 

1.108.800, hvilket betyder at de første kr. 55.300 beskattes med 27 pct., hvorefter de resterende beskattes 

med 42 pct. Dette vil betyde at der vil være en beskatning hos Peter på kr. 457.401. Da Peter igennem sine 

mange år som erhvervsdrivende, har oparbejdet en stor likviditet privat ser han ingen problemer i, at skulle 

blive beskattet af den skattepligtige avance. Han ser dog helst, at der bliver udarbejdet andre løsninger for, 

at se hvilken der måtte være bedst for alle.  
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Rikke og Christoffers anskaffelsessum for anparterne i Willum ApS udgør kr. 1.233.800 fordelt på 125.000 

anparter. Da de skal eje 50 pct. hver betyder det, at de hver især har en anskaffelsessum på kr. 616.900 

hver fordelt på 62.500 anparter hver.  

Konklusion og vurdering 

Ved at gøre brug af denne metode ved et generationsskifte kan det igangsættes, med et relativt lavt 

likviditetstræk, samt at den skattemæssige anskaffelsessum er større. Dette er med til, at der vil være en 

lavere avanceberegning ved senere afståelse. Det vurderes herudover, at metoden er ”billigere” på kort sigt 

da det ud fra eksterne rådgivers synsvinkel vil betyde, at der ikke vil være nødvendigt med udgifter til 

koncern etablering samt selskabsstiftelse.  

Man vil som rådgiver skulle bistå med planlægningen og sparring omkring ejerforhold samt 

værdiansættelse og indberetning til SKAT.  

I forbindelse med finansiering vil Rikke og Christoffer, hver skulle ud og finde kr. 616.900. Dette kan være 

en stor post at skulle finde, og det vil derfor være muligt for Peter at udarbejde et gældsbrev til både Rikke 

og Christoffer hver, hvor efter han vælger at give dem en gave for hvert år der matcher det aftale afdrag på 

gælden. Her vil man som rådgiver kunne oplyse om, at man kan udarbejde et anfordringslån hvorpå det 

bliver aftalt, at afdraget vil svare til hvad der er den gældende sats for gaver for det indeværende år. I dette 

tilfælde vil Peter kunne med hjælp fra rådgiver udarbejde et anfordringslån til både Rikke og Christoffer på 

hver kr. 616.900, hvor det aftales at de hver skal afdrage kr. 67.100 årligt. Dette kan lade sig gøre, da Peter 

igennem sine mange år som selvstændig har oparbejdet en likviditet der gør det muligt for ham, at kunne 

låne den mængde ud uden at blive påvirket privat. I forbindelse med afdrag på lånene vil Peter hvert år give 

en pengegave til både Rikke og Christoffer på kr. 67.100 for på den måde at på sigt have givet dem hele 

anfordringslånet.  

Nogle af ulemperne ved brug af denne metode hvori der er direkte salg til person er, at Peter skal beskattes 

på overdragelsestidspunktet. Derudover vil udbytte i Willum ApS beskattes i de indkomstår de erhverves jf. 

PSL § 4 A stk. 1. Dette medfører endnu et likviditetstab, som følge af den beskatning der sker af 

aktieindkomsten. Denne generationsskiftemodel vil derfor generelt være dyre i forhold til, at skulle rejse 

kapital på lang sigt, grundet at kapitalen som er modtaget igennem udbytter er beskattet, og dermed 

mindsker kapitalen der er til rådighed i forhold til anskaffelse af yderligere anparter i fremtiden.  

Aktieombytning 

Ved aktieombytning er der tale om, at der overdrages aktier eller anparter i et nuværende selskab til et 

holdingselskab, mod at overdrageren i stedet modtager aktier eller anparter i holdingselskabet. Hermed 
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bliver der skabt en koncernstruktur, hvor overdrageren i stedet erhverver aktier eller anparter i 

holdingselskabet, som ejer aktierne, eller anparterne i det oprindelige selskab. Sådan en form for 

ombytning af aktier/anparter er skattefri jf. ABL § 36, efter FUL § 11.  

Ved ombytning udskydes beskatningen derfor til det tidspunkt, hvor ejeren afstår aktierne i 

holdingselskabet.  Derimod kan holdingselskabet sælge aktierne i det oprindelige selskab skattefrit, så 

længe ejerandelen er mere en 10 pct. (datterselskabsaktier) jf. ABL § 8. I forbindelse med et eventuelt 

frasalg under et generationsskifte kan dette have sine fordele, hvis der har været henblik på at overdrage 

ejerandelen til den yngre generation.  

Betingelser og krav 

En ombytning kan ske til et nystiftet holdingselskab ved, at ejeren af det eksisterende selskab indskyder sin 

kapitalandel heri til det nye holdingselskab. Det er også muligt for ejeren at indskyde kapitalandele i det 

eksisterende selskab, hvor det oprindelige selskabs indskyder aktier i et bestående selskab, hvormed der 

selskabsretligt er tale om kapitalforhøjelse i det eksisterende selskab. Hovedreglen er, at aktier jf. ABL § 1 

kan ombyttes efter reglerne i ABL § 36. Objektivt er der betingelse af, at det erhvervede selskab efter 

ombytningen har flertal af stemmer i det oprindelige selskab jf. ABL § 36, stk. 2. Der kan herudover ikke 

foretages ombytning af aktier med en negativ egenkapital, da den negative egenkapital er et udtryk for, at 

aktierne/anparter ikke har nogen reel værdi. Skulle situationen være at selskabet har negativ egenkapital, 

men stadig ønsker at foretage en aktieombytning, vil ledelsen skulle redegøre for at selskabet reelt set ikke 

værdiløst. Dette kan gøres ved f.eks. at fremvise en perioderapport, hvor det vises at udligning af den 

negative egenkapital eller f.eks. ved en sandsynliggørelse for den positive handelsværdi af selskabet. Det vil 

dermed kunne være muligt, at foretage en aktieombytning, hvis det er muligt at bevise at aktierne eller 

anparterne har en reel værdi.  

