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1. Indledning 

Begrebet generationsskifte vil oftest blive forbundet med en overdragelse af en virksomhed mellem den 

nære familie, men generationsskiftet kan også sagtens ske til en tredjepart, som kan være en betroet med-

arbejder, der har været ansat i en længere årrække, og som ejeren har et godt forhold til eller en hel tredje-

mand, som virksomhedsejeren ikke nødvendigvis kender eller har tilknytning til i forvejen.1   

Ved et generationsskifte er der tale om en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed. Et generationsskifte 

kan ske på forskellige tidspunkter, og kan således ske som et generationsskifte i den ældre generations le-

vende live eller som et generationsskifte ved virksomhedsejerens død.2 Det kan altså både være planlagt eller 

opstå pludseligt.  

Det er ret almindeligt, at generationsskiftet sker når ejeren er i live, da det i de fleste tilfælde vil være mere 

hensigtsmæssig, fordi ejeren selv kan være med til at præge generationsskiftet og den videre drift af virk-

somheden.3 En beslutning om generationsskifte i levende live kan f.eks. være begrundet i, at ejeren ønsker 

at gå på pension inden for den nærmeste fremtid, og derfor vil ejeren gerne sikre sig, at dennes virksomhed 

kan fortsætte driften på bedste vis, eller at virksomhedsejeren har fået et godt tilbud ved salg af virksomhe-

den til en tredjepart. Når et generationsskifte sker inden for familien, vil ejeren i de fleste tilfælde efter et 

generationsskifte fortsat have stemmeret, men ikke have ejerandele i selskabet eller virksomheden. Den for-

henværende virksomhedsejer vil nu til dags gerne afstå virksomheden gradvist eller delvist inden ejeren går 

på pension, og derfor er planlægning af et generationsskifte en vigtig del, så overdragelsen sker efter begge 

parters ønsker og behov, og ikke skaber unødvendig økonomiske konsekvenser.4 

Såfremt generationsskiftet sker ved død, vil det ske i forbindelse med en bodeling/fordeling af arv, og dette 

resulterer i en boafgift, som pt. udgør 15 % af de overdragne værdier, når der er tale om nær familie. Når 

virksomhedsoverdragelse sker ved arv, kan det ske på to måder: uden succession og med succession. For-

skellen på med eller uden succession ligger primært i, om der pålægges skat på overdragelsestidspunktet 

eller om den udskydes til senere. Hvis generationsskiftet ikke sker inden død, bør virksomhedsejeren udar-

bejde et testamente, som beskriver, hvem der er arvemodtager af virksomheden, især hvis der er flere børn, 

da enhver arving ellers kan modsætte sig.5  

  

 
1 OSP – s. 169, l. 1-9 
2 Inden for familien - Beierholm – afsnit 2  
3 Inden for familien - Beierholm – afsnit 10 – levende live 
4 G & O – s. 15, l. 1-6 
5 Inden for familien - Beierholm – afsnit 3-8 – ved død 
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Uanset hvilken måde et generationsskifte sker, hvem det sker til og hvornår det sker, er det vigtigt, at virk-

somhedsejeren har foretaget grundige overvejelser, om bl.a. økonomiske og skattemæssige forhold. Et ge-

nerationsskifte er oftest en meget stor beslutning, som kræver god planlægning og samtidig er en længere 

proces. Det er altså ikke noget som bare sker fra den ene dag til den anden, og derfor spiller planlægningsfa-

sen en stor rolle, da der er tale om beslutninger, som berører både det personlige og det forretningsmæssige 

plan6, ligesom det ofte er forbundet med store følelser for virksomhedsejeren.  

Generationsskiftet har en meget stor betydning for virksomhedsejeren, da det oftest er ejerens livsværk, og 

derfor bør beslutningen være tænkt godt og grundigt igennem med hensyn til, hvem der skal overtage virk-

somheden, og efterfølgende skal stå i spidsen for den fortsatte drift. Et generationsskifte kan hurtigt ende 

galt, hvis det er den forkerte, som overtager virksomheden, eller at planlægningen ikke har været grundig 

nok, da det vil have konsekvenser for virksomhedens fremtidige forretning. 7 

Det er vigtigt, at virksomhedens ejer sammen med sine rådgivere får drøftet planerne grundigt, og får afdæk-

ket de konkrete generationsskiftemuligheder, hvor de får gennemgået fordele og ulemper ved de forskellige 

muligheder, og hvad valget af model vil betyde fremadrettet.  

Et generationsskifte kan ske af virksomheder drevet i personligt- og selskabsregi, og gennemførelsen af ge-

nerationsskiftet afhænger derfor af, hvilket regi virksomheden drives i. Generationsskiftet kan således gen-

nemføres på flere forskellige måder og ud fra forskellige modeller, og i den forbindelse er det vigtigt at ind-

drage bl.a. de skatte- og momsmæssige konsekvenser i vurderingen og overvejelsen omkring et generations-

skifte, da det kan have stor indflydelse på de økonomiske forhold.  

Inden et generationsskifte sættes i gang, er det derfor en rigtig god ide at vurdere behovet for den korrekte 

omstrukturering af virksomheden, i form af ændring af ejer- og virksomhedstruktur, så der ikke udløses be-

talbar skat ved afståelsen af ejerandele i virksomheden, samt balancen så vidt muligt slankes, kapitalbehov 

hos køberen minimeres, så det er muligt for køberen at opnå finansiering til erhvervelsen.8 Der vil med andre 

ord ofte være et tilpasningsbehov inden et generationsskifte kan gennemføres.  

En overdragelse af en virksomhed vil skattemæssig blive anset som salg af en virksomhed, uanset om virk-

somheden overdrages som gave eller mod betaling. Ved overdragelse til et familiemedlem eller en betroet 

medarbejder vil der være mulighed for, at der ved overdragelsen kan ske udskydelse af beskatningen.  

  

 
6 https://tvc.dk/specialer/generationsskifte/  
7 https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/  
8 https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/generationsskifte/  
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I bund og grund skal der ved et generationsskifte tages højde for, at alle involverede parter så vidt muligt får 

deres ønsker opfyldt, og deres interesse og behov tilgodeses, så den mest optimale model bliver anvendt for 

den givne virksomhed. Denne opgave er derfor skrevet med henblik på at give et overblik over de praktiske 

informationer, som kan være relevante vedrørende et generationsskifte.  

Opgaven vil være opbygget således, at jeg i afsnit 2 indleder med at redegøre for planlægningsfasen inden 

et generationsskifte påbegyndes, derefter vil jeg redegøre for udvalgte forskellige omstruktureringsmodeller 

i afsnit 3, som er relevante at overveje inden et generationsskifte gennemføres. Redegørelsen af omstruktu-

reringsmodellerne vil være opdelt, således at A/B-modellen først vil blive beskrevet under afsnit 6. Jeg vil i 

afsnit 4 redegøre for begrebet værdiansættelse, og herunder komme ind på, hvilke cirkulærer, som benyttes 

i forbindelse med værdiansættelse af virksomheden drevet i selskabsform, for herefter at benytte disse til 

min analyse af BLM Blomsterbutik ApS’ værdiansættelse i afsnit 5. Når virksomheden er værdiansat ud fra 

de senest udarbejdede årsregnskaber, vil jeg herefter foretage en analyse omkring, hvordan en aktieombyt-

ning og spaltning kan være relevant for casen, og derefter komme frem til en ny værdiansættelse efter om-

strukturering af BLM Blomsterbutik ApS i afsnit 5. I afsnit 6 vil jeg redegøre for 3 relevante måder at foretage 

et generationsskifte på, og derefter komme med en delkonklusion. Afslutningsvis vil jeg komme med 3 løs-

ningsforslag og en anbefaling til virksomhedsejeren og hendes familie i afsnit 7-8, samt komme med en kon-

klusion på hele opgave og foretage en perspektivering i afsnit 9-10. Såfremt der ønskes et mere visuelt billede 

af opbygningen og strukturen i opgaven, se næste side.  
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1.1 Opgavens opbygning set visuelt: 
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1.2 Præsentation af virksomhedscase 

I opgaven er der taget udgangspunkt i en sand case, men da jeg ikke har haft tilladelse til at bruge den sande 

case direkte, men kun har fået tilladelse til at tage udgangspunkt i den, har der været behov for at skjule den 

rigtige virksomheds identitet. Virksomhedens historie, samt årsrapporter og lignende regnskabsmæssige do-

kumenter, er derfor fortolket en lille smule.  

1.2.1 Om virksomheden 

BLM Blomsterbutik ApS er stiftet tilbage i 1930 af Bente Louise Mortensen, som er Char-

lottes mormor, og forretningen har derfor mange års erfaring i branchen. Forretningen 

beskæftiger sig med salg af buketter, sammenplantninger og lignende til både hverda-

gen, virksomheders indretning, men også til særlige begivenheder, som bryllupper, kon-

firmationer, begravelser mm. Kundekredsen er derfor bred, da virksomheden sælger 

direkte til forbrugeren, men også sælger til virksomheder, som ønsker hjælp til at deres 

blomster i mødelokaler, kontorer mv. hele tiden holdes pæne. Selskabet har nu i alt fire 

blomsterbutikker i landet, som er beliggende på Sjælland omkring Storkøbenhavn. Sel-

skabet har allerede skiftet generation to gange, hvor Charlotte så er 3. generation.  

Koncernstrukturen ser således ud nu: 

1.2.2 Virksomhedens ejer og familie 

Charlotte startede i forretningen tilbage i 1985, som blomsterbinder på fuldtid, og overtog efterfølgende 

forretningen fra sin far, Børge Mortensen, tilbage i 2002, og har i den forbindelse ført virksomheden videre 

indtil nu. Charlotte har kun et barn, nemlig datteren Sofie.  

Charlotte er nu nået op i en alder, hvor ønsket om pension vil være aktuelt om få år, og har derfor kontaktet 

sin revisor for at høre om mulighederne ift. et eventuelt generationsskifte til hendes datter Sofie, da hun 

ønsker, at virksomheden skal føres videre i familien. 

Sofie har siden hun var lille været en del af forretning, og har derfor indgående kendskab til virksomhedens 

rutiner, medarbejdere og omverden.  

Sofie ønsker derfor også at overtage sin mors plads, når hun på et tidspunkt vælger at gå på pension.  

Da Sofie er Charlottes eneste barn, vil der ikke være behov for at tage hensyn til andre børn, som eventuelt 

skulle kompenseres for den gave, som Sofie vil modtage i forbindelse med overdragelsen af virksomheden.  
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1.2.3 Ejerens ønsker for virksomhedens fremtid 

Charlotte ønsker i forbindelse med generationsskiftet at afstå virksomheden gradvist, og vil derfor gerne have 

god tid til at foretage generationsskiftet således, at der ikke skal opstå splid eller økonomiske udfordringer 

for både overdrager og overtager, og at hun samtidig er sikret økonomisk, når hun skal nyde sit otium, når 

den tid kommer. Derudover ønsker hende og hendes mand ikke at afstå noget af deres formue allerede nu, 

hvilket der også skal tages højde for, når generationsskifte skal gennemføres.  

1.2.4 Virksomhedens økonomiske forhold 

BLM Blomsterbutik ApS har siden stiftelsen haft en positiv udvikling, og generer overskud fra år til år, hvilket 

resultere i, at selskabet har en solid egenkapital. I henhold til årsrapporten for 2019 har selskabet genereret 

et overskud på t.kr. 676 efter skat, og havde pr. 31. december 2019 en egenkapital på t.kr. 2.530. Selskabets 

regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december 2019. Omsætningen har de seneste år ligget mellem 6-8 mio. 

med et vareforbrug på omkring 3-4 mio., som giver et dækningsbidrag på omkring 4-5 mio., hvilket er med 

til at sikre en høj dækningsgrad på 50-60 % årligt.  

1.3 Problemformulering 

Hvorledes gennemføres et generationsskifte af BLM Blomsterbutik ApS til Charlottes datter mest hensigts-

mæssigt og optimalt fra et skatteperspektiv, under hensyntagen til deres individuelle ønsker og behov såle-

des, at overdragelsen vil tilgodese både mor og datter, og ikke vil skabe unødvendig splid i familien? 

1.4 Undersøgelsesspørgsmål 

Ved hjælp af nedenstående undersøgelsesspørgsmål vil jeg igennem min opgave sørge for at svare på min 

problemformulering, samt casens problemstillinger.  

 Hvilke overvejelser bør indgå i forbindelse med planlægningen og udførelsen af et generationsskifte 

mellem Charlotte og hendes datter? 

 Hvilke omstruktureringsmodeller vil være mest hensigtsmæssige i forbindelse med et generations-

skifte fra den ene generation til den anden med henblik på de skatteretlige og selskabsretlige regler? 

 Hvordan skal BLM Blomsterbutik ApS værdiansættes, når der er tale om en handel mellem nærtstå-

ende parter? 

 Hvilke modeller for generationsskifte findes, og hvilke vil være mest oplagte at anvende for BLM 

Blomsterbutik ApS? 

 Hvilke skattemæssige konsekvenser vil være forbundet med et generationsskifte, og hvilke finansie-

ringsmuligheder vil der være for henholdsvis overdrageren og erhververen? 
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Besvarelsen af ovenstående spørgsmål vil tage udgangspunkt i den case virksomhed, som er valgt til opgaven, 

og vil i den forbindelse resultere i en konklusion, hvor jeg vil give mine anbefalinger til virksomhedens ejer 

ift., hvilken konkret løsning, der vil være mest hensigtsmæssig for lige præcis denne konkrete virksomhed og 

dennes familieforhold.  

1.5 Afgrænsning 

I denne opgave tages der udgangspunkt i, BLM Blomsterbutik ApS, som er et anpartsselskab, hvor ejeren 

samtidig også er direktøren. Opgaven afgrænser sig derfor fra personligt ejede virksomheder, og det vil i den 

forbindelse ikke være relevant at beskrive teori omkring omdannelse af personlig virksomhed inden et even-

tuelt generationsskifte, dog vil noget af teorien i opgaven kunne overføres til et generationsskifte af en per-

sonlig virksomhed alligevel, da dele af processen vil dække både personligt ejede virksomheder og selskaber.  

Herudover vil der i opgaven kun tages udgangspunkt i en virksomhed, som er fuldt skattepligtig til Danmark, 

og det samme gælder for både virksomhedsejer og erhverver, der begge også er bosat i Danmark og er fuldt 

skattepligtige hertil. 

BLM Blomsterbutik ApS er en familiejet virksomhed, hvor virksomhedens ejer ønsker at overdrage virksom-

heden til sit ene barn. Derfor vil der ske afgrænsning ift. generationsskifte med personer, som ikke er fuldt 

skattepligtige til Danmark, samt til medarbejdere eller tredjemand, da dette ikke er tilfældet i den forelig-

gende case.  

Finansieringsmuligheder vil ligeledes blive begrænset berørt, hvor mit fokus kun vil være på skattemæssige 

forhold ved finansiering mellem interesseforbundne parter.  

Eftersom, at BLM Blomsterbutik ApS er en mindre virksomhed og derfor simpel, vil jeg i opgaven afgrænse 

mig fra, at jeg i forbindelse med redegørelsen omkring værdiansættelse af goodwill, kun kort vil komme ind 

på Transfer Pricing vejledningen, herunder de tre metoder, da der kan argumenteres for, at TSS Cirkulære 

2000-10 kan benyttes for denne case.  

I opgaven vil jeg komme ind på de udfordringer og problemstillinger, som en virksomhedsejer vil blive udsat 

for at skulle tage stilling til i forbindelse med planlægnings- omstrukturerings- og udførelsesfasen, når der 

samtidig skal tages højde for deres ønsker og behov.  

I den indledende fase er det vigtig, at der foretages grundige overvejelser og analyser inden generationsskif-

tet igangsættes. Eftersom at ejeren i dette tilfælde allerede har været en del af overvejelserne igennem, og 

nærmere bare skal have rådgivning omkring mulighederne og processen i det hele taget, vurderer jeg, at der 

kun er behov for at lave en kort beskrivelse af de bløde værdier, såsom ejernes individuelle ønsker, og der-

efter mere lægge fokus på, at behandle og beskrive de forskellige omstrukturerings- og 
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generationsskiftemodeller, således at overdrager og erhverver kan få den bedste rådgivning og vejledning 

omkring de mest hensigtsmæssige modeller. Omstruktureringsmodellen fusion og tilførsel af aktiver vil der-

for ikke være omtalt i opgaven, og der afgrænses dermed for teori om disse modeller, da de ikke vurderes at 

være relevante for den valgte case.   

Opgaven behandler udvalgte generationsskiftemodeller, herunder A/B-modellen. I relation til A/B-modellen 

skal det bemærkes, at Skattestyrelsens nye praksis om indregning af gevinstmulighed, der er trådt i kraft 28. 

februar 2021, alene vil blive berørt kort, da det foreliggende generationsskifte er gennemført før denne dato. 

Derudover vil generationsskiftet i denne virksomhedscase foregå, mens virksomhedsejeren er i levende live, 

og fordi at generationsskiftet foretages på baggrund af, at overdrageren forbereder sig på at gå på pension, 

vil opgaven således afgrænse sig fra behandling af generationsskifte ved dødsbo, og denne del vil derfor være 

udeladt. 

Til slut vil jeg afgrænse opgaven fra moms- og afgiftsmæssige udfordringer, samt andre juridiske forhold, 

således at opgavens formål er i fokus, og at opgaven holdes så simpel som muligt.  

1.6 Kildekritik 

Til besvarelsen af opgaven vil der udelukkende blive benyttet sekundære datakilder, som vil bestå af både 

primære og sekundære kilder.  

De primære kilder vil bestå af love og afgørelser, samt cirkulærer fra Skattestyrelsen. Disse kilder vil være 

indhentet direkte fra, hvor kilden har sit ophav, og vil derfor ikke være fortolket, og der vurderes derfor at 

være tale om kilder med høj grad af reliabilitet.  

Årsrapporter og lignende regnskabsmæssige dokumenter vil være fortolket en lille smule, for at skjule den 

direkte virksomhed, da jeg har kun har fået lov til at tage udgangspunkt i casen, men ikke har fået lov til at 

benytte sagen direkte.  

De sekundære kilder vil bestå af undervisningsmateriale, artikler, lærebøger og andre relevante fagbøger, 

hvor forfatteren vurderes at have den rette faglige baggrund og nødvendige kompetencer.  

Kilderne er gennemgået for gyldighed og relevans, og vil i opgaven blive benyttet som led i fortolkningen af 

de anvendte teorier. 

1.7 Metodevalg 

I denne opgave vil jeg behandle, beskrive og analysere de problemstillinger, som er forbundet med et gene-

rationsskifte, herunder komme ind på de personlige og skattemæssige overvejelser, som der skal tages højde 

for i vores case virksomhed BLM Blomsterbutik ApS. I opgaven vil jeg forsøge at beskrive og behandle 
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udvalgte forskellige omstruktureringsmuligheder, og udvalgte generationsskiftemodeller, og komme ind på, 

hvilke der vil være mest hensigtsmæssige for både virksomhedsejer og den kommende ejer i forbindelse med 

et generationsskifte.  

Der er i denne case tale om overdragelse mellem nærtstående parter, hvorfor teori om værdiansættelse af 

virksomheden, omstruktureringsmodeller og generationsskiftemodeller, vil være relevante at komme ind på 

i opgaven. Relevante og udvalgte modeller og teorier bliver gennemgået i henhold til gældende love og be-

stemmelser, bestemt af myndighederne.  

Opgaven vil tage udgangspunkt i min virksomhedscase, og i den forbindelse vil jeg undersøge de forskellige 

muligheder, som virksomheden kan stå overfor i forbindelse med et kommende generationsskifte, som vil 

være relevante, når generationsskiftet skal planlægges og til sidst skal udføres i praksis. I den forbindelse vil 

jeg med opgaven skabe et overblik over, hvilke processer, som der skal igangsættes og foretages, både før, 

under og efter generationsskiftet.    

Teorigennemgangen vil i opgaven blive fuldt op med analyse ift. min case virksomhed, således at det vil give 

en bedre forståelse for opgavens målgruppe, ved at se den gennemgående teori blive anvendt på den ud-

valgte case.  

1.8 Målgruppe 

Formålet med opgaven er at skabe et godt overblik, og samtidig give den relevante information omkring de 

forhold og processer, som der er behov for i forbindelse med et generationsskifte.  

Den primære målgruppe for denne opgave er først og fremmest virksomhedsejere og andre som overvejer 

at gennemføre et generationsskifte i nærmeste fremtid, det vil sige dem, som har til hensigt at overdrage 

deres virksomhed til næste generation eller tredjepart.  

Derudover vil opgaven også kunne være relevant for studerende, hvor der på studiet, er fag som skatteret 

eller erhvervsbeskatning, som en del af pensum.  

2. Planlægningsfasen 

Som nævnt ovenfor i indledningen, er det vigtigt at begynde planlægningen af et generationsskifte så tidligt 

som muligt, da det kræver mange overvejelser og forberedelse inden generationsskiftet sættes i gang. God 

planlægning er nøglen til, at overdragelsen af et selskab sker på bedste vis og uden ubehagelige overraskelser 

i forbindelse med overgangen fra, overdrager til erhverver, samt at generationsskiftet bliver overdraget til 

den rette, og ikke ender med at gå galt til sidst.  
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I planlægningsfasen er der forskellige forhold, som er vigtige at have med i overvejelserne, nedenfor er nogle 

eksempler:9  

 Hvem skal overtage virksomheden? 

 Hvordan påvirkes familien? 

 Hvilken tidshorisont ønskes? 

 Hvordan skal fordelingen af stemmerettigheder og ejerandele være? 

 Hvordan er overdragerens/erhververens økonomiske situation? 

 Hvilke finansieringsmuligheder er der? 

 Skal visse aktiver, f.eks. bygninger, holdes uden for generationsskiftet? 

Overordnet indeholder et generationsskifte to overordnede aspekter: (i) De strategiske overvejelser, som er 

de bløde værdier i form af ønsker og behov, som virksomhedsejeren og familien gerne vil have opfyldt, og så 

er der (ii) de tekniske overvejelser, som er dem, der betegnes som værende de hårde værdier. Det kan være 

de skattemæssige, finansielle og juridiske dele af generationsskiftet. De mest håndgribelige værdier er de 

hårde værdier, da alt dette kan beregnes, og derfor er nemmere at vurdere, hvorimod de bløde måske ikke 

direkte er til at beregne på.10  

Ved et generationsskifte er det altid meget vigtigt at tage hensyn til, at det bliver gennemført på den mest 

hensigtsmæssige måde, og at der samtidig tages højde for alle værdier. Det er vigtigt, at de bløde værdier 

ikke bliver glemt i processen, og at der helst skal være et fælles mål med overdragelsen samtidig med, at det 

skal stå klart, hvordan virksomheden skal føres videre fremadrettet, når virksomheden har skiftet hænder.  

2.1 Bløde værdier 

Som nævnt er de bløde værdier de strategiske overvejelser, som skal afspejle de implicerede parters ønsker 

og forventninger til et kommende generationsskifte. 

En vigtig del i forbindelse med rådgivningen af et generationsskifte er, at den pågældende rådgiver har et 

bredt og dybt kendskab til virksomhedens ejer, kommende erhverver, medarbejdere, bank og andre interes-

senter, samt advokat og andre rådgivere, for at kunne skabe det bedste indblik i virksomhedens økonomiske 

stilling og dennes strategier. For at afdække denne del benyttes nedenstående modeller til at analysere virk-

somhedens bløde værdier: 

 Interne forhold, som værdikæde- og regnskabsanalyse 

 Eksterne forhold, som PEST(EL), Porter-5-Forces 

 
9 Teorihæfte, Erhvervsbeskatning, 2020 - Aspiri 
10 Generationsskiftebog – Deloitte - side 10-12 
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 Opsummering i form af en SWOT-analyse 

2.1.1 Virksomhedsanalyse og forretningsmæssig position: 

Ud fra ovenstående modeller vil det være muligt at foretage en analyse af både virksomhedens eksterne og 

interne faktorer, da begge dele vil påvirke virksomheden, men på hver deres måde. Bagefter vil det være 

muligt at kunne finde frem til virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler i form af en SWOT-

analyse. 

De interne faktorer er dem, der påvirker virksomheden indefra, og som ledelsen selv har indflydelse på, og 

er i stand til styre og evt. ændre på eller tilpasse undervejs. I værdikæden finder virksomhedens ledelse ud 

af, hvor i virksomheden, de skaber mest værdi for virksomhedens kunder.  

Her kan ledelsen både se på støtte aktiviteter, som f.eks. virksomhedens infrastruktur, menneskelige res-

sourcer og indkøb, og de primære aktiviteter, som f.eks. produktion, marketing, salg og service, og i relation 

hertil finde frem til, hvor de er bedst og, hvor det kunne være relevant at forbedre sig.  

