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1. Indledning 

Begrebet generationsskifte har i de senere år oplevet en fornyet forståelse og ændret karakter. Tidligere 

blev et generationsskifte opfattet synonymt med, at den ældre generation gjorde sine overvejelser om 

pension, og at den yngre generation ville blive præsenteret for en fremtidig overtagelse af virksomheden.  

I dag ser vi et meget mere nuanceret billede. Færre ejere går med overvejelserne om at eje deres 

virksomhed hele livet. I stedet betragter flere og flere ejere deres virksomhed som et aktiv, man forvalter i 

en given periode, indtil det kan betale sig at overdrage den til nye ejere – helt eller delvist.  

 

Et generationsskifte skal forberedes grundigt, i god tid og med præcision således det er muligt, at afklare de 

forskellige problemstillinger der kan opstå – dette gælder eksempelvis de skatteretlige og økonomiske 

situationer.  

Ligeledes gør den nuværende ejer sig naturligvis overvejelser om til hvem generationsskiftet skal 

overdrages, og til hvilken pris det skal ske.  

Endvidere bør det overvejes om familiens næste generation er den rigtige at overdrage til. Er det de samme 

tanker og værdier de ønsker at videreføre i virksomheden, eller bør man overveje og overdrage til en helt 

anden? Derfor er det lige så vigtigt, at man har de bløde værdier in mente, når man ønsker at foretage et 

generationsskifte.  

 

Når de grundlæggende tanker er overstået, og ejeren har gjort op med sig selv hvem han eller hun ønsker 

at overdrage til, er prisen typisk det næste, der falder i ejerens interesse samt hvilke problemstillinger eller 

finansieringssituationer der er anvendelige. Ofte kan prisfastsættelsen af virksomheden skræmme mulige 

købere væk. I tilfælde hvor der er tale om overdragelse til børn, kan det være vanskeligt for børnene at 

finansiere købet, taget deres eventuelt unge alder i betragtning.  

Endvidere har Skattestyrelsens øgede fokus på generationsskifte ikke gjort det mindre ukompliceret at 

overdrage virksomhed – der gælder både de skattemæssige konsekvenser og ikke mindst overholdelse af 

given lovgivning.  

 

Mulighederne for omstrukturering er imidlertid blevet flere, hvorfor man med den rette planlægning og 

fokus på optimering har mulighed for at gennemføre et generationsskifte, der tilgodeser begge parters 

behov og ønsker. Imidlertid kræver det et på de gældende regler, da disse løbende bliver opdateret, hvilket 

kan have indflydelse på hvilken model der skal anvendes for at opnå det mest optimale generationsskifte. 



Side 5 af 82 

 

1.1 Problemformulering 

Beslutningen om et generationsskifte er som virksomhedsejer ikke noget nemt valg, og det kræver i den 

grad omhyggelig overvejelse når ens livsværk skal videregives. Hertil spiller lovgivning og de skattemæssige 

konsekvenser en lige så vigtig rolle, da nuværende virksomhedsejer og erhververen begge ønsker, at 

generationsskiftet gennemføres på den mest optimale måde for begge parter. På baggrund af ovenstående 

indledning og tanker vil opgaven belyse følgende problemformulering:  

 

Hvordan vil et generationsskifte kunne gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde for begge 

parter, herunder med fokus på de skattemæssige, økonomiske og finansieringsmæssige konsekvenser? 

 

For en fyldestgørende besvarelse af ovenstående problemformulering, vil følgende underspørgsmål bliver 

behandlet:  

 

- Hvilke overvejelser bør nuværende virksomhedsejer gøre sig i forbindelse med et 

generationsskifte?  

- Hvordan overdrages virksomheden på den bedst mulige måde?  

- Hvilke modeller vil være mest fordelagtige at anvende ved et generationsskifte?  

- Hvilke udfordringer kunne der opstå i forbindelse med et generationsskifte og overdragelse af 

selskab?  

- Hvilke skattemæssige konsekvenser er forbundet hermed?  

- Hvilke løsninger er der finansieringsmæssigt forbundet med et generationsskifte?  
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1.2 Opgavestruktur  

Opgaven ligger ud med en kort indledning over emnevalget, som leder til en fyldestgørende 

problemformulering, der vil blive belyst gennem flere underspørgsmål. Herefter vil opgaven belyse hvilke 

forhold opgaven ikke vil behandle, men afgrænse sig fra.  

For at blive godt klædt på til selve opgaven/afhandlingen og med tanke på en fyldestgørende 

problemformulering vil det efterfølgende afsnit omhandle selve casen. Casen vil blive præsenteret, vi vil få 

indblik i hele familiens situation, og hvilke tanker der er blevet gjort fra begge parter (far og søn) i 

forbindelse med generationsskiftet og den bedste løsning hertil. 

 

På baggrund af casens beskrivelse, introduktion til selskabet m.v. vil vi blive ført igennem de indledende 

tanker, overvejelser samt planlægning, der automatisk opstår, når en situation som denne gør sin entre. 

Hvem skal overtage virksomheden? Hvordan skal overdragelsen gennemføres? Hvornår skal overdragelsen 

foregå? Hvad siger din familie? Flere klassiske overvejelser, der ikke overraskende kommer på banen, når 

det er ens ”livsværk” man er ved at sælge.  

 

Herefter vil vi blive præsenteret for hvilke omstruktureringsmodeller der i denne specifikke case kan 

gennemføres, og som oftest anvendes i denne forbindelse. Denne del af opgaven vil behandle 

omstruktureringsmodeller som aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver. Alle 

omstruktureringsmodeller som har til formål, at sikre den mest hensigtsmæssige skatte- og 

strukturoptimering.  

Derfor vil casen indeholde en konkret vurdering af om den nuværende struktur er hensigtsmæssig, eller om 

der bør fortages ændringer forud for generationsskiftet.  

 

Ydermere vil der på baggrund af de fiktive regnskaber blive foretaget en grundig gennemgang af 

værdiansættelsesmodellerne samt beregninger her, som skal ligge til grund for handelsværdien af 

virksomheden.  

 

På baggrund af ovenstående vil der slutteligt blive arbejdet med de forskellige løsninger i forbindelse med 

generationsskiftet. Ejeren vil få opstillet mulige løsningsforslag til gennemførelsen af generationsskiftet, 

som vil blive opsummeret i den endelige konklusion, hvor en løsning vil blive anbefalet. 
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1.3 Afgrænsning 

Opgaven vil fokusere på generationsskifte af aktie- og anpartsselskaber, hvorfor et generationsskifte inden 

for privat ejede virksomheder, interessentskaber m.v. ikke vil blive behandlet i denne opgave, og det derfor 

udelukkende er bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34 der vil blive behandlet.  

På baggrund af ovennævnte bestemmelser vil opgavens fokus derfor været afgrænset til en personkreds 

bestående af børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved 

forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, 

litra d, hvorfor overdragelse til en eventuel medarbejde eller tredjemand heller ikke vil blive behandlet i 

denne opgave.  

 

Ligeledes vil opgavens fokus være på danske regler og de tilhørende skattemæssige forhold, hvorfor 

generationsskifte på tværs af landegrænser og i udlandet ikke vil blive behandlet. Derfor vil de indblandede 

parter også være fuldt skattepligtige til Danmark, og mulighederne for begrænset skattepligtig m.v. vil ikke 

blive behandlet.  

 

Samtidigt er det i opgaven forudsat, at overdrageren/ejeren fortsat er i live, hvorfor bestemmelserne i 

kildeskattelovens § 33 C vil blive behandlet. Opgaven afgrænser sig således fra generationsskifte hvor der 

er tale om et dødsbo og hvor bestemmelserne i dødsboskattelovens § 1 ville finde anvendelse.  

 

Endvidere vil omstruktureringsmodellerne vedrørende fusion ikke indgå i denne afhandling, da jeg finder 

det irrelevant for besvarelsen af opgaven, da dette ikke vil opfylde nogle af parternes ønsker. Samtidigt er 

det værd at nævne, at opgaven er dateret til januar 2021, da der i de følgende måneder herefter forelå et 

lovforslag fra Skatteministeriet som omhandlede en praksisændring i A/B-modellen, hvorefter den 

oprindelige anskaffelsessum på aktierne ikke skal opdeles i forhold til A- og B-aktiernes nominelle værdi, 

men derimod på grundlag af aktiernes handelsværdi. Noget som kan have stor betydning for 

generationsskifte fremadrettet.  

 

Som nævnt i opgavens indledning kræver virksomhedens bløde værdier et øget fokus i forbindelse med et 

generationsskifte. Afhandlingen vil ikke omhandle de eventuelle strategiske analyser der bør foretages 

inden et generationsskifte, da det forudsættes, at disse er foretaget inden der er taget kontakt til os med 

henblik på et forestående generationsskifte.   
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1.4 Metodeafsnit 

Jeg har i denne afhandling valgt at dele besvarelsen af min problemstilling op i 2 dele. Den første del skal 

sætte fokus på den teoretiske del, og den anden del har til opgave, at sætte fokus på den empiriske del.  

Den første del vil give et overblik over afhandlingens opbygning og struktur. Endvidere vil casen blive 

præsenteret, og man vil få et indblik i, hvilke udfordringerne familien står overfor og hvad deres ønsker er.  

 

Hernæst vil man blive præsenteret for den teoriske del af opgaven, som vil behandle en gennemgang af de 

løsninger og muligheder der er omkring aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver m.v.  

Endvidere vil mulighederne bestå af bagvedliggende modeller, som har til opgave, at give et visuelt 

overblik. Der vil ligeledes blive dykket ned i de forskellige krav for omstrukturering, og hvad man skal være 

særligt opmærksom på.   

 

Der vil ske en flydende overgang fra den teoretiske del til den empiriske del. Det vi er blevet introduceret 

for i den teoretiske del, vil anvendes til det praktiske i den empiriske del. Vi vil gennemgå casen og se på de 

mulige løsninger der er på baggrund af de ønsker familien har til et nærtstående generationsskifte.  

 

Mine kvalitative data vil bestå af lærebøger benyttet i undervisningen, samt diverse materiale indhentet fra 

diverse hjemmesider, primært gældende lovgivning, relevante artikler m.v. Som følge af COVID-19 har 

indsamling af data i lærebøger m.v. været særdeles begrænset.  

 

Til brug for den visuelle læser, skal nedenstående model vise opgavens forløb samt indholdet heraf.  
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2. Case-beskrivelse 

Som revisor ved et generationsskifte er det vigtigt at lægge en ære i at basere rådgivningen på det fagligt 

høje niveau, samt at have et indgående kendskab til alle parter i generationsskiftet.  

Revisor skal være ajourført på de aktuelle regler og krav i lovgivningen. Styringen på selve 

generationsskiftet foregår i et tæt løbende samarbejde med såvel den afstående generation som den nye 

generation. Ved at tilpasse generationsskiftet til situationen, og samtidigt sikre den mest optimale effekt ud 

fra lovgivningen, opnår man et overordnet slutprodukt til alle parter.  

 

Afhandlingen omhandler et fiktivt selskab og fiktive forudsætninger for et generationsskifte. Der er 

områder der er komplekse med mange regler, krav og muligheder, hvorfor man oftest vil opleve, at der kan 

være forskellige løsninger til samme case. Man vil sikkert opleve, at der i nogle tilfælde ikke bliver truffet 

den mest hensigtsmæssige beslutning i forhold til de skattemæssige og finansieringsmæssige forhold, men 

det er en beslutning som er til glæde for de deltagende parter.  

Blot man har begge parters tanker og ønsker i betragtning, vil man ofte nå frem til et fælles udgangspunkt, 

der vil behage begge parter.  

 

Planlægningen fører til en samlet plan for generationsskiftet, herunder skattemæssige og 

finansieringsmæssige konsekvenser.  

Rådgivningen skal som sagt sikre en samlet afstemt løsning, hvor parterne får et samlet overblik over 

samtlige konsekvenser.  

 

2.1 Familien og den daglige gang 

Vi befinder os i slutningen af januar 2021. Faderen, Jan, på 58 år ejer sit selskab og driver således den 

daglige gang i slagterforretningen/butikken Slagter Jan og Co. ApS. Faderen er uddannet slagter fra 90’erne, 

og åbnede sin første slagterforretning i 1999 på Enghavevej på Vesterbro. Siden da har virksomheden 

ekspanderet og besidder den dag i dag fire forskellige lejemål, spredt ud over Storkøbenhavn. Moderen står 

for en del af det administrative arbejde, herunder bogholderi- og lønadministration, og har gjort dette lige 

siden den første slagterforretning åbnede i 1999.  

 

Corona-epidemien og den fortsatte usikkerhed om fremtiden har sat tankerne i gang hos den aldrene far, 

Jan. Han føler sig ikke klar til at gå på pension lige foreløbigt, men er med god og konstruktiv rådgivning fra 
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familie og venner kommet frem til, at hans slagterforretninger skal føres videre, hvorfor det allerede nu vil 

være på tale med en glidende overgang i form af et generationsskifte. Dette generationsskifte falder i god 

jord hos sønnen, Peter. Peter på 36 havde i sin tid forskellige deltidsjobs, hvorefter han til sidst endte i 

praktik hos faren, og er fortsat dér lige siden, hvorfor han nu har arbejdet i selskabet i lige knap 10 år. 

Sønnen kender til selskabets daglige drift, som var det hans egen bukselomme. Han kender til 

virksomhedens værdier, struktur og generelle drift. Jan er derfor helt ubekymret ved at skulle lade Peter 

overtage hele butikken på sigt. Imidlertid er Jan meget i tvivl om generationsskiftet skal ske som en 

glidende overgang eller nu og her.  

Der er ingen medejere af selskabet, hvorfor Jan råder over selskabet 100%. Jan og konen mangler ikke 

noget, og har i en del år oparbejdet en betydelig privat formue, grundet selskabets ekspanderende vækst, 

hvorfor lønningerne har været til at føle på. Ligeledes er Jan glad for biler, som er hans altoverskyggende 

hobby. Det er derfor ikke i Jans interesse at gå tomhændet fra et generationsskifte, men det er aftalt med 

sønnen, at det skal gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter, med de skatte- og 

finansieringsmæssige mest optimale løsninger i tankerne. Ligeledes er det hensigten, at Peter skal have 

mulighed for at overtage hele aktiviteten inden for en overskuelig fremtid. Jan har endvidere luftet tanken 

om at finansiere Peters overtagelse af selskabet.  

 

2.2 Selskabsbeskrivelse 

Selskabet Slagter Jan & Co. ApS blev som tidligere nævnt stiftet tilbage i 1999 på Enghavevej på Vesterbro. 

Faderen og nuværende ejer havde selv arbejdet i branchen i knap 15 år før han besluttede sig for at gå 

selvstændigt, og opbygge sin egen forretning. Det var nogle hårde magre år, da selskabet blev stiftet. 

Fokusset lå primært på at ekspandere hurtigst muligt, hvorfor der blev brugt rigtig mange penge, opsparing 

og andre midler til at finansiere dette. Det har imidlertid vidst sig at være godt givet ud, da selskabet har 

oplevet en ekspanderende vækst fra 00’erne og frem til i dag. Selskabet består af 4 lejemål fordelt rundt i 

Storkøbenhavn og en produktionsbygning, som selskabet opkøbte og istandsatte i 2011, da man skulle 

udvide grundet den øgede efterspørgsel og altså heraf produktion.  

Selskabets primære aktivitet består i at producere og sælge et stort udvalg af slagtervarer i form af stort 

udvalg af kvalitetskød, røgvarer, pålæg, færdigretter m.v. Endvidere leverer de til arrangementer som 

konfirmation, bryllupper m.v. og har en masse inspiration til mad ud af huset. Faderen har endvidere – 

gennem flere års interesse i vin – gjort plads til en lille vinafdeling i hver butik. Det er en moderne 

slagterforretning, der bygger på stolte traditioner. Selskabet har i foregående år gennemsnitligt haft 50 

beskæftigede, hvilket også vidner om en sund og velkørende forretning. Selskabets omdømme er ikke 

overraskende vokset de seneste mange år, og er meget anerkendt i bybilledet. Dette kan også aflæses af 
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selskabets seneste 3 regnskabsår, hvor det udviser et eksponentielt stigende overskud over de seneste 3 år. 

Det er værd at bemærke, at på trods af Corona-epidemiens indtræden og de økonomiske usikkerheder i 

2020, har dette haft en positiv indvirkning på resultatet for 2020, da selskabets bruttofortjeneste er steget 

med 7,84%. Faderen er da også svært begejstret for udviklingen i 2020 og kalder det for et sandt mirakel. 

Nedenfor ses selskabets regnskab for de sidste 3 år.  

 

  

2020 2019 2018

kr. kr. kr.

Indtægter

Bruttofortjeneste 22.200.000 20.460.000 19.850.000

Udgifter

Personaleudgifter -18.980.000 -17.980.000 -17.710.000

Afskrivninger -1.464.000 -1.112.000 -1.110.000

Resultat før finansiering 1.756.000 1.368.000 1.030.000

Andre finansielle indtægter 2.000 0 4.300

Andre finansielle omkostninger -45.000 -55.000 -76.000

Resultat før skat 1.713.000 1.313.000 958.300

Beregnede skatter -374.000 -250.000 -184.000

Årets resultat 1.339.000 1.063.000 774.300

Resultatdisponering

Overført til næste år 1.226.000 952.400 666.300

Udbytte 113.000 110.600 108.000

1.339.000 1.063.000 774.300

Resultatopgørelse

31/12 2020 31/12 2019 31/12 2018 31/12 2020 31/12 2019 31/12 2018

AKTIVER kr. kr. kr. PASSIVER kr. kr. kr.

Grunde og bygninger 3.600.000 3.840.000 4.080.000 Selskabskapital 125.000 125.000 125.000

Indretning af lejede lokaler 3.796.200 3.540.000 3.180.000 Overført til næste år 7.149.400 5.921.000 4.966.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.610.000 1.350.000 1.100.000 Afsat udbytte 113.000 110.600 108.000

Materielle anlægsaktiver i alt 9.006.200 8.730.000 8.360.000 Egenkapital i alt 7.387.400 6.156.600 5.199.000

Deposita 396.000 312.000 343.000 Udskudt skat 594.000 440.000 350.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 396.000 312.000 343.000 Hensatte forpligtelser i alt 594.000 440.000 350.000

Anlægsaktiver i alt 9.402.200 9.042.000 8.703.000

Fremstillede varer og handelsvarer 1.105.000 930.000 808.000 Realkreditinstitutter 2.250.000 2.500.000 2.750.000

Varebeholdninger i alt 1.105.000 930.000 808.000 Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.250.000 2.500.000 2.750.000

Debitorer 1.230.000 1.165.000 841.000 Kortfristet andel af langfristet gæld 250.000 250.000 250.000

Periodeafgrænsningsposter 240.000 120.000 115.000 Leverandører af varer og tjenesteydelser 554.800 1.030.000 1.460.000

Andre tilgodehavender 200.000 110.000 240.000 Gæld til pengeinstitutter 0 332.400 220.000

Tilgodehavender i alt 1.670.000 1.395.000 1.196.000 Selskabsskat 220.000 160.000 100.000

Anden gæld 2.150.000 1.700.000 1.500.000

Likvide beholdninger i alt 1.229.000 1.202.000 1.122.000 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.174.800 3.472.400 3.530.000

Omsætningsaktiver i alt 4.004.000 3.527.000 3.126.000 Gældsforpligtelser i alt 5.424.800 5.972.400 6.280.000

Aktiver i alt 13.406.200 12.569.000 11.829.000 Passiver i alt 13.406.200 12.569.000 11.829.000
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2.3 Overvejelser, planlægning og indledende tanker af generationsskifte 

Forud for et generationsskifte ligger der store overvejelser. Generationsskiftet handler ikke kun om salget 

af sin virksomhed – det handler i stor høj også om virksomhedsejeren og dennes børns fremtidige livsvilkår.  

 

Et succesfuldt generationsskifte handler naturligvis om økonomi og penge, men også om meget andet. Som 

virksomhedsejer har man et naturligt ønske om, at virksomheden føres videre af nye kompetente ejere. 

Såfremt det er ens egne børn, der skal føre virksomheden videre, ønsker man naturligvis også, at børnene 

sikres økonomisk fremadrettet.  

 

En væsentlig ting at have fokus på er virksomhedens fremtidige drift, hvorfor man er nødsaget til at kigge 

på økonomi og finansiering for, at der lægges en realistisk plan, som også er mulig at gennemføre.  

Endvidere vil det være væsentligt at kigge på ejerstruktur/virksomhedsstruktur. Som hovedregel er det en 

god idé at drive virksomheden i selskabsform – som er hvad denne opgave også omhandler – hvorfor man 

ofte ser, at begge generationer opretter et holdingselskab. Herved er der nogle skattebesparelser, da det er 

holdingselskabet, som handler med driftsselskabets anparter. Fordelen herved er, at holdingselskabet som 

udgangspunkt ikke bliver beskattet ved salget, hvilket ville have været tilfældet, hvis kapitalejer ikke havde 

et holdingselskab. Ofte kan den bedste anvendelse af de skattemæssige regler forudsætte en bestemt 

virksomhedsstruktur.  

 

Dernæst er det afgørende, at man er helt overbevist om valget af næste generation. Reglerne er forskellige 

fra generationsskifte, såfremt der er tale om overdragelse til familie, medarbejdere eller tredje part. For at 

minimere risiko ved eventuelle uenigheder, stridigheder og lignende, vil det være essentielt at overdrage 

virksomheden til enkeltpersoner.  

 

Uanset hvordan man griber et generationsskifte an, vil der være behov for en værdiansættelse af 

virksomheden. En helt væsentlig faktor hertil er timingen. Eksempelvis vil det være yderst fordelagtigt, 

såfremt virksomheden har været inde i en dårlig periode. Herved er der mulighed for at udnytte 

anparternes lave kurs til at opnå en lav skattemæssig værdiansættelse. Som vi har set det med pandemien 

det seneste års tid, kan dette have stor indvirkning på en virksomheds resultat, og altså en betydeligt lavere 

kurs på anparterne.  
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Slutteligt er det nogle overvejelser man bør drøfte med sine nærmeste. Når alle er med til at træffe en 

beslutning, minimerer man ofte problemer og lignende internt i familien. Hertil gælder det også, at man 

sikrer sig selv og sin familie økonomisk, så man sikrer sin fremtid. 

 

2.3.1 Hårde og bløde værdier 

Forud for et generationsskifte er det endvidere også vigtigt, at den kommende virksomhedsejer har et godt 

indblik i selskabets hårde og bløde værdier.  

Selskabets bløde værdier kan ikke læses direkte ud fra årsregnskabet. Ved de bløde værdier kigger man på 

selskabets evne til at opretholde gode forbindelser til selskabets eksterne interessenter, det vil sige kunder, 

leverandører og øvrige rådgivningskonsulenter. De interne bløde værdier, er selskabets kerne – selskabets 

ledelse, medarbejdere, kultur m.v.  

 

Der findes et hav af modeller, som kan give et overblik over selskabets bløde værdier. Hvis man skulle 

opsummere alle disse modeller til en, vil det være en SWOT-analyse.  