I forhold til Willum ApS ses det ud fra regnskabstallene pr. 31/12 2020, at selskabet opfylder kravet om ikke 

at have negativ egenkapital. Det vil derfor være muligt at foretage en aktieombytning ved brug af reglerne 

for Willum ApS. Derudover er der tale om en subjektiv betingelse jf. fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 

1, litra a, der kan tilsidesætte en aktieombytning, hvis der ikke foreligger nogen forretningsmæssig 

begrundelse, i de tilfælde hvor aktieombytningen kun foretages hvor formålet er skatteunddragelse eller 

skatteundgåelse.61 

Jf. Willum ApS er der her tale om forretningsmæssig begrundelse i og med at få den yngre generation 

bestående af Rikke og Christoffer ind i virksomheden. Jf. den juridiske vejledning vil skattestyrelsen 

 
61 Juridisk vejledning. C.D.6.3.4 
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foretage en konkret vurdering for den enkelte situation. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger der 

tilkendegives i forbindelse med aktieombytningen, er klare og at konstruktionen begrunder de dispositioner 

der har forretningsmæssig karakter. Jf. SKAT er der i forbindelse med et generationsskifte tale om en 

tydelig forretningsmæssig begrundelse. ”Generationsskifte udgør rent terminologisk som udgangspunkt en 

forretningsmæssig begrundelse i fusionsskattelovens forstand” Juridisk vejledning C.D.6.3.4. 

Ved en opgørelse af ombytningsforholdene skal vederlæggelsen af ombytningen ske i form af anparter eller 

aktier, der er opgjort til handelsværdi på tidspunktet for ombytningen. En aktieombytning har retmæssigt 

virkning, når det er vedtaget i det erhvervende selskab.  

I forhold til udførslen af aktieombytning kan dette eksekveres på 2 måder. Dette kan ske ved enten 

tilladelse fra SKAT eller uden tilladelse. Disse scenarier vil blive uddybet i efterfølgende afsnit.  

Aktieombytning med tilladelse 

For at opnå tilladelse fra SKAT til at foretage aktieombytning skal der indsendes en anmodning. Der er en 

frist for gennemførslen af aktieombytning på 6 måneder gældende fra tidspunktet for første ombytning jf. 

ABL § 36, stk. 4. Derudover gælder der en administrativ frist på 6 måneder fra tidspunktet for afgørelsen, 

hvilket betyder fra, at SKAT giver tilladelse til aktieombytningen.62 

I denne anmodning skal det fremgå de forretningsmæssige dispositioner, som ligger til grund for at 

foretage aktieombytningen. Jf. fusionsskattedirektivet artikel 15, st. 1, litra a. kan en tilladelse til ombytning 

nægtes, såfremt hovedformålet er skatteunddragelse eller undgåelse. Ligeledes ligger SKAT vægt på, at 

ombytningen sker med afsæt i de forretningsmæssige dispositioner. I situationer hvor fremsatte punkter i 

forespørgslen ikke opfyldes, kan SKAT tilbagetrække en tidligere tilladelse. Et eksempel på dette kunne 

være, at der kort tid efter aktieombytningen sker et frasalg af store ejerandele, som ikke har været 

tilkendegivet i indsendelsen. Dermed vil aktionærer i det oprindelige selskab kunne undgå 

avancebeskatning, da i denne situation er selskabet der frasælger aktierne.  

Det er derfor valgt fra lovgivers side, at SKAT skal have kendskab til eventuelle ændringer i de oprindelige 

vilkår for aktieombytningen i op til 3 måneder efter omdannelsen. Skulle der ske ændringer i vilkårene, 

hvormed SKAT skønner, at tilladelsen ikke ville være givet i første omgang, har SKAT mulighed for at trække 

tilladelsen tilbage.  

 
62 Juridisk vejledning. C.D.6.3.5 
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SKAT kan også give tilladelse til forsættelse af ombytningen. Ved apportindskud i et nystiftet holdingselskab 

vil der være krav om vurderingsberetning af ekstern vurderingsmand, da der indskydes midler i andet end 

kontanter jf. SEL §§ 36-37.  

Der er ikke nogen konsekvenser ved en aktieombytning for det erhvervede selskab andet end et ejerskifte.  

Aktieombytning uden tilladelse 

Selskabet har også muligheden at vælge en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Dette er blandt andet 

en mulighed, såfremt selskabet ikke opnår tilladelse til aktieombytning fra SKAT. Der er særligt to forhold, 

som er anderledes ved en aktieombytning uden tilladelse. Første forhold er, at aktieombytningen uden 

tilladelse foretages til handelsværdi for selskabet jf. ABL § 36, stk. 6. Derudover gælder holdingkravet, jf. 

ABL § 36, stk. 6. Holdingkravet er med til at forhindre, at en aktieombytning foretages med henblik på at 

omgå de øvrige regler i aktieavancebeskatningsloven.  

Holding selskabet har ikke mulighed for at afstå sine aktier i datterselskabet indenfor en periode på 3 år fra 

ombytningen. I en situation hvor aktierne afstås indenfor denne periode, vil konsekvensen være, at 

ombytningen bliver anset som skattepligtig. Lovgivningen vil dermed sikre at der ikke gøres brug af 

ombytningen som en form for ”hul” i lovgivningen til at undgå beskatning, ved at ændre strukturer og 

ejerforhold. Holdingkravet vil ligeledes være tilknyttet den pågældende omstrukturering efter de 3 år. Der 

gælder desuden et krav, at aktieombytningen uden tilladelse foretages til handelsværdi for selskabet jf. ABL 

§ 36, stk. 6. 