For en blomsterbutik vil det især være vigtigt, at indkøb af blomster mv. sker til en fordelagtig pris, fordi de 

så ved videresalg til kunderne kan opnå en god fortjeneste. Derudover spiller de menneskelige ressourcer en 

stor rolle, da det er medarbejderne, som skal holdes opdateret på nye måder f.eks. at binde buketter på, og 

samtidig er det også dem, der har den direkte kontakt med kunden i forbindelse med salget, og her vægter 

en god service meget højt for at give kunderne en god oplevelse.  

Alle dele i værdikæden skal i sidste ende være med til at give gode resultater, og dermed pæne nøgletal i 

forbindelse med regnskabsanalysen, og på den måde vil ledelsen kunne se, om de klarer sig godt eller om 

der er aktiviteter, som skal ændres så resultatet forbedres.  

Derfor er det også relevant, at det er den rette, som kommer til at lede virksomheden fremadrettet, da virk-

somhedens fremtidige succes vil være på spil, og da BLM Blomsterbutik ApS allerede klarer sig rigtig godt på 

markedet, og fra år til år skaber flotte overskud, jf. bilag 1, årsrapport for 2019, vil virksomheden være af-

hængig af den fremtidige leders evner.  

De eksterne faktorer er dem, som virksomheden bliver påvirket af udefra, og som ledelsen ikke direkte er 

herre over, men hvis virksomhedens ledelse har en klar forståelse for omverdenen, vil virksomheden bedre 

kunne klare sig i branchen, og dermed også have mulighed for at tilpasse sig udviklingen udefra. Det kan være 

politiske-, økonomiske-, kulturelle- og sociale-, miljømæssige- og lovmæssige forhold, som kan have indvirk-

ning på, hvordan driften skal foregå i virksomheden, samt omkring, hvem er kunden og hvilke leverandører, 

potentielle indtrængere på markedet og substituerende produkter, der findes på markedet, som kan være 
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en trussel mod virksomheden, hvilken forhandlingsstyrke har de forskellige, og i sidste ende give en vurdering 

af, hvor stærk en position virksomheden har i branchen.  

Begge faktorer vil derfor være med til at skabe en grundlæggende forståelse for virksomheden.  

Ud fra ovenstående modeller vil det være muligt for virksomheden at få et godt overblik over virksomhedens 

interne og eksterne forhold, og den vej igennem blive mere bevidst om virksomhedens strategi, som vil ende 

ud i det rette beslutningsgrundlag til brug for det kommende generationsskifte.  

2.1.2 Hvem skal overtage virksomheden, og hvordan påvirkes familien? 

Virksomhedsejeren skal i første omgang vurdere, om overdragelse kan ske inden for familien eller om den 

skal sælges til en anden part. Den bedste køber vil som udgangspunkt altid være den, som vil overtage virk-

somheden til den bedste pris og på de mest attraktive vilkår. Derudover skal det overvejes, om virksomheden 

skal overdrages på en gang eller gradvist, og det samme gælder for salgssummen.  

I de fleste tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at overdrage virksomheden til parter, som allerede står eje-

ren nært. Det kan for erhververen derfor være relevant, at overdragelsen sker til et familiemedlem, som kan 

være ejerens børn, eller andre indenfor den nærmeste personkreds, som ønsker at overtage virksomheden 

efter ejeren. Er der flere børn i familien er det vigtigt, at der sker ligedeling mellem dem alle, i relation til den 

gave, som det erhvervende barn får i forbindelse med overdragelse, så der ikke opstår konflikter i denne 

forbindelse. Dog kan det f.eks. også ske til en nær medarbejder, der allerede har et godt kendskab til virk-

somhedens normale rutiner og kunder, eller eksterne købere, som har aktivitet inden for samme branche 

eller er komplementære11, men overdragelser til fremmede hænder kan godt skabe splid i familien, da børn 

mv. kan komme til at føle sig snydt.  

2.1.3 Hvilken tidshorisont ønskes, og hvordan skal fordelingen af ejerandele og stemmerettigheder se ud? 

I den omhandlende virksomhedscase skal overdrageren tænke grundigt over, hvordan hendes økonomiske 

situation er samtidig med, at der skal tages hensyn til, om hun er klar til at gå på pension, og i den forbindelse 

overveje om hun vil gå på pension straks, eller om det skal ske gradvist over nogle år, og i den forbindelse 

overveje om hun fortsat vil have bestemmende indflydelse eller vil være passiv efter, at overdragelsen af 

virksomheden er sket.  

Hvis ejeren f.eks. ikke direkte går på pension, men stadig vil tage del i virksomheden, er det relevant at se på 

fordelingen af ejerandele og stemmerettigheder, da overdrageren muligvis gerne vil fortsætte med at have 

 
11 Generationsskiftebog – Deloitte - side 26 
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indflydelse på virksomhedens drift, selvom hun ikke længere ejer så stor en del af virksomheden længere, 

når den er overdraget til datteren. 

Oftest ser man, at overdrageren kommer til at have 100 % af stemmerettighederne i et selskab, men kun vil 

eje en minimal del, som f.eks. 5-10 % af virksomhedens aktiekapital, derimod vil erhververen have ejerandel 

af aktiekapitalen på 90-95 % af virksomheden, men 0-5 % af stemmerettigheder. På den måde vil overdrage-

ren bibeholde den bestemmende indflydelse i de sidste år, inden ejeren til sidst går på pension, mens indtje-

ning tilfalder køberen.  

2.2 Hårde værdier 

Som nævnt ovenfor vedrører de hårde værdier primært de skattemæssige, finansielle og juridiske overvejel-

ser og beregninger, der skal foretages ved et generationsskifte. Fokus vil her være på, at generationsskiftet 

skal gøres så rentabelt som muligt for både sælger/overdrageren og køber/erhververen.  

Der skal derfor tages højde for faktorer som bl.a. en eventuel latent og udskudt skat, finansieringen fra køber, 

og den økonomiske situation fremadrettet for de implicerede parter.  

Indledningsvis skal der foretages en værdiansættelse af virksomheden, som kan lægges til grund for de øko-

nomiske overvejelser og konsekvenser i relation til overdragelsen af virksomheden. Dette skal gøres for at 

finde frem til virksomhedens værdi, altså den købspris, som erhververen skal betale eller modtage i form af 

en gave afhængigt af, hvordan det passer bedst for de implicerede parter. Værdiansættelse af en virksomhed 

og selve case virksomheden vil blive gennemgået senere i opgaven.  

2.2.1 Hvordan er overdragerens/erhververens økonomiske situation, og hvilke finansieringsmuligheder er 

der? 

Det økonomiske perspektiv skal tages i betragtning samtidig med, at der skal tages hensyn til overdrageren 

og familiens ønsker og behov iht. den planlagte tidshorisont. Overvejelser omkring finansiering afhænger af, 

om salget sker inden eller uden for familien. Idet overdragelsen i den valgte case sker til nærtstående, vil det 

være mest relevant at se på de finansieringsmuligheder, som der er mulige her, og ikke lige så vigtigt at se på 

finansiering i relation til salg til parter uden for familien som beskrevet jf. afsnit 1.5.  

For overdrager og erhverver er det vigtigt at lave en forventningsafstemning, således at begge parter bliver 

tilgodeset økonomisk. Når handlen sker mellem familiemedlemmer, spiller gevinsten ved salget af virksom-

heden nødvendigvis ikke den største rolle for overdrageren. For at erhververen har mulighed for at finansiere 

afståelsessummen, og virksomhedens ejer samtidig kan få indfriet sine økonomiske ønsker, når hun træder 

af og går på pension, vil nogen kunne fristes til at foretage en lav værdiansættelse, således at ingen af par-

terne påvirkes negativt af det kommende generationsskifte.  
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Derfor ses det, at handelsværdien ansættes lavere for at kompensere for de økonomiske ønsker og behov, 

hvilket er en af grundene til, at der imidlertid gælder et krav om, at overdragelse mellem interesseforbundne 

parter skal ske til handelsværdi, det vil sige til den pris en tredjemand vil betale.  

Selve værdiansættelsen kan være kompliceret, og der er altid en risiko for, at den ikke godkendes af skatte-

myndighederne, hvis den ikke svarer til handelsværdien. Dette resulterer i, at prisen forhøjes til en anden 

handelspris, som skattemyndighederne skønner, er den rette. Det medfører, at beskatningen ved afhændel-

sen øges hos sælgeren, og der samtidig også sker en forhøjelse af afgifter/beskatning hos modtageren, og 

dette vil man så vidt gerne undgå.  

Finansieringen kan ske på flere måder, i form af sælgers penge, herunder en kapitalnedsættelse med de 

penge, der er til stede i virksomheden, såfremt der er tale om et selskab, med købers penge, med lånte penge 

eller ved en kombination af ovenstående. I de tilfælde, hvor køber ikke har mulighed for at erlægge en kon-

tantbetaling, kan der f.eks. udarbejdes et gældsbrev, der kan afdrages på over en årrække og som forrentes 

efter markedsmæssige vilkår. Denne vurdering afhænger af, hvem der lånes til, og deres betalingsevne og 

sikkerhed. Renten skal gerne svare til, hvad tredjemand ville betale eller hvad der ville være muligt at opnå 

ved lån i banken.12 Derudover kan der oprettes et anfordringslån, denne form for lån kan enten være rentefrit 

eller med en meget lav rente, men med denne rentefordel betyder det også, at lånet kan opsiges eller kredi-

tor kan kræve betaling inden for en meget kort frist på kun 14 dage.13 Alternativet til lån, som anfordringslån, 

gældsbrev eller lån i banken, kan salget af virksomheden ske som en gave fra den ælde generation til den 

yngre generation.14 

2.2.2 Skal udvalgte aktiver, f.eks. bygninger, holdes uden for generationsskiftet? 

En overdragelse af en virksomhed kan bl.a. ske som overdragelse med succession. Hvis denne løsning vælges, 

er det vigtigt at iagttage den regel, der kaldes pengetankreglen, som bl.a. finder anvendelse på udlejning af 

fast ejendom, hvor indtægterne herfra ikke må bestå af mere end 50 % af alle selskabets indtægter15 eller 

besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende defineret jf. ABL § 34, stk. 6. Dette ses der nærmere på 

i afsnit 6.3.  

  

 
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946448 – afsnit – fikseret rente 
13 Skat.dk: C.A.6.1.7 Rentefri eller lavt forrentede lån  
14 Finansiering - Beierholm 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1847065 
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2.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at der skal tages stilling til en række forskellige forhold. Der skal både foretages en 

analyse af de implicerede parters bløde værdier, som er deres ønsker og behov, og disse skal så sammenhol-

des med de hårde værdier, som er de økonomiske, finansielle og juridiske områder, som er en del af proces-

sen. Inden generationsskiftet påbegyndes, skal virksomhedsejeren foretage grundige overvejelser ift., hvem 

der er den rette at overdrage virksomheden til, om den ønskede erhverver har de rette kompetencer til at 

kunne føre virksomheden videre og, hvilken værdi skal virksomheden ansættes til ved salget. Derudover er 

det en god ide at foretage en forventningsafstemning mellem den nuværende ejer og den kommende ejer.   

Der skal desuden tages hensyn til erhververens økonomiske situation og overdragerens økonomiske behov, 

og i den forbindelse skal der ses på, hvilke finansieringsmuligheder, der vil være mulighed for, såfremt den 

kommende erhverver ikke selv har de rette midler til at betale skat, afgifter, omkostninger mv. Det er samti-

dig også vigtigt at se på, hvor meget af virksomheden, der skal overdrages, altså om der kun er tale om en 

del af virksomheden eller hele virksomheden. Da planlægningsfasen ofte kræver en del tid og er kompleks at 

udføre, er det vigtigt at planlægningsfasen sker i så god tid som muligt, og man ser ofte,  at rådgivere anbe-

faler, at processen påbegyndes 3 år inden, man forventer, at generationsskiftet skal foretages, da behov for 

tilpasning af virksomheden bl.a. kan medføre et 3-årigt holdingkrav.  

2.4 Introduktion til virksomheden og familien 

Som tidligere skrevet, så er BLM Blomsterbutik ApS en familieejet virksomhed, som har eksisteret siden 1930, 

hvor Charlotte jf. afsnit 1.1.2 overtog forretningen fra sin far tilbage i 2002. Da Charlotte i 2020 fyldte 55 år 

besluttede hun, at nu var der ikke længe til, at hun stille og roligt ville trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 

og kontaktede derfor sin revisor.  

Virksomheden kunne i 2020 fejre 90-års jubilæum, og har derfor eksisteret længe, det er derfor vigtigt for 

Charlotte, at virksomheden fortsætter sin drift, når hun går på pension. Udover det vil hun gerne sikre, at 

virksomheden bibeholder sin position i branchen uden, at medarbejdere og kunder påvirkes negativt af, at 

der sker et skifte i ejerkredsen. Derudover har det i virksomhedens historie altid været en tradition, at over-

dragelse af virksomheden skete inden for familien, og dette ønsker Charlotte også denne gang.  

Sofie har en stor interesse i at sikre virksomhedens fortsatte drift, og overtage Charlottes plads i fremtiden, 

og da Sofie har et godt kendskab til virksomheden i forvejen, har Charlotte derfor også en stor tiltro til, at 

Sofie er den rette til at overtage forretningen efter hende.  
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I sin tid, da Charlotte skulle overtage BLM Blomsterbutik ApS, oprettede hun et holdingselskab ved navn, 

Charlotte Holding af 2002 ApS. Holdingselskabet er så ejet 100 % af Charlotte, og Charlotte Holding af 2002 

ApS ejer 100 % af BLM Blomsterbutik ApS, den dag i dag.  

For at kunne gennemføre et generationsskifte, er det vigtigt at finde ud af, hvad virksomheden er værd. 

Værdien af en virksomhed består grundlæggende af virksomhedens egenkapital optaget til handelsværdi, 

det vil sige inkl. goodwill.  

Nedenfor vil fokus være at gennemgå de relevante omstruktureringsmodeller, herefter vil teori omkring, 

hvordan goodwill bliver beregnet, og hvordan en virksomhed værdiansættes blive gennemgået, og senere 

hen vil relevante løsningsmodeller blive præsenteret for familien, så de ud fra mulighederne kan vælge, hvil-

ken model, der vil passe bedst til dem.  

3. Omstruktureringsmodeller 

I sin tid, når de fleste virksomhedsejere starter deres virksomhed, ligger deres fokus i selve driften af virk-

somheden og overskuddet herigennem. Det er derfor sjældent, at de tænker langsigtet med det samme, og 

derfor ikke får tænkt over, hvilken juridisk form, der vil være mest optimal for virksomheden at blive drevet 

i.  

Det er som udgangspunkt altid en fordel at være på forberedt på fremtiden og har man ikke været det fra 

start, er det muligt at foretage en omstrukturering af virksomheden efterfølgende, og dermed vælge en kon-

cernstruktur, som kan gøre det nemmere i fremtiden, hvis virksomheden på et senere tidspunkt f.eks. skal 

overdrages via et generationsskifte.  

Det skal overvejes, hvordan aktiviteterne skal fordeles i selskabet, således at generationsskiftet kan foretages 

på den mest hensigtsmæssige måde.  

I de efterfølgende afsnit gennemgås teorien om udvalgte modeller, som:  

 Aktieombytning 

 Spaltning 

De valgte modeller, der vil blive gennemgået, er de modeller, som finder anvendelse ved omstrukturering, 

og som er mest relevante. Omstruktureringen kan ske skattefrit eller skattepligtigt, men det vil jeg komme 

nærmere ind på i beskrivelsen af modellerne nedenfor. A/B modellen er også en model, som medfører om-

strukturering i virksomheden, men denne model vil først blive gennemgået og anvendt under afsnittet om-

kring generationsskiftemodeller, da den først findes relevant under det punkt.  
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De grundlæggende betingelser for, at skattefri omstrukturering kan foretages med eller uden tilladelse er, at 

alle selskaber, som er med i omstruktureringen, er et selskab i en medlemsstat eller at selskabet, som er 

hjemmehørende uden for EU, svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab jf. ABL § 36, stk. 1. Der er altså 

tale om en anpartshaver i et dansk selskab, som ønsker omstrukturering af deres selskab, som er omfattet 

heraf. Selskabet skal være erhvervsdrivende med en fast indskudskapital uden personlig hæftelse. Derfor vil 

selskaber herhjemme, der er kategoriseret som transparente selskaber, som f.eks. interessentskaber, kom-

manditselskaber og partnerselskaber ikke være omfattet.16 Dette er gældende for alle skattefri omstrukture-

ringer. 

3.1 Aktieombytning 

En aktieombytning er grundlæggende afståelse af kapitalandele, 

hvor der modtages kapitalandele som hel eller delvis vederlag for 

de afståede kapitalandele.17 Helt forenklet er der tale om, at man 

indsætter et ekstra selskab mellem ejer og driftsselskabet. Denne 

model er i dag en af de mest anvendte omstruktureringsmodeller.18 

En aktieombytning kan se ud, som på billedet til højre. 

Baggrunden for en aktieombytning er, som udgangspunkt at etablere en koncernstruktur, hvor det efterføl-

gende vil være muligt at udlodde udbytte fra datterselskabet til moderselskabet skattefrit eller for at kunne 

sælge kapitalandele i datterselskabet skattefrit, jf. ABL § 4a.  Et af formålene med at gennemføre en aktie-

ombytning er også at få mulighed for at opspare kapital fra driftsselskabet i holdingselskabet, og på den måde 

slanke driftsselskabets balance således, at det er billigere for en tredjemand at købe sig ind i datterselska-

bet19, samt kapitalen i holdingselskabet vil kunne reinvesteres således, at der kan generes flere penge for 

virksomhedsejeren.  

Overdragelsen af kapitalandele kan enten ske til et nystiftet selskab eller et selskab, som allerede er etable-

ret.20  

  

 
16 G & O – kap. 8 – s. 211, l. 10-17 + s. 214, l. 23-28 + kap. 11, s. 345 – l. 1-10 
17 OSP – kap. 3 – s. 59 – l. 1-3 
18 G & O – kap. 8 – s. 207 – l. 1 
19 G & O – kap. 8 – s. 207 – l. 3-8 
20 OSP – kap. 3 – s. 61 – l. 1-2 
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3.1.1 Skattepligtig aktieombytning 

En skattepligtig aktieombytning er omfattet af de almindelige regler om afståelse af kapitalandele jf. ABL.21 

Når der er tale om en skattepligtig aktieombytning anses kapitalejeren for at have afstået sine kapitalandele 

i et selskab, og i den forbindelse ombytter dem til kapitalandele i et andet. Hvilket vil sige, at det vederlag, 

som kapitalejeren vil modtage, er altså kapitalandele i det selskab, som der afstås til. Ved afståelsen skal der 

opgøres en aktieavance, hvor det for personlige kapitalejere vil blive beskattet, som aktieindkomst, og for et 

selskab vil der være tale om datter- og koncernselskabsaktier eller skattefrie porteføljeaktier, som ved afstå-

elsen vil være skattefrie. 

Da der er tale om en ombytning efter de almindelige regler, kan ombytningen skattemæssigt ikke ske med 

tilbagevirkende kraft, men vil have virkning fra overdragelsestidspunktet. Regnskabsmæssigt vil det dog godt 

kunne lade sig gøre, efter SLL § 40, stk. 6. 

Ved en skattepligtig aktieombytning skal der ikke ske indberetning til Skattestyrelsen, men blot ved indbe-

retning af selvangivelsen. Såfremt der er ændringer i sambeskatningskredsen, skal dette dog meddeles til 

Skattestyrelsen digitalt senest 1 måned efter, at ombytningen er foretaget.22  

3.1.1.1 Fordele og ulemper ved skattepligtig aktieombytning 

Når kapitalejer er et selskab, og selskabet ejer store andele af et andet selskab, er der jf. ABL, tale om enten 

datterselskabsaktier jf. § 4 A, koncernselskabsaktier jf. § 4 B eller skattefrie porteføljeaktier jf. § 4 C, vil der 

ikke være nogen skattemæssig forskel på en skattepligtig og skattefri ombytning, da der ved ingen af situati-

onerne vil ske beskatning.  

Derimod, når der er tale om personlige kapitalejere, vil den skattefrie aktieombytning foretrækkes, såfremt 

det er muligt, da man på denne måde udskyder beskatning, dog skal der tages højde for, om der er store 

underskud, som vil kunne modregnes beskatningen, som dermed kan argumentere for om en skattepligtig 

ombytning kunne være mere fordelagtig.23 

3.1.2 Skattefri aktieombytning m. eller u. tilladelse 

3.1.2.1 Grundlæggende betingelser 

Ved en skattefri aktieombytning udskydes skatten til et senere tidspunkt, hvor denne aktieombytning vil være 

betinget af et flertalskrav (majoritetskrav), som indebærer, at det erhvervende selskab ved ombytningen skal 

opnå flertal af stemmerne i det erhvervede selskab, eller hvis allerede har flertal, skal opnå en yderligere 

 
21 OSP – kap. 3 – s. 63 – l. 14-15 
22 OSP – kap. 3 – s. 63-64 
23 OSP – kap. 3 – s. 64-65 
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andel ved at aktierne/anparterne i det erhvervende selskab tildeles anpartshaveren i det erhvervende sel-

skab.24  

Den situation, hvor en anpartshaver foretager en aktieombytning af driftsselskabet og således indskyder ejer-

andelene i et nystiftet selskab, oftest et holdingselskab, som dermed opnår flertallet af stemmerettighe-

derne, og anpartshaveren efterfølgende besidder aktierne i holdingselskabet i stedet for, er en skattefri ak-

tieombytning efter reglerne i ABL § 36 stk. 1 og 2. Her erhverver et erhvervende kapitalselskab en andel af et 

andet selskabs virksomhedskapital eller dertil svarende ejerandele, hvor det erhvervende selskab efterføl-

gende opnår et flertal af stemmerne, eller allerede har flertal, men opnår en yderligere andel. 

Derudover kan der ske ombytning jf. ABL § 36 stk. 3, som omfatter situationen, hvor man erhverver hele 

kapitalen i et andet selskab eller, hvis man i forvejen besidder en andel i forvejen, men efter aktieombytnin-

ger besidder den sidste del også.  

Ejerandele, som kan indgå i en ombytning, omfatter aktier jf. ABL § 1, samt tegningsretter, da der er tale om 

ret til tegning af aktier, som endnu ikke er udstedte. Køberet til aktier vil ikke være omfattet, da en køberet 

ikke beskattes efter ABL.25 Anpartshaveren skal være fuldt skattepligtig til Danmark, og vederlag for de om-

byttede aktier modtages i form af ejerandele i det erhvervende selskab, samt eventuelt et delvist vederlag i 

form af kontanter.  

En kontantudligningssum kan dog i visse tilfælde blive beskattet som udbytte i det indskydende jf. ABL § 36, 

stk. 1.26 Værdien af vederlaget med tillæg af en kontantudligningssum vil svarer til handelsværdien af de 

ombyttede aktier. Vederlagsaktier vil anses som anskaffet på samme tidspunkt og til samme pris som de 

ombyttede aktier, da der er tale om succession for anpartshaveren.  

Fristen for gennemførelsen af ombytningen er 6 måneder, men der kan dog i visse tilfælde søges om dispen-

sation og forlængelse af fristen.27 

Efter SLL § 40, stk. 6 er det nu muligt at foretage en aktieombytning med tilbagevirkende kraft, hvilket dermed 

kan gøre det nemmere at kombinere sager, hvor der f.eks. først foretages en skattefri aktieombytning, og 

efterfølgende skal foretages en skattefri ophørsspaltning, da begge dele nu kan foretages med tilbagevir-

kende kraft, såfremt der er tale om danske aktie- eller anpartsselskaber eller svarer dertil. Det er dog en 

betingelse, at det erhvervende selskab vil opnå bestemmende indflydelse.28 

 
24 G & O – kap. 8 – s. 223 – l. 6-11 
25 G & O – kap. 8 – s. 221 – l. 17-23 
26 G & O – kap. 8 – s. 223-224 
27 G & O – kap. 8 – s. 225 – l. 1-7 
28 OSP – kap. 3 – s. 65 – l. 14-24 
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3.1.2.2 Skattefri aktieombytning m. tilladelse 

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse, skal der inden gennemførelsen, foretages en anmodning om 

tilladelse hertil af Skattestyrelsen. I forbindelse med denne tilladelse vil der være givet krav om, at efterføl-

gende ændringer anmeldes til Skattestyrelsen. Ændringerne skal være anmeldt senest 3 måneder forud for 

gennemførelsen ved en forudsigelig disposition, er der derimod tale om en uforudsigelig disposition skal an-

meldelsen ske senest 1 måned efter, at forholdet er kommet til ansøgerens kundskab.29 

Såfremt anmeldelsesfristen ikke overholdes, kan tilladelsen trækkes tilbage, og aktieombytningen vil ende 

med at være skattepligtig. Derudover kan der ske afslag af ansøgningen eller stilles særlige vilkår for, at der 

kan gives tilladelse, såfremt ansøger mener, at disse er i strid med praksis, kan ansøgeren indbringe dette for 

Landsskatteretten inden for 3 måneder efter afgørelsen er truffet.30 

Baggrunden for, at Skattestyrelsen kan give tilladelse til en skattefri aktieombytning, ligger i de forretnings-

mæssige begrundede dispositioner for, at ombytningen kan ske uden udløsning af skat på ombytningstids-

punktet, men at der senere hen vil ske beskatning, når aktierne afstås, selskabet likvideres eller går konkurs.31 

Derfor vil Skattestyrelsens fokus ligge i motivet for den pågældende skattefrie aktieombytning. Derudover 

må grunden til at vælge den skattefrie aktieombytning ikke skyldes, at der opnås skattemæssige fordele for 

skatteyderen.  