En SWOT-analyse er med til, at en virksomhed opnår et succesfuldt kendskab til diverse strategiske 

elementer i virksomheden. Man får illustreret et overblik, som kan hjælpe virksomheden gennem diverse 

udfordringer, ligesom der er mulighed for at få afdækket nye udviklings- og vækstmuligheder.  
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SWOT-analysen er relevant og giver din virksomhed et overblik over virksomhedens øjeblikkelige situation. 

SWOT-analysen kan med fordel udarbejdes før enhver større virksomhedshandling, som eksempelvis ved 

en større ændring som et generationsskifte.  

 

2.3.2 Strukturelle forberedelser forud for et generationsskifte  

Forud for et generationsskifte er det vigtigt at se på virksomhedsstrukturen. Det er i både 

virksomhedsejerens og virksomhedsovertagerens interesse, at opnå en skattebesparelse.  

Man kan med fordel overveje, hvilken juridisk struktur virksomheden skal have, hvorfor det oftest vil være 

en fordel, at virksomheden bliver drevet i selskabsform, og at både virksomhedsejer- og overtager har et 

holdingselskab.  

 

Herudover vil det være relevant at se på, om virksomheden kan ”slankes” ved salg af aktiviteter, 

udlodninger eller en kapitalnedsættelse. Salgsmodning handler i bund og grund om, at optimere 

regnskabet og slanke balancen og gøre det til en mere overkommelig mundfuld for køber eller næste 

generation. Det kunne eksempelvis være, at nuværende ejer handlede med aktiver og værdipapirer, i 

samme selskab som hans hovedaktivitet. I dette eksempel vil det være en fordel at dele disse to aktiviteter 

op således, at hovedaktiviteten fulgte driftsselskabet.  

 

Jeg vil i det efterfølgende kigge på hvilke omstruktureringsmuligheder der foreligger, og hvordan de i 

praksis kan blive gennemført med overvejende indblik i de danske love. 
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3. Aktieombytning 

Aktieombytning er i dag en af de mest anvendte omstruktureringsmodeller, der benyttes i forbindelse med 

planlægning af generationsskifte og tilrettelæggelse af koncernen på den mest optimale måde.  

Der findes mange motiver for at gennemføre en aktieombytning, da der ved at gennemføre en 

aktieombytning etableres en struktur bestående af et datter- og moderselskab. Ved etableringen heraf 

opnår man mulighed for at opspare likvider/kapital fra driftsselskabet til holdingselskabet uden driftsrisiko, 

samtidigt med at man tynder ud i 

datterselskabets balance. Endvidere kan man 

benytte muligheden for, at holdingselskabet 

skattefrit kan frasælge aktierne i 

datterselskabet, hvis betingelserne for 

minimum 10% ejerskab er opfyldt. Såfremt 

der er flere ejere og de ønsker opdeling af en 

koncern, er aktieombytning ofte blevet 

anvendt i kombination med spaltning.  

Begrebet aktieombytning dækker overordnet 

over enhver form for afståelse af aktier/anparter, hvor vederlaget for de pågældende aktier/anparter 

erlægges i kapitalandele, eventuelt kombineret med kontantvederlag1.  

 

Som udgangspunkt medfører en aktieombytning beskatning hos aktionæren efter 

aktieavancebeskatningslovens regler, hvorefter selskabet kan afstå aktierne i et andet selskab skattefrit ved 

et ejerskab på mindst 10% efter ABL § 8, hvorimod et andet selskab, hvis ejerandel andrager under 10%, vil 

blive skattepligtigt ved salget efter § 9, med mindre der er tale om skattefrie porteføljeaktier efter ABL § 4 

C, eller koncernaktier efter § 4 B. Personer vil uanset ejerandel blive skattepligtige ved afståelse af aktier i 

et selskab efter ABL § 12.  

 

Såfremt et selskab overholder betingelserne som fremgår af ABL § 4 A og § 4 B, er det muligt at udlodde 

skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, jf. selskabslovens § 13 stk. 1, nr. 2. Denne 

lovbestemmelse er lavet for at undgå, at der ikke sker en dobbeltbeskatning af midler, som er optjent i et 

selskab, der ejes mere end 10%, når der besluttes at udlodde udbytte til holdingselskabet.  

 
1 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, side 195 
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Såfremt bestemmelserne i Selskabslovens § 3 stk. 1, nr. 2 ikke var til stede, ville det betyde, at et eventuelt 

overskud i driftsselskabet – som beskattes med 22% i selskabsskat – skulle beskattes efter reglerne om 

udbytte før moderselskabet vil have gavn heraf. Samtidigt vil en udbytteudlodning fra moderselskabet og 

ud til ejerne bliver beskattet efter reglerne om avancebeskatning, da ejeren ikke er underlagt 

bestemmelserne i ABL § 4 A og § 4 B.   

Den mest anvendt form for aktieombytning er efter regelsættet i ABL § 36, hvorledes en aktieombytning 

ikke medfører nogen form for beskatning på ombytningstidspunktet, men derimod på et senere tidspunkt, 

når aktierne/anparterne i holdingselskabet afstås – enten i form af likvidation eller konkurs.  

 

3.1 Skattepligtig aktieombytning 

Den skattepligtige aktieombytning er underlagt de almindelige bestemmelser i ABL.  

Ved en skattepligtig aktieombytning anses kapitalejeren for at have afstået sine kapitalandele i et selskab til 

et andet selskab. Som vederlag for kapitalandelene modtager kapitalejeren kapitalandelene i det selskab, 

der afstås til2.  

Således skal der opgøres en almindelig aktieavance. For de personlige kapitalejere betyder dette, at de 

bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst. For kapitalejere i et selskab vil der overordnet være tale 

om enten datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, hvorfor denne afståelse vil være skattefri.  

Overordnet set er der altså tale om en afståelse, hvor det kontante vederlag udebliver, og man i stedet 

bliver afregnet med kapitalandele i moderselskabet.  

Såfremt der ydes et kontant vederlag i forbindelse med aktieombytningen til en eller flere af ejerne, vil det 

kontante vederlag i praksis blive betragtet som et udbytte, som beskattes hos samtlige ejere med 27% i 

udbytteskat. Kapitalejeren kan dog vælge helt at udtræde af koncernen, hvorfor man i stedet vil betragte 

det kontante vederlag som en afståelse.  

Da det er forudsat, at den skattepligtige aktieombytning er underlagt de almindelige bestemmelser i 

aktieavancebeskatningsloven, kan en skattepligtig ombytning ikke foregå med tilbagevirkende kraft. I 

stedet vil en skattepligtig aktieombytning have virkning fra overdragelsestidspunktet.  

Imidlertid hvis kapitalselskabet i forbindelse med stiftelsen overtager en allerede bestående virksomhed 

eller overtager en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed, kan stiftelsen tillægges virkning i 

regnskabsmæssig henseende fra første dag i indeværende regnskabsår i den virksomhed, der indskydes, 

eller som kapitalposten vedrører, jf. Selskabslovens § 40 stk. 63. 

 
2 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 64 
3 https://danskelove.dk/selskabsloven - § 40, stk. 6.  
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3.1.1 Fordele og ulemper ved skattepligtig aktieombytning 

Såfremt der er tale om selskaber, der er kapitalejere i det erhvervede selskab og selskaberne har en stor 

andel af kapitalandelene, at der er tale om datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, vil der ikke være 

nogen skattemæssig forskel på, om der er tale om en skattefri eller skattepligtig aktieombytning. Der vil 

nemlig heller ikke ske beskatning ved en skattepligtig aktieombytning.  

Er der tale om personlige kapitalejere i det erhvervede selskab, vil man i de fleste tilfælde opleve, at man vil 

vælge en skattefri aktieombytning. Ved denne metode undgår man, at der kommer beskatning ved en 

aktieombytning.  

Der er imidlertid enkelte tilfælde, hvor det skattemæssigt vil kunne betale sig, at foretage en skattepligtig 

aktieombytning. Det gælder i de tilfælde hvor de personlige kapitalejere besidder nogle store underskud i 

aktieindkomsten.  

 

3.2 Skattefri aktieombytning 

Definitionen af en skattefri aktieombytning er, at aktierne i et selskab (det erhvervede selskab) ombyttes 

med aktier i et andet selskab (det erhvervende selskab). 

Det er endvidere en betingelse, at det erhvervende selskab får flertallet af stemmerne i det erhvervede 

selskab. Det vil sige, at der eksempelvis ikke må være indgået aktionæroverenskomster eller vetoret til 

mindretalsaktionærer. Ligeledes, hvis det erhvervende selskab allerede har flertallet af stemmerne i det 

erhvervede selskab, skal det erhvervende selskab tildeles yderligere aktier eller anparter i det erhvervende 

selskab og eventuelt en kontant udligningssum4. 

Efter aktieombytning er foretaget må der imidlertid godt foretages en eventuel kapitaludvidelse således, at 

det erhvervende selskab mister stemmeflertallet.  

 

3.2.1 Lovgrundlaget for skattefri aktieombytning – aktieavancebeskatningslovens § 36 

Muligheden for at gennemføre en skattefri aktieombytning bygger på fusionsdirektivet i 2009/133/EF. 

Lovgrundlaget for gennemførelse af en skattefri aktieombytning – gældende for så vidt skattefri 

aktieombytning med tilladelse og skattefri aktieombytning uden tilladelse – er 

aktieavancebeskatningslovens § 36. Tilbage i 2007 blev der indført en bestemmelse i 

aktieavancebeskatningslovens § 36, som bevirkede, at der i enkeltstående situationer var mulighed for, at 

gennemføre en skattefri aktieombytning uden indhentning af tilladelse hertil. Dette ses i 

 
4 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945319 – Introduktion til skattefri aktieombytning, afsnit: Definition 
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aktieavancebeskatningslovens § 36 a, hvor det er bestemt, at skatteyderen skal anvende et objektivt 

regelsæt for at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning, såfremt betingelserne i denne lov er 

opfyldt. 

Endvidere findes der et subjektivt regelsæt, som forudsat i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1. 

Bestemmelserne heraf beskriver, at den skattefrie aktieombytning skal være forretningsmæssigt 

begrundet, såfremt man skal kunne opnå skattefrihed.  

Skattestyrelsen har fastlagt disse regler på baggrund af tidligere udstedte bindende ligningssvar, afgørelser, 

domme m.v. vedrørende aktieombytning.  

 

3.2.2 Grundlæggende betingelser vedrørende skattefri aktieombytning – hvem er omfattet?  

Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 har fastlagt hvilke juridiske personers ejerandele, der kan være 

genstand for en aktieombytning i § 36, stk. 1’s forstand5. 

Af denne bestemmelse fremgår det, at de afstående aktionærer får lov til at udskyde 

beskatningstidspunktet i forbindelse med afståelsen. Betingelserne herfor er, at det erhvervende selskab og 

det erhvervede selskab er selskaber i en medlemsstat. Det gælder også selskaber der svarer til dansk aktie- 

eller anpartsselskab, men som er hjemhørende i et land uden for EU. Imidlertid vil afhandlingen ikke 

fokusere på denne del, da der udelukkende er tale om selskaber hjemhørende i Danmark.  

Begrebet selskab i en medlemsstat dækker i dette tilfælde over aktie- og anpartsselskaber. Bestemmelsen 

omfatter således de tilfælde, hvor en aktionær/anpartshaver i et dansk aktie- eller anpartsselskab ønsker at 

foretage en ombytning til ejerandele i enten et dansk aktie- eller anpartsselskab eller et hertil svarende 

selskab inden for EU6. 

Selskaber der ikke kan deltage i en skattefri aktieombytning, er såkaldte transparente enheder, altså 

interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1, 

5. pkt.7 

 

I forlængelse af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 følger aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2 

som blandt andet består af, at det erhvervende kapitalselskab erhverver en andel af et andet (det 

erhvervede) selskabs kapital – eller dertil svarende ejerandele – hvorved det erhvervende selskab opnår 

 
5 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 198-199 
6 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 199 
7 https://danskelove.dk/aktieavancebeskatningsloven/36 - § 36, stk. 1, 5. pkt.  
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flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en 

yderligere andel8. 

Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2 omfatter eksempelvis de tilfælde, hvor en ejer/aktionær har 

kapitalandele i et driftsselskab, og ønsker at foretage en aktieombytning således, at indskyde 

kapitalandelene i et nystiftet selskab (holdingselskab). På baggrund af denne aktieombytning opnår 

holdingselskabet flertallet af stemmerettighederne i driftsselskabet. Herved opnås en holdingkonstruktion, 

hvorved aktionæren besidder aktierne i 

holdingselskab, og holdingselskabet besidder 

aktierne i driftsselskabet, som illustreret i figuren.   

Såfremt holdingselskabet ikke i forvejen besidder 

aktiemajoriteten i det oprindelige selskab, er det 

et ufravigeligt krav, at holdingselskabet opnår 

aktiemajoriteten i det oprindelige selskab.  

 

3.2.3 Øvrige forhold som skal være opfyldt for 

gennemførelse af en aktieombytning 

Som tidligere nævnt, er en af betingelserne for gennemførelse af en aktieombytning, at selskaberne er en 

medlemsstat. Endvidere skal det erhvervende selskab opnå stemmeflertal af stemmerne i det erhvervede 

selskab, eller det erhvervende selskab i forvejen besidder disse jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 

og 2. Følgende afsnit vil behandle de generelle betingelser ved gennemførelsen af en aktieombytning. 

 

3.2.3.1 Fuld skattepligtig til Danmark 

Et ufravigeligt krav eller anden betingelse er, at aktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt 

aktieombytningen skal kunne gennemføres.  

 

3.2.3.2 Vederlaget for de ombyttede aktier 

Såfremt man benytter betingelserne efter aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2 og stk. 3, er det en 

betingelse, at man modtager vederlag for de ombyttede aktier i form af enten ejerandele i det erhvervende 

selskab eller kontanter.  

 
8 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 203 
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Hvis der i forbindelse med aktieombytningen udbetales et kontantvederlag, betragtes dette som udbytte, 

og skal altså beskattes hos aktionæren, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1., jf. fusionsskattelovens 

§ 9.  

Såfremt de kontante vederlag eller udligningssummer vedrører aktionærer som udtræder af koncernen, 

udgår udbyttebeskatningen, og afståelsen behandles i stedet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

Der sker altså en avancebeskatning, hvis aktionæren ikke længere ejer aktier i det indskydende, modtagene 

eller et koncernforbundet selskab.  

Et af Skattestyrelsens væsentligste fokuspunkter er, at der ikke må ske en forskydning i rettigheder og 

formueforhold mellem de i ombytningen deltagende aktionærer. Der er således ikke noget krav om, at 

kontantvederlaget sker i forhold til fordelingen af aktiebesiddelserne. Særligt i overdragelser i familien, 

eksempelvis far og søn, er Skattestyrelsen de senere år blevet mere opmærksomme på, at der ikke sker en 

forrykning mellem disse aktionærer, og ombytningen gennemføres til handelsværdier.   

 

3.2.3.3 Frist for gennemførelse af aktieombytningen 

Jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4, skal aktieombytningen eller transaktionerne være gennemført 

inden for en periode på 6 måneder regnet fra første ombytningsdag9. 

Skattestyrelsen har mulighed for at forlænge denne frist, såfremt der ansøges og gives dispensation hertil. 

Hvis ikke der ansøges om forlængelse eller der er givet dispensation hertil, anses aktieombytningen som 

skattepligtig. Imidlertid er der givet mulighed for, at aktieombytningen kan blive skattefri, såfremt 

anvendelsen af dette regelsæt i aktieavancebeskatningslovens § 6 er opfyldt10.  

I modsætning til tilførsel af aktiver og skattefrie spaltninger, kan en skattefri aktieombytning ikke ske med 

tilbagevirkende kraft, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4, 3. pkt.  

Det er ikke et egentlig krav fra Erhvervsstyrelsen om, at de får besked om gennemførelsen af en skattefri 

aktieombytning. Imidlertid gælder det jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 7, at selskaber som 

foretager skattefrie aktieombytninger uden tilladelse, skal oplyse Skattestyrelsen om, at de har deltaget i 

en skattefri aktieombytning. Dette skal oplyses senest i forbindelse med indberetningen af selskabets 

selvangivelse.  

 

 
9 https://danskelove.dk/aktieavancebeskatningsloven/36 - ABL § 36, stk. 4.  
10 https://danskelove.dk/aktieavancebeskatningsloven/36 - ABL § 36, stk. 6. 
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Imidlertid er der nogle frister der skal overholdes, når aktieombytningen gennemføres ved en stiftelse af et 

holdingselskab eller en kapitalforhøjelse i det fremtidige holdingselskab, og det altså er bestemmelserne i 

Selskabsloven man skal forholde sig til. 

Stiftelsen af et aktieselskab skal således anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter at 

stiftelsesbeslutningen er truffet. Er der truffet beslutning om kapitalforhøjelse af et allerede eksisterende 

holdingselskab, skal dette anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at fristen for indbetalingen af 

kapitalandelene er udløbet, eller indbetaling er sket11. 

 

3.3 Skattefri aktieombytning med tilladelse – subjektive forhold 

Aktieombytningen er ikke omfattet af bestemmelserne i fusionsskatteloven, som de øvrige 

omstruktureringsmodeller; fusion, spaltning, tilførsel af aktiver m.v. I stedet er denne reguleret i henhold til 

bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36, og endvidere omfattet af fusionsdirektivet, hvorfor 

man bedømmes ud fra disse bestemmelser.  

Det betyder, at personer og selskaber, der ønsker at anvende disse regler, skal opnå tilladelse fra 

Skattestyrelsen, hvorefter de har mulighed for at fastsætte yderligere særlige vilkår for tilladelsen. Såfremt 

de anvender disse regler, betyder det endvidere, at de som udgangspunkt har et retskrav på at opnå 

tilladelse til omstrukturering. Imidlertid er der en undtagelse, såfremt hovedårsagen til aktieombytningen 

er at undgå at betale skat.  

 

3.3.1 Tilladelse til skattefri aktieombytning 

Følger man regelsættet i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1-3, kan der gives tilladelse til en skattefri 

aktieombytning. Af regelsættet fremgår det, at det skal være forretningsmæssigt begrundet, såfremt en 

skattefri aktieombytning skal kunne gennemføres, og der herved kan opnås skattefrihed på 

ombytningstidspunktet, og først senere skulle beskattes heraf – ved enten en frivillig likvidation, konkurs 

eller andet.  

- Hvad menes der med forretningsmæssigt begrundet formål?  

Skatteyderens ønske skal være forretningsmæssigt begrundet, men det betyder ikke, at skatteyderen ikke 

må have ønsket om skatteoptimering med i overvejelserne. Som regel spiller dette også en vigtig rolle hos 

skatteyderen, hvorfor det formodes at have lige så stort incitament til at foretage en skattefri 

aktieombytning.  

 
11 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 213 
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Skattestyrelsen forventer et vist minimum af konkretisering i henhold til den forretningsmæssige 

begrundelse. En konkret situation hvor der er tale om en koncernstruktur eller for at muliggøre et 

fremtidigt generationsskifte kan derfor vise sig, ikke at være en fyldestgørende begrundelse for 

omstruktureringen. Endvidere kan følgende afgørelse give et indblik i hvor omhyggelig en begrundelse bør 

være før der kan gives tilladelse hertil12. 

Ovenstående er et udtryk for Skattestyrelsens sikkerhed i forbindelse med omstruktureringer. De skal sikre 

sig, ved anvendelsen af disse redskaber, at der ikke forekommer skatteundgåelse. I det følgende vil vi se på 

hvilke eksempler der i praksis har givet tilladelse til omstrukturering, på baggrund af en fyldestgørende 

forretningsmæssig begrundelse. 

 

3.3.2 Generationsskifte 

Som udgangspunkt vil en situation hvor der er tale om generationsskifte med henblik på virksomhedens 

videreførelse, være en fyldestgørende forretningsmæssig begrundelse. En aktieombytning i denne 

sammenhæng vil som regel være et led i et større generationsskifte. Imidlertid vil en ansøgning med denne 

begrundelse ikke være nok.  

Et af Skattestyrelsens hovedfokuspunkter er endvidere om ombytningen kun tilgodeser aktionærernes 

interesser, eller om den også tilgodeser selskabernes interesser13. 

Det vil samtidigt kræves, at der i begrundelsen er taget højde for, hvorledes generationsskiftet påtænkes 

gennemført – ligeledes hvorfor aktieombytningen skal være et led heri.  

 

Når først ansøgningen er sendt ind er det endvidere vigtigt, at der ikke opstår yderligere eller ændrede 

forhold til den konkrete case, uden Skattestyrelsen bliver informeret herom. Såfremt der ikke sker 

anmeldelse af de ændrede vilkår til Skattestyrelsen, vil deres udgangspunkt være, når ændringen kommer 

til Skattestyrelsens kundskab på anden vis, at den oprindelige tilladelse skal tilbagekaldes.  

Ligeledes kan Skattestyrelsen tilbagekalde den oprindelig tilladelse, på trods af, at der indgives anmeldelse i 

overensstemmelse med ovenstående. Det kan være i de tilfælde hvor Skattestyrelsen skønner, at den 

oprindelige tilladelse ikke ville være givet, såfremt de havde kendskab til de ændrede forhold på dette 

tidspunkt. 

 

 
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1521006 – Anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning 
13 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945325&chk=217272 – Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning, 

generationsskifte  
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3.3.3 Hæftelsesbegrænsning 

Hæftelsesbegrænsning kan være et andet oplagt motiv til at ansøge om skattefri aktieombytning. Ved 

hæftelsesbegrænsning forstås de situationer, hvor man som kapitalejer, gerne vil undgå personlig kaution. 

Det kan være i situationer, hvor man ønsker at spare likviditet op i et holdingselskab. Herved opnår man 

sikkerhed i holdingselskabet, såfremt driftsselskabet har øget driftsrisiko. Det kan også være i de 

situationer, hvor man ønsker at adskille en driftsejendom i et særskilt selskab, således holdingselskabet ejer 

to selskaber, hvor aktiviteten er fordelt.  

Imidlertid er hæftelsesbegrænsningen som oftest et led af øvrige motiver til at foretage aktieombytningen.  

 

3.3.4 Omstrukturering 

Et andet motiv til at foretage en aktieombytning er omstrukturering, og som kan betegnes som en 

forretningsmæssig begrundelse.  

Skattestyrelsen kan ikke afslå tilladelsen af et sådant motiv, da en omstrukturering forekommer at være et 

forretningsmæssig begrundet motiv. Imidlertid findes der tidligere sager, der fortsat skærper 

Skattestyrelsens syn på dette motiv.  

 

3.3.5 Konklusion på skattefri aktieombytning med tilladelse 

Som vi kan konkludere, kan en skattefri aktieombytning med tilladelse finde sted, såfremt man følger 

bestemmelserne som udspringer fra Skattestyrelsen. Der er en række forhold/motiver, der skal være 

grundige udført og en fyldestgørende besvarelse hertil, med en overordnet forretningsmæssig begrundelse.  

Aktionæren vil ikke blive beskattet af en skattefri aktieombytning, da der opnås fuld succession på aktierne, 

jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1.  

