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1. Abstract 
The purpose of this thesis is to show and explain how a family-owned property investment company 

can prepare for a change of generations within the family, from a father on to his three children. 

The primary activity of the group, which the thesis is based upon, is renting out residential houses 

and apartment buildings owned by the company. In Denmark a rental business is considered a 

‘money tank’, because of the predominance of passive capital income, which provide fewer oppor-

tunities towards minimizing the taxes hereby connected to - compared to other types of businesses. 

 

It’s clarified throughout the thesis, how many topics and considerations that are a necessity during 

the process, both on the ‘softer’ sides but also concerning the more economic aspects. During the 

assignment, different restructuring models are presented, as well as different methods used for 

financing the handover between generations, and how to make it least costly for both generations. 

 

The final model is chosen based on the considerations and goals of the change of generations within 

the family, concerning a time aspect, structure, financing, influence regarding voting rights, gift el-

ements and an equal distribution of shares between the children. The model contains a group struc-

ture where the younger generation form holding companies, as well as slimming down the operat-

ing company by increasing the loan-to-value ratio of the buildings, so that all free reserves can be 

distributed, making the cost of buying the shares very low. As long as the same conditions within 

the family apply - the model is considered the most beneficial based on the wishes and goals to-

wards the change of generations. 
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3. Indledende afsnit 

3.1 Indledning 
Et generationsskifte for ejerledede virksomheder er oftest en langtrukken proces, med en del over-

vejelser og beslutninger undervejs. Et generationsskifte betyder at virksomheden helt eller delvist 

får en eller flere nye ejere, samt oftest også en ny ledelse. Det kræver både personlige, familie-, 

finansierings- og samfundsmæssige overvejelser, for at kunne foretage et velovervejet generations-

skifte. 

Et generationsskifte var traditionelt en transaktion, hvor den ældre generation gik på pension, hvor-

efter den yngre generation ville overtage og drive virksomheden videre. Oftest var det den ældre 

generations livsværk og levebrød. I dag er det ikke lige så typisk at man ejer en virksomhed hele ens 

liv, men at man mere tænker på virksomheden som et aktiv der skal optimeres og ikke nødvendigvis 

ejes hele livet. Men der er alligevel mange ejere af familieejede virksomheder, som har et ønske om 

at virksomheden skal bevares og drives videre i familien, generation efter generation.1 Med årene 

er det blevet mere komplekst at overdrage en virksomhed, og der kan være store fordele og ulem-

per ved det, alt efter hvornår og hvordan man vælger at foretage skiftet. Derfor handler det i dag 

lige så meget om timing og om at starte generationsskiftet med rettidig omhu. 

 

Før generationsskiftet foretages, er det vigtigt at have kendskab til de gældende skatte- og afgifts-

mæssige krav, som har påvirkning og indflydelse på netop den virksomhed der overdrages. Der er 

ligeledes en del planlægning i forbindelse med overdragelsen, som kræver handling og vilje fra 

begge sider. Det er derfor vigtigt at overveje hvilke ledelsesmæssige påvirkninger overdragelsen vil 

have på virksomheden. Ligeledes hvordan virksomheden skal struktureres fremover, ligeledes hvilke 

finansieringsmuligheder der er de bedste for processen, ejerne og ikke mindst virksomheden. End-

videre hvordan de skattemæssige forhold samt arve- og gaveforholdene kan anvendes bedst muligt 

når der sker overdragelse til nær familie.2 

 

Det er sjældent at en virksomhed har stået overfor et generationsskifte tidligere, og hvis der har 

været et generationsskifte førhen, er det oftest ikke de samme regler der er gældende som den-

gang. Derfor spørger virksomhedsejerne oftest om råd og vejledning indenfor området, således at 

virksomhedsejeren kan foretage det bedst mulige generationsskifte for netop deres virksomhed. 