Det er derfor meget vigtigt, at ansøgningen udarbejdes nøje og er omhyggeligt beskrevet ift. baggrunden og 

formålet med aktieombytningen, da en vag begrundelse vil ende med et afslag. Der må altså ikke være tale 

om skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Det er dog ikke nok, at begrundelse omfatter at opnå en bedre 

koncernstruktur eller gennemførelse af et generationsskifte.  

Derfor er det en god ide at komme med en begrundet forklaring omkring, hvordan gennemførelse vil blive 

foretaget således, at Skattestyrelsen kan foretage en konkret vurdering af forudsætningerne.32 

Et motiv for at søge om tilladelse til en skattefri aktieombytning kan være at opnå en hæftelsesbegrænsning, 

det kan f.eks. være at opspare overskydende likviditet fra driftsselskabet til holdingselskabet, så driftsrisikoen 

holdes adskilt eller at adskille aktiver, som f.eks. en ejendom i et særskilt selskab.33 

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse vil der ikke være tale om et 3-årigt holdingkrav, se efterføl-

gende afsnit for beskrivelse heraf. Uden holdingkravet vil det være muligt at sælge ejerandelene videre til 

 
29 G & O – kap. 8 – s. 226 – l. 21-27 
30 G & O – kap. 8 – s. 226-227 – l. 28-38 og l. 1-5 
31 G & O – kap. 8 – s. 227 – l. 10-14 
32 G & O – kap. 8 – s. 227-229  
33 G & O – kap. 8 – s. 233 – l. 1-11 
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andre med det samme eller foretage en omstrukturering efterfølgende. Dog vil der derfor stort set altid være 

tale om et 3-årigt anmeldelsesvilkår, da datterselskabsaktierne kan sælges skattefrit dagen efter.  

3.1.2.3 Skattefri aktieombytning u. tilladelse 

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse vil der ikke være lige så mange krav som, når der foretages 

en ansøgning om tilladelse. Der er f.eks. ikke behov for en forretningsmæssig begrundelse for aktieombyt-

ningen, og der er heller ikke nogen anmeldelsesvilkår ifm. gennemførelsen af aktieombytningen.  

Betingelserne ved ombytningen uden tilladelse vil det dog fortsat være gældende, at flertalskravet bliver 

overholdt, og at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af eventuelt kontant udligningssum skal svare til 

handelsværdien ved ombytningen.34 

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse gælder der et 3-årigt holdingkrav, som betyder, at det ikke 

vil være muligt at foretage salg af datterselskabsaktier i de næste 3 år, da der er krav om af ejeren af aktierne, 

skal være den samme de næste 3 år efter gennemførelsen af den skattefrie aktieombytning uden tilladelse. 

Der er dog mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede 

selskab, hvis der ved omstruktureringen kun ved ske vederlæggelse af aktier, og intet andet. Holdingkravet 

vil nemlig i dette tilfælde blive videreført og finde anvendelse på henholdsvis de eller det deltagende selskab 

i sin restløbetid.35 

Det erhvervende selskab skal ved indberetningen af selvangivelse give Skattestyrelsen besked om, at selska-

bet har deltaget i en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Derudover vil der eventuelt være behov for et 

bindende svar fra Skattestyrelsen.36 

3.1.3 Skattemæssige konsekvenser ved hhv. med eller uden tilladelse 

Fra anpartshaverens side vil de skattemæssige konsekvenser ved en aktieombytning med eller uden tilla-

delse, såfremt betingelserne ved begge løsninger er opfyldt37, være at afståelsesbeskatningen af aktierne vil 

udskydes til næste led, da de ombyttede aktier vil blive ombyttet med succession, således at de nye aktier i 

holdingselskabet er ombyttet med samme anskaffelsessum, tidspunkt og hensigt, og beskatningen vil derfor 

først ske af den negative anskaffelsessum, når aktierne i holdingselskabet afstås, likvideres eller går konkurs. 

Modtages der kontant vederlag, vil det blive beskattet som udbytte. Hvis anpartshaveren ikke længere ejer 

aktier i holdingselskabet, vil der ske beskatning jf. ABL § 12.38 Der er således ingen forskel for anpartshaveren 

ift. beskatning. Når det kommer til uden tilladelse, vil betingelserne ikke være opfyldt, hvis ejertidskravet ikke 

 
34 G & O – kap. 8 – s. 256 – l. 6-8 
35 OSP – kap. 3 – s. 76-77 
36 G & O – kap. 8 – s. 262 – l. 12-18 
37 G & O – kap. 8 – s. 263 – l. 31-35 
38 G & O – kap. 8 – s. 252-253  
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opretholdes, og anpartshaveren vil derfor i stedet blive beskattet uanset årsagen til overtrædelsen af ejer-

tidskravet. Der kan dog søges om dispensation, og så kan der derefter foretages en konkret vurdering ift. at 

få opretholdt tilladelsen til aktieombytning.  

For det erhvervende selskabs side vil anparterne være erhvervet til anskaffelsessummen på ombytningstids-

punktet, derudover gælder der ikke øvrige forhold vedrørende aktierne, men sambeskatningen kan etableres 

i overensstemmelse med de almindelige gældende regler. Her vil der heller ikke være forskel mellem uden 

og med tilladelse, såfremt betingelserne opfyldes. Tidligere var der tale om ejertidskrav, som ville udløse den 

udskudte skat, hvis aktierne blev solgt inden for 3 år efter ombytningstidspunktet. Nu er beskatningen knyttet 

op på ejerandelen, så salg af aktier inden for de 3 år i stedet medfører konsekvenser for anpartshaveren, som 

anses for at have afstået sine aktier.39 

Derfor skal der foretages en grundig overvejelse inden man vælger at foretage aktieombytningen med eller 

uden tilladelse, og måske have for øje, hvad der vil kunne ske i fremtiden inden for få år, såfremt det er 

muligt. Der kan selvfølgelig altid opstå uforudsete begivenheder, som man ikke nødvendigvis selv er herre 

over.  

3.1.4 Fordele og ulemper ved aktieombytning 

Fordelen ved den skattefrie aktieombytning er, først og fremmest, at der ikke vil blive udløst skat på ombyt-

ningstidspunktet, men at den udskydes pga. succession af aktierne, så der først ved afståelse af de ombyttede 

aktier f.eks. ved ophør, konkurs e.l.  sker afståelsesbeskatning hos kapitalejeren.  Udover det, vil fordelen ved 

en skattefri aktieombytning med tilladelse være, at der ikke vil opstå problemer, såfremt der er usikkerhed 

omkring, hvor længe man vil beholde kapitalandelene i det erhvervede selskab. Hvis man derimod er helt 

sikker på, at man inden for de første 3 år ikke forventer at skulle afstå sine kapitalandele, vil der ikke være 

nogen risiko i, at aktieombytningen gennemføres uden tilladelse. Opfyldes kravet om 3 års ejertid ikke, risi-

kere man, at aktieombytningen ender med at være skattepligtig. Efter ombytningen vil der oftest også opstå 

sambeskatning mellem selskaber, som også vil anses som en fordel.40 

3.2 Spaltning 

Definitionen på en spaltning er, når et selskab overfører en del eller samtlige af sine aktiver og passiver til et 

eller flere andre selskab(er) og i den forbindelse tildeler selskabets deltagere aktier eller anparter, samt en 

eventuelt kontantudligningssum. Selskabet deles således i to selskaber.  

 
39 G & O – kap. 8 – s. 264-265 
40 OSP – kap. 3 – s. 78 – l. 26-36 
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Det indskydende selskab kan ved spaltning enten ophøre eller fortsat bestå. Hvis selskabet ikke ophøre vil 

der være tale om en grenspaltning, og hvis det ophører, er der tale om en ophørsspaltning.41 Udover det, så 

kan en spaltning ligesom den ovenfor omtalte omstruktureringsmodel foretages skattepligtigt eller skattefrit.  

Spaltning benyttes i forbindelse med bodeling, frasalg, generationsskifte, risikoafgrænsning, og hvor der er 

forskellige ønsker eller krav i aktionærkredsen.42 

3.2.1 Grenspaltning 

Når der er tale om en grenspaltning betyder det, at et indskydende selskab fortsætter med at eksistere, og 

at de aktiver og passiver, der spaltes ud til et nystiftet eller eksisterende selskab anses for solgt på overdra-

gelsestidspunktet. Der vil derfor hos det indskydende selskab ske afståelsesbeskatning af de aktiver eller 

passiver, som der overdrages efter de almindelige gældende regler, som der gælder for de overdraget aktiver 

eller passiver.  

Det modtagende selskab antages at have anskaffet aktiverne og passiverne til den handelsværdi, som finder 

sted på overdragelsestidspunktet. Det indskydende selskab vil ved overdragelsen modtage betaling i form af 

kapitalandele i det modtagende selskab og eventuelt et kontantbeløb. For at overdragelsen vil opfylde defi-

nitionen for spaltning skal det indskydende overdrage kapitalandele eller den eventuelle kontantsum videre 

til kapitalejerne af det indskydende selskab, som i den forbindelse vil blive betragte som udbytte i skatte-

mæssig henseende, såfremt der er tale om personlige kapitalejere vil beskatningen af hele vederlaget ske 

som almindelig aktieindkomst. Hvis der derimod er tale om selskabskapitalejere vil beskatningen af udbyttet 

ske skattefrit, såfremt der er tale om datter- eller koncernselskabsaktier. Hvis der i stedet er tale om porte-

føljeaktier vil der ske beskatning af udbyttet. Det kan derfor medføre både beskatning hos det indskydende 

selskab og hos kapitalejerne.43 

Det indskydende selskabs underskud eller kildeartsbegrænsede tab fra tidligere år kan ved grenspaltningen 

forsat fremføres hos det indskydende selskab til modregning i selskabets fremtidige indtægter efter de al-

mindelige regler.44  

  

 
41 OSP – kap. 4 – s. 83 – l. 6-9, l. 16-22 
42 OSP – kap. 4 – s. 83-84 – l. 27, l. 1-2 
43 OSP – kap. 4 – s. 87 – l. 10-31 
44 OSP – kap. 4 – s. 88 – l. 30-33 
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Grenspaltning til eksisterende selskab ser således ud: 

 

3.2.2 Ophørsspaltning 

Når der er tale om ophørsspaltning vil der ved likvidation af det indskydende selskab ske beskatning. Det 

indskydende selskab vil derfor ifølge de selskabsretlige regler anses for ophørt i forbindelse med gennemfø-

relsen af spaltningen. Afståelsesbeskatningen vil dog først ske ved overdragelsen af selskabets aktiver og 

passiver til det modtagende selskab. Når overdragelsen er sket, vil kapitalejerne af det indskydende selskab 

blive beskattet efter ABL’s regler, som vil svare til afståelse af kapitalandele.  

Afståelsessummen vil udgøre de kapitalandele og den eventuelle kontantudligningssum, som det indsky-

dende selskab har modtaget fra det modtagende selskab ifm. overdragelsen af selskabets aktiver og passiver. 

Anskaffelsessummen kan modregnes i afståelsessummen ved opgørelsen af aktieavancen.  

Modtager anpartshaveren i det indskydende selskab andet end aktier i det modtagende selskab vil denne del 

blive anset for udbytte, såfremt anpartshaveren ejer aktier i de modtagende selskaber eller koncernfor-

bundne selskaber.45  

Ved ophørsspaltning vil det indskydende selskabs underskud eller kildeartsbegrænsede tab fra tidligere år 

fortabes i det omfang som underskuddene ikke udnyttes ifm. spaltningen.46  

  

 
45 OSP – kap. 4 – s. 88 – l. 1-20 
46 OSP – kap. 4 – s. 88 – l. 27-29 
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Ophørsspaltning kan se således ud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Skattepligtig spaltning 

Den skattepligtige spaltning anvendes i de tilfælde, hvor spaltningen ikke vil medføre en alt for stor afståel-

sesbeskatning for de involverede parter. Tilfældene, hvor beskatningen vil være lav, er f.eks. når de skatte-

mæssigt nedskrevne værdier svarer til handelsværdien af aktiverne eller hvor fremførsel af tidligere års un-

derskud vil blive elimineret i forbindelse med afståelsesbeskatningen. Der skal dog tages hensyn til både 

kapitalejeren og det indskydende selskab. Ved grenspaltningen kan udbyttet for kapitalejeren være skatte-

frit, hvis der er tale om et selskab. Ved ophørsspaltningen kan avancen være skattefri, såfremt kapitalejer er 

et selskab eller aktieavancen kan være minimal efter modregning af anskaffelsessummen for kapitalande-

lene.47 

En skattepligtig spaltning vil som sagt medføre afståelsesbeskatning, for både de involverede anpartshavere 

og selskabet, da der er tale om afståelse af aktier/anparter. For anpartshaverne vil der ske afståelsesbeskat-

ning jf. ABL’s regler. For selskabet vil der ske afståelsesbeskatning jf. KGL, ABL, EBL, AL mv. Det modtagende 

selskabs skattemæssige underskud kan fortsat benyttes efter spaltningen.48 

3.2.4 Skattefri spaltning med eller uden tilladelse 

3.2.4.1 Grundlæggende betingelser 

For at der kan foretages en skattefri spaltning skal følgende betingelser være opfyldt, samt betingelsen be-

skrevet i afsnit 3.  

 
47 OSP – kap. 4 – s. 8* – l. 1-12 
48 G & O – kap. 11 – s. 378 – l. 24-33 
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De tildelte aktier med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal svare til de overførte aktiver og pas-

sivers handelsværdi.49 Den skattefrie spaltning kan både ske med eller uden tilladelse fra Skattemyndighe-

derne, men det vil jeg komme nærmere ind på nedenfor.50  

3.2.4.2 Skattefri spaltning m. tilladelse  

For at en spaltning kan foretages skattefrit med tilladelse fra Skattestyrelsen skal spaltningen være forret-

ningsmæssigt begrundet, det kan f.eks. være at et generationsskifte ligger til grund for omstruktureringen, 

at der er uenigheder mellem ejerkredsen, og de derfor ikke ønsker at samarbejde med hinanden længere, og 

derfor gerne vil have deres andel af virksomheden for dem selv, at der skal ske et efterfølgende frasalg af 

aktivitet eller aktier, at der er behov for at opdeling af et pengetanksselskab eller at det reelt bare handler 

om, at parterne skal separeres eller skilles. Som det kan ses, kan der ligge flere forskellige ting til grund for at 

der foretages en spaltning af en virksomhed.51 

Objektive betingelser, som lægges til grund for, at der kan gives tilladelse til, at spaltningen kan foretages 

skattefrit, er følgende: 

Vederlag til selskabsdeltagerne i det indskydende selskab skal ske i form af kapitalandele i det modtagende 

selskab, og eventuelt sammen med en kontant udligningssum, jf. FUL § 15 a, stk. 2. Mindst en kapitalejer skal 

modtage en kapitalandel i hvert af de modtagende selskaber. Hvis der i stedet er tale om et selskab som 

ophørsspaltes, og som har to kapitalejere er det således muligt, at kun den ene modtager en kapitalandel i 

det modtagende selskab, og en eventuel kontant udligningssum, mens den anden alene kan modtage kon-

tanter som vederlag.  

Foretages spaltningen til allerede eksisterende selskaber vil det være muligt at vederlægge kapitalejerne med 

kapitalandele fra det modtagne selskabs egne kapitalandele. Vederlæggelse af kapitalandele skal ske i samme 

størrelse som kapitalejerne havde i det indskydende selskab, hvis der er tale om en grenspaltning, såfremt 

ingen modtager en kontant udligningssum. På den måde er det ikke muligt at overføre værdier fra den ene 

kapitalejer til den anden. Når der er tale om en ophørsspaltning stilles der ingen krav til, hvordan fordelingen 

af aktiver og passiver sker til de modtagende selskaber, dog stilles der krav til fordelingen, hvis der er tale om 

en gren spaltning, da aktiver og passiver skal udgøre en gren af en virksomhed ved denne form for spaltning. 

Som udgangspunkt anses en fast ejendom, som en gren af en virksomhed, uanset om der er tale om en 

udlejningsejendom eller selve ejendommen, som virksomhedens drift foregår fra. En gren skal kunne fungere 

gennem egne midler. Det er som udgangspunkt ikke muligt at foretage en grenspaltning, hvis grenen har en 

 
49 OSP – kap. 4 – s. 106 – l. 1-4 
50 OSP – kap. 4 – s. 89 – l. 13-15 
51 G & O – kap. 11 – s. 353-366 
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negativ egenkapital, hvis tilførslen skal ske ved stiftelse af et nyt selskab eller som en kapitalforhøjelse i et 

eksisterende selskab. Dette skyldes et krav om, at en stiftelse eller kapitalforhøjelse ikke sker til underkurs jf. 

SL § 31. Den sidste objektive betingelse er, at datoen for spaltningen skal være tilsvarende den skæringsdato, 

som de modtagne selskabers regnskabsår har. Ved nystiftede selskaber vil skæringsdatoen således svarer til 

datoen i åbningsbalancen, og ved eksisterende selskaber skal datoen for spaltningen være den første dag i 

det pågældende indkomstår.52 

Subjektive betingelser, som lægges til grund for, at der kan gives tilladelse til, at spaltningen kan foretages 

skattefrit, er følgende: 

Formålet med spaltningen må ikke være for at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Der skal altså 

være forretningsmæssige økonomiske betragtninger bag transaktionen, ellers vil det ikke være muligt at 

opnå en tilladelse fra skattemyndighederne. Praksis for tilladelse er opdelt i 3 områder: tilladelse uden vilkår, 

med vilkår eller afslag. Oftest når der gives tilladelse uden vilkår har begrundelsen for spaltningen primært 

været generationsskifte eller uenigheder i aktionærkredsen.53 

Hvis der er givet tilladelse med vilkår, vedrører vilkårene ofte visse objektive betingelser, som skal være op-

fyldt, f.eks. at nogle aktiver eller passiver som man ikke mente skulle medtages ved spaltningen skal med 

alligevel, og omfattes derfor af grenspaltningen, selvom det ikke var tiltænkt fra start.  

Overtrædes vilkårene vil tilladelsen kunne blive trukket tilbage, og spaltningen vil derefter være skattepligtig. 

Afslag ses primært når selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ikke modtager vedlæggelse af aktier, 

eller hvor hovedformålet må være skatteunddragelse/undgåelse, da dette ikke opfylder betingelserne.   

Derfor bør det fremhæves, at den forretningsmæssige begrundelse spiller en stor rolle ift. at få en tilladelse, 

og spaltningen skal derfor ske af hensyn til virksomhedens fremtidige drift, og fokus må derfor ikke kun ligge 

i, at spaltningens formål er hensynet til kapitalejeren og vedkommende økonomi, men kun som en afledt 

effekt heraf.54 

Ansøgningen skal ligesom ved aktieombytning indsendes inden gennemførelse af spaltningen eller kort efter 

at spaltningen er gennemført. Det er derimod også muligt at opnå tilladelse efter at den skattefrie spaltning 

er foretaget uden tilladelse, her skal der ved ansøgningen indsendes en dækkende beskrivelse af de faktiske 

forhold og den forretningsmæssige begrundelse herfor, samtidig med at der skal indsendes bilag, som balan-

cer før spaltning, opgørelse af overtagne aktiver, passiver og eventuelle regulering, samt en åbningsbalance 

 
52 OSP – kap. 4 – s. 89-92 og eksempelvis SKM2012.321.SKAT 
53 OSP – kap. 4 – s. 92 
54 OSP – kap. 4 – s. 92-93 
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for modtagne selskab og balance for det indskydende selskab efter spaltning og hvis der ellers er oplysninger 

omkring sikkerhedsstillelser, kautioner eller lignende.55 

3.2.4.3 Skattefri spaltning u. tilladelse 

Ved en skattefri spaltning uden tilladelse er de objektive betingelser, som nævnt ovenfor også gældende, her 

drejer det sig dog kun om vederlagskravet, spaltningsdatoen og grenkravet ved grenspaltning. Her gælder 

også de samme skattemæssige konsekvenser, som ved tilladelse, omkring succession, tilbagevirkende kraft, 

underskudsfremførsel, tabsfremførsel mv.  

Der gælder derimod ikke de samme subjektive betingelser ift. en forretningsmæssig begrundelse og formålet 

med spaltningen må gerne være på baggrund af en legal skattetænkning. I stedet er opstillet nogle værns-

regler, som skal sikre at spaltningen uden tilladelse, ikke foretages med henblik på at undgå beskatning.56  

Disse værnsregler omfatter bl.a. et ejertidskrav, også kaldet holdingkrav, som betyder, at de selskaber, hvor 

kapitalejer er et selskab, og som efter spaltningen ejer min. 10 % af kapitalandelene i et af de modtagende 

selskaber eller som ejer skattefrie porteføljeaktier ikke må afstå deres aktier inden for de første 3 år, idet det 

er en forudsætning for skattefrihed, at holdingkravet er overholdt. Denne regel er udarbejdet for at forhindre 

at kapitalandele kort efter bliver solgt skattefrit.  

Der er dog en undtagelse, som betyder, at hvis der foretages en skattefri omstrukturering og kapitalandelene 

i denne forbindelse afstås, og der ikke være tale om en vederlagsafståelse, så vil restløbetiden af de 3 år 

fortsætte hos den nye ejer i stedet.57 

Flere selskabsdeltagere betyder, at en skattefri spaltning ikke foretages uden tilladelse, hvis det indskydende 

selskab har mere end en kapitalejer, og en eller flere af disse kapitalejere har været kapitalejer i minimum 3 

år uden at have haft flertallet af stemmerne, men som ved spaltningen vil få bestemmende indflydelse til-

sammen. Bestemmende indflydelse kan også opstå i form af, at kapitalejerens nærtstående allerede er kapi-

talejere i det modtagende selskab. Det er dog ikke et krav, at kapitalejer skal have haft ejet alle sine kapital-

andele i alle 3 år, men blot, at vedkommende har været kapitalejer de seneste 3 år.  

Ejertidskravet er også opfyldt, hvis kapitalandele er modtaget via succession, så længe anskaffelsestidspunk-

tet er min. 3 år siden. Spaltningen kan derfor ikke foretages, hvis der er sket en koncernintern overdragelse 

af aktier uden succession inden for de seneste 3 år.58 

 
55 OSP – kap. 4 – s. 93 
56 OSP – kap. 4 – s. 101, l. 14-27 
57 OSP – kap. 4 – s. 102 
58 OSP – kap. 4 – s. 103-104 
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Hvis kapitalejer er næringsdrivende og ejer næringsaktier, og dermed modtager udbytte skattefrit vil det ikke 

være muligt at gennemføre en grenspaltning skattefrit, hvis vedkommende modtager andet end kapitalan-

dele som vederlag ved spaltningen. Dette skal forhindre at kapitalejeren opnår skattefrit udbytte, som med-

fører, at avancen ved salg af næringsaktierne bliver lavere, og dermed beskattes mindre ved afståelse af sine 

aktier.59 

Forholdet mellem aktiver og forpligtelser skal være det samme i det modtagende selskab, som i det indsky-

dende selskab ved overførslen. Denne bestemmelse er med til at undgå, at der sælges aktiver ud af selskabet 

uden beskatning.60 Dette krav er ofte også en af grundene til, at der indsendes en ansøgning til Skattemyn-

dighederne, hvis dette krav ikke kan opfyldes.  

Sidste regel er kontantvederlagsbegrænsning, som betyder, at selskaber der ejer mindst 10 % af kapitalen 

eller der i det indskydende selskab er koncernselskabsaktier eller skattefrie porteføljeaktier, må vederlæg-

gelsen ikke tildeles kontant. Denne regel er med til at undgå, at skattepligtigt salg af aktiviteter i det indsky-

dende selskab omgås ved en skattefri spaltning, og der i stedet modtages en skattefri eller lavt beskattet 

kontant udligningssum hos selskabsdeltageren.61  

Oplysninger omkring spaltningen skal indsendes digitalt til Skattestyrelsen senest 1 måned efter vedtagelsen. 