I forbindelse med udarbejdelsen af aktieombytning uden tilladelse vil der skulle afgives en erklæring fra 

ekstern vurderingsmand, typisk en revisor, om at værdien af aktier/anparter er korrekt jf. SEL §§ 36-37. 

Denne vurdering må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumenterne underskrives. 

Derudover skal der udarbejdes en aktieombytningsaftale hvori beskrivelse af ombytningsforholdet, samt 

klarlæggelse af den vederlæggelse som anparterne modtager, er beskrevet. Ombytningen skal ske i 

overensstemmelse med ABL § 36 og fusionsskatteloven § 11. Senest 2 uger efter datoen for 

stiftelsesdokumenterne skal alle dokumenter som har forbindelse til aktieombytningen være indsendt til 

erhvervsstyrelsen jf. SEL § 40, stk. 1. 

Koncernetablering ved aktieombytning 

Ved en aktieombytning vil det oprindelige selskab indtræde i en sambeskatning med det erhvervende 

selskab. Dermed følger obligatorisk sambeskatning jf. SEL § 31, som konsekvens af koncernetableringen. 

Koncernetableringen opstår når der er tale om koncernforbindelse. Jf. SEL § 31 C er der koncernforbindelse 

når et selskab opnår bestemmende indflydelse over et andet. I sambeskatningen opgøres der for én samlet 
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skattepligtig indkomst som selvangives ved administrationsselskabet jf. SEL § 31, stk. 2-3. Ved indtrædelse i 

sambeskatning i et igangværende regnskabsår, vil den skattepligtige indkomst i det erhvervede selskab 

beskattes særskilt, ved opgørelser for delperioder af den skattepligtige indkomst jf. SEL § 31, stk. 3.  

Hvis der i delperioden af indkomståret opgøres et underskud, kan underskuddet alene kunne udnyttes i 

fremtidige positive indkomster fra det erhvervede selskab jf. underskudsfremførselsrækkefølgen, disse 

underskud kaldes for særunderskud.63 Administrationsselskabet er det øverste moderselskab i 

koncernstrukturen jf. SEL § 31, stk. 6. Der er yderligere krav om samme regnskabsår, hvilket betyder at det 

erhvervede selskab og det erhvervende selskab skal have samme regnskabsår jf. SEL § 10, stk. 5.  

Det nye holdingselskab som ses som det erhvervende selskab, anses for at have anskaffet aktierne i det 

oprindelige selskab på tidspunktet for den aktuelle aktieombytning. Den værdi der var ved erhvervelsen af 

aktier/anparterne, vil dermed være værdien som opgøres i forbindelse med ombytningen. Den oprindelige 

ejer af det erhvervede selskabs, vil derfor nu være den gældende ejer af aktier/anparter i holdingselskabet.  

Aktieombytning af Willum ApS 

Ved aktieombytning i Willum ApS antages det, at Peter har et ønske om at stifte et holdingselskab, 

hvorefter han kan sælge driftsselskabet senere hen til Rikke og Christoffer. Der kan derfor stiftes et 

holdingselskab i forbindelse med aktieombytningen, så der nu vil være Willum Holding ApS, som kommer til 

at være moderselskab for Willum ApS. Det forudsættes, at Peter stifter Willum Holding ApS i forbindelse 

med aktieombytningen med det formål at sælge holdingselskabet videre til Rikke og Christoffer om 3 år, 

når holdingkravet er opfyldt. Hvorvidt der skal ske en skattepligtig eller skattefri aktieombytning, skal det 

vurderes ud fra den værdistigning eller rettere avance, som Peter jf. handelsværdien af selskabet på kr. 

1.233.800 pr. 31/12 2020 står til.  

Den skattepligtige avance for Peter udgør handelsværdien fratrukket anpartskapitalen (1.233.800-125.000) 

= kr. 1.108.800.  

Heraf vil beskatningen af anpartssalg være aktieindkomst jf. ligningsloven § 16A og udgøre: 

27 % kr. 14.931 = (55.300*0,27) 

42 % kr. 442.470 = (1108800-55300) * 0,42 

I alt kr. 457.401 

 
63 Juridisk vejledning. C.D.3.1.4.3.2 
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Da Peter ikke er gift, har han ikke mulighed for at anvende eventuel ægtefældes bundgrænse jf. PSL § 8a 

stk. 4. Eftersom der vil være skattepligtig aktieavance på afståelsestidspunktet ved den skattepligtige 

aktieombytning, vurderes det, at det vil være bedre at gøre brug af skattefri aktieombytning.  

Dermed vælges at foretage en skattefri aktieombytning i forbindelse med generationsskiftet. På denne 

måde kan Peter stifte et holdingselskab og om 3 år sælge det videre til sine børn. Skattefri aktieombytning 

kan ske ved, at Peter ansøger SKAT om tilladelse, eller han kan foretage en aktieombytning uden tilladelse. 

Ved at ansøge SKAT vil Peter have mulighed for, at kunne sælge anparterne. 