Det vil altid være hensigtsmæssigt at overveje samtlige aspekter af generationsskiftet i løbet af pro-

cessen og forinden virksomheden helt eller delvist overdrages. 

 

I en 19-årig periode (fra 1995-2013) var der mere end 18.000 direktørskifter i Danmark. I under-

søgelsen (foretaget i 2013) fandt man ud af, at det svarer til at der hvert år sker et generationsskifte 

 
1 (Nielsen & Mikkelsen, 2010, s. 19) 
2 (Lundgrens, 2021) 
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i 1,3-3,4% af alle virksomheder i Danmark. Hvoraf næsten 33% af direktørskifterne sker indenfor 

familien og hele 44% af ejerskifterne sker indenfor familien. 

Det er svært at måle antallet af fremtidige direktør- og ejerskifter helt præcist, men estimaterne fra 

undersøgelsen (over de 19 år) tegner et godt billede af hvor mange der forventes at forlade en 

ledelsespost hvert år, i Danmark. Ved samme studie fandt man ud af at der skulle ske omkring 

20.000 ejerskifter i danske virksomheder frem til 2025. Dette blev baseret på aldersfordelingen af 

de daværende direktører og ejere - hvilket svarer til at godt hver tredje virksomhed i Danmark fore-

tager et ejerskifte inden 2025. Det er derfor tydeligt hvor stor en udfordring generations- og ejer-

skifte er, og vil være de kommende år for mindre- og mellemstore virksomheder.3 

 

Planlægningen af et ejerskifte er oftest en stor udfordring for ejerledere, og mange af ejerne får ikke 

planlagt generationsskifte i god tid. Planlægningen af generationsskiftet stiller oftest en række 

spørgsmål som kan virke uoverskuelige og krævende, hvorfor det nogle gange, og ofte, ender med 

en udskydelse af processen.  

En række ejerledere blev i 2015 stillet en spørgeskemaundersøgelse, hvor 42% vurderede at der 

ikke var en egnet kandidat i familien til at overtage virksomheden. Modsat vurderede hele 23% at 

der i høj grad var en i familien der var egnet til at overtage virksomheden. Derfor kan det klarlægges 

at den manglende planlægning oftest ikke skyldes usikkerhed omkring familiens egnethed til at 

videreføre virksomheden, men mere et tidsaspekt.4 

 

Et generationsskifte er generelt set ret komplekst, og der skal tages højde for en række ting, såsom 

overdrager -og erhververs ønsker, og ikke mindst de forskellige skattemæssige konstruktioner som 

kan anvendes i de forskellige situationer. Et generationsskifte er ikke lig med at virksomheden blot 

fortsætter som hidtil. Det kræver mindst lige så meget, at den næste generation interagerer, er 

velforberedt og at der er enighed om både hensigt, formål og strategi. Derfor er der oftest tale om 

at starte tidligt, om ikke andet i god tid, da det derved også giver bedre mulighed for at opretholde 

virksomhedens værdier og visioner, samt oplæring i driften af virksomheden desto længere proces-

sen er. Når ejeren har gjort de nødvendige overvejelser og har fået sin virksomhed værdiansat, er 

det vigtigt at finde en model som passer til netop dette generationsskifte, hvor der både tages 

hensyn til de bløde og hårde værdier af generationsskiftet.5 

 

Afhandlingen vil tage afsæt i et familieejet ejendomsinvesteringsselskab som står overfor et gene-

rationsskifte indenfor nær fremtid, som præsenteres nedenfor. 

 

 
3 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2015) 
4 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2016) 
5 (Kirk Larsen og Ascanius, 2018) 
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3.2 Introduktion til koncernen 
Koncernen består af holdingselskabet CHL Holding ApS samt driftsselskabet Løgstrup Ejendomme 
ApS, som der fokuseres på i afhandlingen, hvor regnskabsåret er i koncernen, er fra 1.1. - 31.12. 