Der er dog mulighed for dispensation, jf. FUL § 6, stk. 5. Såfremt en spaltning ikke opfylder betingelserne i 

FUL, er eneste mulighed at søge om omgørelse jf. SFL § 29.62 

 3.2.5 Fordele og ulemper ved hhv. skattefri m. og u. tilladelse 

Fordelen ved at søge om tilladelse er, at selskabet får Skattestyrelsen til at bekræfte, at spaltningen overhol-

der betingelserne, og der dermed ikke vil være risiko for, at spaltningen ender med at blive skattepligtig. 

Ulempen ved at søge om tilladelse er, at der vil være risiko for at ansøgningen afvises, eller at der stilles krav 

og vilkår som skal opfyldes, for at tilladelse kan opretholdes.  

Såfremt der foreligger en god forretningsmæssig begrundelse, vil det helt klart være mest fordelagtigt at 

søge om tilladelse, men foreligger sådan en begrundelse ikke, er det mest hensigtsmæssigt at foretage spalt-

ningen uden tilladelse.  

Dog er der en del værnsregler ved spaltning uden tilladelse, som derfor kan begrænse mulighederne for at 

gennemføre spaltningen skattefrit alligevel.63 

 
59 OSP – kap. 4 – s. 106 – l. 16-26 
60 OSP – kap. 4 – s. 105 
61 OSP – kap. 4 – s. 106 – l. 27-34 
62 OSP – kap. 4 – s. 107 – l. 11-32 
63 OSP – kap. 4 – s. 108 – pkt. 4.6 
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3.2.6 Skattemæssige konsekvenser ved spaltning 

De skattemæssige konsekvenser ved den skattepligtige spaltning vil primært være afståelsesbeskatning, som 

gælder for både kapitalejerne og selskabet.  

De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning er successionsprincippet jf. FUL § 8, som indebæ-

rer, at det indskydende selskab ikke risikere afståelsesbeskatning for de overførte aktiver og passiver. Der-

imod vil det modtagende selskab indtræde i det indskydende selskabs anskaffelsessummer, tidspunkter og 

lignende, og det modtagende selskab vil i den forbindelse også hæfte for eventuelle skattekrav, bødeansvar 

og krav efter selskabsskatteloven såvel for sidste indkomstår, som for tidligere år.64 

Udover det vil der opstå begrænsninger ift. fremførsel af tidligere års underskud jf. FUL § 8, stk. 6 og 7. Det 

betyder, at underskud hos både det modtagende og indskydende selskab, ikke vil kunne fradrages i det mod-

tagende selskabs indkomstopgørelse. Som tidligere nævnt bortfalder underskud opstået ifm. sambeskatning 

dog ikke. Hvis der er tale om en ophørsspaltning vil beskatningen, som tidligere beskrevet gå tabt medmindre 

selskaberne ikke har været sambeskattet i det år, hvor underskuddet opstod.  

Derimod kan der ved en grenspaltning fortsat fradrages underskud i en fremtidig gevinst hos det indskydende 

selskab, men ikke hos det modtagende selskab, det vil sige, det er kun det modtagende selskab som begræn-

ses her.65 

Uanset om der er tale om en grenspaltning eller en ophørsspaltning vil kontant udligningssummer anses som 

udbytte og beskattes derfor sådan hos kapitalejer, da de indførte generelle bestemmelser fra 20. nov. 2013, 

vil være gældende for begge former for spaltning. Disse er detaljeret beskrevet jf. FUL § 9.66 

Spaltningen kan ske med tilbagevirkende kraft med op til 12 måneder, dog med forbehold for, at det indsky-

dende selskab har en regnskabsperiode på mere end 12 måneder, for så vil det i det tilfælde være muligt 

med en tilbagevirkende kraft på over 12 måneder således, at spaltningsdatoen fortsat vil følge skæringsda-

toen for det modtagende selskab eller åbningsbalance for det nystiftede selskab.67 

Hvis der ved spaltningen er tale om ind-og/udtræden af sambeskatning vil datoen for vedtagelsen af spalt-

ningen være gældende og ikke skæringsdatoen, da man i denne situation gerne vil undgå, at indkomst fra 

perioden mellem skæringsdatoen og vedtagelsesdatoen overføres ud af koncernen.68 

 
64 OSP – kap. 4 – s. 94 – l. 1-23 
65 OSP – kap. 4 – s. 98-99 
66 OSP – kap. 4 – s. 94 – l. 24-28 
67 OSP – kap. 4 – s. 96 – l. 4-16 
68 OSP – kap. 4 – s. 96 – l. 23-31 
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3.3 Delkonklusion 

Den overordnede konklusion vil være, at alle omstruktureringsmodeller kan være hensigtsmæssige at an-

vende, idet der skal tages højde for ejerens ønsker, og virksomhedens strategier og planer, og det kan i den 

forbindelse også være relevant at gennemføre flere omstruktureringer, for at opnå den ønskede struktur.  

Omstrukturering er med til at opfylde de tilpasningsbehov, som der er brug for inden et generationsskifte. 

Omstruktureringerne som aktieombytning og spaltning kan både foretages skattefrit og skattepligtigt. De 

fleste vil som udgangspunkt gerne foretage omstruktureringen skattefrit, da dette betyder, at beskatningen 

udskydes. 

De skattefrie omstruktureringer kan foretages uden behov om tilladelse fra Skattestyrelsen, hvilket er en 

fordel, når begrundelsen for omstruktureringen kan være tvivlsom eller med manglende forretningsmæssig 

begrundelse. Den administrative del ved omstruktureringen uden tilladelse vil ofte være mindre end ved 

tilladelse, da Skattestyrelsen har visse krav og vilkår, som skal være opfyldt, når tilladelsen skal gives.  

Der stilles dog stadig krav til omstruktureringer uden tilladelse således, at de ikke bliver skattepligtige allige-

vel, hvis de afvises af Skattemyndighederne, lige så vel, som hvis vilkår givet ved tilladelsen ikke opfyldes. Det 

vil derfor i visse tilfælde være en fordel at søge om tilladelse, selvom det kan medføre flere administrative 

omkostninger, som assistance fra rådgivere, f.eks. revisor el. advokat, hvilket er en ulempe samtidig med, at 

der ofte også følger krav og vilkår med ifm. tilladelsen, og at der vil opstå en længere behandlingstid, når 

Skattemyndighederne skal behandle tilladelsen.  

Det samme er gældende, når der søges om bindende svar fra Skattemyndighederne jf. SFL § 21 for at sikre, 

at de vil godkende omstruktureringen på den pågældende måde, som man har valgt at gennemføre den på.  

Holdingkravet som i 3 år begrænser virksomhedsejerens muligheder for salg medfører, at det er vigtigt, at 

der i god tid planlægges og gennemføres tilpasninger, som er relevante og hensigtsmæssige mhp. et kom-

mende generationsskifte.  

Aktieombytning er mest fordelagtig, hvor kapitalejeren er en person, som ønsker, at skabe begrænset risiko 

for sig selv ved at danne en holdingstruktur, og den vej igennem fører overskudslikviditet op i et holdingsel-

skab ved at udlodde udbytte skattefrit mellem de to selskaber. På denne måde vil det også på længere sigt 

være nemmere at sælge aktierne i driftsselskabet uden beskatning.  

Spaltning er en af de mest anvendte omstruktureringer, og benyttes oftest til at sprede risikoen ved at fordele 

aktiviteterne i flere selskaber. Denne model anvendes ofte også ved generationsskifte, da ønsket ikke altid 

er at overdrage hele aktiviteten, men kun dele af virksomheden, og beholde resten. Spaltning kan ske som 

ophørsspaltning eller grenspaltning.  
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Forskellen mellem en aktieombytning og en spaltning ligger primært i, at der ved aktieombytninger er tale 

om hele virksomheder og ikke kun dele af aktiver og passiver i et selskab. Ved spaltning har det indskydende 

selskab mulighed for at bibeholde visse aktiver og passiver, og kun foretage en grenspaltning af f.eks. en 

ejendom, eller en anden aktivitet af virksomheden, såfremt grenen kan fungere med egne midler, og det er 

derfor ikke nødvendigt at spalte hele virksomheden. Hvis der er givet samme vilkår ifm. ansøgningen om 

tilladelse til skattefri spaltning, som der er givet ved skattefri aktieombytning, vil der ikke være yderligere 

forskelle rent skattemæssigt eller økonomisk.  

Ved begge de udvalgte omstruktureringsmodeller vil der ske afståelsesbeskatning ved den skattepligtige om-

strukturering på overdragelsestidspunktet, både for kapitalejer og selskaber. Den skattefrie omstrukturering 

vil dog ske med succession, hvilket betyder, at det modtagende selskab indtræder i de oprindelige anskaffel-

sessummer, tidspunkter og hensigter, og beskatningen vil derfor blive udskudt.  

Om omstruktureringen skal foretages skattepligtigt eller skattefrit kommer an på virksomhedens intention i 

relation til skattemæssige underskud, samt krav og vilkår til den skattefrie omstrukturering ift. med eller uden 

tilladelse.   

4. Værdiansættelse af virksomhed 

Værdiansættelsen af en virksomhed skal svare til markedsværdi, det vil sige, hvad vil en tredjemand, altså en 

uafhængig part vil betale for virksomheden. Uanset om virksomheden skal sælges mellem uafhængige parter 

eller nærtstående parter skal handlen foregå til markedsværdi, også kaldet for handelsværdi.  

Ved værdiansættelse skal de involverede parters aktiver og forpligtelser, som indgår i overdragelsen vurde-

res. Det grundlæggende problem ved værdiansættelsen er, at der ofte ikke er mulighed for at finde et sam-

menligneligt grundlag, som f.eks. et lignende salg, derudover har de involverede parter ofte ikke nogen mod-

stridende interesser kombineret hermed, hvilket derfor resulterer i, at værdiansættelse foretages som et 

skøn. 

Goodwill er den merværdi, som en virksomhed har udover de regnskabsmæssige værdier. Goodwill afspejler 

med andre ord virksomhedens evne til at generere overskud i fremtiden ud fra, at virksomhedens indtjening 

eksisterer pba. en særlig knyttet kundekreds, netværk etc., som overskuddet skabes på baggrund af.69  

Værdiansættelse af virksomheden er meget vigtig i forbindelse med et generationsskifte, og det er dermed 

også vigtigt, at værdiansættelsen er beregnet, så korrekt som muligt, og at alle nødvendige elementer er 

medtaget i beregningen.  

 
69 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948117  
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Kompleksiteten af værdiansættelsen af virksomheden afhænger meget af, hvem virksomheden skal overdra-

ges til.  

I det tilfælde, hvor overdragelse sker til en uafhængig part, altså en person uden for familien, vil værdiansæt-

telsen være mindre kompleks, idet værdiansættelse sker fra et objektivt synspunkt, fordi der mellem erhver-

veren og overdrageren vil være modstridende interesser.70 Overdrageren vil gerne opnå den højeste mulige 

pris, mens erhververen derimod gerne vil have, at prisen er så lav som muligt, og derfor vil begrebet udbud 

og efterspørgsel indgå, og salget vil ske efter markedsmæssige vilkår. Skattemyndighedernes interesse vil 

derfor være minimal ved denne form for prisfastsættelse, da de ikke rigtig har mulighed for at foretage æn-

dringer i den pågældende aftale mellem de uafhængige parter, såfremt aftalen ikke er indgået af skattemæs-

sige grunde og afviger markant fra markedsprisen.  

Hvorimod, hvis virksomheden overdrages inden for familien, er der tale om interesseforbundne parter jf. LL 

§ 2 og parterne vil derfor ikke nødvendigvis have modstridende interesser; tværtimod vil de som oftest have 

fælles interesser ved overdragelsen. Værdiansættelsen mellem nærtstående parter er derfor mere kompleks 

og vanskelig, da der er en reel risiko for, at det ikke sker på markedsmæssige vilkår, og Skattemyndighedernes 

interesse er derfor stor ift. prisfastsættelsen, da de vil kunne vurdere, at prisen skal korrigeres, fordi de me-

ner, at værdiansættelse er forkert.  

Grunden til, at Skattemyndighederne er mere opmærksom ved disse handler skyldes, at handlerne ofte vil 

gavne andre formål, som f.eks. at reducere skat og afgifter ved overdragelse af formue og/eller indkomst fra 

de ældste til de yngste i familien. På den måde vil overdrageren sælge sin virksomhed til erhververen til en 

lavere pris end markedsprisen, da det vil medføre en lavere afståelsessum hos overdrageren, som samtidig 

også medfører en lavere beskatning, og formuen flyttes mellem generationer uden større beskatning.  

Værdiansættelsesberegningen ved generationsskifter, hvor overdragelsen sker til et familiemedlem, vil of-

test være forbundet med stor risiko for skøn og større kompleksitet.  

For at sikre at værdiansættelse af virksomheden bliver foretaget mest korrekt i disse henseender, er der 

udarbejdet vejledninger samt cirkulærer fra Skattestyrelsen således, at værdiansættelsen kan foretages på 

et objektivt grundlag, og afhjælpe de problemstillinger, som er nævnt ovenfor. Dette vil samtidig også være 

med til at skabe en mere standardiseret metode til værdiansættelsen ved overdragelse af virksomheder mel-

lem nærtstående parter. Selvom parterne bestræber sig på at opnå den rigtige værdi, så er der stadig en 

risiko for, at Skattemyndighederne ikke er enige i den opgjorte værdi. For at afhjælpe disse risici kan der 

 
70 LOI – s. 416, afsnit 5 
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søges om bindende svar fra Skattemyndighederne ift. den værdiansættelse, som man er kommet frem til, 

hvilket skal gøres inden gennemførelsen af overdragelsen.  

Derudover er det samtidig en god idé, at der ved udarbejdelsen af anpartsnotaer og gældsbreve indsættes 

et skatteforbehold jf. SFL § 28, som er med til at sikre, at hvis Skattemyndighederne ikke er enige i værdian-

sættelse eller forrentningen af lånet, kan der tages højde for disse risici.  

I de kommende afsnit vil jeg foretage en gennemgang af værdiansættelse af aktier og anparter, goodwill og 

fast ejendom, dvs. anlægsaktiver, i form af følgende cirkulærer: 

 Værdiansættelse af aktier og anparter – TSS Cirkulærer 2000-09 (finansielle) 

 Værdiansættelse af goodwill – TSS Cirkulærer 2000-10 (immaterielle) 

 Værdiansættelse af fast ejendom (materielle) 

De ovennævnte cirkulærer er vejledende, og kan anvendes til at finde frem til en realistisk markedsværdi, 

som Skattestyrelsen vil kunne acceptere, og som man samtidig også ville vurdere, at en tredje part vil pris-

sætte virksomheden til. Der kan dog være flere forhold omkring virksomheden, som har indvirkning på vær-

diansættelsen, som cirkulærerne ikke har mulighed for at afdække.  

Såfremt der er forhold, som ikke afdækkes, bør der foretages en korrektion heraf, som vil få værdien til at 

afspejle den korrekte markedsværdi, som ved handel mellem to uafhængige parter.  

Hvis det ikke er muligt at foretage de rette korrektioner eller tilpasninger af modellen, grundet omfattende 

oplysninger, bør cirkulærerne i stedet forkastes. De forhold/oplysninger, som cirkulærerne ikke kan afdække, 

vil jeg komme nærmere ind på i næste afsnit.  

Cirkulærerne vil ifølge Skattestyrelsen primært passe bedst til mindre virksomheder, og være med til at indi-

kere en retvisende værdi af disse virksomheder, som vurderes at være mere ukomplicerede, og hvor udvik-

lingen forventes at være stabil, når det kommer til virksomhedens historik gennem årene. Derfor vil cirkulæ-

rerne primært tage udgangspunkt i historisk data, da man mener, at denne form for data vil give et retvisende 

grundlag for virksomhedens værdi, eftersom at forventningen af virksomhedens udvikling fremadrettet ikke 

vil afvige så meget fra disse data.  

Såfremt man benytter cirkulærerne, er det ingen garanti for, at Skattemyndighederne vil være enige i værdi-

ansættelsen, derfor vil det være en mulighed at overveje om, det kunne være en god idé at søge om bindende 

svar jf. SFL § 21.71 På den måde får man Skattemyndighedernes godkendelse af den værdiansættelse, man er 

kommet frem til, og dermed vil benytte ved overdragelsen. 

 
71 Retsinformation – LBK nr. 175 af 23/02/2011 – SFL - § 21 
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4.1 Værdiansættelse af aktier og anparter 

Aktier og anparter defineres som finansielle anlægsaktiver, og for at værdiansætte denne form for aktiver 

benyttes TSS Cirkulære 2000-9, samt vejledningen til værdiansættelse fra Skattestyrelsen. Førhen blev Cirku-

lære nr. 185 af 17. november 1982 pkt. 17 og 18 også anvendt, men i februar 2015 valgte regeringen af 

ophæve denne del, og derfor finder det ikke anvendelse længere. Indholdet i Cirkulære nr. 185 af 17. nov. 

1982 pkt. 17 og 18 vil derfor ikke være relevant at beskrive nærmere i denne opgave.72 

4.1.1 Værdiansættelse af børsnoterede aktier 

For at finde frem til værdien af de børsnoterede aktier vil der jf. TSS Cirkulære 2000-9 tages udgangspunkt i 

den kursværdi, der er tilsvarende den noterede kurs, og som er gældende på overdragelsestidspunktet, hvor 

skatteberegningen udarbejdes. Værdiansættelsen vil altså ske ud fra den offentlige kursværdi, som fremgår 

af Børsen, og som ligger til grund for aktiens efterspørgsel og det frie markedsudbud, hvilket vil afspejle den 

reelle markedsværdi.73 

4.1.2 Værdiansættelse af unoterede aktier 

Ved unoterede aktier og anparter vil værdien i stedet skulle fastsættes til handelsværdi.  

Værdiansættelse af denne form for aktier vil være mere kompleks end de børsnoterede, da handelsværdien 

ofte ikke kendes i forvejen. Dette skyldes primært enten, at aktierne f.eks. aldrig har været omsat før eller 

fordi, at de fundne omstændigheder, som man har haft adgang til ikke skønnes at kunne benyttes, som et 

egnet grundlag til vurdering af handelsværdien. I stedet kan hjælpereglen benyttes, som beskrevet neden-

for.74 

Via hjælpereglen beregnes aktiernes værdi ved at tage summen af de enkelte aktivposter og fratrække de 

respektive gældsposter i selskabet. Denne værdi tillægges herefter værdien af goodwill. Det vil sige, at her 

anvendes substansprincippet til opgørelse af værdien. Beregningen vil ske ved brug af selskabets indre værdi 

jf. seneste årsregnskaber, og følgende regnskabsmæssige poster vil i den forbindelse blive korrigeret således.  

1. Fast ejendom – dette aktiv skal som udgangspunkt værdiansættes til den offentlige ejendomsvurde-

ring, og den regnskabsmæssige værdi af denne post skal derfor erstattes hermed. Såfremt eventuelle 

ombygningsudgifter ikke fremgår af den offentlige ejendomsvurdering, tillægges disse efterfølgende. 

Hvis der er udenlandske ejendomme i selskabet, medtages de i stedet til den bogførte værdi. I praksis 

 
72 Skat.dk: Styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen  
73 Cirkulære 2000-9 – pkt. 1 – indledning – afsnit 1 
74 Cirkulære 2000-9 – punkt 1 – indledning – afsnit 2-4 
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er det ofte set, at der i stedet er benyttet en beregning af dagsværdi, som den regnskabsmæssige 

værdi i stedet erstattes med.75  

2. Kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder medtages til værdien opgjort efter hjæl-

pereglen, såfremt handelsværdien er ukendt.  

3. Goodwill og andre immaterielle aktiver benyttes TSS Cirkulære 2000-10 til beregning af værdiansæt-

telsen. 

4. Udskudt skat som er beregnet i regnskabet medtages og reguleres af hensyn til ovenstående regule-

ringer. 

5. Andre forhold som er relevante, kan f.eks. være, hvis der i selskabet er egne aktier med en bogført 

værdi i regnskabet. Disse medtages ikke i beregningen, og den nominelle aktiekapital skal derfor re-

duceres med den andel af egne aktier, som selskabet selv ejer.76 

4.2 Værdiansættelse af goodwill 

Goodwill, defineres som et immaterielt anlægsaktiv, hvilket er et aktiv, som ikke direkte er til at føle på, men 

der er nærmere tale om et skøn over den merværdi, som opgøres ud fra virksomhedens brand, kundekreds, 

netværk eller lignende. Denne form for merværdi vil man jo gerne have mulighed for at kunne få penge for 

ved et eventuelt salg til anden part, og derfor skal der foretages visse beregninger til brug for værdiansæt-

telse heraf.  

I dette tilfælde, hvor der er tale om en overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter jf. LL § 2, 

bør der foretages en vurdering af, om TSS Cirkulære 2000-10, som herefter benævnt ”Goodwill Cirkulæret”, 

samt Ligningsrådets vejledning, jf. Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 kan anvendes til at danne et skøn over 

handelsværdien af virksomhedens goodwill skal anvendes, eller om det vil være mest retvisende at benytte 

TP-vejledningen, som omhandler tre forskellige værdiansættelsesmetoder, som enten er indkomst, markeds- 

eller omkostningsbaseret. Der kan argumenteres for at benytte Goodwill Cirkulæret, fordi der er tale om en 

mindre og simpel virksomhed, og jeg vil derfor ikke komme yderligere ind på metoderne i TP-vejledningen.  

Goodwill Cirkulæret tager udgangspunkt i historiske data, i form af regnskabsmæssige resultater for de se-

neste 3 år, hvor udviklingstendensen er stabil og velbegrundet ift. virksomhedens indtjening i fremtiden, og 

anvendes derfor som grundlag for beregningen.  

Som nævnt ovenfor, er der visse omstændigheder, som kan være med til at gøre beregningen af goodwill 

mere kompliceret, i form af forudsætninger og begrænsninger, der er afgørende for, om anvendelsen af cir-

kulæret vil give et retvisende billede af handelsværdien. I beregningen af goodwill bør man derfor være 

 
75 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295820  
76 Skat.dk: 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter. – punkt 2 - hjælpereglen 
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opmærksom på de forhold, som ikke direkte kan afdækkes således, at de tilpasninger som kræves, bliver 

foretaget, og beregningen til sidst vil give et korrekt billede af værdien af virksomhedens goodwill. Værdian-

sættelsen skal i sidste ende skønsmæssigt svare til den pris, som man vil forvente at en uafhængig tredje-

mand ville give for goodwill i henhold til de foreliggende omstændigheder.  

Der er ikke krav om, at værdien man kommer frem til jf. ovenfor godkendes af Skattestyrelsen, da beregnin-

gen er vejledende, og der er heller ikke garanti for, at værdien er korrekt. Det afgørende ved brug af bereg-

ningsmodellen er, at der tages stilling til, at værdien svarer til en realistisk værdiansættelse af virksomhedens 

goodwill. Derfor skal den fremkomne værdi altid underkastes en prøvelse af, om værdien svarer til den reelle 

handelsværdi eller ej.  

Som beskrevet jf. Goodwill Cirkulærets pkt. 4 vil følgende forhold kunne medføre en justering af den bereg-

nede værdi, hvilket i så fald vil have indflydelse på værdiansættelsen.  

 Forventninger til fremtiden, som f.eks. er baseret på fremtidige ydelser via indgåede aftaler 

 Virksomhedens indtjening er afgørende for, om indehaveren eller visse medarbejdere følger med. 

F.eks. kan en medarbejder eller selve indehaveren skabe værdi for en kunde, dvs. at kunden primært 

handler i butikken pga. at kunden har skabt en relation til vedkommende 

 Ekstraordinær indtjening, som ligger uden for virksomhedens normale drift, som kan være større tab  

på debitorer, større gevinst på salg af anlægsaktiver, ekstraordinære finansielle indtægter eller ud-

gifter o.l. 

 Begivenheder efter seneste periodes regnskabsafslutning, som kan påvirke virksomhedens fremti-

dige resultater77 

Udover at ovenstående forhold vil have indvirkning på værdiansættelse af goodwill i sidste ende, skal bereg-

ningen af værdien af goodwill tage udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultater for de sene-

ste 3 år, når der udarbejdes regnskab efter årsregnskabsloven, såfremt der ikke udarbejdes et årsregnskab 

efter årsregnskabsloven, tages der i stedet udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomster for de 

seneste 3 år. Det regnskabsmæssige resultat eller skattepligtige indkomst skal herefter reguleres for visse 

poster, som jeg vil komme ind på nedenfor.78 

  

 
77 Skat.dk: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill  - afsnit 3 – den vejledende anvisning 
78 Skat.dk: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill  - afsnit 5 – Beregningsreglen i hovedtræk 
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4.2.1 Reguleringer 

Afhængig af, om der ved beregningen tages udgangspunkt i virksomhedens resultat før skat eller dens skat-

tepligtig indkomst, skal der foretages regulering af følgende poster: 

 

Resultaterne skal herefter vægtes ift. gennemsnitlig indtjening. Vægtningen foretages således, at 3. sidste 

regnskabsår ganges med 1, 2. sidste regnskabsår ganges med 2 og sidste år før overdragelsen ganges med 3, 

resultaterne for hvert år lægges derefter sammen og divideres så med 6, for at finde gennemsnittet.  