Modtager aktionæren et kontant vederlag eller udligningssum, vil dette blive betragtet som udbytte og 

beskattes herefter, jf. fusionsskattelovens § 9. Såfremt ejeren ikke har et holdingselskab længere og 

udbyttet beskattes privat, følger det bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 12.  

 

3.4 Skattefri aktieombytning uden tilladelse – objektive forhold 

Skattefri aktieombytning uden foregående tilladelse fra Skattestyrelsen følger bestemmelserne i 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 og 714. En af de grundlæggende ændringer fra skattefri 

 
14 https://danskelove.dk/aktieavancebeskatningsloven/36 - § 36, stk. 6 og 7 
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aktieombytning med tilladelse og skattefri aktieombytning uden tilladelse er, at der nødvendigvis ikke skal 

foreligge en forretningsmæssig begrundelse.  

Der stilles ikke krav om, at en aktieombytning i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 36 a skal være 

forretningsmæssig begrundet, men betingelserne for at anvende regelsættet i § 36 a, samt konsekvenserne 

af at anvende dette, skal sikre, at aktierne i det erhvervede selskab beholdes i en periode på mindst 3 år, 

hvorved der i overensstemmelse med Skattestyrelsens praksis efter aktieavancebeskatningslovens § 36 

tages udgangspunkt i, at en aktieombytning er forretningsmæssigt begrundet, såfremt der ikke 

gennemføres et hurtigt salg af aktierne i det erhvervede selskab15. 

Da der i væsentligt omfang gælder de samme betingelser, som gælder for skattefri aktieombytning med 

tilladelse, vil jeg i stedet fokusere på de særlige regler, der gælder i det objektive system 

 

3.4.1 Holdingkravet 

Skattestyrelsen har indført, at det erhvervende selskab ikke afstår aktierne i det erhvervede selskab i en 

periode på tre år efter ombytningstidspunktet. Dette gør man for at forhindre, at adgangen til skattefri 

aktieombytning uden tilladelse anvendes til at omgå aktieavancebeskatningen16.  

Holdingkravet er endvidere omtalt og fastsat i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 3. pkt.  

I nogle tilfælde kan holdingkravet anses for ikke opfyldt. Det gælder eksempelvis hvis det erhvervede 

selskab opløses efter en skattepligtig likvidation, og dermed afstår sine aktier i det erhvervede selskab. 

Såfremt opløsningen sker inden 3 år efter den skattefri aktieombytning, vil dette betragtes som et brud på 

holdingkravet.  

 

3.4.2 Afståelse af aktier 

På samme måde som ved skattefri aktieombytning med tilladelse, er kernen også ved regelsættet ved 

skattefri aktieombytning uden tilladelse, at en afståelse af aktierne ikke skulle kunne ske inden for en 

periode på 3 år fra ombytningstidspunktet. Da man indførte det objektive regelsæt, var det efter 

bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36 a. Imidlertid har en nyere forståelse samt revidering 

af de daværende bestemmelser udmøntet sig i, at bestemmelserne nævnt i aktieavancebeskatningslovens 

§ 36 a nu er ophørt og flyttet regelsættet om de objektive regler over i § 36, stk. 6 og 7.  

 
15 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 241 
16 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945253&chk=217272 – Holdingkrav  
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En afståelse af aktier inden for en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet er fortsat gældende. 

Aktionæren vil således blive skattepligtig efter bestemmelserne i avancebeskatningslovens § 8 og 9, 

såfremt der er tale om et selskab.  

Vi vil hertil dykke ned i, hvad der vil være i strid med ovenstående på baggrund af bestemmelserne i 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6. 2. pkt.  

Jf. aktieavancebeskatningslovens § 30, vil følgende situationer blive betragtet som en afståelse af aktier17:  

- Salg 

- Tilbagesalg til udstedende selskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 3.  

- Bytte 

- Konkurs eller tvangsopløsning 

- Likvidation, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1 og 2.  

- Visse vedtægtsændringer 

- Kapitalnedsættelse 

 

Det er værd at bemærke, at ved afståelse af en ubetydelig aktiepost kan man risikere, at hele 

aktieombytningen bliver skattepligtig.  

Skulle det ske, at et selskab afhænder en aktiepost inden for 3-års perioden, har den skattepligtige pligt til, 

at anmelde dette til Skattestyrelsen senest en måned efter afståelsen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 

36 a.  

 

3.4.3 Udbytteudlodning 

Det er interessant at bemærke, at der i forlængelse af bestemmelserne om, at der ikke må sælges aktier i 

en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet, heller ikke må udloddes mere end det ordinære resultat. Da 

det tidligere vakte en del problemer og gav anledning til spørgsmål, er denne bestemmelse fjernet, hvorfor 

man nu følger bestemmelser i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 og 7.  

 

3.4.4 Anmeldelse 

Deltager et selskab i en skattefri aktieombytning uden tilladelse, skal det erhvervende selskab give 

Skattestyrelsen besked herom. Dette skal ske senest med indberetning af selvangivelsen for det 

indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført. Man skal give Skattestyrelsen oplysninger om, at man 

 
17 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 246 
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har deltaget i en aktieombytning efter det objektive regelsæt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 7. 

Ved forkert eller manglende indberetning heraf kan det medføre, at selskabet ikke har selvangivet korrekt.  

 

3.4.5 Krav til aktionæren 

I lighed med skattefri aktieombytning med tilladelse er et af kravene, at aktionæren skal være fuldt 

skattepligtig til Danmark, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1.  

Herudover er det et krav, at aktionæren, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. 

ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på 

Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem i EU/EØS, eller en stat, som har 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark18. 

 

3.4.6 Skattemæssige konsekvenser af en skattefri aktieombytning uden tilladelse 

De skattemæssige konsekvenser af en skattefri aktieombytning uden tilladelse følger således de 

skattemæssige konsekvenser af en skattefri aktieombytning med tilladelse. Den eneste forskel er, at 

bestemmelserne er oplyst to forskellige steder i aktieavancebeskatningsloven. Således fremgår det af 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 og 7, at man ønsker at foretage en udskydelse af beskatningen i 

forbindelse med en afståelse af aktierne. Der udløses ikke beskatning på ombytningstidspunktet for 

aktionæren, men skatten udskydes til et senere tidspunkt. Imidlertid er der, efter ophævelsen af 

aktieavancebeskatningslovens § 36 a, ikke den store forskel på konsekvenserne af at gennemføre en 

aktieombytning med eller uden tilladelse.  

 

3.5 Konklusion – Skattefri aktieombytning med tilladelse vs. uden tilladelse – fordele og 

ulemper 

Spørgsmålet går på hvorvidt man ønsker at anvende bestemmelserne af skattefri aktieombytning med eller 

uden tilladelse. Det er således muligt at anvende et objektivt regelsæt eller et subjektivt regelsæt, og der 

skal derfor foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den skattefrie aktieombytning uden 

tilladelse blev indført for, at lette vejen for selskaberne til at lave omstruktureringer, og dermed lette den 

økonomiske byrde, en ombytning om tilladelse er. Imidlertid synes denne økonomiske fordel at udligne sig, 

da man ofte skal gennemgå mulighederne med en rådgiver.  

 
18 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 249 
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En af de væsentlige forskelle ved de to er, at man nu kan foretage en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse således, at man ikke skal beskrive forretningsmæssige begrundelser, men på baggrund af 

skatteoptimering, kunne foretage generationsskifter og lignende. Det objektive regelsæt er derfor klart 

anvendeligt i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en forretningsmæssig begrundelse for aktieombytningen 

efter Skattestyrelsens praksis.  

 

På trods af det objektive regelsæt, vil man formentlig opleve, at et flertal anvender det subjektive regelsæt. 

Dette skyldes primært sikkerheden ved, at man opnår en tilladelse fra Skattestyrelsen, hvorfor man vil stå 

bedst i denne situation ved en eventuelt senere afståelse af de erhvervede kapitalandele. Dette vil 

endvidere være en fordel, hvis der skulle opstå efterfølgende ændringer i de oprindelige forudsætninger. 

Såfremt de nødvendige forretningsbegrundelser foreligger, vil sandsynligheden for, at Skattestyrelsen 

opretholder gennemførte aktieombytning, være større end ved anvendelse af det objektive regelsæt.  

 

Det objektive regelsæt vil være særligt egnet til de situationer hvor omstruktureringen synes ukompliceret, 

eller hvor der ikke foreligger en forretningsmæssig begrundelse.  

 

Uanset om man anvender det objektive eller det subjektive regelsæt, skal man være opmærksom på, at der 

er en række krav der skal være opfyldt. Hvis ikke det er muligt at opfylde disse krav på 

ombytningstidspunktet, eller inden for nær fremtid efter ombytningen, risikerer man, at ombytningen 

bliver skattepligtig med tilbagevirkende kraft.  

 

4. Spaltning 

Den overordnede definition for en spaltning er forudsat af fusionsskatteloven § 15 a, stk. 2, og lyder som 

følgende: Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del eller samtlige af sine 

aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele 

sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum19. 

Som det altså fremgår af denne definition, kan selskabet enten ophøre ved spaltning eller fortsat bestå. 

Såfremt selskabet vælger at ophøre (ophørsspaltning), sker spaltning til mindst 2 andre selskaber, som 

enten er eksisterende eller nystiftede. Et eksempel på spaltning er illustreret i nedenstående figur: 

 
19 https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/15a - § 15 a, stk. 2. 
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Vælger selskabet derimod at bestå og fortsat spalte til et eller flere nystiftede selskaber, vil der være tale 

om grenspaltning. Spaltning kan skattemæssigt foregå på to måder. Ved enten skattefri spaltning ved 

anvendelse af fusionsskatteloven eller ved skattepligtig spaltning, hvor man ikke anvender principperne i 

fusionsskatteloven.  

 

4.1 Skattepligtig spaltning 

Såfremt en spaltning ikke gennemføres efter fusionsskattelovens regler, er det skattelovgivningens 

almindelige regler om overdragelse af aktiver m.v., der finder anvendelse, selvom det i selskabsretlig 

henseende er særreglerne om spaltning, der finder anvendelse20. 

 

4.1.1 Grenspaltning (skattepligtig) 

Som tidligere nævnt, forsætter det indskydende selskab med at eksistere ved en grenspaltning. De 

balanceposter der udspaltes til et nystiftet eller allerede eksisterende selskab anses for solgt på 

overdragelsestidspunktet. Således bliver det indskydende selskab afståelsesbeskattet efter de almindelige 

regler, alt afhængig af hvilke balanceposter der er tale om. Det modtagende selskab anses for at have 

anskaffet balanceposterne til handelsværdien på overdragelsestidspunktet.  

 
20 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 89 
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Det indskydende selskab modtager kapitalandele fra det modtagende selskab som betaling for 

overdragelsen. Såfremt bestemmelserne i spaltningsdefinitionen skal overholdes, skal det indskydende 

selskab videreoverdrage kapitalandelene til kapitalejerne i det indskydende selskab. Dette betragtes som 

udlodning af udbytte i skattemæssig henseende.  

Er kapitalejeren et selskab, vil en udlodning af udbytte betragtes som skattefrit, hvis der er tale om 

datterselskabs- eller koncernselskabsaktier og en ejerandel på mere end 10%.  

Som vi altså læser, kan transaktionen medføre beskatning i det indskydende selskab såvel som hos 

kapitalejerne.  

 

4.1.2 Ophørsspaltning (skattepligtig) 

Der vil ske likvidationsbeskatning af det indskydende selskab ved ophørsspaltning. Det indskydende selskab 

vil anses som opløst efter bestemmelserne i selskabsretlige regler.  

Der vil først forekomme afståelsesbeskatning i det indskydende selskab i forbindelse med overdragelse af 

selskabets balanceposter til de modtagende selskaber. Kapitalejerne i det indskydende selskab beskattes 

ved ophørsspaltning efter reglerne om udlodning af likvidationsprovenu, altså med modregning af 

anskaffelsessum. 

 

4.1.3 Tilbagevirkende kraft 

Der er ikke hjemmel til at gennemføre en skattepligtig spaltning med tilbagevirkende kraft21.  

 

4.1.4 Underskuds behandling i en skattepligtig spaltning 

Ved en ophørsspaltning bliver det indskydende selskabs uudnyttede skattemæssige underskud og 

kildeartsbegrænsede underskud tabt, som følge af, at det indskydende selskab opløses. Ved en 

grenspaltning kan det indskydende selskabs uudnyttede skattemæssige underskud og kildeartsbegrænsede 

underskud fortsat fremføres efter spaltningen i det, det indskydende selskab ikke opløses. Skulle der 

imidlertid forekomme en ændring i ejerkredsen, kan eventuelle underskud i de modtagende selskaber blive 

begrænsede, jf. SEL § 12 D.  

 

 
21 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 90 
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4.1.5 I hvilke situationer anvendes muligheden for skattepligtig spaltning?  

Det er først og fremmest vigtigt, at der tages hensyn til de indskydende selskaber og kapitalejerne, når det 

kommer til beskatningen. Det kan være væsentligt at anvende bestemmelserne for skattepligtig spaltning i 

de situationer, hvor afståelsesbeskatningen er begrænset. Hvis der eventuelt var fremført uudnyttede 

skattemæssige underskud eller kildeartsbegrænsede underskud, kunne disse eventuelt modregnes 

afståelsesbeskatningen. Ligeledes kunne de skattemæssige nedskrevne værdier svare til handelsværdien af 

aktiverne.  

Ved grenspaltning kan udbyttet være skattefrit hos kapitalejeren, når der er tale om et selskab. Ligeledes 

kan der ved ophørsspaltning opnås en skattefri avance, såfremt der er tale om et selskab.  

 

4.2 Skattefri spaltning 

En skattefri spaltning af selskaber i kombination med reglerne om skattefri overdragelse af aktier i 

selskaber, der driver en virksomhed, er ofte et meget anvendt værktøj ved generationsskifte af familieejede 

virksomheder.  

Som det er tilfældet ved en skattepligtig spaltning, giver skattelovgivningen mulighed for at lade et selskab 

spaltes skattefrit på to måder. Enten kan man opløse selskabet uden likvidation, så det helt forsvinder, 

hvortil dets aktiver og passiver overføres til et eller flere eksisterende selskaber, eller nye selskaber – det vi 

kender som en ophørsspaltning. Eller man kan lade det spaltede selskab fortsætte, således at man ved 

spaltningen overfører en del af sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende selskaber, eller nye 

selskaber – det vi kender som grenspaltning. Fælles for disse to er, at aktionæren modtager aktier i det 

spaltede selskab i de eller det modtagende selskab. Hertil kan et kontant beløb også forekomme, som 

udgør en værdi, modsvarende nettoværdien af det indskudte selskab, jf. fusionskattelovens § 15 B, stk. 222.  

Ligeledes er det muligt, at en skattefri tilladelse kan ske med tilladelse fra Skattestyrelsen eller uden 

tilladelse. Uanset hvilken mulighed man anvender, vil spaltningen være omfattet af den skatteretlige 

definition af en spaltning.  

 

4.2.1 Grundlæggende betingelser 

Helt overordnet er det selskaber som er omfattet af selskabsdefinitionen i fusionsdirektivet, 2009/13EFF 

artikel 3, som kan anvende fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning under forudsætning af, at der 

ikke er tale om transparente enheder, altså interessentskaber, kommanditselskaber m.v. Det betyder, at 

 
22 https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/15b  
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fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1 kan finde anvendelse og som beror på, at det er muligt at foretage en 

skattefri spaltning af såvel danske aktie- og anpartsselskaber som tilsvarende udenlandske selskaber inden 

for EU.  

Øvrige bestemmelser i fusionsskattelovens § 15 vil ikke blive behandlet, da omfanget heraf primært har 

med selskaber uden for Danmark at gøre. Dette er ikke relevant for den valgte case, da jeg udelukkende vil 

beskæftige mig med danske selskaber.  

 

4.2.2 Betingelser ved anvendelse af ophørsspaltning 

Der er ikke opstillet nogle krav til karakteren af det spaltede, som det eksempelvis er tilfældet ved 

grenspaltning og tilførsel af aktiver.  

Således bestemmer aktionæren selv hvilke aktiver og passiver, der skal overføres/fordeles i forbindelse 

med en ophørsspaltning.  

Imidlertid gælder det, at aktionæren skal vederlægges i forhold til deres aktiebesiddelse i det ophørende 

selskab, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 1. pkt23.  

 

4.2.3 Betingelser ved anvendelse af grenspaltning 

Mange af de samme krav gør sig gældende ved en grenspaltning som ved en ophørsspaltning. Imidlertid er 

det overordnede krav til grenspaltning, at det indskydende selskab skal tilføre en samlet gren af aktiver og 

passiver, og som udgør en selvstændig gren af virksomheden. Denne selvstændige gren af virksomheden, 

skal ligeledes være fuldt funktionel ved anvendelse af egne midler.  

Som udgangspunkt er det ikke simpelt at afgrænse, hverken i kvalitative eller kvantitative sammenhænge, 

hvornår der foreligger en gren af en virksomhed. Nogle eksempler eller kraftige indikatorer heraf, kan være 

drift fra selvstændig adresse, aflagt selvstændigt internt årsregnskab eller delproduktioner fordelt ud på 

flere adresser.  

Der må i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering, som skal ligge til grund for og afspejle de 

faktiske forhold.  

 

 
23 https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/15a – stk 2, 1. pkt.  
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4.2.4 Øvrige betingelser 

Der skal ske vederlæggelse i aktier samt en eventuel udligningssum, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2. 

Vederlæggelsen skal ligeledes ske i forhold til værdien af aktionærernes hidtidige besiddelse i det 

indskydende selskab.  

 

I forhold til spaltningsdatoen, skal denne følge fusionsskattelovens § 5, stk. 1-3, jf. selskabsskattelovens § 

31, stk. 3. Heraf fremgår det, at datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for 

det modtagende selskab, må anses i skattemæssig henseende for fusionsdato. Det er en betingelse for 

anvendelsen af reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det 

modtagende selskabs regnskabsår24. 

 

Når den skattefrie spaltning er gennemført, skal dette anmeldes til Skattestyrelsen senest 1 måned efter 

gennemførelsen, jf. fusionsskattelovens § 6.  

 

4.3 Skattefri spaltning med tilladelse 

Det er muligt at gennemføre en skattefri spaltning med tilladelse, såfremt betingelserne i 

fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 2. pkt. Som det gælder ved skattefri aktieombytning og tilførsel af aktiver, 

forudsætter tilladelse til en skattefri spaltning, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, samt at 

ansøgningen skal være konkret, så Skattestyrelsen har mulighed for at påse, at der er tale om en 

forretningsmæssig begrundet spaltning.  

 

4.3.1 Objektive betingelser – vederlæggelse 

I forbindelse med spaltningen skal selskabsdeltagerne i det indskydende selskab vederlægges med 

kapitalandele i de modtagende selskaber, og eventuelt yderligere vederlægges en kontant udligningssum, 

jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 2.  

Mindst en selskabsdeltager skal modtage mindst en kapitalandel i hvert af de modtagende selskaber. Hvis 

spaltningen sker til allerede eksisterende selskaber, er det også muligt at vederlægge kapitalejerne med 

kapitalandele fra de modtagende selskabers beholdning af egne kapitalandele.  

Der stilles ingen krav til hvordan aktiverne og passiverne fordeles på de modtagende selskaber i forbindelse 

med spaltningen.  

 
24 https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/5  
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Jf. fusionsskattelovens § 9 betragtes kontante udligningssummer som udbytte, såfremt aktionæren efter 

omstruktureringen ejer aktier m.v. i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller i selskaber, som 

er koncernforbundne med de nævnte selskaber, jf. ligningslovens § 225. 

 

4.3.2 Grenkrav 

Hvis ikke det indskydende selskab ophører ved en spaltning, skal de aktiver og passiver, der overføres til det 

modtagende selskab eller til hvert af de modtagende selskaber, udgøre en gren af en virksomhed, jf. 

fusionsskattelovens § 15 a, stk. 3. Det viser altså, at det ikke er muligt at grenspalte den samlede 

virksomhed til et andet selskab, da der skal være tale om en virksomhed.  

En gren af en virksomhed er defineret i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2 og er tidligere nævnt, hvorfor jeg 

ikke vil beskrive denne igen.  

Fast ejendom anses blandt andet for at udgøre en gren af en virksomhed. Det kunne være der var tale om 

en udlejningsejendom eller en ejendom som driftsselskabet bliver drevet fra. 

Kapitalandele anses ikke for at udgøre en gren af en virksomhed, men for at være en del af de aktiver, der 

skal overdrages til et andet selskab i forbindelse med tilspaltning af en virksomhed eller en gren heraf.  

Som jeg tidligere har været inde på, skal virksomhedsgrenen kunne fungere ved hjælp af egne midler. Der 

findes ikke noget facitliste af dette krav, men beror primært på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, 

blandt andet om virksomhedsgrenen får tilført tilstrækkeligt med likvide midler, og om virksomhedsgrene 

kan opnå tilstrækkelige lånefaciliteter uden kaution, sikkerhedsstillelse eller lignende fra det indskydende 

selskab eller andre.  

 

4.3.3 Spaltningsdatoen lig skæringsdatoen – fusionsskattelovens § 5 

En af betingelser for, at en skattefri spaltning med tilladelse kan lade sig gøre er, at spaltningsdatoen er 

sammenfaldende med skæringsdatoen for de modtagende selskabers regnskabsår. Såfremt de 

modtagende selskaber er nystiftede i forbindelse med spaltningen, vil man anvende datoen for 

åbningsbalance som skæringsdatoen. I det andet tilfælde, hvor de modtagende selskaber eksisterer i 

forvejen, vil man anvende den første dag i det pågældende indkomstår som spaltningsdato.  

 

 
25 https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/9  
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4.3.4 Subjektive betingelser 

Som jeg tidligere har været inde på i forbindelse med en aktieombytning, må selve hovedformålet med 

spaltningen ikke være skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Såfremt hele processen ikke foretages ud 

fra forsvarlige økonomiske betragtninger, såsom en omstrukturering i forbindelse med et generationsskifte, 

vil Skattestyrelsen højst sandsynligt formode, at der er tale om skatteunddragelse eller skatteundgåelse. I 

disse tilfælde vil det ikke være muligt at opnå tilladelse fra Skattestyrelsen til at foretage en skattefri 

spaltning, og ansøgningen vil gå tabt.  

 

4.3.5 Tilladelsespraksis 

En skattefri spaltning med tilladelse er en omfattende opgave, og kræver mere end blot nogle overvejelser 

og et par udarbejdede dokumenter. Skattestyrelsen har opdelt området i 3 omfattende hovedområder, 

bestående af følgende:  

- Tilladelse uden vilkår 

- Tilladelse med vilkår 

- Afslag 

Overordnet foreligger der en del sager, hvor Skattestyrelsen har givet tilladelse til at ophøre 

holdingselskaber uden fastsættelse af vilkår. Det er oftest i de tilfælde, hvor man har et generationsskifte 

for øje, eller ønsker en forretningsmæssig omstrukturering, enten i form af ændring af hovedformål, 

forretningsfornyelse og lignende.  