Holdingselskabet CHL Holding ApS (bilag 16) har investeringsejendomme for t.kr. 2.500, samt kapi-

talandele indregnet til indre værdi på t.kr. 25.420. Egenkapitalen udgør t.kr. 45.297, hvor årets re-

sultat udgør t.kr. 1.725 efter skat. 

Driftsselskabet Løgstrup Ejendomme ApS (bilag 27) eneste aktivitet er udlejning af fast ejendom, 

hvor investeringsejendomme næsten udelukkende udgør hele aktivsiden, på t.kr. 71.841. Her er 

egenkapitalen t.kr. 25.266, samt prioritetsgæld på t.kr. 28.921. Årets resultat udgør t.kr. 1.248 efter 

skat i 2020. Ejendommene som benyttes til udlejning, består primært af lejligheder, parcelhuse og 

rækkehuse som næsten udelukkende udlejes til privatpersoner (samt et par erhvervslokaler i en 

enkelt af ejendommene). Virksomheden er ejerledet af Christian, og det er udelukkende ham, samt 

en bogholder som sammen administrerer og driver selskaberne på nuværende tidspunkt. 

 

Desuden ejes 50% (hvoraf Christians bror Lars ejer den anden halvdel) af den associerede virk- 

somhed Udlejningsejendommen Lærkevej 26, Helsingør I/S privat, som er deres mors rækkehus. 

Herudover ejes 50% af den associerede virksomhed Udlejningsejendommen Ægirsvej 1, Helsingør 
I/S ligeledes privat, hvor de restende 50% ejes af CHL Holding ApS. Sidstnævnte ejendom var Lars 

og Christians første ejendom, som de købte for den sum penge de arvede af deres far da han gik 

bort i deres teenageår. Sidenhen har Christian købt Lars ud af virksomheden, og har netop besluttet 

at sælge ejendommen ind i koncernen. Der afgrænses senere fra disse to I/S’er, men præsenteres 

blot for at få en forståelse for koncernen som helhed. 

 

 
Figur 1: Koncerndiagram af Løgstrup Ejendomme ApS 8 

 
6 Se bilag 1 for regnskabstallene 2020 
7 Se bilag 2 for regnskabstallene 2020 
8 Egen tilvirkning 
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3.3 Introduktion til familien 
Familien står overfor et generationsskifte inden for nær fremtid hvor planlægning og drøftelser om-

kring generationsskiftet så småt er påbegyndt. Jeg har valgt at skrive om min fars ejendomsinveste-

ringsselskab, da det giver stor værdi for mig samt for min familie. Det interesserer og motiverer mig 

at skrive om selskabet, da det er en realitet og noget som ligeledes er aktuelt i familien. Familiekon-

struktionen består af far Christian Løgstrup på 55 år, mor Rikke som er 49 år, samt deres tre børn; 

jeg selv Kathrine (26 år), lillebror Carl-Emil (23 år) og lillesøster Josefine (17 år). 

 

Christian som i dag er 55 år, ønsker at starte generationsskiftet nu da han mener at der skal være 

tale om rettidig omhu. Det er et stort ønske at virksomheden drives videre i familien, hvorfor han 

ønsker at starte processen snarest muligt. Christian ser det som en mulighed for børnene for at få 

et større indblik i driften af virksomheden jo længere tid de er en del af den - og er af den overbe-

visning om at, jo før jo bedre. Ønsket om at påbegynde planlægningen af generationsskiftet bunder 

til dels også i at Christian selv mistede sin far i en ung alder, og mener derfor ikke at man kan starte 

for tidligt. 
 