(2017 x 1 + 2018 x 2 + 2019 x 3) / 6 = vægtet gennemsnit 

Eftersom at det vægtede gennemsnit indeholder forhold som udviklingstendens, driftsherreløn, forrentning 

af aktiverne og kapitalisering, vil jeg gennemgå disse forhold nedenfor.79 

4.2.3 Udviklingstendens 

Ved overdragelser mellem interesseforbundne parter jf. LL § 2, vil budgetter for den fremtidige indkomst ikke 

være egnet som grundlag for den skønnet værdi af goodwill, og derfor foretages der i stedet en beregning af 

udviklingstendensen i den regnskabsmæssige udvikling inden for de seneste 3 år inden overdragelsen. Hvis 

den regnskabsmæssige udvikling har været konstant positiv eller negativ beregnes der et tillæg/fradrag for 

udviklingstendensen, dette tillæg/fradrag medtages ikke, hvis udviklingen er svingende fra år til år. Udvik-

lingstendensen er et udtryk for den gennemsnitlige udvikling i årene inden overdragelsen. Eftersom at udvik-

lingen vil bestå af to perioder, henholdsvis udviklingen fra år 1 til år 2 og år 2 til år 3, skal den samlede udvik-

ling divideres med 2, og herefter findes gennemsnittet. 

4.2.4 Driftsherreløn 

Driftsherreløn er den løn, som går til virksomhedens ejere, og denne del er ikke direkte med, hvis der er tale 

om en personligdrevet virksomhed, og derfor skal der korrigeres for denne del. Korrektionen sker ved, at der 

fratrækkes 50 pct. af resultatet, dog med en begrænsning på mindst t.kr. 250 og højst t.kr. 1.000. 

 
79 Skat.dk: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill  - afsnit 5 – Beregningsreglen i hovedtræk 
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Virksomheder som er drevet i selskabsform gives der ikke fradrag hos, fordi der i selskabets resultatet alle-

rede er fratrukket omkostninger til løn, både for medarbejdere og hovedaktionærer. 

4.2.5 Forrentning af aktiverne 

Når der foretages forrentning af virksomhedens aktiver, skal aktivernes værdi fratrækkes driftsfremmende 

aktiver, som f.eks. obligationer og pantebreve, bogført værdi af tilkøbt goodwill og likvide midler, da disse 

ikke giver fradrag. Udlejningsejendomme kan også betragtes som driftsfremmende aktiver i visse tilfælde. 

Renten fastsættes ud fra den kapitalafkastsats, som er gældende på overdragelsestidspunktet + tillæg af 3 

pct. jf. VSL § 9. Kapitalafkastsatsen for 2020 udgør 0 pct. jf. SKM2020.362.SKTST, og derfor udgør den samlede 

forrentning for 2020 dermed 3 pct. Kapitalafkastsatsen reguleres årligt og offentliggøres herefter. Aktivmas-

sen ganges herefter med renten. 

4.2.6 Kapitalisering 

Restbeløbet skal derefter kapitaliseres ud fra en vurdering af forventede levetid og forrentning af goodwill. 

Forrentningssatsen varierer ift. ændringerne i kapitalafkastsatsen. Forrentningen sker til den kapitalafkast-

sats, som er gældende på overdragelsestidspunktet + tillæg af 8 pct. jf. VSL § 9. Kapitalafkastsatsen for 2020 

udgør 0 pct. jf. SKM2020.362.SKTST, og derfor udgør den samlede forrentning for 2020 dermed 8 pct. Ud-

gangspunktet for goodwills levetid er 7 år, såfremt der ikke er forhold som medfører en kortere eller længere 

levetid.80 Eksempler på disse forhold kunne være loyal kundekreds, som vil forlænge levetiden af goodwill 

eller virksomhedens afhængighed af en person, som ville kunne forkorte levetiden.  

4.2.7 Reguleringer - opsummering 

Når der er foretaget de relevante reguleringer jf. ovenfor, vil det til sidst ende med en værdi, som gerne skulle 

afspejle den merværdi, som skal tillægges virksomhedens handelsværdi, såfremt denne er positiv.  Hvis good-

willberegningen i stedet ender med at være negativ, afspejles en mindre værdi, som dermed kaldes badwill, 

som skyldes, at virksomhedens aktiver ikke er i stand til at skabe positive afkast. Badwill må dog ikke fratræk-

kes i anskaffelsessummen, da det ikke tillades.  

4.3 Værdiansættelse af fast ejendom 

Ved værdiansættelse af fast ejendom anvendes LL § 2, stk. 1 omkring armslængdeprincippet, når handel sker 

mellem interesseforbundne parter. Dette betyder, at salget af ejendommen skal afspejle markedsværdien, 

som svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville give for ejendommen. Værdiansættelse af fast ejendom 

sker oftest til den offentlige ejendomsvurdering, især efter at cirkulæret omkring værdiansættelse af fast 

 
80 Skat.dk: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill  - afsnit 5 – Beregningsreglen i hovedtræk 
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ejendom er ophævet. Skattestyrelsen kan dog godt foretage reguleringer til den offentlige ejendomsvurde-

ring, såfremt den ikke giver et retvisende billede af handelsværdien på salgstidspunktet.81 

4.4 Delkonklusion 

Jeg kan konkludere, at der inden en overdragelse af et selskab skal foretages en værdiansættelse af selskabet, 

således at værdien vil afspejle handelsværdien på overdragelsestidspunktet, og at denne værdi senere kan 

bruges i de kommende overvejelser mellem overdrageren og erhververen inden generationsskifte skal gen-

nemføres. Derudover vil en overdragelse til uafhængige parter være mere lige til, da værdien findes ud fra 

udbud og efterspørgsel, og fordi der mellem disse parter oftest vil være modstridende interesser, og derfor 

har Skattemyndighederne ofte ingen bemærkninger til disse handler. 

Derimod vil en overdragelse mellem nærtstående parter ved et generationsskifte være meget mere omfat-

tende, og være forbundet med skøn, som Skattemyndighederne i visse tilfælde vil have andre holdninger til. 

For at opnå en objektiv vurdering af værdien af virksomheden er der ved denne form for handler udarbejdet 

cirkulærer og vejledninger fra Skattestyrelsen, som vil være med til at afhjælpe de problemstillinger, som kan 

fremkomme, når der er tale om handel mellem interesseforbundne parter.  Cirkulærerne og vejledningerne 

er beskrevet ovenfor og kan benyttes til at komme frem til den mest retvisende salgspris, når overdragelsen 

omhandler interesseforbundne parter.  

5. Den konkrete case 

5.1 Værdiansættelse, BLM Blomsterbutik ApS før omstrukturering 

I dette er afsnit er oplysninger, jf. afsnit 4.1-3, benyttet til at foretage en konkret beregning af case virksom-

heden BLM Blomsterbutik ApS’ værdi. Denne værdiansættelse vil give overdrageren og erhververen mulig-

hed for at skabe et overblik over virksomhedens handelsværdi. Ud fra denne kan parterne nemlig sammen 

komme frem til, hvilke udfordringer og muligheder, som de står overfor, og i den forbindelse komme frem til 

de konsekvenser, der vil være forbundet med overdragelsen på nuværende tidspunkt.  

Til værdiansættelse af ejendommen bør den offentlige ejendomsvurdering, som udgangspunkt benyttes jf. 

regler beskrevet i afsnit 4.3. I denne case er den offentlige ejendomsvurdering flere år gammel, og vurderes 

derfor ikke at være retvisende, og samtidig er beliggenheden for ejendommen dårligere end de ejendomme, 

som for nyligt er blevet vurderet ifm. et salg. I det konkrete tilfælde vurderes værdien af ejendommen at 

 
81 Skat.dk: C.B.3.5.4.3 Fast ejendom  
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være i det niveau, som markedsværdien ville være, se værdi jf. årsrapporten for 2019, bilag 1. I andre tilfælde 

kunne en uafhængig ekstern valuar foretage en vurdering.  

Når det kommer til beregningen af goodwill, har jeg taget udgangspunkt i punkt 4.2, og dertilhørende under-

punkter, hvor principperne omkring goodwill er beskrevet ift. TSS Cirkulærer 2000-10, som anvendes i dette 

tilfælde, da der er tale om en mindre virksomhed. Ud fra disse oplysninger har jeg taget udgangspunkt i BLM 

Blomsterbutik ApS’ historiske data, det vil sige, selskabets regnskabsmæssige resultater for indkomstår 2017, 

2018 og 2019.  

I forbindelse med beregningen er der taget udgangspunkt i resultat før skat, hvorefter der er foretaget en 

regulering af finansielle indtægter og omkostninger, som der stilles krav til. Derefter er vægtningen for hvert 

regnskabsår foretaget, og resultaterne er efterfølgende divideret med 6, for at finde frem til det vægtede 

gennemsnit, som er t.kr. 4.292 jf. goodwillberegning, bilag 3.  

Da udviklingen i virksomhedens resultater fra 2017 til 2019 har været svingende, gives der ikke fradrag/tillæg 

for udviklingstendensen. Virksomheden drives i selskabsform, og der skal derfor ikke reguleres for driftsher-

reløn. Når det kommer til forrentning af aktiverne, er selskabets likvider fratrukket aktivmassen, og aktiverne 

er herefter forrentet med 3 %, og restbeløbet ganges til sidst med kapitaliseringsfaktoren på 2,83, hvilket 

giver en goodwill på t.kr. 1.864 jf. goodwillberegning, bilag 3.  

Herefter vil jeg foretage en beregning af handelsværdien med udgangspunkt i BLM Blomsterbutik ApS’ akti-

ver og passiver, som efterfølgende skal reguleres jf. TSS Cirkulære 2000-9, hvilket betyder, at der korrigeres 

for den beregnede goodwill, hvor jeg i samme forbindelse regulerer for den udskudte skat på goodwill for 

t.kr. 410.  

Efter reguleringerne vil handelsværdien jf. TSS Cirkulære 2000-9 være t.kr. 3.823 jf. handelsværdiberegnin-

gen, bilag 4.  

Nu er jeg kommet frem til handelsværdien af BLM Blomsterbutik ApS inden der foretages nogen former for 

omstrukturering. Handelsværdien er den værdi, som vil blive anvendt som salgspris ved det kommende ge-

nerationsskifte, og i den forbindelse er det vigtigt at tage højde for de implicerede parters behov, og komme 

frem til den rette model, således at begge parter tilgodeses.  

Et generationsskifte kan foretages på flere måder, hvilket jeg i afsnit 6-8 vil komme nærmere ind på. I afsnittet 

nedenfor vil jeg foretage en analyse af, hvordan en aktieombytning og spaltning kan have indflydelse på 

overdragelsen, samt værdiansættelsen af virksomheden.  
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5.2 Aktieombytning af BLM Blomsterbutik ApS 

Charlotte valgte allerede i sin tid at stifte et holdingselskab, hvilket betyder, at hun dermed ikke ejer kapital-

andele af driftsselskabet direkte den dag i dag, men at de ejes gennem holdingselskabet. Ved overdragelsen 

af anparterne vil der derfor ikke ske afståelsesbeskatning på overdragelsestidspunktet, fordi overdragelsen 

vil betyde, at holdingselskabet vil afstå sine datterselskabsaktier, som ikke medfører beskatning. Beskatnin-

gen vil først ske den dag, Charlotte afstår sine anparter i holdingselskabet.  

Hvis Charlotte tilbage i 2002 ikke havde stiftet et holdingselskab, da hun skulle overtage virksomheden fra 

sin far, ville det have været mest optimalt at foretage en aktieombytning af BLM Blomsterbutik ApS inden at 

generationsskiftet til hendes datter Sofie skulle gennemføres. Dette ville for Charlotte betyde, at hun i stedet 

for at eje 100 % af BLM Blomsterbutik ApS personligt, ville komme til at eje 100 % af det nystiftede holding-

selskab, og holdingselskabet vil herefter eje 100 % af driftsselskabet.  

Såfremt det var nødvendigt at foretage en aktieombytning, skulle det overvejes, om aktieombytningen skulle 

foretages skattepligtigt, som ville medføre afståelsesbeskatning for Charlotte, eller om den skulle foretages 

skattefrit med eller uden tilladelse.  

Koncernstrukturen vil altså allerede være klar til generationsskiftet, såfremt der ikke vil være aktiviteter, som 

Charlotte ikke ønsker, skal indgå i den kommende overdragelse. I næste afsnit vil jeg derfor gennemgå mu-

lighederne omkring spaltning af aktiviteter i selskabet.  

5.3 Spaltning af BLM Blomsterbutik ApS 

Såfremt Charlotte ikke ønsker, at alle selskabets aktiviteter skal indgå i overdragelsen, som eksempelvis ejen-

dommen, som på nuværende tidspunkt indgår i BLM Blomsterbutik ApS, ville der kunne foretages en gren-

spaltning af ejendommen, da den vil kunne fungere selvstændigt og for egne midler. Hvis ejendommen ud-

spaltes, vil det samtidig kunne være en formuesikring og løbende indtægtskilde for Charlotte, når hun til sin 

tid går på pension. Problematikken ved, at der indgår en ejendom i selskabet er, at købesummen af selskabet 

vil være højere for datteren, men også, at selskabet kan være omfattet af pengetanksreglen. Denne regel er 

beskrevet yderligere i afsnit 2.2.2 og 6.3.  

Inden overdragelse vil det derfor være muligt at foretage en grenspaltning af de aktiver og passiver, som 

vedrører den gren af virksomheden. Sådan en spaltning vil være mulig at foretage både skattepligtigt og 

skattefrit med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen, som beskrevet i afsnit 3.2. I de fleste tilfælde vil spalt-

ningen blive foretaget skattefrit med tilladelse, da der ofte ved en grenspaltning af en ejendom vil være pro-

blemer med at opfylde balancekravet omkring, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser i både det mod-

tagende og det indskydende selskab skal være ens.   
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Foretages grenspaltningen skattepligtigt vil denne medføre afståelsesbeskatning for selskabet jf. EBL, AL mv. 

Derfor vil denne form for spaltning kun være relevant, hvis spaltningen ikke medføre større afståelsesbeskat-

ning, som beskrevet i afsnit 3.3.3.  

Konsekvenserne ved at foretage en spaltning skattefrit uden tilladelse er, at der efter spaltningen vil opstå 

et holdingkrav, som betyder, at Charlotte Holding af 2002 ApS skal eje begge selskaber, hvilket vil sige det 

nye ejendomsselskab og BLM Blomsterbutik ApS i de næste 3 år. Det vil medføre, at anparterne inden for de 

næste 3 år ikke må skifte ejer, da det er en forudsætning for skattefriheden, at der ikke afstås aktier, og 

dermed vil det ikke være muligt at overdrage anparterne fra Charlotte Holding af 2002 ApS.  

Det vil dog stadig være muligt for Sofie at komme til at eje en del af BLM Blomsterbutik ApS, det kræver dog, 

at Sofie er i stand til at foretage en kapitalforhøjelse, når hun skal modtage anparter, og dermed få ejerandele 

i BLM Blomsterbutik ApS. Dette er dog ikke virksomhedsejerens ønske, da Charlotte gerne vil overdrage virk-

somheden til sin datter via en overdragelse af anparter i hendes holdingselskab, vil denne form for spaltning 

ikke være relevant.  

Hvis spaltningen i stedet foretages skattefrit med tilladelse, skal ansøgningen først og fremmest indeholde 

en forretningsmæssig begrundelse, som Skattemyndighederne vil kunne acceptere, som i dette tilfælde vil 

være generationsskifte. Derfor vil det være en god ide, at der i samme forbindelse anmodes om tilladelse til, 

at selskabet efterfølgende kan overdrages til næste generation. På den måde tages der både højde for, at 

der ikke vil være balancekrav, og for at anmeldelsesvilkåret er opfyldt, således at de undgår, at der i forbin-

delse med anmeldelsen vil ske det, at Skattemyndighederne senere hen vil trække deres tilladelse tilbage. 

Derudover vil overdragelsen efterfølgende ske mellem Charlotte Holding af 2002 ApS og Sofie Holding af 

2020 ApS, hvor Sofies holdingselskab vil købe Charlottes holdingselskabs anparter i BLM Blomsterbutik ApS 

på kredit i form af et gældsbrev. 

Når ejendommen er spaltet fra, er der efterfølgende fastlagt en månedlig husleje på t.kr. 22, som skal betales 

af BLM Blomsterbutik ApS til BLM Ejendomme ApS, og som bør være på markedsmæssige vilkår, hvilket 

blandt andet vil betyde, at huslejen samtidig gerne skulle være højere end ejendomsomkostningerne, således 

at disse kan dækkes, og vil kunne holde virksomhedens drift kørende. Huslejeindtægten i BLM Ejendomme 

ApS er vurderet ud fra Colliers Markedsrapport for 4. kvartal 2020, se bilag 5.82  

  

 
82 Colliers Markedsrapport – s. 7 – Retail – Forstæder syd/vest 
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5.4 Værdiansættelse, BLM Blomsterbutik ApS efter spaltning 

Efter spaltningen vil værdiansættelsen af BLM Blomsterbutik ApS være ændret, da ejendommen ikke længere 

vil være en del af selskabets aktiver og passiver. Når det kommer til beregningen af goodwill, har jeg igen 

taget udgangspunkt, som i afsnit 4.2 i BLM Blomsterbutik ApS’ regnskabsmæssige resultater for indkomstår 

2017-2019, hvor der er reguleret for selskabets finansielle indtægter og omkostninger, samt for huslejeind-

tægter, tidligere lokaleomkostninger, tidligere driftsomkostninger, som forsikring og ejendomsskat, samt af-

skrivninger vedrørende ejendommen. Derefter er beregningen af det vægtede gennemsnit foretaget, som i 

afsnit 5.1, som nu er t.kr. 3.248 jf. goodwillberegning, bilag 5. 

Da resultaterne vil være de samme, som i afsnit 6.1, vil der heller ikke her være behov for at foretage regu-

lering ift. udviklingstendens. Det samme gælder for regulering for driftsherreløn, som i afsnit 5.1. Ved for-

rentning af aktiverne, er aktivsummen i dette tilfælde blevet mindre eftersom, at ejendommen og dertilhø-

rende aktivposter er taget ud, og den eneste regulering til summen herefter er, at selskabets likvider er fra-

trukket.  

Aktiverne er forrentet med 3 %, og restbeløbet er herefter ganget med samme kapitaliseringsfaktor, som i 

afsnit 5.1.  Goodwill vil nu være på t.kr. 1.451 jf. goodwillberegning, bilag 5. 

Herefter vil jeg foretage en ny beregning af handelsværdien med udgangspunkt i BLM Blomsterbutik ApS’ 

aktiver og passiver, som efterfølgende skal reguleres for de udspaltede aktiver og forpligtelser, samt regule-

ringer jf. TSS Cirkulære 2000-9. Da jeg er kommet frem til en ny værdi af goodwill efter spaltningen, skal der 

i stedet korrigeres for denne, hvor jeg i samme forbindelse regulerer for den nye udskudte skat af goodwill 

på t.kr. 319. Efter reguleringerne vil handelsværdien jf. TSS Cirkulære 2000-9 være t.kr. 2.691 jf. handelsvær-

diberegningen, bilag 6, hvilket samlet vil svare til en værdiændring på t.kr. 1.132 ift. værdien inden spaltning. 

Sofie kan således reducere en eventuel købesum med t.kr. 1.132. Nedenfor ses ejerstruktur efter grenspalt-

ning.  
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På baggrund af ovenstående er jeg nu kommet frem til en ny handelsværdi, som kan benyttes som salgspris 

ved overdragelsen, såfremt ejendommen ikke ønskes at være en del af generationsskiftet. I afsnittet neden-

for vil jeg nu redegøre for relevante generationsskiftemodeller, og her besvare de relevante spørgsmål, der 

kan have betydning for valg af model. Spørgsmål som: Hvilke modeller er mest relevante? Hvilke løsnings-

muligheder og konsekvenser er der i forbindelse med hver model? Hvordan vil det påvirke virksomhedseje-

ren og hendes familie? Derfor vil jeg ikke komme nærmere ind på muligheder og konsekvenser i dette afsnit.  

6. Generationsskiftemodeller 

I dette afsnit vil jeg komme ind på de 3 modeller, som er mest anvendte, når det kommer til generationsskifte. 

Der findes mange måder at gennemføre et generationsskifte af selskaber på, hvilket skyldes, at den valgte 

model baserer sig på de konkrete forhold, som er gældende lige netop for det selskab, som overdragelsen 

vedrører, samt de implicerede parters ønsker og behov. Denne fase vil være den sidste fase i processen inden 

generationsskiftet gennemføres, og den rette løsning er valgt.  

6.1 Skattepligtig overdragelse ved salg af aktier (”Gældsbrevsmodel”) 

Ved skattepligtigt salg af aktier eller overdragelse vil overdrageren sælge virksomhedens kapitalandele til 

erhververen, hvilket er en af de letteste måder at foretage en overdragelse på, men kan samtidig også med-

føre en del skattemæssige konsekvenser, og derfor ville denne metode ikke altid være mest hensigtsmæssig, 

når generationsskiftet sker mellem interesseforbundne parter.  

Denne form for overdragelse kan foretages løbende, da alle aktierne i selskabet ikke nødvendigvis skal sælges 

med det samme, dog skal sælger minimum beholde 10 %, såfremt vedkommende fortsat beholder nogen 

ejerandele og gerne vil modtage udbytte skattefrit, da der er tale om datterselskabsaktier, så snart der ejes 

10 % eller mere, jf. ABL § 4A. Et skattepligtigt salg af aktier kan både ske mellem fysiske personer og juridiske 

personer, illustrering kan ses jf. bilag 8.  

6.1.1 Konsekvenser for overdrageren 

For overdrageren i forbindelse med en overdragelse i form af salg af enten datterselskabsaktier jf. ABL § 4 A, 

koncernselskabsaktier jf. ABL § 4 B, hvor sidst nævnte omfattes af sambeskatning jf. SEL § 31 eller hovedak-

tionæraktier jf. ABL § 4, der betyder, at aktierne kun ejes af en ejer, vil konsekvenserne være følgende.  

For fysiske personer, vil vedkommende blive beskattet på overdragelsestidspunktet, hvor der er tale om af-

ståelse af aktierne, når afståelsessummen er højere end anskaffelsessummen, og der derfor opstår en 

avance. Avancen på aktierne vil blive beskattet, som almindelig aktieindkomst hos personen jf. ABL § 12. 
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I tilfældet, hvor aktierne ejes i personligt regi, vil beskatningen ske efter de almindelige regler, det vil sige 

realisationsprincippet. Afståelse af aktierne kan derfor medføre en større beskatning, såfremt vedkommende 

ikke har underskud, som avancen kan udlignes i, hvilket kan skabe likviditetsmæssige udfordringer for over-

drageren.  

For juridiske personer, hvor aktierne ejes gennem et holdingselskab, vil der ikke ske beskatning i relation til 

afståelsen af aktierne. Der vil altså ikke ske beskatning af avancen på aktier jf. ABL § 4 A eller 4 B, som er 

aktier med en ejerandel på mindst 10 %, eller unoterede porteføljeaktier jf. ABL § 4 C, hvor ejerandelen er 

under 10 %, hvilket vil sige, at tab eller gevinster ikke medregnes i den skattepligtige indkomst jf. ABL § 8. 

Beskatningen vil altså først ske, når gevinsten udloddes fra holdingselskabet og ud til ejeren personligt, som 

vil blive beskattet som udbytte. Hvis der derimod er tale om næringsaktier medregnes gevinst og tab i den 

skattepligtige indkomst jf. ABL § 17, og i den forbindelse vil der ske beskatning heraf.83 

Foretages overdragelsen på kredit, hvilket vil sige, at overdrageren ikke modtager pengene for salget direkte, 

men der i stedet oprettes et gældsbrev, som for køber vil blive afdraget løbende, vil overdrageren selv skulle 

stå for at lægge ud for skattebetalingen, da afdragene ikke vil dække skatten med det samme. 