I de sager hvor Skattestyrelsen har givet tilladelse med vilkår, har de oftest skulle sikre sig, at de objektive 

betingelser var opfyldt. Hovedsageligt er der tale om sager hvor balanceposterne har været i fokus, om 

aktiver og passiver og de vilkår, der var påtænkt at skulle blive i det indskydende selskab, også skal 

omfattes af grenspaltningen.  

Såfremt en tilladelse med vilkår ikke overholdes, vil det som udgangspunkt betyde, at tilladelsen 

tilbagekaldes, og spaltningen i stedet overgår til en skattepligtig spaltning.  

I tidligere situationer har afslag været årsagen, da enten de objektive betingelser eller de subjektive 

betingelser ikke har været opfyldt. Herudover har Skattestyrelsen offentliggjort en omfattende praksis på 

nogle hovedgrupper, herunder generationsskifte, opdeling af pengetankselskaber, frasalg af aktivitet eller 

m.v.  

Generationsskiftet er en ofte anvendt begrundelse for ønsket om at foretage/gennemføre en spaltning. 

Erfaringen viser dog, at der i forbindelse med et generationsskifte oftest stilles nogle krav til, at der reelt er 
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tale om en forretningsmæssig begrundet omstrukturering, og ikke blot ønske om, at aktionæren undgår 

skat ved udtrædelsen.  

En anden ofte anvendt forretningsmæssig begrundelse er ønsket om at opdele et pengetanksselskab, 

opsplitte et selskab mellem to eller flere ejere, således de enkelte aktionærer for fuld råderet over hver 

deres selskab.  

Fælles for disse hovedområder er, at den forretningsmæssige begrundelse skal være tydelig, og der under 

ingen omstændigheder må være tale om skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Såfremt man ikke 

opfylder disse betingelser, vil det være vanskeligt at få tilladelse og sagen vil højst sandsynligt blive afvist. 

Hensynet til kapitalejeren må aldrig blive det primære formål med en skattefri spaltning, men blot være en 

afledt effekt heraf. Hovedformålet skal være af hensyn til virksomhedens drift og dennes fremtidige ønsker 

såsom generationsskifte.  

 

4.3.6 Ansøgning om tilladelse hos Skattestyrelsen og dens omfang 

En ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning skal indsendes til Skattestyrelsen. Dette kan ske inden 

spaltningen er gennemført, eller i den kan indsende, efter spaltningen er gennemført. I det tilfælde hvor en 

skattefri spaltning er gennemført uden tilladelse er det også muligt at indhente en tilladelse fra 

Skattestyrelsen – dette vil jeg komme ind på i afsnittet om skattefri spaltning uden tilladelse. Såfremt man 

skal opnå tilladelse hos Skattestyrelsen, skal ansøgningen indeholde en fyldestgørende beskrivelse af de 

faktiske forhold, i takt med en fyldestgørende forretningsmæssig begrundet beskrivelse af hovedformålet.  

Endvidere skal følgende dokumenter som udgangspunkt ledsage en ansøgning om tilladelse til skattefri 

spaltning26:  

a. Udkast til regnskabsopstilling – heraf skal følgende angives i skemaform:  

- Det indskydende selskabs balance før spaltningen  

- Det eller de modtagende selskabers balancer før spaltningen, hvis spaltningen sker til et 

eksisterende selskab/eksisterende selskaber 

- Overtagne aktiver og passiver 

- Eventuelle reguleringer 

- Åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber og  

- Balancen for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører.  

b. Åbningsbalance pr. spaltningsdatoen 

 
26 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945301&chk=217272 - Ansøgningsprocedure 
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c. For selskaber, hvor det indskydende selskab ikke ophører, er det relevant at oplyse, om det 

indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer, eller tredjemand i øvrigt har stillet 

kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det modtagende selskab.  

Dette materiale forventer Skattestyrelsen som minimum foreligger, før de kan behandle ansøgningen. De 

kan endvidere bede om øvrige/yderligere oplysninger, såfremt dette måtte være i deres interesse.  

 

4.4 Skattefri spaltning uden tilladelse 

I 2007 blev det muligt at foretage en skattefri omstrukturering uden først at skulle indhente tilladelse fra 

Skattestyrelsen. Således er de objektive krav – som også er gennemgået ved skattefri spaltning med 

tilladelse, herunder vederlæggelse, spaltningsdatoen lig skæringsdatoen m.v. – fortsat gældende ved denne 

praksis. 

De subjektive betingelser er derimod ikke længere et krav, hvorfor en forretningsmæssig begrundelse ikke 

skal være til stede, og man kan have skattebesparelser i tankerne.   

Imidlertid har man indført nogle værnsregler, der skal sikre, at man ikke foretager en skattefri spaltning 

uden tilladelse med henblik på at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Nogle af disse værnsregler 

er imidlertid ophævet igen tilbage i 2009. Vi vil i det efterfølgende se på nogle af disse værnsregler og deres 

betydning for en skattefri spaltning uden tilladelse.  

 

4.4.1 Holdingkrav – efterfølgende salg af aktier 

Dette går ud på, at de selskaber der deltager i spaltningen, og efterfølgende ejer mindst 10% af kapitalen i 

et af de i spaltningen deltagende selskaber eller ejer skattefri porteføljeaktier, ikke må afstå eller sælge 

kapitalandelene i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen27. 

Ejertidskravet gælder imidlertid ikke for aktionærer som er personer, idet deres afståelse af aktiver vil være 

skattepligtig efter aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Da det er en betingelse for at kunne 

anvende bestemmelser i fusionslovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt. ejer aktierne i en periode på 3 år efter 

vedtagelsen af spaltningen, vil manglende overholdelse heraf endvidere resultere i, at den gennemførte 

spaltning bliver skattepligtig.  

I lighed med skattefri aktieombytning, skal man derfor være særligt opmærksom på, hvornår der kan være 

tale om, at aktierne i skattemæssig henseende kan anses for afstået. Imidlertid er der områder hvorpå man 

 
27 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 104 
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kan videreføre restløbetiden, eksempelvis hvis man deltager i en skattefri omstrukturering, jf. 

fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt.  

 

4.4.2 Flere selskabsdeltagere – FUL § 15 a, stk. 1, 8. pkt.  

Såfremt det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været 

selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden af have rådet over flertallet af stemmerne, kan der ikke 

gennemføres en skattefri spaltning uden tilladelse. Dog er det ikke et krav, at kapitalejeren har ejet alle sine 

kapitalandele i 3 år, denne skal blot have været kapitalejer i selskabet i 3 år. Reglen er indsat for, at 

spaltningsredskabet ikke anvendes som et alternativ til et skattepligtigt salg af en aktivitet. Den skal 

forhindre, at der ikke sker skattefrie frasalg af en del af selskabet. Imidlertid er det interessant til denne 

case og væsentligt at være opmærksom på, at i situationer hvor der er gennemført en overdragelse af 

aktier med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34, vil børnene succedere i forældrenes ejertid 

og på den baggrund kunne opfylde ejertidsbetingelsen.  

 

4.4.3 Forholdet mellem aktiver og passiver – FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt.  

En anden væsentlig begrænsning i forhold til at gennemføre en spaltning uden tilladelse er, at forholdet 

mellem aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver 

og passiver i det indskydende selskab.  

Bestemmelsen betyder, at såfremt der i det indskydende selskab er en egenkapital på 10% af aktivmassen, 

skal egenkapitalen også være 10% i de modtagende selskaber.  

Bestemmelserne skal ligeledes sikre, at der ikke sker en udspaltning til et modtagende selskab og samtidig 

overføres gæld, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab og derved 

reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab.  

Endvidere skal bestemmelserne sikre, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning bliver tømt for 

værdier, ved at selskabet som følge af spaltningen bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige 

forhold mellem aktiver og passiver, så en skattepligtig avance ved salg af aktier bliver betydeligt 

reduceret28.  

 

 
28 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 369 
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4.4.4 Næringsdrivende 

Det objektive regelsæt kan endvidere ikke finde anvendelse på spaltning, hvis en kapitalejers kapitalandele 

i det indskydende selskab er næringsaktier, og kapitalejeren samtidig modtager skattefrit udbytte af de 

samme kapitalandele, og såfremt vedkommende modtager andet end kapitalandele i forbindelse med 

spaltningen.  

Bestemmelserne skal blandt andet forhindre, at en kapitalejer opnår en lavere avance ved et senere salg af 

disse kapitalandele, da vedkommende uden denne bestemmelse og som er skattepligtig ved afståelse af 

næringsaktier, kan modtage skattefrit udbytte ved en grenspaltning, hvorved værdien i det indskydende 

selskab mindskes.  

 

4.5 Skattemæssige konsekvenser ved skattefri spaltning 

4.5.1 De involverede selskaber – FUL § 8 

Den vigtigste konsekvens ved en skattefri spaltning er den skattemæssige succession. Det vil for det 

modtagende selskab betyde, at de aktiver og passiver, der bidrager til spaltningen, vil anses for anskaffet af 

de modtagende selskaber på de tidspunkter, hvor det indskydende selskab har anskaffet dem, og til de 

anskaffelsessummer, som det indskydende selskab har anskaffet dem til.  

Endvidere betragter man de modtagende selskaber for at have foretaget de nødvendige skattemæssige af- 

og nedskrivninger, som det indskydende selskab har foretaget frem til skæringsdatoen. Det er altså de 

nedskrevne skattemæssige værdier man tager udgangspunkt i.  

Anskaffelseshensigten for de aktiver og passiver det indskydende selskab i sin tid har haft, succederer det 

modtagende selskab samtidigt i.  

Endeligt anses aktiver og passiver, som det indskydende selskab har anskaffet som led i næring, også som 

næringsdrivende hos det modtagende selskab i forbindelse med skattefri spaltning.  

Det modtagende selskab indtræder således i medfør af fusionsskattelovens § 8, i det 

ophørende/indskydende selskabs skattemæssige stilling på de enkelte aktiver i forhold det til i ovennævnte 

afskaffelsessum-, tid og hensigt og de dertilhørende foretagne afskrivning og nedskrivninger.  

Successionsoverdragelsen betyder for det indskydende selskab, at der ikke vil ske ophørsspaltning i 

forbindelse med spaltningen ved hverken ophørsspaltning eller grenspaltning.  
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4.5.2 Kapitalejeren – FUL § 9 

Såfremt kapitalejeren ejer aktier i det indskydende og eller modtagende selskab eller et koncernforbundne 

selskab til de nævnte selskaber, vil et eventuelt modtaget kontant vederlag i form af udbytte blive 

beskattet efter bestemmelserne i fusionsskattelovens § 9.  

Såfremt en kapitalejer helt udtræder af koncernen, vil et modtaget kontant vederlag blive betragtet som en 

aktieafståelse efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.  

I forbindelse med en ophørsspaltning betragtes øvrige kapitalandele i det ophørende selskab for ombyttet 

med kapitalandele i de modtagende selskaber pr. spaltningsdatoen for det indskydende selskab.  

Kapitalandelene man modtager som vederlag for kapitalandelene i det ophørende selskab, betragtes som 

anskaffet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede kapitalandele.  

Ved grenspaltning anses kapitalandele i de eller det modtagende selskab for anskaffet på samme tidspunkt 

som kapitalandelene i det indskydende selskab.  

Både ved ophørsspaltning og grenspaltning gælder det således, at såfremt kapitalandelene i det 

indskydende selskab er modtaget som led i kapitalejerens næringsvej, anses kapitalandelene i de 

modtagende selskaber også for anskaffet som led heri.  

 

4.5.3 Spaltningsdato, skæringsdato og sambeskatning 

Det er endvidere en betingelse for gennemførelsen af spaltning, at spaltningsdatoen skal være 

sammenfaldende med skæringsdatoen.  

Er der tale om et eller flere nystiftede selskaber af de modtagende selskaber, vil skæringsdatoen være lig 

med datoen for åbningsbalancen. Sker spaltningen til allerede eksisterende selskaber, vil skæringsdatoen 

være dag 1 i det regnskabsår, hvor spaltningen bliver vedtaget.  

Jf. bestemmelserne i selskabslovens § 255, stk. 4, vil det kun være muligt, at spaltningen maksimalt kan ske 

med 12 måneders tilbagevirkende kraft. I enkelte situationer kan det ske, at det indskydende selskabs 

regnskabsår løber mere end 12 måneder, hvorfor spaltningen ligeledes vil kunne virke med mere end 12 

måneders tilbagevirkende kraft.   

Såfremt der opstår en ind- eller udtræden af sambeskatning i forbindelse med en spaltning, har 

selskabsskattelovens § 31 forrang, jf. fusionsskatteloven § 5, stk. 3. Af denne bestemmelse fremgår det, at 

den skattemæssige fusionsdato er tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af 

koncernforbindelsen29. 

 
29 https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/5 - stk. 3.  
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Man ønsker således, at der ikke overføres indkomst fra perioden fra skæringsdatoen of frem til vedtagelsen 

af spaltningen ud af koncernen.  

 

4.5.3.1 Underskudsbegrænsning generelt – FUL § 8, stk. 6 og 7 

En af de mere alvorlige konsekvenser ved at benytte fusionsskattelovens regler om skattefri 

omstrukturering er, at de involverede selskabers underskud fra tidligere år mistes. Jf. fusionsskattelovens § 

8, stk. er det ikke muligt for det modtagende selskab at udnytte både eget og det indskydende selskabs 

underskud.  

Underskuddet der er tale om, er selskabernes oparbejdede skattemæssige underskud fra tidligere år og 

frem til den skattemæssige spaltningsdato, der er fastsat for selskabet.  

Underskud fra tidligere år i de spaltede selskabet, altså underskud før den skattemæssige spaltningsdato, 

kan ikke udnyttes ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse uanset bestemmelsen i 

selskabsskattelovens § 12, jf. bestemmelserne i fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 1. pkt.30.   

Der skal endvidere udarbejdes en afsluttende skatteansættelse for det indskydende selskab vedrørende 

perioden fra udløbet af selskabets seneste sædvanlige indkomstår og indtil den skattemæssige 

spaltningsdato, jf. fusionsskattelovens § 7. Som udgangspunkt vil den skattemæssige ansættelse medfører 

bortfald af underskud.  

Skattestyrelsens begrundelse for hvorfor dette bortfald opstår er, at de vil forhindre, at et selskab vil kunne 

udnytte sine egne skattemæssige overskud med det indskydende selskabs skattemæssige underskud, og på 

den måde opnå et lavere skattemæssigt overskud.  

 

4.5.3.2 Underskudsbegrænsning af selskaber der ikke indgår i sambeskatning – FUL § 8, stk. 6, 1. pkt.  

Som udgangspunkt er hovedreglen i fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 1. pkt. fortsat gældende, at 

underskuddet i både det indskydende og det modtagende selskab mistes. Den skattemæssige 

spaltningsdato for selskaber der ikke er sambeskattede, vil være skæringsdatoen for det modtagende 

selskabs regnskabsår. Imidlertid vil underskud, der i stedet opstår frem til vedtagelsestidspunktet, være 

mulige at fremføre og mistes derfor ikke. Dog begrænses et sådant underskud delvist, såfremt to selskaber 

har forskellige regnskabsår. Dette vil der blive taget højde for ved den afsluttede ansættelse af det 

indskydende selskab. For at opsummere kan det modtagende selskab altså kun fremføre og udnytte 

skattemæssige underskud opstået efter skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår 

 
30 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/1120#P8 – fusionsskatteloven 
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4.5.3.3 Underskudsbegrænsning af selskaber der indgår i sambeskatning – FUL § 8, stk. 6, 2. pkt.  

Hovedreglen er igen fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 1. pkt. Imidlertid er der indført en bestemmelse i 

fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 2. pkt. der fraviger den ovennævnte bestemmelse, og altså giver 

sambeskattede selskaber mulighed for at udnytte de i det modtagende selskabs skattemæssige underskud 

fra tidligere år og før spaltningen.   

Det omfatter samtidigt kun de underskud, der er opstået i samme periode som sambeskatningen har 

eksisteret. Det er derfor muligt på samme måde at udnytte disse underskud efter spaltningen, som det vil 

have været før denne indtraf i de sambeskattede selskaber. Det gælder både selskaber der deltager i 

spaltningen, og selskaber der er sambeskattede med de spaltede selskaber.  

4.5.3.4 Fortabelse af uudnyttede tab – FUL § 8, stk. 8. 

Fusionsskattelovens § 8, stk. 8 komplementerer bestemmelserne i fusionsskattelovens § 8, stk. 6 og 7. Tab 

der er realiseret i de indskydende selskaber før den skattemæssige spaltningsdato, kan ikke fradrages i det 

modtagende selskab – på samme måde som med uudnyttede skattemæssige underskud.  

Ligeledes omfatter det også uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere år i det modtagende selskab, 

der således fortabes. De samme regler gælder for sambeskattede selskaber, hvorfor denne afviger fra 

bestemmelserne i fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 2. pkt.  

 

4.5.4 Indsendelse af dokumenter til Skattestyrelsen – FUL § 6 

Der blev tilbage i 2014 indført regler om, at et modtagende selskab m.v. i en skattefri omstrukturering 

omfattet af fusionsskatteloven skal indgive en række oplysninger til Skattestyrelsen. Følgende dokumenter 

skal det modtagende selskab i en skattefri omstrukturering oplyse til Skattestyrelsen31:  

 

- Hvilken type skattefri omstrukturering der er gennemført, 

- den skattemæssige virkningsdato samt vedtagelsesdato for den skattefri omstrukturering, 

- hvilke selskaber m.v. der er henholdsvis indskydende og modtagende, 

- hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det 

eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering, 

- om omstruktureringen er foregået inden for eller uden for sambeskatningskredsen, og 

- såfremt Skattestyrelsen anmoder om det, størrelsen af det modtagne underskud efter 

selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, angivet i procent. 

 
31 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945153 – Indsendelse af dokumenter – FUL § 6 
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Såfremt lovens regler kan finde anvendelse, er det vigtigt, at Skattestyrelsens har ovennævnte dokumenter 

i hænde senest 1 måned efter den dag, hvor spaltningen er vedtaget i alle deltagende selskaber.  

 

4.6 Konklusion – skattefri spaltning med tilladelse vs. uden tilladelse – fordele og ulemper  

En skattefri spaltning af et selskab er ofte et uundværligt redskab i forbindelse med generationsskifte af 

virksomheder. Der er flere forskellige måder hvorpå en skattefri spaltning kan være en fordel. En spaltning 

kan eksempelvis give mulighed for at opdele et selskabs aktiver i en såkaldt pengetank, eksempelvis 

værdipapirer og udlejningsejendomme, og i en driftsdel, hvor den første del kan bibeholdes af forældrene 

som deres pensionskasse, mens den anden del kan overdrages med skattemæssige succession (skattefri) til 

børnene.  

 

Såfremt der er flere børn i familien, kan en spaltning ligeledes bruges til at opdele et selskabs aktiver og 

aktiviteter på en sådan måde, at hvert barn får et selskab med hver sin aktivitet.  

Endvidere er dette redskab en yderst fordelagtig fremgangsmåde, når der skal skabes en fleksibel 

ejerstruktur, som gør det muligt at indlede et økonomisk generationsskifte på en sådan måde, at 

forældrene beholder stemmeflertallet og den overordnede styring af den daglige drift samtidigt med, at 

børnene overtager en del af virksomheden i form af ejerandele.  

Hertil bør man vurdere om en spaltning skal gennemføres som en skattepligtig transaktion eller efter 

reglerne om skattefri spaltning, og i sidstnævnte tilfælde, om det skal være med eller uden tilladelse.  

Hvis ikke den forretningsmæssige begrundelse er til stede er den eneste mulighed for at gennemføre en 

spaltning uden tilladelse efter de objektive regler. Som der tidligere er behandlet, er der en række krav, der 

skal være opfyldt, når spaltningen sker uden tilladelse.  

Eksempelvis reglerne om forholdene mellem aktiver og forpligtelser der skal opretholdes i de modtagende 

selskaber, og kapitalandele der skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, er blot 

nogle af de sager, der kan give tvister med Skattestyrelsen.  

Alt andet lige vil det være mest fordelagtigt, at man indhenter et bindende svar fra Skattestyrelsen, altså en 

skattefri spaltning med tilladelse.  

 

Ligeledes vil det være mest fordelagtigt, at man i de situationer hvor der foreligger en forretningsmæssig 

begrundelse også indhenter bindende fra Skattestyrelsen. Ved at anvende denne fremgangsmåde opnår 

man først og fremmest en godkendelse hos Skattestyrelsen og man undgår holdingkravet.  

Slutteligt er risikoen for en efterfølgende omstødelse af sagen, og deraf en skattepligtig spaltning, minimal.  
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5. Tilførsel af aktiver  

Jf. Fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2 forstår man ved tilførsel af aktiver, at det er den transaktion, hvorved 

et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet 

selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital32. Med andre ord flyttes en 

del af en virksomhed ned i et nyt selskab, og dette selskab ejes fortsat af det ”gamle” selskab.  

Selskabsretteligt vil tilførsel af aktiver blive betragtet som apportindskud enten i forbindelse med stiftelse 

af nyt selskab eller i forbindelse med en kapitalforhøjelse i et bestående selskab eller ved modtagelse af 

egne kapitalandele fra det modtagende selskab33. 

 

5.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver er reglerne i fusionsskatteloven ikke relevante, hvorfor de 

almindelige bestemmelser om overdragelse af aktiver gør sig gældende.  

Det indskydende selskab bliver afståelsesbeskattet i forbindelse med tilførslen af virksomheden til et andet 

selskab. Virksomheden anses for afstået til handelsværdien på overdragelsestidspunktet. Handelsværdien 

af virksomheden er således også anskaffelsessummen for de kapitalandele, der modtages som betaling for 

tilførslen. Det modtagende selskab anses ligeledes for at have modtaget virksomhedens aktiver og passiver 

til handelsværdien på overdragelsestidspunktet34. 

 

5.2 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Definitionen herpå er, at der skal være tale om overdragelse af en virksomhed eller en gren af en 

virksomhed. Som udgangspunkt skal samtlige aktiver og passiver, der tilhører virksomheden, omfattes af 

tilførslen til det modtagende selskab. Eksempelvis vil man ikke kunne lade hele virksomhedens gæld blive 

tilbage i det indskydende selskab.  

Kernen i Skattestyrelsens vurdering af hvorvidt der kan gives tilladelse til en skattefri tilførsel beror på, 

hvorvidt der er tale om en forretningsmæssigt begrundet tilførsel.  

Der er mulighed for, at det alene er en gren af virksomheden, der tilføres det nye selskab, jf. 

fusionsskatteloven. Eksempler herpå er fast ejendom, der anses for at udgøre en gren af en virksomhed. 

 
32 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 115 
33 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 115 
34 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 119 
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Herved kan det indskydende selskab selv vælge, om ejendommen skal blive i det indskydende selskab, eller 

overdrages sammen med virksomheden.  

Et andet eksempel på en gren af en virksomhed er kapitalandele, der anses som en del af aktiverne, der skal 

overdrages til et andet selskab i forbindelse med tilførsel af en virksomhed eller en gren heraf. Til forskel 

for en ejendom, kan kapitalandele imidlertid ikke selv udgøre en virksomhed eller gren heraf.  