Willum Holding ApS - Balance (EFTER NEDSÆTTELSE AF KAPITALKRAV) 

   
Aktiver: 

  
Anparter i Willum Aps 1.233.800 

Aktiver i alt   1.233.800 

Passiver: 
  

Anpartskapital 
 

40.000 

Overkus 
 

1.193.800 

Passiver i alt   1.233.800 

(Figur 8) 

I figur 8 er der udarbejdet balance for modtagende selskab ved brug af aktieombytning med skattemæssig 

succession. Opgørelsen viser åbningsbalancen for det nystiftede holdingselskab med en bunden 

anpartskapital på kr. 40.000 jf. SEL § 4, stk. 2. Eftersom der indskydes aktier i form af ikke kontanter er der 

tale om overkurs, som udgør den andel af kapitalen, som ikke skal bindes. I forbindelse med indskudte 

anparter i Willum ApS, er hele overkursen indbetalt jf. SEL § 33. Overkursen ses som fri egenkapital, og kan 

disponeres frit efter beslutninger truffet på generalforsamlingen jf. SEL § 180. Ved en 

aktieombytningsaftale vil der fremgå sælger (Willum ApS), og køber (Willum Holding ApS) samt 

ombytningsforholdet mellem de fysiske og juridiske personer.  

Ombytningsforhold 
  

Vederlaget for overdragende anparter udgør  1.233.800 

   
Peter vederlægges med nom. Anparter 40.000 

- til kurs (1.233.800/40.000)*100 3085 

Samlet vederlæggelse i anparter til kursværdi 1.233.800 

(Figur 9) 
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Ombytningsforholdet fremgår af figur 9. Aktieombytningen vil nu være gennemført i overensstemmelse 

med lovgivers krav om vederlæggelse jf. ABL § 36, stk. 2.  

Konklusion og vurdering 

Ved brug af denne model vil Peter kunne slippe for at betale skat ved aktieombytningen således, at Willum 

Holding ApS nu overtager ejerskab over Willum ApS. Dernæst vil Peter kunne beholde holdingselskabet i 3 

år, og dernæst sælge Willum ApS skattefrit til Rikke og Christoffer, antaget at de i mellemtiden, har stiftet 

hver deres holdingselskab i mellemtiden. Når Peter skal sælge Willum ApS skattefrit til Rikke og Christoffers 

holdingselskaber, vil det blive på en ny værdiansættelse, der skal udarbejdes om 3 år når holdingkravet for 

Peter er opfyldt.  

I denne forbindelse vil Peter kunne sælge Willum ApS skattefrit, og Christoffer og Rikke vil med deres 

holdingselskaber købe selskabet, og dermed sparer Peter beskatningen da salg i selskaber ofte er 

skattefrit.64 Dernæst vil Rikke og Christoffer kunne gå ud og låne til anskaffelsessummen enten ved at låne 

hos eksterne, eller muligvis låne hos Peter skulle han have likviditeten til dette. Der vil være mulighed for, 

at Peter låner pengene til Rikke og Christoffer via gældsbrev.  

Den bedste måde hvorpå Rikke og Christoffer dernæst kan afdrage på gælden ville være ved, at gøre brug 

af udloddet udbytte fra Willum ApS op til deres holdingselskaber som i dette tilfælde er skattefrit. På denne 

måde kan de afdrage på gælden med midler, hvor de ikke har betalt personlig skat af.  

Peter ville i dette tilfælde opnå en større likviditet i sit holdingselskab i forbindelse med modtagelse af 

salgssummen for Willum ApS. Han vil i den nærmere fremtid derfor skulle beskattes af det udbytte han 

måtte udlodde fra sit holdingselskab.  

Ulemperne ved denne model er, at der er et stort behov for rådgivningsassistance, som følge af tidligere 

nævnt behov for planlægning, værdiansættelse og indberetning til SKAT. Der vil i denne model skulle stiftes 

endnu 2 holdingselskaber for hver Rikke og Christoffer, hvor der skulle opnås en likviditet til enten at kunne 

købe Willum ApS med egne penge eller muligheden for at låne penge til dette. Endnu en ulempe er, at der 

ved stiftelse af selskaberne vil skulle findes likviditet i form af kr. 40.000 til anpartskapitalen. 

Denne model er derfor gunstig, hvis alle parter har mulighed for at vente, da det ikke er muligt at gøre brug 

af denne løsning i et ”her og nu” generationsskifte. Denne mulighed vil være den mest optimale 

skattemæssigt og fordelagtig for alle parter. Dog er man nødt til at se på de bløde værdier i form af, at 

Christoffer ikke er særlig gammel endnu, og derfor muligvis gerne vil i gang nu og her. I forhold til Peter vil 

 
64 Saxis.dk – Beskatning af salgssum ved virksomhedsoverdragelser 
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det også være nødvendigt, at sikre at Peter er klar til at overlade selskabet til børnene allerede, og sikre at 

han ikke ønsker en mere langsigtet overgang. Ved valg af denne model vil der være Peter have den fordel, 

at der vil gå tre år, før han vil kunne sælge aktiviteten videre, og derfor vil han have de tre år til at modne 

Christoffer i en retning han ønsker.  

Valg af generationsskiftemodel 

I de foregående afsnit blev der opstillet 3 forskellige generationsskiftemodeller med forskellige 

karakteristika. I første model blev det beskrevet, hvorledes dette kunne gøres ved brug af overdragelse af 

anparter med succession. Anden model belyste, hvorledes et generationsskifte kunne foregå med salg af 

anparter som person (uden succession), og til slut blev det belyst, hvorledes en aktieombytning var mulig at 

anvende.  

Ved første model er der tale om, at generationsskiftet sker med succession. På denne måde vil det kun 

være Rikke og Christoffer, som bliver beskattet af den gavesum, som Peter giver i forbindelse med 

overdragelsen af selskabet. Her vil det koste Rikke og Christoffer kr. 138.415 i skat. Dette skyldes, at 

selskabet overdrages som gave, og den beskattede gavesum som Peter giver er i alt kr. 989.864. 