Christian har været ejendomsmægler hele sit voksne liv og har derfor også en god forståelse for 

markedet, branchen og ikke mindst ejendomme. Efter Christians mening er aktiverne i form af 

grunde og mursten en inflationssikker investering. I og med aktivernes værdi har haft stigende 

tendenser gennem årene, vurderer han at det er bedre at starte generationsskiftet nu, hvor ejen-

dommene formentlig er af lavere værdi end fx om 10 år. Christian mener at hvis man venter med at 

foretage generationsskiftet vil det blive dyrere for børnene at blive en del af familievirksomheden 

på sigt, og derfor giver det mening for ham at begynde overdragelsen af virksomheden løbende, da 

der derved vil der være mindre gæld til beskatning når virksomheden mere eller mindre ejes fuldt 

ud af børnene. For Christian er der også et politisk aspekt i det, da han forventer at ”… en rød  
regering vil formentlig trække flere skatter ned over ejendomsselskaber end en blå regering vil”. 
 

Den ældre generation ønsker at processen skal være så håndterbar som mulig i hverdagen, og at 

virksomheden overdrages helt, indenfor de næste 10 år. Ligeledes at det skal have så få økonomiske 

konsekvenser som muligt for børnene på nuværende tidspunkt - hvorfor finansieringsaspektet er 

mindst lige så relevant et emne, for både den yngre -og ældre generation.9 

 

 

 

 
9 Interview med Christian Løgstrup 
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3.4 Problemfelt 
Det vurderes væsentligt både at undersøge de bløde værdier, mulige omstruktureringsmodeller, 

samt de skatte- og finansieringsmæssige forhold og konstruktioner som kan benyttes for et optimalt 

generationsskifte af det familieejede ejendomsinvesteringsselskab. Problemformuleringen vil der-

for være som følger: 

 

3.4.1 Problemformulering 
Hvilke overvejelser bør foretages i relation til det kommende generationsskifte af ejendoms- 
investeringsselskabet, samt hvilken løsning vil være de mest optimale for både overdrager og 
erhververe? 
 

3.4.2 Undersøgelsesspørgsmål 
• Hvilke overvejelser bør foretages i forbindelse med et generationsskifte til børnene med 

hensyn til de bløde værdier? 

• Hvilke skatte- og finansieringsmæssige overvejelser bør foretages i forbindelse med genera-

tionsskiftet, herunder hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at strukturere koncernen? 

• Hvilken generationsskiftemodel vil være den bedste for begge generationer? 

 

3.5 Problemafgrænsning 
Ovenstående problemformulering vil benyttes for at behandle generationsskiftet, inden for et ellers 

bredt skattemæssigt område. For at højne informationsniveauet omkring den centrale problemfor-

mulering, er afgrænses afhandlingen således: 

 

Afhandlingen vil rette sig mod generationsskifte indenfor nær familie, da det er målet og ønsket for 

begge generationer, hvorfor der afgrænses fra salg til tredjemand. Den konkrete virksomhed hvor 

der skal ske et generationsskifte er et ejendomsinvesteringsselskab, hvorfor der afgrænses fra  

almindelige rådgivnings- og produktionsvirksomheder, grundet virksomhedens primære aktivitet er 

udlejning. Afhandlingen tager udgangspunkt i et generationsskifte i levende live, hvorfor der af-

grænses fra generationsskifte af dødsboer. 

 

Der fokuseres på et generationsskifte af selskaber, og afhandlingen afgrænses derved fra typer af 

generationsskiftemodeller der vedrører personlige virksomheder, herunder løbende overdragelse 

samt virksomhedsomdannelse af denne type. 

 

Den ældre generation ønsker at alle 3 børn skal stilles lige, nu og i fremtiden. Det er et ønske at 

virksomheden fremadrettet enten skal ejes af alle tre børn samlet, eller at der sker en lige opdeling 

af selskabet. Forældrene vurderer ligeledes at det vil være svært at dele virksomheden ligeligt op 

mellem børnene, både med hensyn til de forskellige ejendommes karakter og værdi, samt den 
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forventede fremtidige indtjening. Derved ønsker familien at få præsenteret de modeller som 

vurderes at give mening for dem som familie og som vil gavne begge parter mest. 