 

5.2.1 Kunne være funktionel på baggrund af egne midler 

Jf. fusionsskatteloven skal virksomheden kunne være funktionel på baggrund af egne midler, hvilket vil sige, 

at den tilførte gren skal kunne få tilført tilstrækkeligt med likvid kapital og kunne opnå tilstrækkeligt 

lånefaciliteter, uden der skal stilles garantiforpligtelser, kautioner eller lignende.  

Da der ved udvidelse af kapital er krav om at denne ikke sker til underkurs, jf. selskabsloven § 31, vil det 

ikke være muligt at gennemføre en tilførsel af aktiver, såfremt virksomheden har en negativ egenkapital.  

 

5.2.2 Vederlæggelse 

Endvidere skal det indskydende selskab vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab. Der skal 

ske en kapitalforhøjelse, såfremt tilførslen måtte ske til et allerede eksisterende selskab. I de tilfælde hvor 

det modtagende selskab allerede besidder egne kapitalandele, vil det være muligt at benytte disse som 

vederlag til tilførslen.  

Såfremt kapitalejeren i det indskydende selskab i forvejen er kapitalejer i det modtagende selskab, skal der 

fortsat ske vederlæggelse med kapitalandele i forbindelse med tilførslen.  

Et andet krav er, at det skal være det fulde vederlag, der skal erlægges i kapitalandele i det modtagende 

selskab.  

En del af kapitalandelene må således ikke udgøres af kontanter eller andet35. 

 

5.2.3 Dato for tilførsel af aktiver 

Det er endvidere en betingelse, at tilførselsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det 

modtagende selskabs regnskabsår.  

Er der derimod tale om et nystiftet selskab vil overførselsdatoen være svarende til datoen for 

åbningsbalancen36. 

 
35 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 125 
36 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 126 
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5.2.4 Ansøgning hos SKAT i forbindelse med tilførsel af aktiver  

Uanset om tilførslen af aktiver er gennemført eller ej, skal der i begge tilfælde sendes en ansøgning om 

tilladelse hertil ind til Skattestyrelsen.  

Såfremt der er tale om tilførsel af en virksomhedsgren, skal der med ansøgningen fremsendes følgende37:  

1. Det indskydende selskabs balance før tilførslen. 

2. Det modtagende selskabs egen balance (ved tilførsel til eksisterende selskaber). 

3. Overtagne aktiver og passiver 

4. Eventuelle reguleringer 

5. Åbningsbalance for det modtagende selskab 

6. Balance for det indskydende selskab efter tilførslen 

7. Oplysninger om eventuelle sikkerhedsstillelser, kautioner m.v. 

 

5.3 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse  

De samme betingelser, som der stilles ved tilførsel af aktiver efter forudgående tilladelse – gennemgået 

ovenfor – gælder ligeledes ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. De objektive krav, vil derfor ikke 

bliver behandlet igen.  

Derimod gælder de subjektive betingelser ikke længere, hvorfor der ikke stilles krav om, at tilførslen skal 

være forretningsmæssigt begrundet. Selve formålet med denne tilførsel må derfor gerne være med henblik 

på legal skattetænkning.  

 

5.3.1 Holdingkrav, jf. FUL § 15 c, stk. 1 

Holdingkravet går I sin store helhed ud på, at det indskydende selskab ikke må afstå de modtagende 

kapitalandele i det indskydende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. I enkelte tilfælde 

vil det imidlertid være muligt at omgås denne regel. Dette kræver imidlertid at man laver en ansøgning til 

Skattestyrelsen, og anmode om tilladelse til at sælge kapitalandelene, uden at tilførslen bliver skattepligtig. 

Som minimum kræver det dog en forretningsmæssig begrundelse for både tilførslen og efterfølgende salg.  

 

5.3.2 Indsendelse af oplysninger til SKAT samt eventuelt omgørelse 

Skattestyrelsen skal have følgende oplysninger i hænde senest 1 måned efter vedtagelsen:  

 

 
37 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 128 
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1. Typen af skattefri omstrukturering. 

2. Den skattemæssige virkningsdato samt vedtagelsesdatoen. 

3. Indskydende og modtagende selskaber. 

4. Hvilke datterselskaber, der overgår fra indskydende til modtagende selskaber. 

5. Om tilførslen er foregået indenfor eller udenfor sambeskatningskredsen. 

6. Såfremt Skattestyrelsen anmoder om det – størrelsen af modtaget underskud.  

 

Såfremt disse oplysninger ikke er Skattestyrelsen i hænde senest 1 måned efter vedtagelsen er 

udgangspunktet, at reglerne om skattefri omstrukturering ikke kan finde anvendelse.  

 

Ydermere hvis det efterfølgende viser sig, at betingelserne for skattefri tilførsel af aktiver ikke er opfyldt, er 

den eneste mulighed, at korrigere for fejl og søge om omgørelse.  

 

5.4 Skattemæssige konsekvenser ved tilførsel af aktiver 

 

Det modtagende selskab 

Overordnet set sker der en skattemæssig succession, således at de indskudte aktiver og passiver beholder 

deres tidligere skattemæssige status.  

Det betyder, at indskydes der aktiver i det modtagende selskab, anses disse for modtaget på det tidspunkt, 

hvor det indskydende selskab har anskaffet dem. Det vil sige, at de aktiver der allerede er afskrevet på, 

fortsætter afskrivningen blot i det nye selskab.  

Dette kan endvidere have betydning for en senere afhændelse af et aktiv, som det modtagende selskab har 

overtaget fra det indskydende selskab – eksempelvis fast ejendom.  

Såfremt der er skattemæssige underskud fra tidligere år ved tilførsel af aktiver enten i det indskydende 

eller i det modtagende selskab, kan disse ikke fradrages ved det modtagende selskabs skattepligtige 

indkomstopgørelse, uanset om de relaterer sig til den drift der er tilført det modtagende selskab. Derimod 

bevarer det indskydende selskab muligheden for at fremføre underskud, jf. selskabsloven § 1238. 

På baggrund af ovenstående er det derfor yderst vigtigt at gøre sig klart om en tilførsel af aktiver, vil 

blokere for anvendelsen af et eventuelt underskud.  

 

 
38 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 330 
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Det indskydende selskab 

For det indskydende selskab betyder successionsoverdragelsen, at der ikke sker afståelsesbeskatning i 

forbindelse med overdragelsen af virksomheden eller virksomhedsgrenen39. 

Det indskydende selskab modtager blot kapitalandele i det modtagende selskab. Handelsværdien af 

aktiverne og passiverne er kapitalandelens anskaffelsessum.  

Der er ingen skattemæssige konsekvenser hos kapitalejeren i forbindelse med tilførslen af aktiver i det 

indskydende selskab, da selve tilførslen af aktiver i henhold til fusionsskatteloven er baseret på 

succesionsprincippet, som følge af fusionsskattelovens § 15 d, stk. 1. Skattebyrden i forbindelse med 

tilførslen følger aktiverne over i det modtagende selskab, hvorfor det modtagende selskab indtræder i den 

skattemæssige position, jf. fusionsskatteloven § 840 . 

 

5.5 Skattefri tilførsel af aktiver – et godt alternativ til aktieombytning?  

Ved aktieombytning flytter man samtlige aktiver og passiver til et selskab, da der er tale om kapitalandele, 

der flyttes om på.  

Ved tilførsel af aktiver, er der mulighed for opdeling af visse aktiver og passiver, hvorfor det altså er muligt 

at bibeholde nogle aktiver og passiver i et selskab. Det kunne eksempelvis være en ejendom, man valgte at 

lade blive i et holdingselskab.  

Som udgangspunkt vil der ikke være de store økonomiske/skattemæssige forskelle ved valget af det ene 

eller det andet, hvis samme anmeldelsesvilkår gør sig gældende i tilførsel af aktiver såvel som 

aktieombytning.  

Imidlertid skal man være opmærksom på, at omkostningerne til rådgivning, dokumentarbejde m.v. ved 

tilførsel af aktiver kan vise sig at være betydeligt højere, da der skal udarbejdes overdragelsesdokumenter 

m.v.  

Ovenstående afsnit har behandlet forskellige omstruktureringsmodeller. Næste afsnit vil omhandle teorien 

for hvilke generationsskiftemodeller der vil være mulige at anvende.  

 

 

 

 

 
39 Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen (2015), Omstrukturering – skatteregler i praksis, s. 128 
40 Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 327 
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6. A/B-modellen 

Denne model anvendes oftest i forbindelse med generationsskifte af kapitalandele i selskaber, hvor en 

hoved- eller eneaktionær ønsker at overdrage kapitalandele med ret til andel i fremtidige værdistigninger, 

til en lav værdi.  

A/B-modellen har således ofte været anvendt i de situationer, hvor hoved- eller eneaktionær ønsker at 

overdrage kapitalandele til børn, hvor disse overdrages ved gave. I denne situation er det vigtigt at huske 

på at handelsværdien for kapitalandelene, skal svare til den værdi, som en uafhængig tredjemand vil betale 

for kapitalandelene.  

 

Selve A/B-modellen og dens indhold begynder forud for en overdragelse, når der skal ske en opdeling af 

aktiekapitalen i A- og B-aktier. Den oprindelige aktionær eller ejer vil beholde A-aktierne, og samtidigt have 

forlods ret til udbytte. Forlods udbytteretten opgøres som summen mellem handelsværdi og kapitalejerens 

nominelle selskabskapital tillagt en forrentning. Dette medfører, at den oprindelige ejer opnår en høj 

handelspris, altså til markedspris.  

B-aktierne vil efterfølgende overdrages til den nye kapitalejer, altså barnet i dette tilfælde. B-aktierne står 

herefter tilbage for A-aktiernes forlods ret til udbytte, hvorfor B-aktierne kan overdrages til en lav værdi, 

samtidigt med at barnet er sikret en ejerandel af den fremtidige værditilvækst i selskabet.  

De to kritiske dele af denne model er dels værdiansættelsen og dels fastsættelsen af den årlige opskrivning 

af det beregnede forlods udbytte.  

 

Som tidligere nævnt, kan forlods udbytte tilgå moderselskabet skattefrit. Såfremt der ikke er overliggende 

holdingselskab, skal forlods udbyttet i stedet beskattes direkte hos hovedaktionæren straks ved udlodning, 

hvorfor modellen ikke kan anbefales at benyttes i denne situation. Dette kan undgås ved at have et 

mellemliggende holdingselskab, og generationsskifte kan gennemføres løbende.  

Imidlertid har Skattestyrelsen offentliggjort en praksisændring med virkning fra den 28. februar 2021. 

 

6.1 Praksisændring fra den 28. februar 2021 

De fortsat gældende praksisregler for værdiansættelsen er, at den samlede værdi af selskabet fordeles på 

henholdsvis A-aktierne og B-aktierne således, at A-aktierne udgør hele merværdien af selskabet ud over 

aktiekapitalen, grundet det regulerede forlods udbytte. B-aktierne derimod kan værdiansættes til nominel 

værdi.  
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Ved en overdragelse af B-aktierne til børnene, betales der derfor gaveafgift på grundlag af den nominelle 

værdi.  

 

Imidlertid mener Skattestyrelsen, at disse B-aktier erhverves for billigt ud fra de gældende regler, såfremt 

selskabets udvikling overstiger den anvendte opskrivning af det forlods udbytte, der er blevet udloddet.  

Den nye praksisændring vedrører fordelingen af den samlede værdi af selskabet mellem A-aktierne og B-

aktierne, hvorved der skal tages højde for gevinster og tab forbundet med de to aktieklasser. 

Skattestyrelsen har fremsat et lovforslag, hvorefter den oprindelige anskaffelsessum på aktierne ikke skal 

opdeles i forhold til A- og B-aktiernes nominelle værdi, men derimod på grundlag af aktiernes 

handelsværdi. Af Skattestyrelsens lovforslag fremgået det:  

 

”I den situation vil ejerne af A-aktierne og forlods udbytteretten bære hele eller størstedelen af risikoen for 

tab i selskabet, mens de har begrænset det mulige afkast til en på forhånd fastsat procentsats. Ejerne af B-

aktierne har retten til det potentielle merafkast på egenkapitalen, dvs. det afkast, der genereres over 

niveauet for den fastsatte forretning af forlods udbytteretten. 

Dette muliggør, at børnene (B-aktionærerne) i et generationsskifte kan blive aktionærer i selskabet ved et 

beskedent indskud og derved modtage retten til det merafkast, som selskabets samlede kapital potentielt 

genererer.” 

 

Konsekvenserne ved de nye regler vil derfor være, at der skal beregnes en optionsværdi, som skal tillægges 

værdien af B-aktierne og reducere værdien af A-aktierne. Til forskel for de nuværende regler vil det betyde, 

at værdiansættelsen af B-aktierne vil være højere, altså en højere afgiftspligtig værdi ved eventuelle 

gaveoverdragelser.  

 

Som tidligere nævnt vil de nye skærpede regler træde i kraft fra den 28. februar 2021. Derfor vil man med 

fordel kunne gennemføre en overdragelse efter A/B-modellen, inden de skærpede regler træder i kraft.  

I nogle tilfælde kan ovenstående model være hensigtsmæssig. Imidlertid findes der lige så godt, hvis ikke 

bedre alternativer til at opnå det ønskede. Et eksempel herpå er gældsbrevmodellen.  
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7. Familieoverdragelse med succession 

Betydningen af overdragelse med succession er, at den der erhverver aktier/kapitalandele, samtidigt 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen af aktierne/kapitalandelene. Dette 

medvirker til, at overdrageren på overdragelsens tidspunkt ikke bliver beskattet af aktieavancen, som 

endvidere fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 34. Formålet med denne bestemmelse er, at der kan 

overdrages til familiekredsen, uden at skattemæssige forhold blokerer for dette. Personen der modtager 

aktierne/kapitalandelene anses for at have købt dem til samme pris, samme tidspunkt og samme hensigt 

som overdrageren, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 241.   

Successionsreglerne indeholder flere objektive betingelser til de overdragende aktier, som bedømmes på 

baggrund af en række konkrete krav.  

 

7.1 Hvem kan der overdrages til?  

Jf. aktieavancebeskatningslovens § 34 stk. kan overdragelsen ske til børn, børnebørn, søskende, søskendes 

børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet 

opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d.  

Ved samlever forstås i denne sammenhæng, en person som i de sidste to år før overdragelsen har haft 

fælles bopæl med overdrageren.  

Personkredsen er udtømmende, hvorfor det ikke er muligt at overdrage direkte til svigerbørn, svoger, 

svigerinde eller lignende, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 1. 

Successionen medfører, som tidligere nævnt, at beskatningen udskydes indtil det tidspunkt hvor 

erhververen afstår de modtagende aktier. For at overdragelsen kan gennem med succession kræves det 

derfor, at erhververen er skattepligtig til Danmark i medfør af kildeskattelovens § 1, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 3.  

Såfremt erhververen ikke er skattepligtig til Danmark, kan der kun overdrages med succession, hvis 

aktierne efter overdragelsen indgår i en virksomhed, som er skattepligtig for erhververen efter 

kildeskattelovens § 2, stk. 2, nr. 4 (begrænset skattepligtig).  

Bestemmelserne skal sikre, at den udskudte skat ved afståelsen af aktierne, kommer til beskatning, senest 

når erhververen afstår aktierne.  

 

 
41 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/89#P34 - § 34, stk. 2.  
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7.2 Hvilke aktier og anparter kan overdrages med succession?  

Såfremt betingelserne er opfyldt, kan alle aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, som 

udgangspunkt overdrages med succession. Det gælder følgende aktier og anparter:  

- Aktier i aktieselskaber 

- Anparter i anpartsselskaber 

- Andelsbeviser 

- Omsættelige investeringsforeningsbeviser 

- Konvertible obligationer 

Som udgangspunkt kan aktier og investeringsbeviser udstedt af et investeringsselskab ikke overdrages ved 

succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 4.  

 

7.3 Betingelser – ABL § 34, stk. 1. nr. 2 – 4.  

Før en overdragelse med succession kan gennemføres, er der en række betingelser der skal være opfyldt, 

og som fremgår af bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1. nr. 2 – 4. Det drejer sig om 

følgende betingelser:  

a. Den overdragne aktiepost udgør mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen (minimumsgrænsen) 

b. Aktierne må ikke være omfattet af bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven § 19 

(investeringsselskaber) 

c. Der må ikke konstateres tab ved overdragelsen (gevinstkravet) 

d. Der kan ikke overdrages aktier med succession i selskaber, hvis virksomhed i væsentligt omfang 

består af aktiver af ikke-erhvervsmæssig karakter/passiv kapitalanbringelse (virksomhedskravet) 

a. Jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1. nr. 2. er det en betingelse, at overdragelsen af aktierne 

som minimum udgør 1 % aktie- eller anpartskapitalen. Det skal beregnes til den nominelle værdi af 

aktie- eller anpartskapitalen. Ved overdragelse af gave fra ægtefæller til børn, anses ægtefæller som 

selvstændige gavegivere.  

b. Jf. ovenstående er succession udelukket for aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, altså 

aktier og investeringsforeningsbeviser udstedt af et investeringsselskab.  

c. Der kan kun succederes i gevinster, hvorfor modtageren ikke kan succedere i det, såfremt der 

konstateres et tab ved aktie- eller anpartsoverdragelsen.  

d. Den væsentligste begrænsning i adgangen til at overdrage aktier- eller anparter til næste generation 

med succession er, at selskabet i overvejende grad ikke må bestå af passiv kapitalanbringelse. Hvis 

selskabet består af aktiver af ikke-erhvervsmæssig karakter – eksempelvis udlejning af fast ejendom, 
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kontanter, værdipapirer eller lignende – er det ikke muligt at overdrage aktier i et selskab med 

succession. Et selskab vil i et sådant tilfælde omtales som en pengetank. Ved bedømmelsen heraf 

skildrer man mellem selskabets indtægter og aktiver. Det er den erhvervsmæssig del af selskabet og 

den ikke-erhvervsmæssige del af selskabet der skildres i mellem, og skal ske som et gennemsnit over de 

seneste tre regnskabsår.  

 

7.4 Successionens retsvirkning for overdrageren 

Der vil ikke udløses beskatning på gevinsten af aktierne på overdragelsestidspunktet, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 2, 1. pkt.  

Hvis der derimod konstateres et tab ved overdragelsen, kan anparterne ikke overdrages ved succession, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 4, der henviser til kildeskattelovens § 33 C, stk. 3. I stedet har 

overdrageren mulighed for at fratrække tabet i sin aktieindkomst, og lade sig beskatte på baggrund af de 

almindelige regler i aktieavancebeskatningslovens §§ 13 og 13 A.  

 

7.5 Successionens retsvirkning for modtageren 

Jf. aktieavancebeskatningslovens § 34 stk. 2, 2. pkt. indtræder modtageren i overdragerens skattemæssige 

stilling med hensyn til købstidspunkt og købssum, hvorfor modtageren ligeledes indtræder fuldt ud i den 

latente skat, der hviler på aktierne.  

Vælger modtageren på et senere tidspunkt at sælge aktierne uden succession, vil den udskudte skat 

komme til beskatning på salgstidspunktet.  

Endvidere medfører successionen, at erhververen indtræder i overdragerens næringshensigt. Har 

overdrageren således erhvervet et aktiv som led i sin næringsvej, vil erhververen indtræde i overdragerens 

skattemæssige stilling i relation hertil og dermed blive næringsbeskattet ved afståelse af det pågældende 

aktiv42.  

Ligeledes kan tab på aktier fra indkomstår før successionen ikke modregnes i gevinst ved salg af de 

modtagne aktier/anparter, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 4, jf. kildeskattelovens § 33 C, stk. 4.  

 

7.6 Meddelelse til Skattestyrelsen 

En betingelse for, at Skattestyrelsen godkender aktieoverdragelsen og anser den er sket med succession er, 

at de Skattestyrelsen bliver meddelt om overdragelsen senest i forbindelse med indgivelse af 

 
42 Birgitte Sølvkær Olesen (2017), Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, s. 89 
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overdragerens selvangivelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 4, jf. kildeskattelovens § 33 C, stk. 

7.  

Tidligere har konsekvenserne af en manglende meddelelse til Skattestyrelsen været ganske indgribende. 

Skattestyrelsen har imidlertid senere hen ændret praksis således, at en manglende meddelelse hertil ikke 

automatisk medfører, at overdragelsen bliver skattepligtig. Meddelelsen skal fortsat foreligge 

Skattestyrelsen, at der er sket aktieoverdragelse med succession. Overdrageren skal samtidigt kunne 

dokumentere, at der er sket overdragelse med succession, som oftest vil foreligge i forbindelse med 

gaveanmeldelser.  

 

7.7 Gaveafgift og successionens skattemæssige retsvirkning heraf 

En overdragelse ved succession kan ske ved, at erhververen betaler fuldt vederlag, at erhververen 

modtager en gave i forbindelse med overdragelsen, eller en kombination af de to måder.  

Den udskudte/latente skat kan overdrageren vælge at lade fragå i overdragelsessummen, eller 

kompenseres for skatten ved at beregne en passivpost, der kan fradrages i gaveafgiften, jf. 

kildeskattelovens § 33 C eller aktieavancebeskatningslovens § 34.  

Såfremt modtageren bliver ydet en gave i forbindelse med overdragelsen, vil modtageren blive skattepligtig 

af værdien af den modtagende gave. Dette afhænger imidlertid af, om modtageren er omfattet af 

personkredsen, benævnt i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Såfremt der er tale om børn, stedbørn, 

børnebørn eller samlevende, skal der altså betales en gaveafgift.  

Gaveafgiften udgør 15% af den del, der overstiger et grundbeløb på kr. 68.700 (2021).  

 

Som en lille sidebemærkning hertil er det værd at bemærke, at Folketinget tilbage i 2017 vedtog, at bo- og 

gaveafgiften skulle sænkes fra 15 til 5 % frem mod 2020 samt fjerne afgiften helt for virksomheder i 2025. 

Således var gaveafgiften ”kun” på 6% i 2019, som overordnet set vil give langt bedre likviditet og tryghed. 

Formålet med denne lovændring var netop at gøre det billigere, at overdrage en familiejet virksomhed til 

næste generation, og samtidigt sikre, at danske arbejdspladser blev på danske hænder. 

Imidlertid har den nuværende regering tilbagerullet denne ændring, da de ønsker at ensrette beskatningen 

af arv og gave, hvorfor satsen igen er steget til 15%. Dette har blot gjort vilkårene vedrørende et 

generationsskifte ringere.  

 

Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver gælder for hver gavegiver, hvorfor et barn kan modtage kr. 68.700 fra 

hver forælder, uden at skulle betale gaveafgift.  
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Gavens værdi kan opgøres på forskellige måder, alt efter hvad pengegaven vedrører. Er der tale om 

kontanter er det forholdsvist ukompliceret at opgøre gavens værdi, hvorimod pengegave i form af 

værdipapirer, genstande eller fast ejendom kan være mere kompliceret.   