6.1.2 Ejertidsnedslag 

Tidligere var det muligt at opnå et ejertidsnedslag ved salg aktier, der var anskaffet før d. 19. maj 1993 jf. ABL 

§ 47.84 Pr. 1. feb. 2020 er ejertidsnedslaget ophævet, og derfor vil der ikke længere være muligt at opnå dette 

ifm. afståelsen af aktierne.85 

6.1.3 Konsekvenser for erhververen 

For erhververen vil der ikke være mange konsekvenser ved salget, da der primært kun vil være tale om, at 

erhververen uanset om det er et selskab eller en person, skal opnå finansiering i relation til købet. Finansie-

ringen kan enten ske i form af kontanter, lån hos et kreditinstitut eller via et gældsbrev, hvor salget altså sker 

på kredit mellem sælger og køber. Anskaffelsessummen for erhverver vil være den aftalte købssum, samt 

anskaffelsestidspunktet vil enten være på tidspunktet for overdragelsen eller på det tidspunkt, hvor handlen 

er blevet aftalt mellem parterne. For erhververen vil en oprettelse af et holdingselskab, som benyttes ved 

overdragelsen helt klart være en fordel, da renteomkostninger, som vil opstå i forbindelse med finansieringen 

vil kunne fradrages 100 % i den skattepligtige indkomst, hvis der er noget at modregne renterne i eller ved 

sambeskatning. Udover det, så vil udbytte udlodninger fra driftsselskabet til holdingselskabet være skattefrit, 

såfremt der er tale om en ejerandel på mindst 10 %, og der vil derfor ikke være begrænsning på 

 
83 LBK nr. 1148 af 29/08/2016 – ABL – gevinst og tab ved afståelse af aktier 
84 Skat.dk: C.B.2.2.3.2.3 Nedslag for hovedaktionæraktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993  
85 RM 2021-1 – s. 10 – Aktieindkomst, personer 
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udbytteudlodningen ift. høj eller lav beskatning (27-42 %), som udbytte til personer kan medføre. Udlodnin-

gen af udbytte vil altså kunne være med til at skabe likvider, som kan benyttes til afviklingen af gælden, og 

at denne kan afdrages hurtigst muligt.  

6.1.4 Fordele og ulemper  

Hvis der ikke er tale om næringsaktier, vil det helt klart være en fordel for overdrageren, at der er oprettet 

en koncernstruktur inden, at salget af aktierne foretages, da gevinst og tab ved afståelse af aktierne ikke vil 

medføre beskatning, hvilket det vil, såfremt aktierne er ejet i personligt regi. Førhen kunne der opnås et 

ejertidsnedslag, som kunne minimere beskatningen, men dette er ikke længere gældende, og derfor vil ulem-

pen være, at salg af aktierne i personligt regi vil medføre en høj beskatning for overdrageren, såfremt der 

opnås en større avance i forbindelse med salget, og ejeren ikke har underskud, som kan udligne noget af 

avancen, kan det medføre likviditetsproblemer for overdrageren. 

For erhververen vil overdragelsen ikke give de store vanskeligheder, da der ikke vil være andre konsekvenser 

end finansiering i forbindelse med købet, og er finansieringskravene overskuelige, er det til at overkomme. 

Derfor vil det for erhververen også være en fordel, at erhvervelsen af aktierne sker gennem et holdingselskab, 

så udbyttet, som benyttes til at afdrage på eventuel gæld, kan udloddes skattefrit, når ejerandelen er mini-

mum 10 %.  

6.2 A/B modellen 

A/B modellen, som kan anvendes i de situationer, hvor der er tale om en ene- eller hovedaktionær, der øn-

sker at overdrage en større del af sit selskab, som står til en højere værdi, men hvor vedkommende ønsker 

at overdragelsen sker til en lavere pris. Dette er oftest tilfælde, når overdragelsen sker til eksempelvis børn, 

hvor overdragelse udløser avancebeskatning og gaveafgift ved en vederlagsfri overdragelse. Eller hvis over-

dragelsen sker til børn eller en nær medarbejder, hvor muligheden for at betale en høj pris for kapitalande-

lene ikke er til stede.  

Såfremt det ikke er muligt at slanke driftsselskabet ved at udlodde værdier til holdingselskabet inden over-

dragelsen til børn eller en nær medarbejder, vil A/B modellen derfor i stedet være nærliggende, da man ved 

anvendelsen næsten kan opnå samme virkning.86  

  

 
86 Nyhed - Beierholm – A/B-modellen 
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Eksempel på en A/B model: 

 

Nedenfor vil jeg gennemgå de to trin, som modellen indebærer.  

6.2.1 Trin 1 

Inden trin 1 påbegyndes vil det være en meget god ide at sikre, at både overdrageren og erhververen ejer et 

holdingselskab, således at overdrageren i sit holdingselskab ejer kapitalandelen i det selskab, som skal over-

drages, og at erhververen i sit holdingselskab har mulighed for at overtage kapitalandelene derigennem. Når 

der er sørget for det, vil det være muligt at foretage overdragelsen mest optimalt, og at der samtidig ikke vil 

ske beskatning på overdragelsestidspunktet i forbindelse med at generationsskiftet gennemføres, samt at 

fremtidige udlodninger af udbytte kan ske uden beskatning, da udbytte mellem moder- og datterselskaber 

ikke beskattes, hvorimod der ville ske beskatning direkte til hovedaktionæren.87 Sker det, vil udbytteudlod-

ningen medføre en udbytteskat på mellem 27-42 %, afhængig af om udbytteudlodning er over eller under 

udbyttegrænsen.88 Derudover skal overdragelsen af aktierne maks. være på 90 % af aktierne i datterselska-

bet, hvis der skal opnås skattefrihed for holdingselskabet kræver det nemlig en ejerandel på mindst 10 %.89 

I første trin vil aktierne i første omgang blive opdelt i to aktieklasser, hvilket vil være A-aktier og B-aktier, hvor 

det oftest ses, at fordelingen vil være 90 % B-aktier til erhververen, f.eks. sønnen eller datteren og 10 % A-

aktier beholdes hos overdrageren. A-aktierne tillægges herefter en forlods udbytteret, som vil være på et 

beløb, som svarer til værdien af selskabet. Herefter skal det forlods udbytte forrentes med en rente, som 

svarer til markedsmæssige vilkår, hvilket skal vurderes i forhold til, hvem der lånes til. Det forlods udbytte 

vedrørende A-aktierne vil derefter tilskrives en gang årligt.  

 
87 Nyhed - Beierholm – A/B-modellen 
88 RM 2021-1 – side 11 – Aktiesalg, personer – afsnit 2 
89 RM 2021-1 – side 153 – Udbytte, ml. selskaber 
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Ifølge afgørelsen, SKM.2016.219.SR mente Skattemyndighederne dog ikke, at en rente på 3 % var retvisende, 

men at der i stedet skulle foretages en forrentning på omkring 8-12 %, og derfor vil den store risiko primært 

være forrentningen af den forlods udbytteret, da der ved overdragelse mellem interesseforbundne parter 

ofte gives en lavere rente for at gøre det mere attraktivt for erhververen.90  

I de fleste tilfælde har erhververen ikke mulighed for at opnå samme rente, hvis der i stedet blev foretaget 

et lån i banken, fordi risikovurderingen fra bankens side vil være relativt høj, hvilket medfører en højere 

rente, samt et risikotillæg.  

B-aktierne vil derefter først have ret til udbytte, når A-aktierne har modtaget det forlods udbytte inkl. den 

årlige forrentning. På den måde får B-aktierne først andel i den fremtidige værdistigning, hvis den overstiger 

den fastsatte årlige opskrivning. Den forlods udbytteret for A-aktierne kan derfor ses, som den nye genera-

tions betaling for at overtage aktierne til en lavere kurs end, hvad havde været tilfældet ved en anden me-

tode. Ulempen ved denne model vil primært være værdiansættelsen og renten som fastsættes til at være 

den årlige opskrivning på den forlods udbytteret, da Skattemyndighederne kan være uenige i den del, og 

dette kan have skattemæssige konsekvenser.91 

Når der skal foretages en opdeling af aktierne, kræver det samtidig også, at selskabets vedtægter ændres. I 

relation til ændringerne af vedtægterne er det vigtigt, at ændringen ikke sidestiller eller medfører afståelse 

af aktierne, men at der kun foretages ændringer, som ikke er væsentlige ift. rettighederne i aktieklasserne. 

Såfremt der opstår en formueforskydning mellem selskabets ejere, vil det resultere i skattemæssige konse-

kvenser.  

I de tilfælde, hvor selskabet kun ejes af en kapitalejer, vil ændringen ikke kunne resultere i formueforskyd-

ning, da vedkommende selv ejer alle kapitalandelene. Hvis der derimod er flere ejere, er det nødvendigt at 

tage stilling til om ændringen vil medføre formueforskydning mellem kapitalejerne, da en formueforskydning 

vil anses som en gave fra den tidligere aktionær til den nye aktionær, hvilke dermed vil resultere i skatte- og 

afgiftsmæssige konsekvenser for begge aktionærer.92 

I august 2020 udsendte Skattestyrelsen et styresignal omkring en praksisændring for A/B-modellen ift. med-

tagelse af gevinstmulighed i værdiansættelsen, som trådte i kraft den 28. februar 2021.93 Denne praksisæn-

dring medfører, at der skal tages højde for en eventuel gevinstmulighed ifm. værdiansættelse af B-aktierne, 

når der for A-aktierne er tale om en forlods udbytteret, som udgør hele handelsværdien eller at den i større 

 
90 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2228800  
91 Nyhed - Beierholm – A/B-modellen 
92 Skat.dk: C.B.2.1.4.8 Vedtægtsændringer  
93 SKM2020.348.SKTST 
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grad svare til handelsværdien. Skattestyrelsen vurderer, at den som udgangspunkt bør indregnes, såfremt 

den forlods udbytteret er på mere end 75 procent af handelsværdien, og at gevinstmuligheden vil have be-

grænset værdi, såfremt den er mindre end 70-75 procent.94  

Til sammenligning af den tidligere praksis af A/B-modellen med den nye praksis er, at der ved den tidligere 

praksis var en risiko for overdrageren, som ved et fald i selskabets værdi ikke ville modtage den fulde forlods 

udbytteret, men i stedet lide et tab ift. forskellen derimellem. Var situationen modsat, altså at selskabets 

værdi var steget ville overdrageren få den forlods udbytteret plus den andel, som vedkommende har af ak-

tiekapitalen f.eks. 10 %, som dermed vil være 10 % af selskabets værdistigning. Erhververen derimod vil opnå 

en større gevinst f.eks. 90 % af aktiekapitalen, hvilket svare til 90 % af værdistigningen, og ved et værditab vil 

erhververens tab være begrænset til, at være 90 % af gavens værdi. Risikoen har derfor tidligere overvejende 

ligget hos overdrageren, som har en begrænset andel i et fremtidigt afkast grundet sin andel af aktiekapita-

len, hvorimod erhververen har en mindre risiko, men samtidig opnår en større del af det fremtidige afkast.  

Ved den nye praksisændring bør overdrageren indarbejde en eventuel gevinstmulighed, som tillægges vær-

dien af B-aktierne og fratrækkes værdien af A-aktierne. Dette vil således kunne resultere i en forhøjet afgifts-

pligtig værdi ved gaveoverdragelser og en højere pris ved salg til f.eks. en medarbejder.   

6.2.2 Trin 2 

Når hele den forlods udbytteret er færdig betalt og udlignet, hvilket vil sige, at det forlods udbytte er tilgået 

den tidligere ejers holdingselskab, kan trin 2 påbegyndes. Når dette er sket, vil der ikke længere være forskel 

mellem aktieklasserne, og de vil derfor være ligestillede, når det kommer til udbetaling af udbytte efterføl-

gende. Dog kan der fortsat være forskel ift. stemmerettighederne. I dette trin vil det derfor være relevant at 

tage stilling til, hvornår de resterende 10 % af kapitalandelene skal overdrages til den nye generation således, 

at den ældste generation har mulighed for at træde af og gå på pension.  Ved overdragelsen af de resterende 

ejerandele er der to muligheder enten via et skattepligtigt salg eller ved at overdrageren sælger de reste-

rende aktier tilbage til det udstedende selskab. Skattepligtigt salg vil ikke udløse beskatning, såfremt det sker 

via holdingselskabet. Hvis der er tale om tilbage salg af aktier til udstedende selskab, vil nedenstående være 

relevant at være opmærksom på.  

Ved et tilbage salg af aktier til udstedende selskab, betyder det, at kapitalejer sælger sine aktier tilbage til det 

selskab, hvor aktierne i sin tid blev udstedt. Hvis kapitalejer er et holdingselskab, vil der være tale om en 

juridisk person, men kapitalejer kan også sagtens være en fysisk person.  

 
94 SKM2020.348.SKTST – pkt. 5.1 – afsnit 21 
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I dette tilfælde vil tilbage salget ikke rent skattemæssigt blive anset som et salg, men derimod udbytte fra 

selskabet, som vil være det vederlag, som modtages ved tilbage salget af aktierne.95 Såfremt kapitalejer er et 

selskab, og ejer mindst 10 % af kapitalandele i det selskab, hvor tilbage salget sker fra, vil udbytte være skat-

tefrit.96 Hvis kapitalejer derimod er en fysisk person, vil beskatningen være til mellem 27-42 % udbytteskat. 

Derudover er der mulighed for at søge dispensation til, at beskatningen i stedet sker efter ABL og ikke som 

udbytte.97 I forbindelse med tilbage salget vil det for det udstedende selskab betyde, at der vil ske en kapi-

talnedsættelse af selskabets virksomhedskapital, hvor minimumskapitalen ved et anpartsselskab er t.kr. 40, 

og et aktieselskab er t.kr. 400, derfor må nedsættelsen ikke medføre, at kapitalen kommer under denne 

grænse. En sådan kapitalnedsættelse kræver, at den bliver behandlet og godkendt jf. gældende regler i SL § 

188.  

6.3 Skattemæssig succession 

Når der er tale om skattemæssig succession, betyder det, at erhververen vil indtræde i overdragerens skat-

temæssige stilling ved overdragelsen jf. ABL § 34. De skattemæssige konsekvenser vil i den forbindelse være, 

at aktieavancen for salget af aktierne ved overdragelsen ikke bliver beskattet hos overdrageren. I stedet ud-

skydes beskatning til den dag, hvor erhververen vælger at afstå aktierne, som vedkommende herved anses 

for at have anskaffet til samme pris, tidspunkt og hensigt, som overdrageren jf. ABL § 34, stk. 2. Succession 

omfatter kun gevinsten på aktierne, og ikke afgiften eller skatten af en eventuel gave, som ydes ved overdra-

gelsen.98 

For at skattemæssig succession kan ske, er der visse betingelser, som skal være opfyldt jf. ABL § 34, stk. 1 nr. 

2-4. Betingelser vedrører som følgende: 

 Aktierne ved overdragelsen skal udgøre mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen  

 Aktierne må ikke være omfattet af ABL § 19 

 Tab må ikke konstateres ved overdragelsen 

 At selskabet der overdrages aktier fra, ikke i overvejende grad må bestå af passiv kapitalanbringelse 

eller udlejning af fast ejendom, dvs. pengetank99 

 
95 Salg af aktier til det udstedende selskab | Deloitte  
96 RM 2021-1 – s. 153 – Udbytte, ml. selskaber 
97 Skat.dk: C.B.2.10.3 Salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber – afsnit vedr. mulighed for dispensation 
98 ABL § 34 – Skat.dk – afsnit 2 - Regel 
99 ABL § 34 – Skat.dk – afsnit 6 - Betingelser 
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Successionsreglerne er kun gældende for selskaber, hvor aktiviteten primært er af erhvervsmæssig karakter, 

og derfor skal der foretages en vurdering af, om selskabet kan anses som værende omfattet af begrebet 

pengetank jf. ABL § 34, stk. 6, og i den forbindelse skal mindst en af betingelser være opfyldt.  

Betingelserne er som følgende: Stammer mindst 50 % af selskabets gennemsnitlige indtægter for de seneste 

3 år fra passiv pengeanbringelse, eller at den gennemsnitlige handelsværdi af selskabets fast ejendom, kon-

tanter, værdipapirer eller lignende  inden for de seneste 3 år udgør mindst 50 % af handelsværdien af selska-

bets samlede aktiver eller at handelsværdien af selskabets fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lig-

nende på overdragelsestidspunktet af aktierne udgør mindst 50 % af handelsværdien af selskabets samlede 

aktiver.  

Udover det kan der kun ske overdragelse ved skattemæssig succession, såfremt erhververen er omfattet af 

en af nedenstående betingelser: 

 Overdragelsen sker til enten børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller børnebørn, eller til en 

samlever, som i de senest to år har haft fælles bopæl med overdrageren, samt stedbørn eller adop-

tivbørn, da disse sidestilles med det naturlige slægtskab 

 Erhververen er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 1  

 Hvis modtageren er fuldt skattepligtig til Danmark, men anses for at være hjemmehørende i en frem-

med stat via en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal aktierne indgå i en virksomhed, som Danmark 

har beskatningsretten til ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten jf. ABL § 34, stk. 3 

 Hvis modtageren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, skal aktierne indgå i en virksomhed som er 

begrænset skattepligtig til Danmark jf. KSL § 2, stk. 1. nr. 4100 

 Overdragelsen sker til en nærtstående medarbejder, som har været fuldtidsbeskæftiget i virksomhe-

den i mindst 3 år indenfor de seneste 5 år jf. ABL § 35101 

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, vil det være muligt at gennemføre overdragelsen via skattemæssig 

succession.  

Overdragelsen med skattemæssig succession kan også ske som gave fra ægtefæller til børn, hvor hver ægte-

fælle vil blive anset som to selvstændige gavegivere. Gaveafgiften for 2020 og fremefter udgør 15 % af vær-

dien over grænsen på kr. 67.100 i 2020 jf. BAL § 22, stk. 1, såfremt der er tale om gave mellem bl.a. forældre, 

børn, plejebørn eller samlever. 102 

 
100 ABL § 34 – Skat.dk – afsnit 5 – Hvilke personer kan succedere? 
101 ABL § 35 – Skat.dk – afsnit 4 - Betingelser 
102 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/47#Afs2  
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For at gaveafgiften kan nedsættes, skal der udover tidligere nævnte betingelser, også være opfyldt følgende: 

Gavegiveren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år inden overdragelsen, og gavegiveren samt nærtstå-

ende skal have indgået i selskabets ledelse i mindst 1 år, samt gavemodtageren skal opretholde et ejertids-

krav på 3 år efter overdragelsen. Hvis gavemodtageren ikke er omfattet af personkredsen jf. BAL § 22, stk. 1, 

vil personen i stedet blive beskattet af gaven som personlig indkomst jf. SL § 4, stk. 1, litra c.  

Når der er tale om en overdragelse af aktiver, hvor overdragelsen vil ske, som en hel eller delvis gave vil det 

være relevant at foretage en beregning af en passivpost jf. KSL § 33 D, såfremt personen, som indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling, er omfattet efter KSL § 33 C eller ABL §§ 34 og 35. Denne passivpost 

kan benyttes til at udligne de overdragne aktivers eventuelle skattetilsvar i fremtiden. Passivposten beregnes 

ud fra, hvad den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, der ville være fremkommet, såfremt gavegiveren i 

stedet havde solgt aktiverne på overdragelsestidspunktet.103 I praksis betyder det, hvis du f.eks. overtager en 

post aktier til en værdi på 1 mio. kr. (og avancen er 1 mio.), at modtager kun får et nedslag på t.kr. 220 (22 

%), men skatten ved en senere realisation vil være op til 42 % (t.kr. 420). Det betyder, således at modtager 

skal have en værdistigning på aktierne for at ”indhente” forskellen mellem passivposten og den faktiske skat. 

Som alternativ kan der beregnes en latent skat, det vil sige den faktiske skat, som kursfastsættes.104 

Anmeldelse om succession skal ske via overdragerens selvangivelse, og eventuelt via en gaveanmeldelse.  

Såfremt erhververen fortryder overdragelsen, er det jf. ABL § 35 A muligt at overdrage aktierne tilbage til 

den tidligere ejer igen via succession, hvis overdragelsen er sket til et familiemedlem eller en nær medarbej-

der. Dog skal overdragelsen ske inden for de første 5 år efter overdragelsen, og overdragelsen skal være sket 

fra den tidligere ejer, hvor overdrageren indtrådte i tidligere ejers skattemæssige stilling.  

Overdragelse af aktier skal udgøre mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen, og selskabet må ikke i overve-

jende grad bestå af udlejning af ejendom eller passiv pengeanbringelse.  

Det mest relevante ved denne form for overdragelse er, som nævnt i starten af dette afsnit, at erhververen i 

dette tilfælde vil indtræde i tidligere ejers skattemæssige stilling, hvilket er et vigtigt element, da den nye 

generation senere hen ved afståelse uden succession ved blive beskattet ift. samme pris, tidspunkt og hen-

sigt, som tidligere ejer havde i sin tid. Ofte er det dog svært for den nye generation at skaffe likviditet til at 

betale både skat og afgifter, samt vederlag til den ældre generation, og derfor benyttes muligheden enten 

omkring oprettelse af anfordringslån, som både kan være rentefrit eller med en minimal rente. Dette lån kan 

opsiges helt eller delvist fra både debitor og kreditor med kort frist på maks. 14 dage, hvis der ikke er aftalt 

 
103 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/117#p33c  
104 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948129 og https://skat.dk/skat.aspx?oID=2065938&chk=217272  
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en bestemt betalingstid, vil låntager være forpligtet til at betale gælden, så snart kreditor forlanger det.105 

Derfor kan alternativet være, at der i stedet oprettes et gældsbrev med en rente på omkring 2-4 %, som 

forventes at være efter markedsmæssige vilkår. Gældsbrevet kan herefter afdrages på flere måder, som f.eks. 

gaver op til grænsen således, at der ikke udløses gaveafgift eller via udloddet udbytte fra den succederede 

virksomhed.  

6.4 Delkonklusion 

Først og fremmest så behandler afsnittet ikke alle måder, som et generationsskifte kan gennemføres på, men 

jeg har udvalgt tre måder, som jeg finder mest relevante ift. min case, og de udvalgte modeller er skatteplig-

tigt salg, A/B-modellen og skattemæssig succession.  

Til dette afsnit kan jeg konkludere, at generationsskiftet er den sidste fase, men samtidig også den vigtigste 

del af hele processen, da denne fase skal opsummere alt fra de implicerede parters ønsker og behov til om-

struktureringsmuligheder inden, at virksomhedsejeren sammen med erhververen skal tage stilling til, hvilken 

generationsskiftemodel, som vil være relevant at anvende for at tage hensyn til begge parter.  

Første alternativ er, skattepligtigt salg, som er relevant, når der er tale om et generationsskifte, som vil være 

simpelt, og hvor avancen af salget vil blive beskattet efter reglerne omkring aktieavance. Her vil fordelen 

primært være for både overdrager og erhverver, at salget/købet sker via et holdingselskab, da det for over-

drageren ikke vil udløse skat i forbindelse med avancen, og at det for erhververen vil være muligt at modtage 

udbytte for underliggende selskab skattefrit, hvis købet medfører en ejerandel på min. 10 %. Denne model 

kræver dog, at erhververen har mulighed for at opnå finansiering i relation til købet, som f.eks. kan være 

oprettelse af et gældsbrev, som afdrages over de kommende år.  

Andet alternativ er, A/B-modellen, som oftest er relevant i de tilfælde, hvor der kun er tale om en hovedak-

tionær, som ønsker at overdrage en større andel af sin virksomhed til en lavere værdi end den værdi, som 

virksomheden reelt er sat til, som tit vil være essentielt i forbindelse med overdragelser til overdragerens 

børn, hvor en vederlagsfri gave af kapitalandelene vil udløse beskatning jf. ABL, samt gaveafgift, eller over-

dragelse til en medarbejder, som ikke er i stand til at betale den reelle pris. Denne model er lidt mere kom-

pleks, da aktierne skal opdeles i to klasser, nemlig A- og B-aktier. I forbindelse med den fordeling vil A-aktierne 

få en forlods udbytteret, som opgøres ud fra handelsværdi fratrukket egenkapitalen i selskabet. B-aktier vil 

derfor først få andel i det fremtidige afkast, når den forlods udbytteret er udlignet. Den nye praksis, som 

trådte i kraft 28. feb. 2021 vil dog medføre, at risikoen for overdrageren minimeres ved, at der indregnes en 

gevinstmulighed, som ændrer på værdifordelingen mellem A- og B-aktierne.  

 
105 Skat.dk: C.A.6.1.7 Rentefri eller lavt forrentede lån  
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Tredje og sidste alternativ er, skattemæssig succession, hvilket betyder, at erhververen vil indtræde i over-

dragerens skattemæssige stilling. Ved dette alternativ tages der altså udgangspunkt i personligt regi, det vil 

sige, at handlen vil foregå mellem de implicerede parter personligt, og ikke på selskabsniveau. Dette vil pri-

mært være forskellen på denne model kontra de to andre nævnte modeller. 