Ved anden model er der tale om et salg som person, hvor Peter vil skulle beskattes af den aktieavance, som 

han opnår ved salget af selskabet. Peter vil derfor skulle betale skat på kr. 457.401 af den afståelsessum. I 

denne model vil Rikke og Christoffer skulle ud og finde kr. 1.233.800, da dette ville være den sum de skal 

betale for selskabet.  

Ved sidste model gøres brug af aktieombytning. På denne måde kan Peter lave en skattefri aktieombytning, 

og dermed stifte et holdingselskab, som nu er moderselskab til Willum ApS. Ved denne metode er det 

nødvendigt, at man har længere tid, da der er holdingkravet, som gør at Peter skal eje holdingselskabet, og 

ikke må sælge aktiviteten videre før efter 3 år. Ved denne model vil Rikke og Christoffer efter 3 år, med 

deres egne nystiftede holdingselskaber, kunne købe Willum ApS skattefrit for Peter. Hvorledes de finder 

pengene, til anskaffelsessummen for Willum ApS ville kunne gøres både ved at låne pengene af 

kreditinstitutter eller muligvis låne pengene af Peter.  

Hvilken model der er mest favorabel for de forskellige generationer, skal baseres ud fra hvilke ønsker de 

alle har, og kan blive enige om. Er der behov for at lave et generationsskifte med det samme, vil modellen 

om overdragelse med succession ofte være den mest fordelagtige. Dog skal man som rådgiver fortælle, at 

selvom modellen med stiftelse af holdingselskab i forbindelse med aktieombytning er en dyr model, vil den 

kunne spare alle parter for en del skat, hvis de har muligheden for, at vente nogle år med at udfører 

generationsskiftet.  
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Set fra et rådgiverssynspunkt vil det være mest fordelagtigt for de involverede parter at vælge 

aktieombytningen, da der ikke er nogen indikation på, at hverken Peter eller hans børn har behov for at 

generationsskiftet sker med det samme. Derfor vil modellen med aktieombytning være den model, der vil 

blive anbefalet, som mest fordelagtig således de kan vente de 3 år det kræver.  

Konklusion 

Generationsskifte er en virksomhedsoverdragelse, der både kan ske til familiemedlemmer men også til 

nærtstående medarbejdere. Et generationsskifte omhandler overgangen af virksomheden enten ved gave, 

salg eller arv, og disse har også mulighed for at kombineres. Formålet ved et generationsskifte er for de 

involverede parter at opnå så glidende en overgang som muligt, hvor alt forløber som planlagt, og uden at 

generationsskiftet nødvendigvis skal tynges af væsentlige skattekrav.  

Ved et generationsskifte er det vigtigt, at planlægningen omfatter både den ældre og den yngres 

synspunkter og ønsker. Dette gøres ved at forventningsafstemme mellem parterne og eventuelt 

ansvarsfordele den ”nye” organisation. Det er vigtigt, at virksomhedens fremtidige situation klarlægges 

gennem strategiarbejde og gennemgang af organisationen. Der er derudover også behov for strukturelle 

overvejelser, som tager udgangspunkt i budgetter, og hvordan organisationens ledelsesmæssige aspekt skal 

se ud i fremtiden. Aftalen om generationsskiftet har til formål at samle alle økonomiske aspekter og tage 

udgangspunkt i opstillede scenarier og grundige analyser. I forhold til Willum ApS vil det være mest 

hensigtsmæssigt at følge faderens ønske om en ligelig fordeling til begge børn, og derefter skabe en 

bestyrelse hvorledes de større beslutninger kan diskuteres. Det konkluderes, at der ikke forfordeles i 

forhold til overdragelse til begge børn, da de ender ud med at eje lige meget af selskabet. Da det er 

besluttet, at begge børn skal overtage samtidigt med at Peter beholder en del af medbestemmelsen ved en 

plads i bestyrelsen kan det konkluderes, at alles ønsker opfyldes. Dette sker ved, at Peter opnår sit ønske 

om, at kunne sikre selskabets fremtid imod ”dårlige” beslutninger, Rikke er sikret en fremtidig arbejdsplads, 

og Christoffer kan få lov til at stå for driften og agere den nye ”chef”.  

Ved igangsættelsen af et generationsskifte kan det være en god ide, at inddrage en rådgiver således, at 

man sikre at alle scenarier og økonomiske aspekter bliver belyst. Det er også vigtigt at inddrage en rådgiver 

i, hvilke ønsker der er til hvad det endelige generationsskifte skal indeholde, herunder 

overdragelsesaftalen, gavebrev, gældsbrev mv. Dette gøres for at sikre at Rikke og Christoffer kan overtage 

alle nuværende forpligtelser og rettigheder, der måtte finde sted i Willum ApS.  

Ved værdiansættelsen af Willum ApS er anvendt TTS-Cirkulære 2000-9 og 2000-10 fra SKAT, da der er tale 

om en virksomhed med stabile resultater og ingen immaterielle anlægsaktiver. Den samlede 



Side 71 af 81 
 

 

værdiansættelse for Willum ApS udgør kr. 1.233.800 fordelt på 125.000 anparter. 

Generationsskiftemodellerne tager udgangspunkt i en overdragelse på 100 pct. fordelt på 50 pct. til hvert 

barn. Ved et ”normalt” salg til tredjemand ville afståelsen have medført avancebeskatning for 

overdrageren. Ved brug af reglerne for succession er det muligt for overdrageren, at slippe for 

beskatningen på afståelsestidspunktet imod at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling. Ved brug af reglerne for succession i forbindelse med et generationsskifte for Willum ApS vil Rikke 

og Christoffer have en oprindelig anskaffelsessum pr. anpart kr. 1 i stedet for handelsværdien pr. anpart på 

kr. 9,87. 