Modtageren hæfter for gaveafgiften over for Skattestyrelsen. Såfremt modtageren imidlertid ikke afregner 

gaveafgiften, hæfter gavegiveren også for beløbet. Det vil være naturligt at udarbejde et gyldigt dokument, 

der dokumenterer gavebeløbet, og hvem der afregner gaveafgiften.  

Senest d. 1. maj i det efterfølgende år, skal gavegiver- og modtager anmelde gaven og betale den 

afgiftspligtige værdi til Skattestyrelsen, jf. boafgiftsloven § 26.  

Imidlertid er der den mulighed ved overdragelse med succession, at man kan beregne en passivpost, jf. 

kildeskattelovens § 33 D, der kan fradrages ved beregning af den afgiftspligtige gaveværdi.  

 

7.7 Beregning af passivpost – gaveafgiftsberegning m.v. 

En af ulemperne for modtageren ved overdragelse med succession er, at der følger en latent skattebyrde 

med i overdragelsen. Samtidigt er saldoen for overtagne aktiver afskrevet, hvorfor værdien heraf er lavere.  

Derfor er der blevet indført den mulighed, at der skal optages en passivpost, som skal udligne eventuelle 

fremtidige skattetilsvar vedrørende virksomhedens aktiver.  

Passivposten bliver beregnet på baggrund af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være 

fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse.  

Passivposten opgøres som 22% af den beregnede fortjeneste, ved en overdragelse af aktier i relation til 

aktieavancebeskatningslovens § 34 og 30% af den beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst.  

Passivposten er altså med til at nedregulere den del af skatten, der formentlig skal betales på et senere 

tidspunkt hos overdrageren.  

I det enkelte tilfælde bør det dog konkret vurderes, om nedbringelse af gaveafgiften bør ske på baggrund af 

reglerne i kildeskattelovens § 33 D, eller man bør anvende reglerne om beregning af passivpost, når der 

sker en overdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 34.  

Samtidigt bør man overveje om det i det enkelte tilfælde er en fordel at overtage med succession. Det 

afhænger af om man overtager virksomheden som hel eller delvis gave.  
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8. Værdiansættelse 

Forud for et generationsskifte er det nødvendigt at værdiansætte selskabet. Det er ofte i forbindelse med 

generationsskifte til familiemedlemmer, at værdiansættelsen kan være problematisk og samtidigt relevant. 

Gælder det eksempelvis salg til medarbejdere eller handel med tredjemand, gælder der nogle andre regler.  

Værdiansættelsen har ligeledes betydning for den fremadrettede omstrukturering af selskabet, da værdien 

er hele kernen i omstruktureringsmodellerne.  

Skattestyrelsen har udformet retningslinjer til brug for fastlæggelse af handelsværdien ved overdragelse 

mellem interesseforbudne parter ved udstedelse af to værdiansættelsescirkulærer til fastlæggelse af 

værdiansættelsen af aktier, anparter og goodwill. Der er tale om de to cirkulære, TSS-cirkulære 2000-09 

(aktier og anparter) og TSS-cirkulære 2000-10 (goodwill).  

 

 8.1.1 TSS-cirkulære 2000-9 – aktier og anparter 

Denne anvisning finder anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, når der skal 

overdrages aktier og anparter fra eksempelvis forældre til børn.  

Børsnoterede aktier ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs.  

For så vidt angår aktier i unoterede aktieklasser i børsnoterede selskaber, medtages disse til samme værdi 

som på kursen på de noterede aktier, medmindre de rettigheder, der knytter sig til de unoterede 

aktieklasser, på afgørende punkter adskiller sig fra de rettigheder, der er gældende for aktierne i de 

børsnoterede aktieklasser43. 

Har de unoterede aktier eller anparter tidligere medvirket i en handel, skal den værdi, der blev konstateret 

ved dette salg, betragtes som handelsværdien, medmindre omstændighederne herfor ikke anses som 

egnet til opgørelsen heraf.  

Såfremt handelsværdien af de unoterede aktier eller anparter ikke er tydelig, kan man benytte følgende 

hjælperegel til opgørelse heraf. Denne værdiansættelse tager udgangspunkt i at aktiernes værdi beregnes 

som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i 

selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-10, 

som opgøres på baggrund af selskabets indre værdi på baggrund af senest aflagte årsrapport, hvor der 

korrigeres for følgende regnskabsmæssige poster: 

- Fast ejendom 

- Associerede selskaber 

 
43 Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag, s. 95 
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- Goodwill og andre immaterielle aktiver 

- Udskudt skat 

- Andre forhold 

Det er muligt at fravige hele eller dele af resultatet af denne hjælperegel, såfremt nogle af værdierne af de 

overdragne aktier eller anparter anses for mere væsentlig eller relevant ved anvendelse af anden metode. 

 

8.1.2 TSS-cirkulære 2000-10 – goodwill  

Ved overdragelse mellem interesseforbudne parter – eksempelvis forældre og børn – skal værdien af 

goodwill sættes til handelsværdien.  

Handelsværdien for goodwill værdiansættes efter et skøn ud fra de konkrete omstændigheder, hvorfor der 

er flere faktorer der spiller ind ved værdiansættelsen. Det afhænger samtidigt af hvilken kutyme der er i 

den enkelte branche for værdiansættelse af goodwill.  

Ligningsrådet har foreskrevet en vejledende anvisning til en standardiseret beregning af goodwill. I visse 

tilfælde kan denne beregning derfor være mindre brugbar, da omstændighederne ved hvert tilfælde kan 

differentiere. Ved anvendelsen af denne beregning er det altafgørende, at denne også viser udviser det 

korrekte billede af værdiansættelsen af goodwill.  

Goodwillværdien skal altid udvise et realistisk billede af den reelle handelsværdi, hvorfor det er vigtigt, at 

beregning eksempelvis underkastes af en uafhængig tredjemand. Såfremt man opnår samme handelsværdi 

ved afprøvelse hos tredjemand som ved interesseforbundne parter, kan der være belæg for, at den 

beregnede handelsværdi giver en realistisk værdiansættelse af goodwill. Følgende cirkulære punkter er blot 

nogle af de punkter, der kan have betydning for beregningen og en eventuel justering af den beregnede 

værdiansættelse:  

- En fyldestgørende beskrivelse af fremtidens forventninger, herunder dokumentation for indgåelse 

af aftaler om fremtidige ydelser, leverandøraftaler m.v. 

- Selskabets udvikling i den mellemliggende periode fra sidste regnskabsår til 

overdragelsestidspunktet. 

- Påvirkning af selskabets fremtidige indtjening, som følge af Indehavere eller medarbejderes 

indflydelse ikke følger med.  

- Såfremt selskabets indtjeningskilde udelukkende består af en eller få store kunder, bør der indgå et 

nedslag i beregningen, som følge af usikkerhederne omkring selskabets fremtidige drift. 
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- Eventuelle store engangsindtægter i form af forsknings- og udviklingsomkostninger, ekstraordinære 

store hensættelser til tab på debitorer eller ekstraordinært store finansielle indtægter eller udgifter 

– eksempelvis nedskrivning af gæld og lignende.  

En ændring af goodwillværdien skal imidlertid altid bero på selskabets faktiske omstændigheder, og ikke 

blot være et overordnet skøn.  

 

8.1.2.1 Beregningens hovedpunkter 

Beregningen af goodwill tager udgangspunkt i selskabets regnskabsmæssige resultat for de tre seneste 

aflagte regnskabsår. Cirkuleret består af følgende punkter, hvor beregningsgrundlaget er et årsregnskab 

udarbejdet efter årsregnskabsloven:  

1. Beregningsgrundlaget 

2. Regulering af resultatet 

3. Vægtning 

4. Udviklingstendens 

5. Driftsherreløn (gælder imidlertid ikke ved selskabsejede virksomheder) 

6. Forrentning af aktiverne 

7. Kapitalisering 

 

Ad. 1 – Beregningsgrundlaget 

Grundlaget for beregningen af de regnskabsmæssige resultater før skat for de tre seneste aflagte 

regnskabsår, er opgjort efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven.  

Såfremt der ikke udarbejdes et årsregnskab efter årsregnskabsloven, er det i stedet den skattepligtige 

indkomst for de tre seneste år, der anvendes.  

 

Ad. 2 – Regulering af resultatet  

Ved opgørelsen af det regnskabsmæssige resultat før skat efter reglerne i årsregnskabsloven, skal følgende 

poster korrigeres:  

- - Fradrag for medarbejdende ægtefælle 

- - Finansielle indtægter  

- + Finansielle udgifter 

- +/- eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

- + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 
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Goodwillberegningen bliver beregnet på grundlag af selskabets primære indtjeningskilde og 

forretningsområde.  

Fradrag for medarbejdende ægtefælle indgår ikke i opgørelsen, da beløbet anses som en lønudgift. 

Overdragerens finansiering af selskabet skal ligeledes ikke have indflydelse på selskabets goodwill. Omend 

man benytter det regnskabsmæssige beregningsgrundlag eller det skattemæssige beregningsgrundlag, er 

det en forudsætning, at erhververen vil være villig til at betale det samme for goodwill uanset om 

overdrageren har oparbejdet eller tilkøbt goodwill.  

 

Ad. 3 – Vægtning 

Der foretages forskellig vægtning af de tre regnskabsår. For det tredjesidste år ganges den regulerede 

indkomst med 1, for næstsidste år ganges den regulerede indkomst med 2, og for sidst aflagte regnskabsår 

ganges den reducerede indkomst med 3.  

Derfor er den samlede regulerede indkomst blevet ganget med 6. Gennemsnitsindtjeningen – der enten 

består af et positivt eller negativt beløb – fremkommer altså ved at dividere summen af de regulerede 

indkomster med 6.   

 

Ad. 4 – Udviklingstendens 

Udviklingstendensen er meget usikker ved en overdragelse når et selskab overdrages mellem to 

uafhængige parter, hvorfor dette også har stor indvirkning på værdiansættelsen af et selskabs goodwill. Der 

vil blive beregnet et ekstra tillæg/fradrag for udviklingstendensen, såfremt selskabet har oplevet en 

konstant resultatmæssig udvikling – enten positivt eller negativt – over de seneste tre år. Selve 

beregningen består i den resultatmæssige udvikling gennem de seneste tre år, startende fra tredjesidste 

regnskabsår til det sidste regnskabsår før overdragelsen. Som et udtryk for gennemsnittet af udviklingen – 

uanset om der er tale om en stigning eller et fald – i de to udviklingsperioder divideres den samlede 

udvikling med 2.  

I de tilfælde hvor den regulerede gennemsnitlige indkomst er negativ efter tillæg eller fradrag for 

udviklingstendensen, vil goodwillværdien sættes til kr. 0. 

 

Ad. 5 – Driftsherreløn 

Der er ikke fradrag for driftsherreløn når der er tale om overdragelse af en virksomhed drevet i 

selskabsform. Dette skyldes, at samtlige medarbejdere vil modtage løn fra selskabet for udførelsen af deres 

arbejde. Dette punkt vil derfor ikke blive gennemgået nærmere.  
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Ad. 6 – Forrentning af aktiverne 

En forrentning af samtlige aktiver i virksomhedens senest aflagte regnskabsår trækkes fra forud for 

overdragelsen. Det gælder derimod ikke selskabets driftsfremmende aktiver, som er karakteriseret ved at 

være obligationer, pantebreve, udlejningsejendomme og lignende.  

En af de aktiver der som hovedregel ikke indgår i beregningen, er selskabets likvide beholdninger.  

Ydermere er det kun nettoværdien af eventuelle igangværende arbejder, der indgår i beregningen. Det vil 

sige, at de igangværende arbejder under aktiver modregnes i modtagne forudbetalinger fra kunder under 

passiverne.  

Der er således endnu engang tale om en konkret vurdering i den enkelte situation. Selskabets aktiver, der 

skal indregnes i forrentningen af aktivmassen, er således kun selskabets primære forretningsområde og 

indtjeningskilde.  

Såfremt en del af selskabets aktivitet overdrages til et datterselskab, skal den del der ikke overdrages, men 

som er en nødvendighed for selskabets fremtidige drift, også indgå ved forrentningen af aktiverne.  

 

Renten forudsættes ud fra anvendte kapitalafkastsats der finder sted ved overdragelsen, samt med et 

tillæg på 3%. Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og har siden indkomståret 2018 udgjort kr. 0, 

hvorfor den samlede forrentning altså udgør 3% i indkomståret 2020. Satsen følger derfor løbende den 

konjunkturelle udvikling i samfundet.  

 

Ad. 7 – Kapitalisering 

Til slut vil det endelige goodwillbeløb blive kapitaliseret med en individuelt fastsat kapitaliseringsfaktor. 

Kapitaliseringsfaktoren er et udtryk for forholdet mellem det forventede årlige afkast på baggrund af en 

forrentningsprocent og den forventede levetid på goodwill.  

Forrentningen bliver – ligesom under forrentningen af aktiver – fastsat ud fra anvendte kapitalafkastsats 

der finder sted ved overdragelsen og med et tillæg på 8%, hvorfor den samlede rente altså udgør kr. 8%. 

Endvidere er goodwills levetid særdeles varierende, hvorfor kapitaliseringsfaktoren tilpasses i forhold til 

dette. Grunden til variationen er, at erhververen opbygger egen goodwill, hvorfor goodwill modtaget af 

overdrageren langsomt udfases. Eksempler herpå kunne være kompleksitet af produkter og 

tjenesteydelser, opbygning af helt ny virksomhed m.v.  

Afrunding af kapitaliseringsfaktoren kan have stor betydning for den endelige beregning og 

beskatningsgrundlaget af goodwill, hvorfor Skattestyrelsen anbefaler at der ikke sker afrunding heraf, 

medmindre de to parter (selskabet og Skattestyrelsen) kan nå til enighed herom.  
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8.2 Værdiansættelse af Slagter Jan & Co. ApS 

Som det er gennemgået i ovenstående afsnit, skal værdiansættelse ved overdragelser mellem eksempelvis 

forældre til børn ske efter 2000-cirkulæret. Jeg vil i det efterfølgende afsnit foretage en værdiansættelse af 

Slagter Jan og Co. ApS ud fra dette 2000-cirkulære. Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i aflagte 

årsrapporter for regnskabsårene 2018 – 2020.  

 

8.2.1 Værdiansættelse af Slagter Jan & Co. ApS ud fra 2000-cirkulæret 

Med udgangspunkt i 2000-cirkulæret vil jeg værdiansætte Slagter Jan & Co. ApS, opbygget kronologisk i 

forhold til den foretagende værdiansættelse.  

Goodwill – jeg har benyttet mig af den tidligere beskrevne fremgangsmåde, og følger nedenfor: 

 

Slagter Jan & Co. ApS

Goodwill pr. 31/12 2020

2018 2019 2020
Regnskabsmæssigt resultat før skat 958.300 1.313.000 1.713.000
-  Renteindtægter 4.300 0 2.000
+ Renteudgifter 76.000 55.000 45.000

1.030.000 1.368.000 1.756.000

Reguleret indkomst/vægtet indkomst: Faktor
2018 1.030.000 1 1.030.000
2019 1.368.000 2 2.736.000
2020 1.756.000 3 5.268.000

9.034.000

Vægtet resultat (9.034.000 / 6) 1/6 1.505.667

Udviklingstendens: ((1.756.000 - 1.030.000 / 2) 363.000
1.868.667

Samlede aktiver 13.406.200
- Andre værdipapirer og kapitalandele 0
- Likvider -1.229.000

Forrentning af virksomhedens aktiver 3,00% á 12.177.200 -365.316
Rest til forrentning af goodwill 1.503.351

Kapitaliseringsfaktor 2,83 (8% over 7 år) 4.254.482

Goodwill, afrundet 4.250.000
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Som det fremgår af ovenstående beregning, værdiansætter jeg goodwill til kr. 4.250.000. En af de 

forudsætninger jeg har gjort med beregningen, er blandt andet at indregne en levetid på 7 år. For 

virksomheder, hvis produkter nærmest har karakter af standardprodukter, kan levetiden på goodwill 

passende ansættes til 7 år, da det forudsættes at erhververen har mulighed for at videreføre virksomheden 

på nuværende niveau.  

Den fastsatte levetid har endvidere stor betydning for fastsættelsen af kapitaliseringsfaktoren. Jeg har 

derfor i denne beregning fastsat kapitaliseringsfaktoren til 2,83 ud fra en forrentning på 8% samt levetiden 

på 7 år.  

Nedenstående tabel skal have til formål at vise hvor stor betydning det kan have på beregningen af 

goodwill, at ændre på levetiden:  

Levetid  Faktor Goodwill 
6 2,48 3.730.000 

7 2,83 4.250.000 

8 3,16 4.750.000 
Ved blot at ændre levetiden med et år, vil den beregnede goodwill i gennemsnit variere med kr. 510.000. 

Beregningen hviler på den forudsætning, at den goodwill, der erhverves fra overdrageren, gradvist bliver 

erstattet af goodwill, der bliver opbygget af erhververen samt virksomhedens produkter.  

 

Hernæst følger en beregning og værdiansættelse af selskabet. Opgørelsen foretages på grundlag af 

selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte årsrapport, hvor der skal korrigeres for nogle 

regnskabsmæssige poster, herunder ejendomme. Ejendommen erstattes med den seneste kendte 

offentlige ejendomsvurdering. Værdiansættelsen af Slagter Jan & Co. ApS kan således ske ved brug af TSS-

cirkulære 2000-09 og følger nedenfor: 

 

Slagter Jan & Co. ApS

Indre værdi pr. 31/12 2020

Egenkapital pr. 31/12 2020 7.387.400

Udbytte 2020 -113.000

7.274.400

Grunde og bygninger, regnskabsmæssig bogført værdi 3.600.000

Grunde og bygninger, offentlig vurdering (OIS) 9.500.000 5.900.000

Beregnet goodwill (afrundet) 4.250.000

10.150.000

- Udskudt skat af regulering, 22% 2.233.000 7.917.000

Handelsværdi pr. 31/12 2020 15.191.400
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Som det altså fremgår af ovenstående beregning, værdiansættes aktierne pr. 31/12 2020 til kr. 15.191.400 

efter 2000-cirkulæret. Værdiansættelsescirkulæret, nr. 185 af 17/11 1982 har tidligere haft betydning for 

værdiansættelse af aktier i forbindelse med overdragelse mellem interesseforbundne parter. Cirkulæret 

eller en væsentlig del heraf blev imidlertid ophævet i 2015, hvorfor denne ikke er anvendt i afhandlingen. 

Dog er det værd at nævne, at såfremt man havde benyttet denne cirkulær, vil man opleve en væsentlig 

anden værdiansættelse af aktierne, da man i 1982-cirkulæret tager udgangspunkt i de skattemæssige 

værdier, og 2000-cirkulæret tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier med korrektion for 

ejendomme m.v. 

 

9. Generationsskifte af Slagter Jan & Co. ApS  

Den nuværende koncernstruktur er meget simpel, hvor Jan ejer 100% selskabet Slagter Jan & Co. ApS. 

Derfor bør der inden generationsskiftet opstilles nogle muligheder, der overskueliggøre et senere 

generationsskifte. Det vil være klogt af Jan at stifte et holdingselskab på baggrund af en aktieombytning. 

Han har også mulighed for at gennemføre generationsskiftet på baggrund af den nuværende struktur. Der 

er forskellige løsninger og forskellige outputs, som i det efterfølgende vil blive gennemgået og forsøgt 

overskueliggjort over for Jan.  

 

9.1 Generationsskifte uden stiftelse af holdingselskab 

Såfremt Jan ikke stifter et holdingselskab på baggrund af en aktieombytning, vil jeg nu vise ham 

konsekvenserne heraf. Den nuværende ejerstruktur er at Slagter Jan & Co. ApS ejes 100% af Jan privat. Det 

giver os følgende muligheder ved et generationsskifte:  

1. Skattepligtigt salg af aktierne 

2. Succession uden gaveelement 

3. Succession med gaveelement 

Disse muligheder vil blive gennemgået og til sidst blive samlet op i en delkonklusion.  

 

9.1.1 Skattepligtigt salg af aktierne 

Ved denne løsning, skal der ikke gøres de store tanker samt beregninger af det endelige provenu. Jan er 

som eneejer af Slagter Jan & Co. ApS skattepligtig af avancen ved salget. Avancen beskattes som 

aktieindkomst, jf. aktieavancebeskatningsloven § 12. Aktieavancen er opgjort således:  
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Som det fremgår af ovenstående, vil Jan altså opnå et nettoprovenu på kr. 8.755.462 ved et skattepligtigt 

salg af aktierne. Samtidigt skal sønnen Peter betale kr. 15.191.400 for et ejerskab på 100 % i selskabet 

Slagter Jan & Co. ApS. På baggrund af ovenstående vurderer jeg, at det vil være næsten umuligt for sønnen 

Peter at skaffe et beløb i denne størrelsesorden, grundet hans forholdsvis lave alder.  

 

9.1.2 Succession uden gaveelement 

Overdragelse med succession kan ske med eller uden gaveelement. I det følgende vil jeg behandle 

succession uden gaveelement. Ved overdragelse med succession vil sønnen indtræde i faderens 

skattemæssige stilling, hvilket medfører, at faderen ikke beskattes af avancer på tidspunktet for 

overdragelsen, men først ved senere lejlighed, når sønnen sælger selskabet.  

Der skal optages en passivpost til udligning af eventuelle fremtidige skattebetalinger vedrørende selskabets 

aktiver. Sønnens kapitalbehov ses i følgende beregning (passivposten ses beregnet i afsnit 9.1.3):  

 

På baggrund af ovenstående ser vi, at sønnens likviditetsbehov udgør kr. 11.876.792. Beløbet skal betales 

til faderen, og sønnen opnår i dette tilfælde intet gaveelement. Som det også var tilfældet ved skattepligtigt 

salg af aktier, fremgår det tydeligt, at sønnen vil have svært ved, at stille det nødvendige likviditetsbehov.  

Endvidere indtræder sønnen fuldt ud i den latente skat, der hviler på aktierne, hvilket vurderes ikke at være 

udlignet ved beregning af passivposten. 

 

Avance ved salg af Slagter Jan & Co. ApS

Salgssum jf. TSS-cirkulære 2000-09 15.191.400
- Anskaffelsessum aktier 125.000
Aktieavance til beskatning 15.066.400

Aktieindkomst under beløbsgrænsen på kr. 113.000, 27% 30.510
Aktieindkomst over beløbsgrænsen på kr. 113.000, 42% 6.280.428
Aktieskat i alt 6.310.938

Nettoprovenu efter skat 8.755.462

Likviditetsbehov for sønnen

Salgssum jf. TSS-cirkulære 2000-09 15.191.400

- Beregnet passivpost, 22% 3.314.608

Korrigeret salgssum 11.876.792
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9.1.3 Succession med gaveelement 

Faderen kan endvidere overdrage ved succession, hvor sønnen modtager en gave i forbindelse med 

overdragelsen, eller ved en kombination af såvel vederlag som gave. Ved overdragelse af aktier med 

succession gælder det ligeledes, at der er mulighed for at beregne en passivpost i medfør af 

kildeskattelovens § 33 D, der går til fradrag ved beregning af den gaveafgiftspligtige værdi. Beregning af 

passivposten ses i nedenstående beregning:  

 

Nedenstående vil skitsere muligheden for at faderen overdrager aktierne 100% og giver det hele som gave. 