I kommende afsnit vil jeg anvende de i afsnit 6.1-3 nævnte modeller på min case virksomhed, og løsningsmu-

lighederne kan efterfølgende blive præsenteret over for Charlotte og hendes datter.  

7. Løsningsmuligheder for BLM Blomsterbutik ApS 

Under dette afsnit vil jeg nedenfor komme ind på de løsningsmuligheder, som der vil være relevante at 

tage i betragtning for BLM Blomsterbutik ApS ud fra ovenstående analyser, konklusioner mv.  

7.1 Løsningsmulighed 1 

Ved skattepligtigt salg vil det for Charlotte og hendes datter kunne ske på to måder.  

7.1.1 Skattepligtigt salg mellem holdingselskaber 

Inden at salget kan ske mellem to holdingselskaber, skal Sofie stifte et holdingselskab, som ved stiftelse af et 

anpartsselskab vil koste t.kr. 40 for Sofie. Stiftelsen af Sofies holdingselskab kan eventuelt ske som en gave 

fra Charlotte. Dette selskab vil herefter være køber, og Charlotte Holding af 2002 ApS, som ejer driftsselska-

bet, BLM Blomsterbutik ApS, vil være sælger. Da salget sker fra Charlottes holdingselskab, vil det ikke med-

føre afståelsesbeskatning, da salg af datterselskabsaktier, som beskrevet i afsnit 6.1 ikke udløser beskatning, 

men sker skattefrit. Se bilag 9.1 for illustration.  

I forbindelse med overdragelsen skal det overvejes, hvor mange af aktierne, som Sofie vil komme til at eje, 

da det ikke vil være nødvendigt at overdrage alle aktierne. For at opfylde Charlotte og Sofies behov og ønsker, 

vil det helt klart være mest fordelagtigt, at Charlotte sælger maks. 90 % af aktierne til Sofies holdingselskab, 

således at Charlotte bibeholder mindst 10 % af ejerandele indtil, at hun går på pension, og samtidig vil kunne 

modtage skattefrit udbytte fra driftsselskabet resten af tiden. På den måde vil begge parter have ejerandele 

i selskabet, og modtage udbytte uden beskatning.  

Konsekvenserne for Sofie i dette tilfælde vil primært være finansiering af stiftelsen af holdingselskabet, og 

finansiering af købet af aktierne. Som udgangspunkt vil det være overkommeligt for hende at kunne betale 

for stiftelsen, men da købet af anparterne i BLM Blomsterbutik ApS vil have en salgspris på t.kr. 3.823 eller 

t.kr. 2.691 afhængig af, om ejendommen indgår i salget eller ej. Derfor kan muligheden være at oprette et 

gældsbrev mellem Charlotte Holding af 2002 ApS og Sofie Holding af 2020 ApS, som efterfølgende kan 
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afdrages løbende over de kommende år, samtidig med at det årligt vil blive forrentet med en rente på mar-

kedsmæssige vilkår jf. afsnit 2.2.1, som i dette tilfælde er sat til 4 %.  

Såfremt aktierne fordeles som foreslået ovenfor, vil gælden kunne afdrages i form af, at Sofies holdingselskab 

modtager udbytte fra driftsselskabet, hvor udbyttet vil ske uden beskatning. På den måde vil Sofie have mu-

lighed for både nemmere og hurtigere at kunne afdrage gælden til Charlotte end ved personligt ejerskab. 

Gældsbrev inkl. ejendom 

I dette tilfælde vil ejendomme forblive i BLM Blomsterbutik ApS, og gældsbrevet vil lyde på t.kr. 3.823, som 

med en forrentning på 4 % vil være udlignet i 2027, såfremt den forventede udlodning, som benyttes til 

afdrag sættes til t.kr. 650 årligt. De samlede renter for gælden vil være t.kr. 624 og den samlede betaling vil 

blive t.kr. 4.447. 

Gældsbrev ekskl. ejendom 

Hvis ejendommen grenspaltes inden salget vil, Charlottes holdingselskab eje ejendommen særskilt, og salgs-

prisen vil derfor være faldet til t.kr. 2.691, som med samme rente og forventet udlodning i stedet vil være 

udlignet i 2025.  De samlede renter for gælden vil være t.kr. 312 og den samlede betaling vil blive t.kr. 3.003.  

Gældsbrevene kan ses jf. bilag 9.3.  

Værdiansættelse mellem disse to salg vil altså være forskellig, og derfor skal der tages stilling til om ejendom-

men skal med eller ej, da aktierne skal sælges til den rette pris, samt gældsbrevet skal oprettes korrekt.  

7.1.2 Skattepligtigt salg mellem Charlotte og Sofie personligt 

Hvis der i stedet er tale om et skattepligtigt salg af aktier i Charlottes holdingselskab til Sofie, herunder indi-

rekte salg af anparterne i BLM Blomsterbutik ApS, ville handlen foregå mellem parterne personligt, se bilag 

9.2 for illustration.  

Såfremt Charlotte solgte 90 % af sine anparter i holdingselskabet, ville salget medføre, at dele af hendes 

anparter i holdingselskabet ville blive ejet af Sofie. Her ville driftsselskabet og Charlottes investeringer i vær-

dipapirer indgå i handlen, og Sofie ville derfor få andel i Charlottes værdipapirsinvesteringer og afkast fra 

driftsselskabet. I forbindelse med overdragelsen, antages det, at selskabet vil skifte navn, så det i stedet 

kunne kobles til Sofie, da hun i sidste ende, når alle anparter var solgt til hende og Charlotte gik på pension 

skulle eje selskabet helt selv. Ved denne form for salg, ville det for Charlotte resultere i en større avancebe-

skatning efter regler jf. ABL § 12, som yderligere er beskrevet i afsnit 6.1.  
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Salg inkl. ejendom 

Ved skattepligtigt salg, hvor ejendommen indgår, vil salgsprisen være t.kr. 3.823 jf. bilag 4. Avancen vil altså 

svare til t.kr. 3.698, som er handelsværdien fratrukket virksomhedskapital på t.kr. 125, hvor den del af avan-

cen, som er over bundgrænsen på t.kr. 111, vil blive beskattet med 42 % og resten med 27 %. Den resterende 

del på t.kr. 3.587 vil udløse en skat på t.kr. 1.507.  

Salg ekskl. ejendom 

Ved skattepligtigt salg, hvor ejendommen ikke indgår, vil salgsprisen være t.kr. 2.691 jf. bilag 6. Avancen vil 

her være t.kr. 2.566. Den resterende del over bundgrænsen på t.kr. 2.455 vil udløse en skat på t.kr. 1.031.  

Konsekvenser 

Da reglerne omkring ejertidsnedslag jf. ABL § 47 er ophævet pr. 1. februar 2020, er der dermed ikke mulighed 

for denne form for fradrag,106 og har Charlotte ikke underskud, som kan fradrages i avancen og dermed ned-

bringe beskatningen vil beskatningen kunne give en del likviditetsmæssige vanskeligheder, såfremt hun ikke 

er i stand til at betale skatten. 

For Sofie vil der ske beskatning af det udbytte, som udloddes fra hendes holdingselskab til Sofie personligt, 

som benyttes til betaling af gæld til Charlotte. Hver udbytte udlodning vil medføre en beskatning på 27 %, 

for beløb op til udbyttegrænsen, som i 2020 er 55.300 kr.  

Beløb udover grænsen vil blive beskattet med 42 %, såfremt køber ikke er gift, hvis det er tilfældet, vil be-

skatningen på 42 % først ske, hvis beløbet overstiger 110.600 kr.107   

7.1.3 Anbefaling 

Anbefalingen vil derfor være, at salget skal ske mellem holdingselskaberne, såfremt denne løsning vælges, 

da det ikke vil medføre nogen form for beskatning på overdragelsestidspunkt, før parterne afstår deres aktier 

i deres holdingselskaberne.  

7.2 Løsningsmulighed 2 

Når A/B-modellen anvendes, er der som beskrevet i afsnit 6.2, tale om, at der skal foretages en opdeling af 

aktierne i form af henholdsvis A- og B-aktier, hvilket indgår i modellens trin 1. A-aktierne vil have en højere 

stemmerettighed kontra B-aktierne, samt de vil tillægges en forlods udbytteret, som skal fremgå af 

 
106 RM 2021-1 – s. 10 – Aktieindkomst, personer 
107 RM 2021-1 – s. 11 – Aktiesalg, personer – afsnit 2 
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vedtægterne. Derfor kan denne løsning være en relevant mulighed for Charlotte og hendes datter, da Char-

lotte kan overdrage f.eks. 90 % af aktierne til sin datter, og stadig eje 10 % af aktierne.   

På denne måde vil Charlotte fortsat have mulighed for at have en stor indflydelse på virksomhedens drift i 

den tid op til, at hun vælger at gå på pension. Denne løsning kan derudover deles op i værdiansættelsen med 

og uden ejendommen, og hvordan løsningerne vil se ud i den forbindelse, vil jeg komme ind på nedenfor.  

Fordelingen af aktierne vil ud fra procentopdelingen ovenfor blive opdelt i to aktieklasser, hvor A-aktierne 

nominelt svare til 12.500 kr. og B-aktierne nominelt svare til 112.500 kr.  

Nedenfor benyttes en rente på 4 %, da denne vurderes at være rimelig i den foreliggende case. 

7.2.1 Med ejendom 

Trin 1: A-aktierne skal i første omgang tillægges værdien af selskabet, hvilket i det her tilfælde vil være t.kr. 

3.823, som efterfølgende fratrækkes virksomhedskapitalen på t.kr. 125, værdien vil herefter være t.kr. 3.698, 

som dermed er den forlods udbytteret. Herefter skal den forlods udbytteret forrentes med markedsrente på 

f.eks. 4 % årligt, hvilket ved første forrentning svare til t.kr. 148, som den forlods udbytteret efterfølgende 

opskrives med til t.kr. 3.846 året efter.  

Hvert år vil der så kunne udloddes udbytte fra driftsselskabet, som vil være med til at afdrage på den forlods 

udbytteret. I dette tilfælde vil det være oplagt med en udbytteudlodning på minimum t.kr. 650 årligt, således 

vil den forlods udbytteret være udlignet i 2027, hvilket svare til 7 år efter overdragelse. Se illustration af 

struktur og beregningerne i bilag 10.1 + 10.3.   

7.2.2 Uden ejendom 

Trin 1: A-aktierne skal i første omgang tillægges værdien af selskabet, hvilket i det her tilfælde vil være t.kr. 

2.691, som efterfølgende fratrækkes virksomhedskapitalen på t.kr. 125, værdien vil herefter være t.kr. 2.566, 

som dermed er den forlods udbytteret. Herefter skal den forlods udbytteret forrentes med markedsrente på 

f.eks. 4 % årligt, hvilket svare til t.kr. 103, som den forlods udbytteret opskrives med til t.kr. 2.668 året efter.  

Hvert år vil der i dette tilfælde også kunne udloddes udbytte fra driftsselskabet, som vil være med til at af-

drage på den forlods udbytteret. Her er der to eksempler på en oplagt udbytteudlodning. Den første er på 

minimum t.kr. 650 årligt ligesom ovenfor med ejendommen, her vil den forlods udbytteret være udlignet i 

2025, det vil sige 5 år efter overdragelse. Ønskes det, at der også skal gå 7 år, hvis ejendommen ikke medtages 

i overdragelsen, vil en mulighed på minimum t.kr. 450 årligt kunne forkorte udligningen, således vil det tage 

7 år i stedet, og udligningen vil være færdig i 2027. Så det her er også et tydeligt eksempel på, hvor stor en 

effekt den valgte udbytteudlodning pr. år har af indflydelse på udligningen. Se illustration af struktur og be-

regningerne i bilag 10.2 + 10.4.   
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7.2.3 Generelt for m. eller u. ejendom 

Trin 1: 

Den forventede udbytteudlodningen er ikke fastlagt, og der kan vælges et andet beløb, såfremt det ønskes. 

Jo højere den årlige udlodning er, jo hurtigere vil den forlods udbytteret være udlignet. Udbytte udlodningen 

kan også justeres fra år til år, såfremt dette ønskes, på den måde vil det være muligt hele tiden at justere, 

om udligningen af den forlods udbytteret skal gå hurtigere eller langsommere. Forrentningen fastlægges dog, 

og vil være den samme fra år til år.  

Trin 2:  

Når den forlods udbytteret er udlignet, vil det være muligt for B-aktierne, det vil sige, Sofies holdingselskab, 

at få del i udbytte udlodningen, og dermed vil disse aktier, således kunne få del i den fremtidige udbytteud-

lodning fra driftsselskabet. Udover det, så vil B-aktierne kun få del i den fremtidige værdistigning, som hvert 

år overstiger den fastsatte årlige opskrivning på 4 %.  

B-aktierne vil nominelt kunne overdrages som en gave til Sofie på kr. 112.500. 

Derudover så vil aktieklasser efter udligningen være ligestillede, og forskellen vil eventuelt kun forsat være i 

stemmerettighederne. Derfor skal der nu overvejes, hvornår det ville være en god ide at overdrage de sidste 

10 % af ejerandelene til Sofie, således at Charlotte kan nyde sit otium og gå på pension. Overdragelsen kan 

ske som enten et skattepligtigt salg, der for holdingselskabet ikke vil udløse beskatning eller også kan der ske 

tilbage salg af de anparter, som Charlottes holdingselskab har tilbage i BLM Blomsterbutik ApS, som vil med-

føre, at vederlaget i relation hertil enten vil blive beskattet som udbytte, som i dette tilfælde grundet ejeran-

delen på 10 % vil være skattefrit for holdingselskabet, eller også kan der søges om dispensation til at beskat-

ningen sker efter ABL, som aktieavance.  

7.2.4 Opsummering og konsekvenser 

Overordnet set vil den største risiko ved brug af denne løsning ligge hos Charlotte, altså overdrageren, da 

Charlotte f.eks. ville kunne risikere, at værdien ville falde eller stige hos BLM Blomsterbutik ApS, som dermed 

vil medføre et tab for hende. Eksempler på begge dele vil komme nedenfor, og i eksemplerne tages der ud-

gangspunkt i, at der endnu ikke er udloddet udbytte. 

Værditab 

Falder værdien hos BLM Blomsterbutik ApS til i stedet at være t.kr. 2.000, og selskabet sælges til den pris, vil  

Charlotte ikke have mulighed for at kunne udligne den forlods udbytteret, som afhængig af om ejendommen 

er med eller ej enten vil være t.kr. 3.698 eller 2.691. Charlotte vil altså lide et tab på forskellen mellem 
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salgsværdien og den forlods udbytteret på henholdsvis t.kr. 1.698 eller t.kr. 691, samt den nominelle værdi 

på 12.500 kr. Sofie vil være begrænset ift. tab, da gavens værdi er kr. 112.500.  

Værdistigning 

Sker det modsatte, at selskabets værdi stiger, og selskabet sælges i stedet til t.kr. 4.200, vil det for Charlotte 

betyde, at hun vil få den forlods udbytteret på enten t.kr. 3.698 eller 2.691, samt udover det få 10 % af 

værdistigningen, som lyder på henholdsvis t.kr. 502 eller 1.509, hvilket for Charlotte svare til ca. t.kr. 50 eller 

151. Sofies gevinst vil derimod være enten t.kr. 452 eller 1.358, hvilket altså vil sige, at Sofie får en stor gevinst 

for en investering på et meget lille beløb.  

Charlotte påtager sig altså alt andet lige en større tabsrisiko, såfremt værdien falder, og opnår ikke så stor en 

andel af gevinsten, hvis værdien stiger, hvorimod Sofie opnår en større gevinst, når værdien stiger, og kun vil 

opnå et begrænset tab, hvis værdien falder. Derudover så vil afdrag på den forlods udbytteret også være 

afhængig af, at der er mulighed for at udlodde udbytte i driftsselskabet, og her løber Charlotte derfor også 

en risiko. Dette skal derfor medtages i overvejelserne, når de vælger om denne løsning ville være optimal for 

dem.  

7.3 Løsningsmulighed 3 

Løsningsmulighed 3 omhandler, at der i forbindelse med generationsskifte overdrages med skattemæssig 

succession, er dette tilfældet vil den nye generation indtræde i tidligere generations skattemæssige stilling, 

hvilket bl.a. betyder, at Sofie vil indtræde i en del af Charlottes skattemæssige stilling. Sofie vil ved den skat-

temæssig succession få del i Charlottes formue, samt at hun gennem overdragelsen vil overtage en del af 

Charlottes holdingselskab, og den vej igennem komme til at eje anparterne i BLM Blomsterbutik ApS. Disse 

anparter vil være anskaffet til samme pris, ved samme tidspunkt og til samme hensigt, som tidligere ejer 

havde. Derudover vil grenspaltningen ikke have den store effekt, da ejendomsselskabet efter spaltningen er 

ejet af Charlottes holdingselskab og vil derfor også indgå i forbindelse med successionen.  

Inden denne form for overdragelse overvejes, skal der foretages en pengetanksanalyse af Charlotte Holding 

af 2002 ApS inkl. BLM Blomsterbutik ApS, da det ikke vil være muligt at succedere i et selskab, som i overve-

jende grad anses som en pengetank, hvilket vil sige, at selskabet primært består af passiv kapitalanbringelse, 

hvilket er forklaret yderligere i afsnit 6.3.  

Pengetanksanalysen kan, som nævnt i afsnit 6.3, foretages på 3 forskellige måder, det vil sige, som et gen-

nemsnit af de seneste 3 års omsætning, gennemsnit af selskabets fordeling af aktiver mellem pengetanksak-

tiver og erhvervsaktiver for de seneste 3 år eller ved beregning af den procentvise fordeling mellem selska-

bets aktiver på overdragelsestidspunkt.  
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I denne case foregår al omsætning fra den almindelig drift, og derfor vurderes der ikke at være risiko for, at 

omsætningen vil bestå af en overvejende grad af pengetanksindtægter, og derfor foretages der ikke en dy-

bere beregning heraf. Dog kan det i stedet være relevant at foretage en gennemsnitsberegning af den pro-

centvise fordeling af selskabets aktiver for de seneste 3 år, samt den procentvisefordeling på overdragelses-

tidspunktet.  

Pengetanksanalysen jf. bilag 11 viser, at fordelingen mellem pengetanksaktiver og erhvervsaktiver på over-

dragelsestidspunktet i overvejende grad vedrører pengetanksaktiver med en fordeling på hhv. t.kr. 6.349, 

svarende til 64 % og t.kr. 3.597 svarende til 34 %. Derfor er der behov for, at der inden successionen vil blive 

foretaget en fraspaltning af finansielle aktiver i form af kontanter eller værdipapirer på mindst t.kr. 2.850, 

som enten vil minimere de likvide beholdninger i BLM Blomsterbutik ApS eller værdipapirbeholdningen i 

Charlotte Holding af 2002 ApS. Herefter vil fordelingen ende med at være 49 % og 51 %, og det vil nu være 

muligt at gennemføre successionen. Ved beregningen af den gennemsnitlige fordeling inden for de seneste 

3 år viser fordelingen fortsat, at aktiverne i overvejende grad består af pengetanksaktiver med en fordeling 

på 61 % kontra 39 %, og konklusionen vil derfor ikke ændre sig.   

Fraspaltningen kan ske i form af en ophørsspaltning af Charlottes nuværende holdingselskab, hvor værdipa-

pirerne, samt 10 % af kapitalandelene i BLM Blomsterbutik ApS bibeholdes i det nye holdingselskab ved navn 

Charlotte Holding II ApS, og 90 % kapitalandelene i BLM Blomsterbutik ApS vil være i BLM Holding ApS, som 

Sofie herefter kan succedere i, således at hun kommer til at eje 90 % af kapitalandelene i BLM Blomsterbutik 

ApS. Udover det, så kan det vurderes om ejendommen skal indgå, det vil sige, at hvis grenspaltningen af 

ejendommen gennemføres vil kapitalandelene i BLM Ejendomme ApS, kunne medtages i Charlotte Holding 

II ApS, såfremt grenspaltningen ikke foretages, vil ejendommen indgå i BLM Holding ApS, da den vil ligge i 

BLM Blomsterbutik ApS, som holdingselskabet ejer kapitalandele i. Se illustrationer jf. bilag 12.1. 

BLM Holding ApS vil altså efter ophørsspaltning hhv. kunne have en værdi på t.kr. 3.441 og t.kr. 2.422, da det 

afhænger om ejendommen indgår eller ej. Uanset om ejendomme indgår vil fordelingen af aktiverne fortsat 

i overvejende grad være omfattet af pengetanksreglen.  

Som det fremgår tidligere, er det ikke længere muligt at opnå ejertidsnedslag, og dette medtages derfor ikke 

i beregningerne.  

I bilag 12.2 er der taget udgangspunkt i tre måder, at successionen kan ske på, som er anfordringslån (gælds-

brev), gave og balanceret, som er en blanding af de to foregående. For at gøre denne løsningsmulighed mere 

simpel vil jeg nedenfor tages udgangspunkt i, at ejendommen bliver i driftsselskabet.  
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I eksemplet tages der derfor udgangspunkt i værdien på t.kr. 3.441, som er 90 % af den samlede handelsværdi 

af BLM Blomsterbutik ApS på t.kr. 3.823.  

Konsekvenser 

Første måde er, at overdragelsen sker som et gældsbrev. Ved beregning af gældsbrevet har jeg valgt, at gaven 

skal lyde på kr. 68.000 således, at der vil opstå et mindre beløb, som bliver afgiftspligtigt, og derfor skal ga-

veanmeldes. Den afgiftspligtige gave er på kr. 900, da bundgrænse for gaver givet mellem forældre og børn 

er kr. 67.100 (2020), som medfører en gaveafgift på kr. 135, og dette element vil kunne få Skattestyrelsen til 

at tage stilling til gavens værdi.  

Anfordringslånet er t.kr. 2.641, der vil være et personligt lån mellem Charlotte og Sofie, hvor fordelen ligger 

i, at der årligt kan afdrages op til bundgrænsen for gaver, som er kr. 67.100 (2020), og stiger til kr. 68.700 

(2021) uden beskatning, ulempen er dog, at de midler, som kan benyttes til at afdrage lånet muligvis vil være 

beskattet på anden vis inden. Afvikles lånet som udbytte vil der ske beskatning af udbytte under grænsen til 

27 %, og resterende over vil ske til 42 %, hvilket vil medføre en større beskatning for Sofie. Beskatningen over 

bundgrænsen vil altså komme til at lyde på t.kr. 1.399, såfremt vi antager, at Sofie er gift, og da beskatningen 

er så høj for datteren, vurderes denne løsning ikke at være optimal rent skattemæssigt.  

Anden måde er, at hele værdien gives som gave, her vil den afgiftspligtige gave lyde på t.kr. 2.641, som med 

en gaveafgift på 15 %, vil medføre en gaveafgift på t.kr. 396. Denne afgift er en del lavere end afgiften oven-

for. Ved denne måde, giver Charlotte afkald på vederlaget. Gaven skal anmeldes til Skattestyrelsen. 

Ved den sidste og tredje løsning vil overdragelsen blive delt op i et gældsbrev og en gave, hvor gaven anmel-

des, og gælden skal afdrages, som beskrevet ovenfor.  

Hvis Charlotte dør og gældsbrevet ikke er afviklet, skal der betales boafgift på 15 % af det resterende gælds-

brev.  

7.4 Opsummering og sammenligning af løsningsmuligheder 

Når det kommer til første løsningsmulighed, er der tale om skattepligtigt salg, som mellem selskaber ikke vil 

udløse beskatning, men derimod vil medføre en større avancebeskatning for Charlotte, og beskatning af ud-

bytte for Sofie, hvis salget sker mellem dem personligt. Derfor vil det helt klart være en fordel, at salget 

foretages mellem Charlotte og Sofie holdingselskab især, fordi generationsskifte gerne skulle vedrøre en 

overdragelse af BLM Blomsterbutik ApS og ikke aktier i Charlottes holdingselskab. Charlotte og Sofies ønsker 

og behov vil altså kunne opfyldes ved brug af denne model, når handlen foretages mellem parternes holding-

selskaber, det eneste der skal betales kontant, vil primært være anpartskapitalen i Sofies nyoprettede hol-

dingselskab, således at hun kan overtage aktier derigennem i stedet for privat, da dette vil medføre, at der 
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ikke vil være begrænsninger ifm. udlodning af udbytte fra driftsselskab til holdingselskab. Derudover vil det 

være en god ide for Charlotte at beholde 10 % af ejerandelene, såfremt hun fortsat vil beholde nogen af 

aktierne, da hendes holdingselskab dermed også kan modtage udbytte skattefrit. I denne løsning er der dog 

ikke direkte indsat en forlods udbytteret, men derimod vil Sofies andel af udbytte gå direkte til afdrag på 

gælden til Charlotte til den er betalt, og Sofie vil først herefter kunne udlodde udbytte til sig selv privat.    