Forældrenes største ønske er at undgå konflikter, uoverensstemmelser eller uenigheder imellem 

børnene, hvorfor der vil være et stort fokus på de bløde værdier. Endvidere vil det søges belyst 

hvorledes den skatte- og finansieringsmæssige del af generationsskiftet bør og kan foretages, samt 

hvordan koncernen kan struktureres mest gavnligt for både den yngre- samt ældre generation - for 

at nå frem til den endelige generationsskiftemodel. 

 

Der fokuseres udelukkende på generationsskifte af CHL Holding ApS samt driftsselskabet Løgstrup 

Ejendomme ApS i forbindelse med besvarelse af problemformuleringen, hvorfor der afgrænses fuld-

stændigt fra de to I/S’er som også er koncernforbundne hermed. 

 

Der foretages endvidere ikke en værdiansættelse af koncernen i denne opgave, da det vurderes ikke 

at give værdi for behandlingen af den præsenterede problemformulering. Det forudsættes at alle 

poster i regnskabet er indregnet til dagsværdi, hvorfor egenkapitalen er et udtryk for markeds- 

værdien af selskaberne, som derfor vil benyttes til beregning af de forskellige modeller. 

I denne forbindelse er der ikke taget hensyn til virksomhedens forventelige resultater i fremtiden, 

hvorfor det vurderes at afhandlingen vil eksemplificeres bedre ved brug af de nuværende værdier, 

fremfor budgetterede værdier. 

 

Ved generationsskifter til familie (ift. en ekstern køber) bestemmes prisen typisk ud fra hvilken 

’mindstepris’ skattemyndighederne kræver, og formålet med løsningen af problemformuleringen 

og dens undersøgelsesspørgsmål er netop dette, og ligeledes hvordan man kan opnå den størst 

mulige skattebesparelse. 

 

Der vil ikke fokuseres på bl.a. fusion, succession og tilførsel af aktiver, da der er tale om en finansiel 

virksomhed jf. pengetanksbegrebet, hvor størstedelen af indtægterne består af passiv kapital- 

indkomst. Der vil redegøres for aktieombytning og spaltning som de to primære omstrukturerings-

modeller som kan være relevante for denne type virksomhed. Ligeledes vil der ved finansieringen 

redegøres for brug af A/B-modellen og andre finansieringsmetoder som gældsbreve, anfordrings-

lån, gave, banklån og selvfinansiering der kan have relevans for familien. 

 

Gennem afhandlingen vil det tydeliggøres hvordan generationsskiftet kan udformes, og slutteligt vil 

de relevante modeller sammenlignes ud fra de ønsker og målsætninger familien har til det kom-

mende generationsskifte, samt hvordan denne model vil gavne processen. 

 

Endvidere er indsamling af data til brug for afhandlingen afsluttet den 1. december 2021, hvorfor 

afgørelser, domme, lovforslag og -ændringer efter denne dato ikke vil medtages i afhandlingen. 
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3.6 Metode og teori 

3.6.1 Model og metodevalg 
Afhandlingen vil både have en juridisk metodisk tilgang som vil blive understøttet af en komparativ 

indgangsvinkel til opgaveløsning. Den videnskabsteoretiske tilgang til afhandlingen tager udgangs-

punkt i den retsdogmatiske metode, som har til opgave at beskrive, fortolke og systematisere den 

gældende retstilstand. Der vil i afhandlingen identificeres og beskrives retskilder som har relevans, 

eller som forekommer relevante ved et typisk generationsskifte af denne type virksomhed. 

 

Metoden og afhandlingens problemfelt tager afsæt i koncernen, hvor disse jf. ovenstående har til 

hensigt at systematisere, beskrive, analysere og fortolke gældende ret, for at beskrive retstilstanden 

som den er gældende indenfor generationsskifter, i kombination med familiens ønsker og mål for 

generationsskiftet. 