Det vil være en kæmpe fordel for sønnen, men faderen tvært i mod, vil stå tilbage med kr. 0. Nedenstående 

beregning skal ligeledes have til formål at vise hvor stor forskel der vil have været på, at give gaven i 

indkomståret 2019 og i det nuværende indkomstår. 

 

Som det fremgår af ovenstående beregning, vil sønnen skulle betale kr. 1.771.214 ved overdragelse med 

succession med gaveelement. Var det i stedet foretaget i indkomståret 2019 vil sønnen ”kun” skulle betale 

kr. 708.666 i gaveafgift, altså en forskel på kr. 1.062.548, hvilket generelt gør en kæmpe forskel i 

ovennævnte eksempel, men som også har haft stor betydning for alle øvrige generationsskifter foretaget 

herefter. Endvidere indtræder sønnen fuldt ud i den latente skat, der hviler på aktierne, og faderen 

overdrager det hele som en gave, hvorfor han ikke vil få noget ud af denne løsning på overdragelsen.   

 

Beregning af passivpost

Salgssum jf. TSS-cirkulære 2000-09 15.191.400
- Anskaffelsessum 125.000
- Ejertidsnedslag, jf. ABL § 47, stk. 3 0
Aktieavance til beskatning 15.066.400

Passivpost, 22% 3.314.608

Beregnet gaveafgift - indkomståret 2021 Beregnet gaveafgift - indkomståret 2019
Gavebeløb 15.191.400 Gavebeløb 15.191.400
- Beregnet passivpost, 22% 3.314.608 - Beregnet passivpost, 22% 3.314.608
- Bundfradrag ved gaveafgift 68.700 - Bundfradrag ved gaveafgift 65.700
Beregningsgrundlag 11.808.092 Beregningsgrundlag 11.811.092

Gaveafgift (15%) 1.771.214 Gaveafgift (6%) 708.666
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9.1.4 Delkonklusion – generationsskifte uden stiftelse af holdingselskab 

Ovenstående skal have til formål at vise, hvor stor likviditetsbehovet vil være for begge parter ved en 

ejerstruktur på nuværende tidspunkt uden et holdingselskab. Uanset hvilken af ovenstående 

generationsskiftemodeller der vælges, vil enten faderen eller sønnen ikke få noget ud af det – som heller 

ikke ligger i hverken faderens eller sønnens interesse og ønsker. Ovenstående skal, som sagt, blot have til 

formål, at vise hvilke konsekvenser den mest simple generationsskiftemodel vil have for parterne. 

Efterfølgende skal derfor have til formål at vise, hvilke muligheder der er ved først at stifte et 

holdingselskab.  

 

9.2 Generationsskifte med stiftelse af holdingselskab 

Når man skal overdrage virksomheden til en ny generation, er det som hovedregel en rigtig god idé, at man 

etablerer et holdingselskab, såfremt dette ikke er foretaget tidligere. Det vil i praksis betyde, at 

holdingselskabet handler med driftsselskabets anparter eller aktier, og altså som udgangspunkt ikke bliver 

beskattet ved overdragelsen, som det ellers er tilfældet ved de gennemgåede omstruktureringsmodeller 

ovenfor. Ligeledes er der mulighed for at ”slanke” driftsselskabet, således erhververens købesum 

nedbringes i væsentlig grad. Næste afsnit vil behandle etableringen af et holdingselskab på baggrund af en 

omstrukturering.  

 

9.2.1 Omstruktureringsmodeller 

Som der tidligere er blevet behandlet, findes der forskellige omstruktureringsmodeller ved 

generationsskifte. Jeg vil i løbet af dette afsnit komme ind på følgende omstruktureringsmodeller og deres 

konsekvenserne:  

1. Tilførsel af aktiver 

2. Aktieombytning 

3. Spaltning (grenspaltning) 

 

Ejerstrukturen i Slagter Jan & Co. ApS er som tidligere nævnt, at faderen ejer selskabet 100%. Ved at 

foretage en omstrukturering således, at faderen i stedet ejer driftsselskabet 100% gennem sit 

holdingselskab, vil faderen opleve en masse fordele generelt og også i forhold til generationsskiftet.  

 

En af de væsentligste grunde til at etablere et holdingselskab er, at man minimerer risikoen for tab, hvis 

selskabet kommer i økonomiske vanskeligheder ved manglende salg eller ved hvis der opstår en uforudset 
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retssag. Hvis man ejer driftsselskabet gennem et holdingselskab, kan overskuddet overføres skattefrit til 

holdingselskabet som udloddet udbytte. Dette giver endvidere holdingselskabet mulighed for at oparbejde 

likviditet, som kan benyttes til at investere i nye projekter, ejendomme, værdipapirer m.v. og på denne 

måde fungere som en pensionsopsparing hos overdrageren.  

Det betyder endvidere også, at man slanker driftsselskabet ved at flytte likviditet herfra og op i 

holdingselskabet, således erhververens likviditetsbehov mindskes ved et generationsskifte.  

Som vi endvidere var inde på ved et generationsskifte uden holdingselskab, kan det blive en rigtig dyr 

fornøjelse, hvis man ikke i god tid forinden har overvejet at omlægge det til en holdingstruktur. Når 

holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i 3 år, kan de sælges skattefrit. Salget af anparterne eller 

aktierne kan herefter opspares i holdingselskabet og reinvesteres, eller mod betaling af udbytteskat på 27% 

løbende udloddes i udbytte over flere år for at undgå høj beskatning.   

I det følgende afsnit vil etablering af et holdingselskab finde sted, ved enten at foretage en aktieombytning 

eller tilførsel af aktiver.  

 

9.2.1.1 Etablering af holdingselskab via tilførsel af aktiver 

Som gennemgået i tidligere afsnit forstås der ved tilførsel af aktiver den transaktion, hvor et selskab uden 

at blive opløst, tilfører den samlede virksomhed, eller en del af virksomheden, til et andet selskab. Ved 

nuværende struktur vil det betyde, at det oprindelige selskab tilfører/indskyder hele eller en del af 

virksomheden i et nyt selskab og det oprindelige selskab derfor bliver det nye holdingselskab og modtager 

kapitalandele i det modtagende selskab som betaling. 

Denne konstellation kan virke krævende og uoverskuelig idet, at det modtagende selskab bliver det nye 

driftsselskab og bliver tildelt nyt CVR-nr. Dette kan gøre selve overdragelsen vanskelig, da samtlige 

lønaftaler, kontrakter, leverandøraftaler m.v. skal tilpasses det nye CVR-nr.  

 

Endvidere sker der en skattemæssig succession, således at de indskudte aktiver beholder deres tidligere 

skattemæssige status, og anses som erhvervet for den pris og på det tidspunkt, som det indskydende 

selskab oprindeligt har erhvervet det til. Dette kan have betydning for afhændelsen af et aktiv på et senere 

tidspunkt.  

Umiddelbart vurderes der ikke at være den store forskel på tilførsel af aktiver og aktieombytning i forhold 

til et økonomisk og skattemæssigt udgangspunkt. Imidlertid skal man være opmærksom på, at der ved 

tilførsel af aktiver sker en overdragelse fra en juridisk enhed til en anden, hvilket kan medføre ikke 

ubetydelige omkostninger hertil. Endvidere er dette ikke tilfældet ved aktieombytning.  
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Ud fra ovenstående betragtninger og kendskab til sagen vurderes det, at en omstrukturering via tilførsel af 

aktiver ikke vil opfylde faderens ønsker, hvorfor jeg ser nærmere på en aktieombytning. 

 

9.2.1.2 Etablering af holdingselskab via aktieombytning 

Aktieombytning er i dag en meget, hvis ikke den mest anvendte omstruktureringsmodel, der benyttes i 

forbindelse med et forudgående generationsskifte samt tilrettelæggelse af koncernen på en optimal måde.  

Samtidigt er motiverne mange for at gennemføre en aktieombytning. En af de væsentligste motiver er, at 

der etableres en moder-/datterstruktur, hvorved man har mulighed for at opspare kapital fra 

driftsselskabet i holdingselskabet, og på denne måde slanke driftsselskabet, således det er billigere for en 

potentiel køber af driftsselskabet.  

 

Selve transaktionen bygger på, at en aktionær etablerer en holdingkonstruktion ved at indskyde aktierne i 

et selskab (det erhvervede selskab) som apportindskud i et andet selskab (det erhvervende selskab), for 

hvilket indskud aktionæren i det erhvervede selskab herefter modtager aktier/kapitalandele i det 

erhvervende selskab og opnår flertallet af stemmerne i selskabet. 

 

Det er en betingelse for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at værdien af 

vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de 

ombyttede anparter, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36 A, stk. 3. Værdien beregnes på baggrund af de af 

Skattestyrelsen udarbejdede cirkulære 2000-09 vedrørende værdiansættelsen af unoterede aktier og 

cirkulære 2000-10 vedrørende værdiansættelsen af goodwill, som også er gennemgået i tidligere afsnit.  

 

Der er mulighed for at anvende enten det subjektive regelsæt, altså skattefri aktieombytning med 

tilladelse, eller det objektive regelsæt, skattefri aktieombytning uden tilladelse.  

Som gennemgået i afsnit 3.3 vedrørende de subjektive forhold, kan det være en besværlig proces at opnå 

tilladelse hos Skattestyrelsen. Følger man regelsættet i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1-3 er et af 

kravene, at aktieombytningen skal være forretningsmæssig begrundet. Skattestyrelsen forventer et vist 

minimum af konkretisering i henhold til den forretningsmæssige begrundelse.  

En konkret situation hvor der er tale om en koncernstruktur eller for at muliggøre et fremtidigt 

generationsskifte kan vise sig, ikke at være en fyldestgørende begrundelse for omstruktureringen. 

Hertil er et af Skattestyrelsens hovedfokuspunkter om ombytningen kun tilgodeser aktionærernes 

interesser, eller om den også tilgodeser selskabernes interesser. 
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Det vil samtidigt kræves, at der i begrundelsen er taget højde for, hvorledes generationsskiftet påtænkes 

gennemført – ligeledes hvorfor aktieombytningen skal være et led heri.  

Det vurderes således i opgaven, at faderen godt nok har et generationsskifte for øje, men han imidlertid 

endnu ikke har taget endeligt stilling til, hvornår overdragelsen præcist skal ske, hvorfor han kan ende med 

at få afslag på sin ansøgning herom. Jeg vil derfor gå videre med muligheden for en aktieombytning uden 

tilladelse.  

 

Skattefri aktieombytning uden foregående tilladelse fra Skattestyrelsen følger bestemmelserne i 

aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 og 7. En af de grundlæggende ændringer fra skattefri 

aktieombytning med tilladelse og skattefri aktieombytning uden tilladelse er, at der nødvendigvis ikke skal 

foreligge en forretningsmæssig begrundelse. Dog gælder der nogle andre krav ved valg af det objektive 

regelsæt, herunder holdingkravet. Det erhvervende selskab må ikke afstå aktierne i det erhvervede selskab 

i en periode på tre år efter ombytningstidspunktet – dette for at forhindre, at aktieombytningen uden 

tilladelse blandet andet anvendes til at omgå avancebeskatningen. I denne konkrete sag vurderes det, at 

faderen ikke har planer om at overdrage selskabet til sønnen nu og her men over en længere årrække, 

hvorfor faderen opfylder betingelserne herfor.  

 

Et andet ufravigeligt krav er, at aktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt aktieombytningen 

skal kunne gennemføres. Da faderen er født og opvokset og har været bosat i Danmark hele hans liv 

vurderes det endvidere, at han er fuldt skattepligtig til Danmark og opfylder dette krav.  

 

Betingelserne herfor er, at det erhvervende selskab og det erhvervede selskab er selskaber i en 

medlemsstat. Da det nuværende driftsselskab og det etablerende holdingselskab er hjemhørende i 

Danmark, vurderes det endvidere at denne betingelse er opfyldt.  

Endvidere skal det erhvervende selskab opnå stemmeflertal af stemmerne i det erhvervede selskab, eller 

det erhvervende selskab i forvejen besidder disse jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2. 

Faderen ønsker at eje driftsselskabet gennem holdingselskabet 100%, hvorfor denne betingelse ligeledes er 

opfyldt.  

 

Således vurderes det at samtlige betingelser er opfyldt, hvorfor bestemmelserne omkring skattefri 

aktieombytning uden tilladelse kan anvendes. Aktieombytningen skal være afsluttet senest 6 måneder efter 
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første ombytningsdato og aktieombytningen skal være sket til handelsværdien, som er beregnet tidligere 

på kr. 15.191.400. Faderen vil derfor nu have stiftet holdingselskabet Jan & Søn Holding ApS.  

 

Den efterfølgende koncernstruktur er illustreret i nedstående figur: 

 

Ved at foretage denne aktieombytning uden tilladelse og derved etablere en holdingkonstruktion, har 

faderen opnået nogle fordele fremadrettet.  

Den åbenlyse fordel ved denne omstrukturering er, at der ikke betales skat ved ombytningen. Overgangen 

af aktierne i Slagter Jan & Co. ApS fra faderen som person til Jan & Søn Holding ApS udløser ikke 

avanceskat. Endvidere kan han efter holdingkravets ophør afstå aktierne i driftsselskabet skattefrit, da Jan 

& Søn Holding ApS ejer minimum 10% i Slagter Jan & Co. ApS, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8.  

Det betyder endvidere også, at han har mulighed for at slanke driftsselskabet ved at flytte likviditet herfra 

og op i holdingselskabet, således sønnens likviditetsbehov mindskes ved et generationsskifte.  

Jeg vil i næste afsnit præsentere Jan for en yderligere mulighed for at slanke driftsselskabet, og herved gøre 

det endnu mere fordelagtigt for sønnen at erhverve driftsselskabet.  

 

9.2.1.3 Grenspaltning af Slagter Jan & Co. ApS 

En grenspaltning er den transaktion, hvorved dele af et selskabs aktiver og passiver overdrages til et 

eksisterende selskab eller et nystiftet selskab. Selskabet der overdrager aktiverne og passiverne kaldes det 

indskydendes selskab, mens det selskab, der modtager aktiverne og passiverne kaldes det modtagende 

selskab. Ved at splitte driftsselskabet op i mindre enheder vil det ofte være nemmere at overdrage 

selskaberne, da potentielle købere undgår en højere købesum.  

 

Modellen skal have til formål at vise, at passive investeringer som udlejning af fast ejendom m.v. kan 

ejerskiftes til familien som led i et generationsskifte, hvor generationsskiftet til familien indledes, mens der 

fortsat er en aktiv virksomhed.  

Før aktieombytning Efter aktieombytning

Jan Jan

Slagter Jan & Co. ApS
Jan & Søn Holding 

ApS

Slagter Jan & Co. ApS
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Spaltningen giver mulighed for at opdele et selskabs aktiver i en såkaldt pengetankdel og i en driftsdel, 

således den førstnævnte bliver faderens pensionskasse, mens den anden del kan overdrages skattefrit til 

sønnen.  

En skattefri spaltning kan på tilsvarende vis som aktieombytning og tilførsel af aktiver ske både efter de 

subjektiver bestemmelser eller de objektive bestemmelser. Som fællestræk kan det fremhæves, at såfremt 

der ikke foreligge en forretningsmæssig begrundelse, kan det være vanskeligt at opnå tilladelse hertil. 

Denne bør gennemføres i henhold til selskabets drift, herunder generationsskifte og ikke af hensyn til 

kapitalejeren. Dette vurderes fuldt ud opfyldt i denne situation.  

 

Et af kravene når der skal foretages en grenspaltning er, at de aktiver og passiver, der tilføres det 

modtagende selskab, udgør en gren af en virksomhed, jf. fusionslovens § 15a, stk. 3. Hertil anses fast 

ejendom som udgangspunkt for at udgøre en gren af en virksomhed. Samtidigt fremgår det af 

bestemmelserne, at virksomhedsgrenen skal kunne fungere ved hjælp af egne midler.  

Samtidigt skal selskabsdeltageren i det indskydende selskab i forbindelse med spaltningen vederlægges 

med kapitalandele i det modtagende selskab og en eventuel kontant udligningssum.  

 

Da der er tale om en fast ejendom, og denne kan fungere ved hjælpe af egne midler i form af tilførsel af 

lejeindtægter, depositum m.v., anses disse betingelser for opfyldt. Endvidere er det planen, at faderen skal 

eje 100% af selskabet, hvorfor denne betingelse også er opfyldt. Det er en omfattende praksis når der skal 

ansøges om spaltning med henblik på generationsskifte, men det vurderes at kunne lade sig gøre i denne 

konkrete situation. På baggrund af dette opstår nu følgende koncernstruktur:  

 

Med den ovennævnte omstrukturering er der nu klargjort til det endelige generationsskifte. En planlægning 

i god tid viser således, at det vil være nemmere at overdrage selskabet på fornuftige vilkår, både set fra 

købers og sælgers synspunkt. Faderen har således – for sit eget vedkommende – sørget for, at han efter 

holdingkravets ophør på tre år kan sælge aktierne videre til sønnen skattefrit. Samtidigt har ovennævnte 

Før spaltning Efter spaltning

Jan Jan

Jan & Søn Holding 

ApS

Jan & Søn Holding 

ApS

Slagter Jan & Co. ApS
SlagterJan & Co. 

ApS
Jan Ejendomme

ApS
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omstrukturering betydning for sønnen, da hans likviditetsbehov har ændret sig markant. God planlægning 

viser endnu engang, at man kan påvirke de eventuelle kritiske forhold omkring skatte- og afgiftsmæssige 

forhold, men også selskabs- og privatøkonomiske forhold.  

I forbindelse med foretagne grenspaltning opstår nu følgende åbningsbalance pr. 1/1 2021: 

 

Ovenstående åbningsbalance giver anledning til en ny beregning af goodwill og handelsværdi. Der henvises 

til bilag 1 vedrørende ny beregning af goodwill og handelsværdi pr. 1/1 2021. Af beregningen udgør den 

nye handelsværdi af aktierne pr. 1/1 2021 kr. 9.621.200. Dette er en forskel på kr. 5.570.200 i forhold til 

den oprindelige beregning på kr. 15.191.400. Det viser altså tydeligt, hvor stor en besparelse et planlagt 

generationsskifte kan betyde.  

Endvidere kan det virke mystisk, at den første goodwill-beregning udviser kr. 4.250.000 og den nye 

goodwill-beregning på baggrund af grenspaltningen udviser kr. 4.560.000, altså kr. 310.000 højere end 

første beregning, mens handelsværdien er lavere end første beregning. Forklaringen herpå skal findes ved 

udspaltningen af ejendommen. Ved beregningen af goodwill fratrækker man forrentningen af selskabets 

samlede aktiver (ekskl. andre værdipapirer, kapitalandele og likvider) med 3%. Da man fjerner et ikke 

Spaltningsbalance (grenspaltning), Slagter Jan & Co. ApS

Slagter Jan & Co. ApS Slagter Jan & Co. ApS Jan Ejendomme ApS
Balance pr. 1/1 2021 

før spaltning
Reguleringer ifbm. 

spaltningen
Balance pr. 1/1 2021 

efter spaltning
Balance pr. 1/1 2021 

efter spaltning
Aktiver:
Grunde og bygninger 3.600.000 5.900.000 0 9.500.000
Indretning af lejede lokaler 3.796.200 0 3.796.200 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.610.000 0 1.610.000 0
Deposita 396.000 0 396.000 0
Fremstillede varer og handelsvarer 1.105.000 0 1.105.000 0
Debitorer 1.230.000 0 1.230.000 0
Periodeafgrænsningsposter 240.000 0 240.000 0
Andre tilgodehavender 200.000 0 200.000 0
Likvide beholdninger 1.229.000 0 1.229.000 0

Aktiver i alt 13.406.200 5.900.000 9.806.200 9.500.000

Passiver:
Selskabskapital 125.000 40.000 125.000 40.000
Overført til næste år 7.149.400 4.562.000 5.939.400 5.772.000
Afsat udbytte 113.000 -113.000 0 0
Egenkapital i alt 7.387.400 4.489.000 6.064.400 5.812.000

Udskudt skat 594.000 1.298.000 704.000 1.188.000
Realkreditinstitutter 2.250.000 0 0 2.250.000
Kortfristet andel af langfristet gæld 250.000 0 0 250.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 554.800 0 554.800 0
Gæld til pengeinstitutter 0 0 0 0
Selskabsskat 220.000 0 220.000 0
Anden gæld 2.150.000 113.000 2.263.000 0

Passiver i alt 13.406.200 5.900.000 9.806.200 9.500.000
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uvæsentligt aktiv i form af ejendommen på kr. 3.600.000 bliver forretningen af de samlede aktiver derved 

lavere, og heraf en højere goodwill.   

Da andet step i generationsskiftet nu er foretaget, vil jeg i næste afsnit behandle hvordan et salg på 

baggrund af nuværende struktur kan se ud.  

 

9.3 Salg af driftsselskab efter etablering af holdingselskab 

Der er i ovenstående afsnit blevet behandlet mulighederne for generationsskifte med og uden stiftelse af 

holdingselskab. Den objektive vurdering bør være, at der skal stiftes et holdingselskab samt eventuelt 

spaltning af driftsselskabet før aktierne i driftsselskabet, overdrages til sønnen. På baggrund heraf giver det 

følgende muligheder for generationsskifte:  

 

1. Salg af aktierne efter bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven 

2. A/B-modellen efter den nye praksisændring d. 28/2 2021 

 

Ovenstående to muligheder vil blive behandlet i de følgende afsnit, og hvilke konsekvenser de hver især 

har.  

 

9.3.1 Salg af aktierne efter bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven 

Såfremt faderens eller sønnens tålmodighed ikke holder til det, eller der opstår en pludselig nødvendig 

situation for at sælge aktierne videre, kan faderen foretage et simpelt salg til sønnen.  

Da holdingselskabet blev stiftet på baggrund af en aktieombytning uden tilladelse, er det vigtigt at have for 

øje, at nogle krav skal være opfyldt. Selve kernen i tilladelsespraksis til en aktieombytning uden tilladelse er, 

som tidlige nævnt, at aktierne i det erhvervede selskab skal ejes i en periode på mindst 3 år fra 

ombytningstidspunktet, også kendt som holdingkravet. Da man i sin tid indførte disse regler, var det for at 

undgå, at formålet med aktieombytningen primært havde været skatteundgåelse elle skatteudskydelse.  

 

Manglende overholdelse af de gældende regler vil altså medføre, at den gennemførte aktieombytning 

bliver skattepligtig. Det vil sige, at faderen i det erhvervede selskab vil blive skattepligtig i medfør af 

aktieavancebeskatningslovens § 8 og 9, uanset om det erhvervede selskab bliver afstået på grund af 

viljebestemte eller ikke-viljebestemte bevæggrunde. I aktieavancebeskatningslovens § 30 er den 

almindelige fortolkning af det skatteretlige afståelsesbegreb således salg blandt andet. Imidlertid vil dette 

på ingen måde have skatte- eller likvidtidsmæssige fordele for faderen. I stedet arbejder jeg videre med, at 
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faderen har beholdt aktierne i en 3-årig periode, hvorfor salget vil foregå skattefrit, da faderen ejer mere 

end 10% af aktierne i Jan & Søn Holding ApS.  