Ved løsningsmulighed 2 vil de fleste af både Charlotte og Sofies ønsker også være opfyldt, da denne mulighed 

sikrer, at Charlotte forsat har den største indflydelse på driften til, at hun vælger helt at gå på pension, og at 

Sofie stadig får en andel i selskabet, men først får del i det fremtidige afkast, da Charlotte vil have en forlods 

udbytteret, samt forrentning heraf, som kræver, at værdistigningen fra år til år skal være højere end det, for 

at Sofie får del i det. På den måde kan overdragelsen også ske gradvist over de kommende år, og Sofie først 

får fuldt ejerskab, når moderen vælger at træde af, da hun kun modtager 90 % af aktierne, og Charlotte 

beholder 10 %. Ved brug af casen ved løsningsmulighed 2, er det ikke nødvendigt at tage højde for værdian-

sættelse af gevinstmulighed, samt lade denne del indgå i fordelingen af A- og B-aktierne, da generationsskif-

tet er foretaget inden den nye praksisændring trådte i kraft.  Hvis generationsskiftet ikke var foretaget inden 

den 28. februar 2021, havde det helt klart været et krav, at denne del skulle indgå, da der er tale om en 

overdragelse med en ejerandel på 90 % for B-aktierne og 10 % for A-aktierne. Hvilket vil sige, at der vil være 

tale om en overdragelse, hvor en overvejende grad af selskabet overdrages.  

Løsningsmulighed 3 vil medføre, at Sofie vil indtræde i Charlottes skattemæssige stilling, og dermed vil få del 

i moderens formue. Derudover vil det i forbindelse med successionen kræve, at en del af pengetanksakti-

verne bliver udlignet, da Charlottes holdingselskab inkl. driftsselskabet i overvejende grad består af aktiver, 

som er omfattet af pengetanksreglen, og sådanne selskaber kan ikke succederes før, at der er foretaget en 

større udligning af denne del. Derfor foretages der en ophørsspaltning af holdingselskabet, således at Sofie 

kan succedere i det nye holdingselskab, som ejer 90 % af kapitalandele i driftsselskabet. Denne løsning vil 

dog medføre større beskatning i form af gaveafgift eller beskatning af de midler, som anvendes til at afdrage 

på lånet.  

Den nemmeste løsning, som samtidig ikke vil være, så kompleks er løsningsmulighed nr. 1, hvorimod de an-

dre løsningerne kræver en del beregninger og korrektioner inden, at overdragelse kan gennemføres. Dermed 

ikke sagt, at det er den mest optimale for parterne, da principperne i A/B-modellen f.eks. vil sikre, at Charlotte 

fortsat kunne have indflydelse på virksomhedens fremtidige drift ved at have flest stemmerettigheder, men 

samtidig kun eje en mindre andel. Skattemæssige succession vil dog ikke være så relevant, når man skal tage 

hensyn til virksomhedsejerens ønsker, omkring fortsat at være en del af virksomheden, men samtidig også, 

at hende og hendes mand gerne vil beholde formuen, og Sofie derfor ikke skal have del i den på nuværende 
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tidspunkt, og derfor ville anbefalingen ikke være at vælge løsningsmulighed nr. 3, men derimod eventuelt 

foretage en kombination af løsningsmulighed nr. 1 og 2.  

I næste afsnit vil jeg derfor tage udgangspunkt i løsningsmulighederne ovenfor, og komme med en anbefa-

ling, som vil tage hensyn til Charlotte og hendes datters behov og ønsker.  

8. Anbefaling til familien 

Som anbefaling til familien vil det for deres vedkommende være mest hensigtsmæssigt for at imødegå de 

implicerede parters ønsker og behov, at der foretages et skattepligtig salg fra Charlotte Holding af 2002 ApS, 

hvor salget af maks. 90 % af aktierne vil ske til et nystiftet holdingselskab, som dermed vil være et mellem-

holdingselskab i koncernen, ved navn BLM Holding ApS. Derudover er det heller ikke ønsket for Charlotte, at 

ejendommen skal spaltes fra, og derfor vil anbefalingen fra mig af være at lade ejendommen indgå i overdra-

gelsen, og handelsværdien i den forbindelse vil være den, som er beregnet i afsnit 6.1, jf. bilag 4, hvor good-

willberegningen i bilag 3 indgår.  

Inden salget foretages og anparterne i mellemholdingselskabet skal fordeles, er det vigtigt, at Sofie får stiftet 

et holdingselskab, som kræver et indskud på kr. 40.000, således at hun, når det bliver aktuelt, vil kunne mod-

tage udbytte fra BLM Holding ApS uden beskatning, og efterfølgende kan udlodde udbytte til sig selv op til 

udbyttegrænsen på kr. 56.500 (2021), hvilket dermed vil kunne ske til lavest beskatning, nemlig til en beskat-

ning på 27 %. Såfremt hun i stedet ville eje anparter i BLM Holding ApS personligt, vil hun være begrænset 

af, at beskatningen imellem hende og BLM Holding ApS vil blive beskatte med mellem 27-42 %, og hun vil 

derfor ofte risikere høj beskatning ved udbytte, når der udloddes udbytte fra mellemholdingselskabet, da 

hensigten med BLM Holding ApS ikke er at beholde pengene deri, men fører dem videre op.  

Udlodningerne til hendes holdingselskab kan derefter bruges, som en investering til pension eller lignende, 

det vil sige, at hun ville kunne have mulighed for at reinvestere pengene i form af værdipapirer eller lignende 

uden at tab mv. vil påvirke hende personligt. Derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt for hende ikke at eje 

et holdingselskab. Oprettelse af holdingselskab vil derfor være min anbefaling til Sofie inden overdragelsen 

og generationsskiftet gennemføres.   

Herefter vil BLM Holding ApS være ejet 90 % af Sofie Holding af 2020 ApS og 10 % af Charlotte Holding af 

2002 ApS. På denne måde vil der ikke være en større risiko for Sofie i og med, at hun i forbindelse med 

overdragelse kun har en risiko på kr. 40.000, som hun har været nødsaget til at betale for at stifte sit holding-

selskab. Derimod vil der være en større risiko for Charlotte, da salget vil være bundet af, at BLM Holding ApS 

(debitor) har mulighed for at afdrage på gælden i form af, at BLM Blomsterbutik ApS generer overskud, som 
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kan være med til at skabe mulighed for udlodning af udbytte. Ved salget vil der blive oprettet et gældsbrev 

mellem BLM Holding ApS og Charlotte Holding af 2002 ApS.  

Jeg vil derudover anbefale, at der benyttes en kombination af skattepligtigt salg og AB-modellen, hvor A/B-

modellen benyttes ift. stemmerettighederne, da fordelingen af aktierne vil være opdelt i A- og B-aktier, såle-

des at Charlotte Holding af 2002 ApS har 100 % stemmerettigheder, og at Sofie dermed vil have 0 %. Ved 

denne fordeling vil det være Charlotte og hendes mands beslutning omkring, hvor meget, der skal udloddes 

fra BLM Blomsterbutik ApS til brug for afdrag på gældsbrevet mellem BLM Holding ApS og Charlotte Holding 

af 2002 ApS. I BLM Blomsterbutik ApS vil det nemlig være muligt for Charlotte at styre udlodningen/over-

skuddet i driftsselskabet ved at justere på lønudbetalingen for hende og hendes mand, som begge er ansat i 

BLM Blomsterbutik ApS. Ved denne løsning forbliver formuen hos forældrene, og datteren Sofie vil først få 

del i den fremtidige indtjening, når gældsbrevet er afdraget færdigt.  

Risikoen vil primært ligge i forrentningen på gældsbrevet, samt den handelsværdi inklusive goodwill, jf. be-

regningerne i afsnit 6.1, som jeg er kommet frem til, da Skattestyrelsen kan være uenig heri, hvilket kan 

medføre, at enten renten eller handelsværdien kan korrigeres fra Skattemyndighedernes side, og derfor er 

der i gældsbrevet medtaget et skatteforbehold jf. SFL § 28108, som sikre at Skattestyrelsens ændringer ikke 

medføre, at der vil kunne opstå trippelbeskatning, når der er tale om handel mellem nærtstående parter, og 

der i den forbindelse eventuelt kunne opstå et gaveelement.  

Når overdragelsen er gennemført, vil ændringen af ejerkredsen og koncernen se ud, som jf. bilag 13.  

9. Konklusion 

Som afslutning på opgaven kan jeg konkludere, at et generationsskifte handler om en hel del mere end blot 

en overdragelse mellem generationer i familien, det kan nemlig både ske til personer i den nærmeste per-

sonkreds, men også til betroede medarbejdere eller en hel tredjemand, som virksomhedens ejer ikke nød-

vendigvis kender. Derudover så kan et generationsskifte ske både i levende live eller ved dødsfald.  

For overdrageren er det vigtigt at være med til at styre, hvordan det kommende generationsskifte skal være, 

om hvem det skal være til, og derfor er det almindeligt at generationsskiftet sker inden virksomhedsejeren 

går helt på pension eller dør. Hvis det er tilfældet, at vedkommende når at dø vil generationsskiftet ske via 

en fordeling af arv eller bodeling, og her er det vigtigt, at testamentet er på plads, så generationsskiftet kan 

ske til den person, som den tidligere virksomheds ejer ønskede.  

 
108 LBK nr. 175 af 23/02/2011 – SFL § 28 
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Inden et generationsskifte gennemføres er det vigtigt, at virksomhedsejeren får gjort sig nogen grundige 

overvejelser i forhold til, hvem som skal overtage virksomheden den dag vedkommende ikke skal være på 

arbejdsmarkedet længere eller dør, og i den forbindelse skal der tages hensyn til familien, så der ikke opstår 

splid. Det er vigtigt, at der tages hensyn til de implicerede parters ønsker, interesse og behov, samtidig med, 

at der skal være fokus på, at den rette overtager, således at virksomhedens fremtid sikre bedst muligt, og der 

tages højde for virksomhedens interne og eksterne forhold, som virksomhedens medarbejdere, kunder og 

omverden. Udover det, så skal overdrageren overveje, hvornår hun ønsker, at generationsskiftet skal gen-

nemføres, da sådan en overdragelse tager tid, og kræver, at der tages stilling til om overdragelse skal ske 

delvist eller helt.  

Når det kommer til en delvis overdragelse, skal der tages højde for antallet af stemmer og ejerandele, da det 

vil have indvirkning på om den tidligere ejer fortsat vil have bestemmende indflydelse eller ej, da dette kan 

være et ønske fra overdrageren i de sidste år inden vedkommende skal nyde sit otium. Disse overvejelser 

vurderes at være de strategiske overvejelser, samt de bløde værdier, som ikke er til at beregne på.  

Når det kommer til de hårde værdier, er der tale om de økonomiske, finansielle og skattemæssige overvejel-

ser, som der skal tages hensyn til i forbindelse med overdragelsen, både for overdrageren og erhververen. 

Når der er tale om en overdragelse inden for familien, er det ikke altid sikkert, at den yngste generation har 

den nødvendige likviditet til at købe virksomheden af den ældste generation, og derfor er det en god ide at 

lave en forventningsafstemning, således at både overdrageren sikres økonomisk fremadrettet, og at begge 

parter er i stand til, at betale eventuelle skatter, afgifter mv. som hører med i overdragelse.  

For erhververen er det muligt at overtage virksomheden som en gave, eller opnå finansiering til køb af virk-

somheden, som et lavt forrentet eller et rentefrit anfordringslån, almindeligt gældsbrev med en forrentning 

efter markedsmæssige vilkår eller lån i banken. Inden finansieringsmuligheder gennemgås skal der foretages 

en værdiansættelse af virksomheden, som skal svare til handelsværdi, det vil sige, hvad vil tredjemand betale.  

I de tilfælde, hvor overdragelsen sker inden for familien sælges virksomhedens ofte til en lavere pris, da 

overdrageren ikke ser gevinsten, som en lige så vigtig del, men at det er vigtigere, at erhververen ikke tynges 

økonomisk og har mulighed for at kunne finansiere afståelsessummen. Derfor er der en risiko for, at Skatte-

styrelsen skønner en højere værdi, som vil medføre højere beskatning og afgifter ved overdragelsen. Over-

vejes det, at overdragelsen skal ske med skattemæssig succession, er det relevant at se på, om der i virksom-

heden er aktiver, som der ikke kan succederes i, hvilket vil være aktiver, som er omfattet af pengetanksreglen.  

Ved et generationsskifte er det også relevant at undersøge, om det vil være nødvendigt at ændre på ejer- 

og/eller virksomhedsstrukturen inden, hvilket kan betyde, at der skal foretages visse omstruktureringer af 

virksomheden, og i forbindelse med det se på, hvilke modeller der er og hvordan de hver især anvendes.  
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I denne opgave er der tale om aktieombytning og spaltning. Alle omstruktureringsmodeller kan foretages 

både skattepligtigt og skattefrit, men ved de skattefrie vil der være en del vilkår, krav og betingelser, som 

skal være opfyldt inden, dette afhænger dog af, om der søges tilladelse fra Skattemyndighederne eller ej. Når 

omstruktureringen er skattefri, betyder det ikke, at der ikke vil ske beskatning, men beskatningen vil i stedet 

blive udskudt til et senere tidspunkt.  

En aktieombytning benyttes primært, hvis ejeren ejer et driftsselskab personligt, men ønsker at oprette et 

holdingselskab, hvori der skal udloddes udbytte til skattefrit, således at der kan opspares kapital og driftssel-

skabet kan slankes, samt kapitalandele efterfølgende kan sælges skattefrit.  

Ved en spaltning, kan spaltningen ske som en ophørsspaltning eller som en grenspaltning forskellen på de to 

er, at der ved ophørsspaltningen vil ske likvidation af det indskydende selskab, som vil medføre beskatning, 

hvorimod ved en grenspaltning vil det indskydende selskab forsat eksistere, men en del af selskabets aktiver 

og passiver vil anses som solgt til det modtagende selskab. Spaltningen benyttes ofte ved bodeling, frasalg, 

risikoafgrænsning, generationsskifte mv.  

Værdiansættelse af virksomheden ved overdragelsen kan ske ved brug af cirkulærerne omkring værdiansæt-

telse af aktier og anparter, fast ejendom, samt goodwill. Alle dele er relevante i forhold til at komme frem til 

en retvisende handelsværdi, når der er tale om handel mellem nærtstående parter, da det er et krav, at 

værdien svarer til markedsværdi. Såfremt der er tvivl om skattemyndighederne vil godkende værdiansæt-

telse, kan der søges om bindende svar jf. SFL §21.  

Ved brug af cirkulærerne er det dog ikke en garanti, at skattemyndighederne vil være enige heri, men de kan 

bruges vejledende, så man kan minimere risikoen for, at de vil være uenige.  

Værdiansættelse af virksomheden er i opgaven foretaget før og efter spaltning af ejendommen, hvor spalt-

ningen medfører en lavere handelsværdi end den handelsværdi, hvor ejendommen indgår. Begge værdier er 

taget med i løsningsmulighederne og anbefalingen.  

Der findes flere måder at foretage et generationsskifte, men i opgaven kan jeg konkludere, at de mest rele-

vante modeller i forhold til min case virksomhed, er skattepligtigt salg, som er er den mest almindelige og 

nemme måde at overdrage virksomheden på, og salget kan både ske mellem personer og selskaber. Her vil 

konsekvenserne for overdrager enten være afståelsesbeskatning jf. ABL § 12, når der er tale om en person, 

dog vil afståelsen være skattefri, hvis der er tale om salg af datter-, koncern- eller skattefrie portefølje aktier 

jf. ABL § 8. For erhververen vil den primære konsekvens være at vedkommende kan opnå finansiering til 

købet uanset om det er en person eller et selskab. 
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Ved brug af A/B-modellen opdeles aktierne i A- og B-aktier, hvor A-aktierne tildeles en forlods udbytteret, 

som også medfører, at A-aktierne har en stemmerettighed på 95-100 %, hvorimod B-aktier vil kun vil have 0-

5 %. Når den forlods udbytteret er udlignet, skal det overvejes, hvornår de resterende aktier skal overdrages 

til den yngre generation, således at overdrageren har mulighed for at træde helt af.  

Ved skattemæssige succession indtræder erhververen i tidligere ejers skattemæssige stilling, og derfor vil der 

ikke ske beskatning ved overdragelse, da den nye ejer ved have købt aktierne til samme pris, hensigt og 

tidspunkt som tidligere ejer. Derimod skal der foretage en pengetanksanalyse inden denne model overvejes, 

da der ikke kan succederes i aktiver, som er omfattet af pengetankreglen. Når denne analyse er lavet, skal 

der foretages en vurdering af om succession skal ske som en gave, på kredit eller balanceret.  

Løsningsmulighederne i opgaven er udvalgt til at være skattepligtigt salg, A/B-model og skattemæssig suc-

cession, da jeg kan konkludere, at disse modeller er mest oplagte i forhold til min virksomhedscase.  

For Charlotte og Sofie vil løsningsmulighed 1 være mest oplagt at foretage mellem selskaber, det vil sige, her 

er der behov for at Sofie stifter et holdingselskab til t.kr. 40. På den måde kan salget ske uden beskatning, da 

salg af aktierne er omfattet jf. ABL § 8, og eventuelt udbytte fra BLM Blomsterbutik ApS vil kunne ske skattefri, 

såfremt Sofie kun overtager maks. 90 % af aktierne, og Charlotte beholder de resterende 10 %. Det er heller 

ikke parternes ønske, at Sofie skal overtage aktier i Charlottes holdingselskab, men kun få del i driftsselskabet 

og derfor vil salget i personligt regi ikke opfylde disse ønsker, samt medføre større beskatning.  

Ved A/B-modellen vil Charlotte overdrage en større andel af aktierne i BLM Blomsterbutik ApS, som her også 

vil være mest fordelagtig med en fordeling på 90/10. Aktierne vil blive fordelt i A- og B-aktier, hvor A-aktierne 

vil have en forlods udbytteret, som skal afdrages før de fremtidige afkast, kommer til B-aktierne. 

Til sidst er muligheden for skattemæssige succession, hvor Sofie vil indtræde i Charlottes skattemæssige stil-

ling, og dermed vil få del i moderens formue med det samme. Denne mulighed vil ikke være optimal for 

parterne både, fordi at det ikke opfylder deres ønsker, men samtidig også fordi, at der ved pengetanksanaly-

sen er tale om overvejende grad af pengetanksaktiver, som kræver, at der sker en udligning af t.kr. 2.850 før 

det kan lades sig gøre. Denne løsning vil medføre større beskatning af gaveafgift og/eller beskatning ved 

afdrag på lånet, da overdragelsen sker på det personlige niveau. 

Som anbefaling til familien er jeg kommet frem til den konklusion, at det for familien vil være mest hensigts-

mæssigt at benytte en kombination af løsningsmulighed 1 og 2, fordi virksomhedsejeren og hendes mand 

ikke ønsker, at datteren skal få del i formuen endnu, og dermed ikke skal indtræde i Charlottes skattemæssige 

stilling, hvilket betyder, at skattemæssig succession ikke vil være relevant for parterne. Ved brug af lidt fra 

begge modeller vil det være muligt for Charlotte at opnå bestemmende indflydelse, når det kommer til 
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driften i BLM Blomsterbutik ApS indtil, at hun vælger at gå på pension, samtidig med at Sofie vil få største 

delen af ejerandelene, når A/B-modellen benyttes ift. stemmerettigheder. Salget af anparter i BLM Blomster-

butik ApS sælges til et nystiftet mellemholdingselskab, hvor der derimellem oprettes et gældsbrev, som for-

rentes med en rente på 4 %, hvilket er vurderet til at være på markedsmæssige vilkår, og samtidig er der 

indarbejdet et skatteforbehold jf. SFL § 28, som tager højde for, hvis Skattemyndighederne er uenige i vær-

diansættelsen eller forrentningen af gælden.  

Alt i alt, så kan jeg konkludere, at der er en del overvejelser, som der gøres inden et generationsskifte fore-

tages således, at det gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde uden ubehagelige overraskelser.  

10. Perspektivering 

Først og fremmest så ville opgaven have haft et helt andet udgangspunkt, hvis jeg i opgaven ikke havde taget 

udgangspunkt i, at den benyttede case omhandlede et generationsskifte af unoterede aktier mellem nært-

stående parter, men i stedet havde lagt fokus på, at overdragelsen skulle foretages mellem uafhængige par-

ter, for i det tilfælde havde valg af generationsskiftemodel muligvis have set anderledes ud.  

Derudover er det helt klart vigtigt for opgavens opbygning, analyser mv., at Charlottes valg af ejerstruktur, i 

sin tid var, at hun havde oprettet et holdingselskab i forbindelse med hendes overdragelse af BLM Blomster-

butik ApS tilbage i 2002 således, at der var oprettet en holdingstruktur, som nu her, hvor hun overvejer at gå 

på pension, og overlade virksomheden til sin datter, har gjort det en hel del nemmere, da opgaven ellers ville 

have haft et andet udgangspunkt. Hvis Charlotte ejede BLM Blomsterbutik ApS personligt, og at hun kun ville 

overdrage en del af virksomheden til hendes datter, ville det enten medfører en større afståelsesbeskatning, 

eller også havde det krævet, at der inden overdragelsen blev foretaget en skattefri aktieombytning, som 

enten skulle gennemføres med eller uden tilladelse fra Skattemyndighederne, afhængig af, om der var mere 

end 3 år til, at generationsskiftet skulle gennemføres.  

Man må sige, at det i opgaven helt klart har været en fordel, at Charlotte på mange punkter allerede havde 

taget højde for fremtiden, og at der eventuelt om nødvendigt kun skulle foretages mindre justeringer, for at 

kunne tage hensyn til alle parters ønsker og behov i forbindelse med generationsskiftet.  

Et generationsskifte tager, som beskrevet tidligere en del tid at gennemføre, og der kan i denne tid inden 

overdragelse ske en hel del, som kan skabe usikkerhed. Det kan være ændringer i f.eks. lovgivning ift. ændring 

af afgifter, love mv., samfundets økonomi i form af kriser og pandemier, samt eventuelle pludselige dødsfald, 

hvilket derfor er relevant at tage i betragtning, fordi de forhold ville kunne påvirke valget af generationsskifte.  
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I relation til overdragelsen af virksomheden kunne det sagtens have været en fordel nu, hvor selskabet er 

ejet af et holdingselskab, at der inden overdragelsen blev udloddet en større del af værdierne ud af driftssel-

skabet til Charlottes holdingselskab, ligesom der er sket de andre år, som derefter ville slanke selskabet, 

således at overdragelse til datteren kunne foretages til en noget lavere værdi, da det også ville være med til 

at kunne gøre overdragelse mere simpel og fordelagtigt for parterne.109 

Til sidst skal det også nævnes, at det for Charlotte har stor betydning, at virksomheden kommer til at kunne 

fejre dets 100-års jubilæum, og at hun derfor gerne vil have, at generationsskiftet sker til hendes datter. 

Sådanne generationsskifter er ikke altid er en succes, da familiemedlemmer ikke altid har de rette kompe-

tencer til at drive virksomheden videre, og derfor ville det i visse tilfælde være relevant at inddrage nogle af 

virksomhedens medarbejdere i beslutningen, og høre deres holdning ift. en mulig udskiftning af ledelsen, 

dog er det ikke sikkert, at det vil ændre beslutningen hos virksomhedsejeren, da valget nogen gange skyldes, 

at de føler det mere sikkert at overlade virksomheden til folk de kender fremfor folk, som de ikke har et lige 

så tæt forhold til.  

  

 
109 Nyhed - Beierholm – A/B-modellen 
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Bilag 9.1:  Illustration af skattepligtigt salg mellem Charlotte og Sofies holdingselskaber 

Bilag 9.2: Illustration af skattepligtigt salg mellem Charlotte og Sofie personligt 

Bilag 9.3: Gældsbrev ved skattepligtigt salg 

Bilag 10.1: Illustration af struktur ved A/B-model inkl. ejendommen 

Bilag 10.2: Illustration af struktur ved A/B-model ekskl. ejendommen 

Bilag 10.3: Beregning af forlods udbytteret af selskabet inkl. ejendommen  

Bilag 10.4: Beregning af forlods udbytteret af selskabet ekskl. ejendommen 

Bilag 11: Pengetanksanalyse af BLM Blomsterbutik ApS og Charlotte Holding af 2002 ApS 

Bilag 12.1: Illustration af ophørsspaltning på holding niveau 

Bilag 12.2: Beregning ved skattemæssig succession 

Bilag 13:  Koncernstruktur jf. anbefaling 

  

 