Der er opstilles 3 modeller for generationsskifte med hver deres fordele og ulemper i forhold til 

likviditetstræk som følge af beskatning og selskabsstiftelse. I forhold til hvilken model der ønskes, stiger 

behovet for rådgivers assistance alt efter kompleksiteten.  

Det konkluderes at tredje model er den mest hensigtsmæssige løsning for Willum ApS, da denne giver den 

mest optimale skattemæssige lempelse. Modellen kræver, at der stiftes 3 holdingselskaber, dog stiftes det 

ene i forbindelse med aktieombytningen. Dette vil således se ud som følgende, at Peter stifter et 

holdingselskab i forbindelse med aktieombytningen, Rikke og Christoffer stifter hver deres holdingselskab 

til senere, at kunne gøre brug af ved skattefrit køb af Willum ApS. Dette skyldes at efter 3 år holdingkravet 

opfyldt vil Willum Holding ApS kunne sælge sine anparter skattefrit til Rikke og Christoffers 

holdingselskaber uden, at der skal avancebeskattes da der ejes mere end 10 pct. (datterselskabsaktier).  

Denne model konkluderes derfor at være mest optimal for alle parter ud fra den antagelse, at de har 

mulighed for at vente 3 år med at overtage Willum ApS. Ved modellen vil der være mulighed for, at Rikke 

og Christoffer i deres holdingselskaber kan låne pengene til køb af Willum ApS og derefter afdrage på den 

gæld med det udbytte de måtte udlodde fra Willum ApS op til deres holdingselskaber. På denne måde vil 

de kunne afdrage på gælden med udbyttet som de ikke har betalt skat af.  

Der vil i denne model skulle udarbejdes et aftalebrev om, at der skabes en bestyrelse for at imødekomme 

Peters ønske om, at have medbestemmelse i de store beslutninger efter overdragelsen. Dette ville gøres 

imellem de tre parter, og der kan aftales, hvorledes Peter skal modtage bestyrelseshonorar eller ej, alt efter 

om han har behov for den ekstra likviditet eller ej.  

Perspektivering 

Ved tilfælde hvor Peter ikke havde opnået en stor likviditet igennem årene kunne det have været 

interessant at undersøge, hvorledes et generationsskifte ville skulle være udarbejdet, havde Rikke og 

Christoffer ikke haft muligheden for at låne penge af Peter. I den forbindelse ville det være nødvendigt at 
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undersøge Rikke og Christoffers egen likviditet nærmere for, at finde frem til den mest hensigtsmæssige 

løsning for dem i form af at finde likviditet til at kunne overtage selskabet.  

Hvis casen var konstrueret omkring en personlig virksomhed, ville der i forhold til strukturen i 

generationsskiftet skulle være foretaget overvejelser omkring stiftelse af interessentskab, med den yngre 

og ældre generation som deltager, eller et kommanditselskab med begrænset hæftelse for nogle deltagere. 

Det ville også have været muligt at overveje at omdanne den personlige virksomhed til et kapitalselskab 

ved at anvende reglerne om virksomhedsomdannelse.  

I denne forbindelse ville der være behov for beregninger for omstruktureringen, som viser de 

skattemæssige og økonomiske aspekter i et generationsskifte i forbindelse med indtræden af den/de nye 

ejere.  

Udarbejdelsen af generationsskifte baseret på case-virksomheden kunne have set anderledes ud i tilfælde 

af, at en af Peters børn havde været umyndig, eller i et tilfælde hvor der var et ønske om, at overdrage til et 

barnebarn som på senere sigt ville kunne uddanne sig og indtræde i virksomheden. Ved sådan en opstilling 

af case-virksomheden kunne der have været overvejelser om, hvorledes strukturen i generationsskiftet så 

havde set ud.  

Der er derfor mange forskellige løsninger til planlægning, strukturering og gennemførsel af et 

generationsskifte. Valget af netop den ”rigtige” løsning skal være baseret på rimelighed mellem parterne og 

den mest optimale skatteregulering.  

  



Side 73 af 81 
 

 

Litteraturliste 

Bøger 

• Munk-Hansen, Carsten. (2017). Den juridiske løsning: Introduktion til den juridiske metode (Bd. 1). 

Jurist- og Økonomforbundets forlag. 

• Olesen, Birgitte Sølvkær. (2020) Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag 

(6. udgave, 1. oplag) 

• Serup, Michael. (2019) Generationsskifte: Omstrukturering. (3. udgave, 1. oplag) 

• Voxted, Søren. (2006) Valg der skaber viden. (1. udgave, 7 oplag) 

• Andersen, Ib. (2014) Den skinbarlige virkelighed. (5. udgave, 2. oplag) 

• Dam, Henrik. Gam, Henrik. Nielsen, Jacob Graff (2020) Grundlæggende skatteret. (13. udgave, 1. 

oplag) 

Hjemmesider 

• Boafgift. (2020, 27. November). SKAT. https://skat.dk/skat.aspx?oid=146517  

• Vækst i generationer: Der er meget at tale om endnu. Igenerationer.dk. Mads Bendix. (2019. 24. 

september) Lokaliseret d. 15. februar 2021 på https://igenerationer.dk/nyheder/vaekst-

generationer-er-meget-tale-om-endnu  

• SOWT-Analyse. Ivækst.dk (2018. 9. februar) Ivækst. Lokaliseret d. 15. februar 2021 på 

https://ivaekst.dk/vaekst/0/6/4/3/swotanalyse  

• Beierholm. Generationsskifte inden for familien. Lokaliseret d. 15. februar 2021 på 

https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/inden-

for-familien/  

• Skatteministeriet. Med finanslovforslag for 2020 gør regeringen op med urimelige særordninger og 

styrker grøn omstilling, miljø og sundhed. Lokaliseret d. 22. februar 2021 på 

https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/med-finanslovsforslag-for-2020-goer-

regeringen-op-med-urimelige-saerordninger-og-styrker-groen-omstilling-miljoe-og-sundhed/  