 

Endvidere antager jeg, at jeg fortsat vil kunne anvende de beregnede handelsværdier fra tidligere, således 

salget er sket 3 år tidligere. Det er klart at såfremt salget ikke sker på nuværende tidspunkt, men først vil 

indtræffe i fremtiden, vil dette have betydning for den endelige handelsværdi.  

 

Den endelige handelsværdi på baggrund af ovenstående betragtninger vil altså være kr. 9.621.200, som er 

sønnens likviditetsbehov, hvis han skulle købe 100% af selskabet. Hvorledes sønnen vil finansierer dette, og 

om finansieringen skal foregå privat eller i selskabsregi, skal opgaven ikke kunne anvendes til, men 

udelukkende kunne anskueliggøre processens konsekvenser. Det vurderes dog, at sønnen ikke vil have det 

nødvendige likviditetsbehov hertil, hvorfor det næste afsnit skal afspejle konsekvenserne ved A/B-modellen 

for både de gældende regler og praksisændringen fra den 28. februar 2021.  

 

9.3.2 A/B-modellen 

A/B-modellen er en kompliceret model, men skal lette finansieringsbyrden for erhververen. Overordnet for 

modellen gælder det, at der sker opdeling af selskabets kapitalandele i aktieklasser. Der tegnes A- og B-

aktier samtidigt med der tildeles forlods udbytteret til A-aktierne som, tilhører den oprindelige kapitalejer. 

Samtidigt skal den sikre, at en væsentlig andel af kapitalandelene i et selskab kan overdrages fra faderen til 

sønnen til en lav værdi, samtidigt med at en væsentlig del af den fremtidige værditilvækst vil tilfalde 

sønnen. Imidlertid har Skattestyrelsen nu foretaget en ændring i A/B-modellen. Således er der gennemført 

en ændret fordeling mellem de forskellige aktieklasser af overdragerens skattemæssige anskaffelsessum, 

hvilket vil resultere i en større avance og dermed en højere beskatning af B-anparterne der overdrages. De 

to næste afsnit skal belyse modellens anvendelse før ændringen samt efter ændringen og dertil en 

sammenligning.  

 

9.3.2.1 A/B-modellen før praksisændring 

Værdiansættelsen af selskabet sker på baggrund af 2000-cirkulærene, hvor handelsværdien tidligere er 

opgjort til kr. 9.621.200. Hertil er det muligt at beregne faderens forlods udbytteret. Den indtrædende 

anpartshaver (sønnen), skal give afkald på en del af hans udbytte svarende til hans uberettigede andel. 

Skattestyrelsen har hertil udformet følgende beregning:  

Ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløb) – tegningsbeløb = forlods udbytteret 
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På baggrund af denne formel, giver det mig følgende udregning:  

50 % * (9.621.200 + 125.000) – 125.000 = 4.748.100 

I ovenstående beregning har jeg ud fra en vurdering af deres ønsker forudsat, at sønnen modtager 50% b-

aktier. Dette er naturligvis et forslag, hvilket kan korrigeres, såfremt de ønsker anden ejerandel. I et 

tidligere bindende svar fra Skattestyrelsen (SKM2011.79.SR) omkring forlods udbytteret og 

generationsskifte er det aftalt, at den forlods udbytteret forrentes med alternativ rente på en lang 

obligation, hvorfor det samme er anvendt i denne beregning på baggrund af 2021-niveau44. Elementer i 

fastlæggelsen af forrentningssatsen på forlods udbytteret kan endvidere være alternative afkastmuligheder 

eller risiko. Ydermere er der mulighed for at beregne et risikotillæg, hvilket dog vurderes ikke at være 

aktuelt i denne case, da forlods udbytteretten er udloddet inden for en femårig periode.  

På baggrund af den forventede udvikling i selskabet vurderes det, at der er sammenhæng mellem 

selskabets økonomiske forhold og størrelsen på den forlods udbytteret. Opgørelsen af forlods udbytteret i 

de kommende indkomstår fremgår af nedenstående figur: 

 

 

9.3.2.2 A/B-modellen efter praksisændring 

På baggrund af et bindende svar fra Skattestyrelsen i 2019 (SKM.2019.371.SR) er de af den opfattelse, at de  

overdragende b-aktier erhverves for billigt ud fra de nuværende regler. Derfor har de besluttet at ændre  

den nuværende praksis således, at der ved fordelingen af A- og B-aktierne skal tages højde for de gevinst-  

og tabsmuligheder, der tilhører til de to aktieklasser.  

Deres bevæggrund for denne praksisændring er, at der opstår en særlig gevinstmulighed for B-aktierne,  

som skal indgå i værdifordelingen. Dette gælder i de situationer hvor forlods udbytteretten udgør hele eller  

den overvejende del af egenkapitalens handelsværdi. Skattestyrelsens generelle vurdering af hvornår  

 
44 Skat.dk: Forlods udbytteret og generationsskifte 

Opgørelse af forlods udbytteret, inkl. rentetilskrivning og årlig indfrielse

Årlig forrentning 0,01 Årligt udbytte Kr. 1.000.000,00

År Forl. udbytteret, primo Rente Forl. udbytteret inkl. renter Udbytte Forl. udbytteret, ultimo
2021 4.748.100 47.481 4.795.581 1.000.000 3.795.581
2022 3.795.581 37.956 3.833.537 1.000.000 2.833.537
2023 2.833.537 28.335 2.861.872 1.000.000 1.861.872
2024 1.861.872 18.619 1.880.491 1.000.000 880.491
2025 880.491 8.805 889.296 1.000.000 0
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gevinstmuligheden har begrænset værdi er, når forlods udbytteretten udgør en mindre del af  

egenkapitalens handelsværdi, hvilket vurderes svarer til minde end 70% og samtidigt med, at forrentningen  

af forlods udbytteretten er fastsat korrekt.  

Således finder Skattestyrelsen at retten for disse B-aktier væsentligt kan sammenlignes med en option, 

hvorfor sådanne optioner skal værdiansættes ud fra gængse beregningsmodeller som Black-Scholes- eller 

binomialmodellen, og tillægges værdien af B-aktierne og samtidigt reducere værdien af A-aktierne. 

Ovenstående trådte i kraft d. 28. februar 2021 og er af egen erfaring endnu ikke set udført i praksis. Den 

nye praksisændring virker endvidere yderst kompliceret, hvorfor det endvidere antages, at modellen vil 

blive mindre anvendt på sigt.  

Imidlertid fremgår det af opgaven, at forlods udbytteretten udgør mindre end 70% af egenkapitalens 

handelsværdi, hvorfor de tidligere regler fortsat vil blive anvendt.  

 

9.3.2.3 Opsummering samt sammenligning af A/B-modellen før og efter praksisændring 

Den største forskel på A/B-modellen før og efter praksisændring er selvfølgelig denne optionsværdi der skal 

beregnes, tillægges værdien af B-aktierne og samtidigt reducere værdien af A-aktierne. Da denne skærpede 

praksis er forholdsvis ny og endnu ikke set udført i praksis, er det svært at konkludere konkret. Overordnet 

set vil det imidlertid betyde, at værdiansættelsen af B-aktierne vil være højere end tidligere praksis. 

Endvidere stilles der skarp kritik af beregningsmodellerne Black-Scholes- og binomialmodellen, da disse 

udelukkende anvendes på børsnoterede værdipapirer. Imidlertid har beregningen i denne opgave udgjort 

en mindre del af egenkapitalens handelsværdi, hvorfor det ikke har været aktuelt med den nye 

praksisændring. Ligeledes foreligger der ikke noget bindende svar fra Skattestyrelsen på dette område, 

hvorfor de tidligere regler fortsat er anvendt.  

Det beregnede forlods udbytteret er i opgaven beregnet til kr. 4.889.296 inkl. renter. Faderens forlods 

udbytteret er ud fra en subjektiv vurdering sat til at løbe 5 år, hvilket virker passende i forhold til hele 

overdragelsen overordnet set samt begge parters ønsker.  

På baggrund af de seneste 3 regnskabsår udgør det gennemsnitligt resultat efter skat ca. kr. 1.060.000 og er 

ligeledes steget eksponentielt de seneste tre år, hvorfor udbyttet på kr. 1.000.000 i en årrække ikke lyder 

urealistisk. Fordelen er endvidere at det er driftsselskabet der finansierer købesummen, hvorfor sønnen 

ikke skal finde likviditet hertil. Når perioden med forlods udbytteretten er udløbet, opstår der en ny 

situation i forbindelse med generationsskiftet. Der er mulighed for at etablere en ny A/B-model eller man 

kan anvende mulighederne for tilbagesalg til udstedende selskab, hvorved de resterende aktier kan blive 

overdraget og generationsskiftet er endeligt opfyldt.   
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10. Opsummering 

Afsnittet vil give et kort resumé af ovenstående omstruktureringsgennemgang samt anbefaling til faderen 

og sønnen. Ovenstående skal ligeledes hjælpe faderen og sønnen med at give et overblik til nogle af de 

omstruktureringsmodeller der ofte anvendes, samt hvilke konsekvenser der er ved anvendelsen heraf. 

Endvidere er ovenstående blot en af mange måder at foretage et generationsskifte på, hvorfor man næsten 

aldrig ser to generationsskifter bliver foretaget på præcis samme måde. Det afhænger meget af begge 

parters ønsker, likviditetsmæssige behov samt fremtidsperspektivet, der til sammen skal være grundstenen 

for generationsskiftet.  

På baggrund af ovenstående vil jeg anbefale følgende køreplan for generationsskiftet:  

 

1. Planlægning af generationsskifte i god tid 

2. Goodwillberegning og værdiansættelse af selskabet Slagter Jan & Co. ApS 

3. Stiftelse af holdingselskab via aktieombytning 

4. Grenspaltning af selskabet Slagter Jan & Co. ApS 

5. Salg af aktierne i Slagter Jan & Co. ApS 

6. Endelig overdragelse?  

 

Ad. 1 – Planlægning af generationsskifte i god tid 

Et generationsskifte er ikke overstået fra den ene dag til den anden, men er en langvarig og kompliceret 

proces, der har stor betydning for virksomhedens videre drift og fremtid. Derfor skal faderen i god tid – og 

sammen med familien – planlægge og diskutere generationsskifte. Der er mange økonomiske, 

ledelsesmæssige samt planlægningsmæssige overvejelser, der skal gøres på forhånd.  

 

Ad. 2 – Goodwillberegning og værdiansættelse af selskabet Slagter Jan & Co. ApS  

Når de endelige overvejelser er gjort og familien er blevet enige om de væsentligste punkter, skal der 

foretages en værdiansættelse af selskabet Slagter Jan & Co. ApS. Værdiansættelsen bør tage udgangspunkt 

i 2000-cirkulærene vedrørende beregning af goodwill (TSS-cirkulære 2000-10) og aktier og anparter (TSS-

cirkulære 2000-09), da der foretages salg med interesseforbundne parter.  

Værdiansættelsen af Slagter Jan & Co. ApS skal give et overblik over selskabets værdi på 

beregningstidspunktet. 
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Ad. 3 – Stiftelse af holdingselskabs via aktieombytning 

Som ovenstående beregninger viser vil det være yderst fordelagtigt at stifte et holdingselskab via en 

aktieombytning. Dette vil lette finansieringsmulighederne for faderen og sønnen, da faderen ikke skal 

betale skat ved ombytningen, og der samtidigt er mulighed for at slanke driftsselskabet således, at sønnens 

likviditetsbehov ikke er lige så højt, som ved en overdragelse uden holdingselskab.  

Endvidere kan han efter holdingkravets ophør afstå aktierne i driftsselskabet skattefrit, da han Jan & Søn 

Holding ApS ejer minimum 10% i Slagter Jan & Co. ApS, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8.  

Således får faderen opfyldt sit ønske, da holdingselskabet bliver en ”pensionsopsparing”, hvor han har 

mulighed for løbende at udbetale udbytte til sig selv privat, eller investere i nye projekter, værdipapirer 

eller andet.  

 

Ad. 4 – Grenspaltning af selskabet Slagter Jan & Co. ApS 

Når aktieombytningen er foretaget, vil jeg som det næste foreslå, at der foretages en yderligere 

omstrukturering i form af grenspaltning af Slagter Jan & Co. ApS. Spaltningen giver mulighed for at opdele 

et selskabs aktiver i en såkaldt pengetanksdel og i en driftsdel, således den førstnævnte bliver faderens 

pensionskasse, mens den anden del kan overdrages skattefrit til sønnen. Der er således tale om at 

grenspalte ejendommen fra driftsselskabet. Dette vil sikre yderligere indtægt for faderen, da lejeindtægten 

ubestridt vil tillægge faderen værdi gennem holdingselskabet. Samtidigt minimere det sønnens 

likviditetsbehov yderligere, da man i ovenstående beregninger så en betydelig forskel på handelsværdien 

efter grenspaltningen.  

 

Ad. 5 – Salg af aktierne i Slagter Jan & Co. ApS 

Herefter bør en del af overdragelsen foretages på baggrund af en A/B-model, hvor sønnen i første omgang 

overtager 50% af selskabet i form af B-aktier. Dette sikrer endvidere faderen en forlods udbytteret, der 

bliver udbetalt via driftsselskabet i en årrække inden sønnen får samme muligheder, ejerskab og 

stemmeret. Endnu engang bliver begge parters ønsker opfyldt. Generationsskiftet foregår som en glidende 

overgang, faderen går ikke tomhændet fra salget, og sønnens likviditetsbehov er væsentligt lavere end 

tilfældet var inden omstruktureringen.  

 

Ad. 6 – Endelig overdragelse? 

Parterne ønskede en glidende overgang, hvilket må siges at være opfyldt. Hvordan situationen forholder 

sig, når ovenstående er gennemført og betingelserne overholdt, må fremtiden vise.  
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11. Konklusion 

Denne opgave skulle have til formål at afdække nogle af de økonomiske, skatteretlige og 

finansieringsmæssige aspekter, samt komme med en anbefaling til hvordan generationsskiftet skulle 

forløbe i den konkrete case med Slagter Jan & Co. ApS. Underspørgsmålene nævnt under 

problemformuleringen skulle være med til at danne grundlag for den samlede anbefaling hertil.  

 

Et af de vigtigste hovedpunkter ved et generationsskifte er planlægningen. Der er mange forskellige måder 

at gennemføre et generationsskifte på. Det afgørende er at afdække de konkrete behov, der gælder for de 

involverede parter. Der skal tages hensyn til virksomhedens fortsatte drift, ligesom også de nye ejeres 

kompetencer, arbejdsevner, ønsker til fremtiden m.v. der skal inddrages. Der skal tages hensyn til de 

ønsker, behov og muligheder der måtte været samtidig med, at de skattemæssige fordele og 

likviditetsbelastninger er en naturlig del af et succesfuldt generationsskifte. Ligeledes spiller tidshorisonten 

en vigtig rolle i forhold til timingen på generationsskiftet.  

 

Når de indledende forberedelser er bearbejdet, vil det næste skridt være, at der skal foretages en 

værdiansættelse af selskabet Slagter Jan & Co. ApS. Jeg har i opgaven anvendt 2000-cirkulærene 

vedrørende beregning af goodwill (TSS-cirkulære 2000-10) og aktier og anparter (TSS-cirkulære 2000-09). 

Beregningerne anvendes som et internt værktøj i salgsprocessen, når selskabet skal sælges. En 

værdiansættelse skal ikke forveksles med den endelige salgspris, men bør nærmere ses som et 

udgangspunkt til forhandling, og et værktøj til den videre proces i generationsskiftet.  

 

På baggrund af værdiansættelsen af selskabet har jeg gennemgået hvilke omstruktureringsmodeller der er 

mulighed for at fortage i denne konkrete case. Da der ud fra familiebeskrivelsen ikke umiddelbart er nogle 

konflikter beskrevet ved selve overdragelsen, har jeg vurderet, at både faderen og sønnen skal have noget 

med fra overdragelsen. På baggrund af de beregnede værdier er det da også noget usandsynligt, at sønnen 

skulle kunne finansiere det hele selv.  

 

Derfor har jeg valgt at fokusere på, at begge parters ønsker bliver opfyldt. Netop af denne grund har jeg 

fokuseret på at slanke driftsselskabet så vidt det er muligt. Dette ved i første omgang at stifte et 

holdingselskab via aktieombytning, så man kan flytte så meget likviditet fra driftsselskabet som muligt op i 

holdingselskabet. Dernæst har jeg foreslået at foretage en grenspaltning af ejendommen. Ikke nok med det 
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slanker driftsselskabet og minimere sønnens likviditetsbehov, så sørger det også for, at faderen har en 

indtjening fremadrettet via sit holdingselskab.  

 

Hernæst vil A/B-modellen have til formål, at sikre generationsskiftet sker som en glidende overgang. Dette 

vil tilgodese begge parter, da faderen fortsat vil have bestemmende indflydelse og samtidigt have den 

daglige kontrol med virksomheden. Sønnen vil ligeledes få flere og større ansvarsopgaver i virksomheden i 

takt med periodens udløb. På trods af praksisændringerne vedrørende A/B-modellen vil min anbefaling 

fortsat være at gøre brug af den, da de nye regler udelukkende vil gøre sig gældende såfremt der er tale om 

hele eller størstedelen af overdragelsens handelsværdi.  

 

Samtidigt er fremtiden uforudsigelig, hvorfor ændringer til generationsskiftet naturligvis vil påvirke 

ovenstående anbefalinger. Flere forskellige faktorer er afgørende i forbindelse med generationsskiftet, 

hvorfor en ændring til en af disse faktorer, så som lovgivning, tidsperspektiv og lignende, vil have betydning 

for den endelige løsning på et generationsskifte.  

 

Et generationsskifte er en rigtig stor opgave, både for selskabet, ejeren og de involverede. Det er derfor 

meget vigtigt at processen starter i god tid, og der bliver bearbejdet en strategi- og handlingsplan. 

Generationsskiftet handler om at sikre selskabets videre eksistens og overlevelse uden den nuværende 

ejer. Overgangen gør endvidere ens selskabs sårbar, fordi flere faktorer som likviditet, ledelse og relationer 

er i spil. Der er forskellige skattemæssige, finansieringsmæssige og lovgivningsmæssige regler der skal tages 

højde for. Det involverer store likviditetsmæssige behov, som er af afgørende karakter for både gamle og 

nye ejeres livsvilkår fremover. Det vigtigste er som sagt, at processen og planlægningen er tilrettelagt i god 

tid, så generationsskiftet kan ske i et tempo, der behager begge parter.  
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12. Perspektivering 

Når der skal foretages et generationsskifte, er en nødvendighed, at der planlægges i god tid og der bliver 

lagt en køreplan. De nuværende og kommende ejere må være forberedte på, at lovgivningen kan ændre 

sig, hvorfor det kan besværliggøre processen i at foretage et generationsskifte. Man så det blandt med 

gaveafgiften, der i første omgang ændrede sig drastisk, således det blev en fordel i forbindelse med 

overdragelsen. Dette ændrede sig imidlertid hurtigt igen, da en ny regering overtog roret i Danmark, og 

gaveafgiften blev sat op til niveauet man kender i dag. Ligeledes er der i nuværende år kommet nye regler 

omkring A/B-modellen, der alt andet lige må siges at besværliggøre generationsskiftet, hvorfor man i 

fremtiden måske vil opleve færre generationsskifter.  

 

I denne specifikke case handlede generationsskiftet om overdragelse fra faderen til sønnen, altså i et 

familiært henseende. Casen kunne være bygget anderledes op, såfremt der vil have været tale om 

overdragelse til medarbejder, eller overdragelse til tredje part. Ved overdragelse til en af disse, vil der opstå 

nye problemstillinger og andre løsninger i forhold til overdragelsen. Ligeledes havde der helt sikkert været 

tale om nogle andre værdiansættelser og ønsker fra især faderens side af, da der i disse tilfælde ikke i 

samme grad havde været interesse i at sælge selskabet så billigt som muligt. 

 

Ligeledes har familiens konkretisering af generationsskiftet stor værdi for den endelige værdiansættelse, 

hvorfor det vil være endnu nemmere og billigere at foretage generationsskiftet. Dette gør det endvidere 

nemmere for rådgiveren at benytte de modeller, der tilgodeser deres konkrete ønsker. Samtidigt må man 

ikke undervurdere værdien af de bløde værdier i selskabet, da de i lige så høj grad, er med til at skabe værdi 

for selskabet fremadrettet. Såfremt disse ikke er klarlagt inden man påbegynder processen omkring 

generationsskiftet, kan det have stor betydning og konsekvenser for de deltagende parter. I værste fald kan 

forkerte forudsætninger medfører, at der opstår skattepligt, at der ikke kan foretage omstrukturering, eller 

i yderste fald at selskabet må begæres konkurs.  

Overordnet set er generationsskiftet meget fleksibelt, hvorfor der er mulighed for at gå den vej, som skaber 

mest værdi for overdrageren eller begge parter. Såfremt generationsskiftet er nøje planlagt og i god tid, er 

der mulighed for at gennemføre dette skattefrit fra start til slut. Dette letter likviditetsbehovet ved de 

deltagende parter således, at skatten udskydes i selskabet, hos faderen og hos sønnen, da ingen af dem 

bliver beskattet i forbindelse med generationsskiftet. Derfor er det vigtigt, at processen er tilrettelagt i god 

tid og i tæt samarbejde med kyndige rådgivere således, at overgangen kan ske i et tempo, alle kan være 

enige om.  
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- Skat.dk: C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession – Familieoverdragelse med succession 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945319 – Introduktion til skattefri aktieombytning 

- https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945325&chk=217272 – Subjektive betingelser for en skattefri 

aktieombytning 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 – Betingelser for skattefri aktieombytning uden tilladelse  

- https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945301&chk=217272 – Ansøgning og klageadgang 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945153 – Indsendelse af dokumenter – FUL § 6  

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945249 – Betingelser for skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945243 – Hovedregler vedrørende spaltning 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119&chk=217272 - C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 

- https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2000/44 - Cirkulære om vejledende anvisning om 

værdiansættelse af goodwill 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336 – 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter. 
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Afgørelser: 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=1521006 – SKM2006.345.LSR 

- https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1925050 – SKM2011.79.SR 

- https://skat.dk/skat.aspx?oid=2290240 – SKM2019.371.SR 

 

Cirkulære og vejledninger:  

- TSS-cirkulæret 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter 

- TSS-cirkulæret 2000-10: Værdiansættelse af goodwill 

 

Lovgrundlag: 

- Aktieavancebeskatningsloven  

- Boafgiftsloven 

- Fusionsskatteloven 

- Kildeskatteloven 

- Ligningsloven 

- Selskabsloven 

- Personskatteloven 

 

Danske love 

- https://danskelove.dk/aktieavancebeskatningsloven/36  

- https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/15a  

- https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/15b 

- https://danskelove.dk/fusionsskatteloven/5  

14. Bilag  

- Bilag 1 – Værdiansættelse efter spaltning 

 

 

 

 