• Overdragelse, hvad er det? Saxis.dk – lokaliseret d. 22. februar 2021 på 

https://www.saxis.dk/blog/overdragelsesaftale-hvad-er-det/  

• L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. Folketinget. Lokaliseret 

d. 27. marts 2021 på 

https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.htm  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=146517
https://igenerationer.dk/nyheder/vaekst-generationer-er-meget-tale-om-endnu
https://igenerationer.dk/nyheder/vaekst-generationer-er-meget-tale-om-endnu
https://ivaekst.dk/vaekst/0/6/4/3/swotanalyse
https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/inden-for-familien/
https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/inden-for-familien/
https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/med-finanslovsforslag-for-2020-goer-regeringen-op-med-urimelige-saerordninger-og-styrker-groen-omstilling-miljoe-og-sundhed/
https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/med-finanslovsforslag-for-2020-goer-regeringen-op-med-urimelige-saerordninger-og-styrker-groen-omstilling-miljoe-og-sundhed/
https://www.saxis.dk/blog/overdragelsesaftale-hvad-er-det/
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l183/20161_l183_som_fremsat.htm


Side 74 af 81 
 

 

• Udregning af gaveafgift ved gave. SKAT. Lokaliseret d. 28. marts 2021 på 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842  

• Fakta og baggrund om formueskattekursen. Lokaliseret d. 30. marts 2021 på 

https://www.skm.dk/media/5927/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf  

• Finansiering. Beierholm. Lokaliseret d. 30. marts 2021 på 

https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-

raadgivning/generationsskifte/finansiering/  

• Ejer- og generationsskifte af virksomheder. Deloitte. 6. udgave. 1. oplag 2010. Lokaliseret d. 30. 

marts 2021 på 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Generationsskiftebog.pdf  

• A/B-modellen. Beierholm. Lokaliseret d. 30. marts 2021 på https://www.beierholm.dk/nyheder-

events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/ab-modellen/   

• Beskatning af salgssum ved virksomhedsoverdragelser. Saxis.dk lokaliseret d. 2. april 2021 på 

https://www.saxis.dk/blog/beskatning-salgssum-ved-virksomhedsoverdragelser/  

Cirkulærer 

• Cirkulærer 2000-9: Værdiansættelse af aktier og anparter – SKAT. Lokaliseret d. 29. marts 2021 på 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336&lang=da  

• Cirkulærer 2000-10 – Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill – SKAT. Lokaliseret d. 

29. marts 2021 på https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338&lang=da  

Domme og bekendtgørelser 

• SKM2004.173.LR – SKAT. Lokaliseret d. 30. marts 2021 på https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=205040  

• Styresignal i forbindelse med ophævelse af fomueskattekursen. SKAT. Lokaliseret d. 29. marts 2021 

på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170704  

• SKM2017.428.VLR – SKAT. Lokaliseret d. 30. marts 2021 på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2249153  

Love og lovbekendtgørelser  

• Boafgiftsloven: Lovbekendtgørelse 2015-01-12 nr. 47 om afgift af dødsboer og gaver. (2021, 1. 

Januar). Retsinformation. Lokaliseret den 25. januar 2021 på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/47  

• Selskabsskatteloven: Lovbekendtgørelse 2020-06-26 nr. 1084 selskabsskatteloven. (2021, 1. januar). 

Retsinformation. Lokaliseret d. 25. januar 2021 på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1084  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234842
https://www.skm.dk/media/5927/fakta-og-baggrund_formueskattekurs.pdf
https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/finansiering/
https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/finansiering/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Generationsskiftebog.pdf
https://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/ab-modellen/
https://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/ab-modellen/
https://www.saxis.dk/blog/beskatning-salgssum-ved-virksomhedsoverdragelser/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336&lang=da
https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338&lang=da
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=205040
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170704
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2249153
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/47
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1084


Side 75 af 81 
 

 

• Personskatteloven: Lovbekendtgørelse 2019-08-07 nr. 799 om indkomstskat for personer m.v. 

(2020, 1. juni). Retsinformation, Lokaliseret d. 14. februar 2021 på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/799  

• Aktieavancebeskatningsloven: Lovbekendtgørelse 2021-01-29 nr. 172 om den skattemæssige 

behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (2021, 1. januar). Retsinformation. 

Lokaliseret d. 14. februar 2021 på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/172  

• Kildeskatteloven: Lovbekendtgørelse 2016-01-29 nr. 117 kildeskatteloven (2021, 1. januar) 

Retsinformation. Lokaliseret d. 14. februar 2021 på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/117  

• Tinglysningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1075 af 2014-09-30 bekendtgørelsen af lov om 

tinglysning. Retsinformation.dk – Lokaliseret d. 27. februar 2021 på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1075  

• Gældsbrevsloven § 14. Danske Lov – lokaliseret d. 27. februar 2021 på 

https://danskelove.dk/g%C3%A6ldsbrevsloven/14  

• Værgemålsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 bekendtgørelsen af 

værgemålsloven. Retsinformation.dk – Lokaliseret d. 14. marts 2021 på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1015  

• Værgemålsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen nr. 1444 af 13. december 2013. Jurabibliotek.dk – 

Lokaliseret d. 14. marts 2021 på https://www.jurabibliotek.dk/view/book/9788771981254/front-

6.xml  

• Statsskatteloven § 4 litra C – Lokaliseret d. 14. marts 2021 på 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048462  

Juridiske vejledninger 

• Juridisk vejledning 2021-1, C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession. SKAT. Lokaliseret d. 14. 

marts 2021 på https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385  

• Juridisk vejledning 2021-1, C.A.6.2.1 Nedsat gave og boafgift ved overdragelse af aktier og 

virksomheder. SKAT. Lokaliseret d. 27. marts 2021 på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2250289  

• Juridisk vejledning 2021-1, C.C.3.1.5 Betingelse for anvendelse af anpartsreglerne. Arbejdsindsats. 

SKAT. Lokaliseret d. 27. marts 2021 på 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1921984&vid=217272&search=C.C.3.1.5*  

• Juridisk vejledning 2021-1, C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver. SKAT. Lokaliseret d. 27. marts 2021 på 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947450&vid=217272&search=C.A.6.2*  
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• Juridisk vejledning 2021-1, C.B.2.1.4.5.1 Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning ved 

generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der opfylde betingelserne for at kunne overdrages med 

succession. SKAT. Lokaliseret d. 30. marts på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2249370  

• Vejledning til virksomheder. Transfer Pricing; kontrollerede transksaktioner; værdiansættelse. 

SKAT. Lokaliseret d. 30. marts på https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813084  

• Juridisk vejledning. C.D.6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning. SKAT. 

Lokaliseret d. 31. marts 2021 på https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945325  

• Juridisk vejledning C.D.6.3.5 Friser for af gennemføre aktieombytning. SKAT. Lokaliseret d. 31. 

marts 2021 på https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945326  

• Juridisk vejledning C.D.3.1.4.3.2 Underskudsrækkefølgen. SKAT. Lokaliseret d. 31. marts 2021 på 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2185798  
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Bilag 1 

Regnskabsoplysninger og nøgletal           

                

      2020   2019   2018 

Omsætning   25.860   26.913   21.835 

Omkostninger til råvarer og 

hjælpematerialer -16.125   -17.655   -14.592 

Bruttofortjeneste 9.735   9.258   7.243 

Personaleomkostninger -9.255   -8.378   -6.099 

Driftsresultat 480   880   1.144 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og 

materielle anlægsaktiver -114   -116   -118 

Resultat før finansielle poster 366   764   1.026 

Finansielle indtægter 0   0   0 

Finansielle udgifter -286   -261   -219 

Resultat før skat 80   503   807 

Skat af årets resultat -18   -111   -178 

Årets resultat 62   392   629 

                

                

Driftsmidler og inventar 123   248   359 

Anlægsaktiver i alt 123   248   359 

Varebeholdninger   561   969   472 

Tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser 3.196   2.152   4.038 

Igangværende arbejder for fremmed 

regning 391   1.585   287 

Tilgodehavende selskabsskat 0   123   0 

Periodeafgrænsningsposter 126   145   179 
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Tilgodehavender   3.713   4.005   4.504 

Likvide beholdninger 609   851   607 

Omsætningsaktiver i alt 4.883   5.825   5.583 

Aktiver i alt   5.006   6.073   5.942 

                

Virksomhedskapital 125   125   125 

Overført resultat   425   745   709 

Forslået udbytte for regnskabsåret 320   320   320 

Egenkapital i alt   870   1.190   1.154 

                

Hensættelse til udskudt skat 79   237   62 

Bankgæld   735   0   1.752 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 775   1.764   1.474 

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 309   357   416 

Selskabsskat   103   0   69 

Anden gæld   2.214   2.762   1.077 

Kortfristede gældsforpligtelser 4.136   4.883   4.788 

Passiver i alt   5.006 0 6.073 0 5.942 

                

                

Bruttomargin   38%   34%   33% 

                

Overskudsgrad   2%   3%   5% 

                

Afkastningsgrad   10%   14%   19% 

                

Egenkapitals forrenting 42%   64%   89% 

                

Soliditetsgrad   17%   20%   19% 
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Bilag 2 

Goodwill beregning - Cirkulære 2000-

10       

            

  Willum ApS         

      2018 2019 2020 

  Resultat før skat   807.000 503.000 80.000 

  Reguleringer:         

  Renteindtægter (-)   0 0 0 

  Renteudgifter (+)   219.000 261.000 286.000 

  Ekstraordinære poster   0 0 0 

  Reguleret resultat   1.026.000 764.000 366.000 

  Vægtning   1 2 3 

  Vægtet resultat       1.026.000                1.528.000          1.098.000      

  Summeret vægtet resultat           3.652.000      

  Vægtet reguleret resultat (divideret med 6)            608.667      

  

Udviklingstendens, sat til 0 af skattestyrelsen i SKM2004.173.LR (ingen 

konstant vækst)                  -        

  

Vægtet reguleret resultat, efter 

udviklingstendens            608.667      

            

  Aktiver i alt           5.006.000      

  Driftsfremmede aktiver (likvider)       -             609      

  Forrentningsgrundlag           5.005.391      

3% Forretning af aktiver, kapitalafkast plus 3     -      150.162      

  Rest til forrentning af goodwill              458.505      

  Kapitaliseringsfaktor, jf. hjælpeberegning                  2,83      

  Beregnet goodwill           1.298.000      
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Bilag 3 

År 1 2 3 4 5 6 7 

        
Første led 1,0000 0,8571 0,7143 0,5714 0,4286 0,2857 0,1429 

Andet led 0,8571 0,7143 0,5714 0,4286 0,2857 0,1429 0,0000 

Sidste led 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 

Årets kapitalisering 0,8598 0,6736 0,5103 0,3675 0,2431 0,1350 0,0417 

  0,8598 0,6736 0,5103 0,3675 0,2431 0,1350 0,0417 

        
Kapitaliseringsfaktor 2,83 

      
 