Lovteksten og retskilder vil indgå i en juridisk argumentation, hvor gunstige og ugunstige forhold 

ved de forskellige dispositioner for de enkelte valg præsenteres. Herunder vil der benyttes juridiske 

vejledninger, direktiver og artikler til understøttelse af lovtekster samt fortolkningen heraf. Ligele-

des vil der benyttes afgørelser fra Højesteret, som vil forelægge retspraksis og den måde lovteksten 

benyttes og forstås af domstolene og derved benyttes i praksis. 

 

Det traditionelle retskildebegreb anvendes for at fastlægge begrebet gældende ret, som omfatter 

retskildegrupper som anvendes i en prioriteret rækkefølge. Loven er den primære og helt afgørende 

retskilde, hvor det også er tydeligt at hvis der findes en klar lovbestemmelse som afgør et rets-

spørgsmål må alt andet vige. Herefter er lovens ordlyd næsten lige så vigtig, hvor ordlyden netop 

kan benyttes som et led i en argumentation, eller i forbindelse hermed. Det er næsten altid muligt 

at indlægge forskellige forståelser i en terminologi, som loven har anvendt, da der kan være forskel-

lige nuancer af hvordan et ord naturligvis forstås. Derfor er der en zone man bevæger sig indenfor i 

denne henseende. Hvorfor fortolkningsvanskeligheder derfor belyses ud fra motiver, retspraksis, 

sædvane og forholdets natur. 

Herudover er der i dansk lovgivning et hierarki som følger; grundloven, almindelige love, bekendt-

gørelser, cirkulærer og til sidst vejledninger. Her bruges den juridiske vejledning til forståelse af 

lovtekster, og et udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse heraf.10 

 

Der foreligger derfor en række muligheder for at minimere den skatte- og afgiftsmæssige byrde, 

herunder muligheder for omstruktureringer af virksomheden, hvor der ved hjælp af lovarbejder vil 

redegøres for disse. Ved de forskellige finansieringsmuligheder vil der fokuseres på praksis, da 

modellerne oftest bygger herpå. Anden litteratur benyttes også gennem afhandlingen, hvor disse 

bidrager til en bred forståelse af området - selvom disse ikke har retsværdi. 

 
10 (Eyben, 1991) 
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3.6.2 Respondentgruppe 
Afhandlingens respondentgruppe er primært familien Løgstrup og lignende virksomheder der står 

overfor samme udfordringer. Det er et relevant emne for hele familien, hvor de overvejelser der 

beskrives i løbet af afhandlingen, er reelle overvejelser i perioden hvor afhandlingen skrives. 

Derudover er det hensigten at andre studerende, regnskabsfolk og revisorer skal kunne finde denne 

afhandling behjælpelig, indenfor lignende problemstillinger. 

 

For at opnå det fulde udbytte af afhandlingen, forudsættes det endvidere at man har en vis forstå-

else indenfor afhandlingens hovedområder. 

 

3.6.3 Dataindsamling 
For at besvare problemfeltet tages der brug i allerede eksisterende data, hvorfor der både er brug 

af kvantitative -og kvalitative sekundære data. De anvendte kilder i afhandlingen, vurderes at give 

en høj grad af pålidelighed og validitet, da dette er med til at sikre overensstemmelse mellem de 

teoretiske begreber og empiriske variabler, hvorfor dataene vurderes gyldige, tilstrækkelige og 

relevante. 

Dertil vil selskabet som afhandlingen tager afsæt i, illustrere den praktiske tilgang og anvendelse af 

lovgivning og afgørelser, lærebøger samt vejledninger, som benyttes både i teori og praksis. 

 

3.6.4  Kildekritik 
I afhandlingen gøres brug af flere forskellige kilder. Den primære kilde udgør lovgivningen og dets 

tilhørende litteratur, som også inkluderer lovforslag. Derudover anvendes også pensum gennem-

gået på cand.merc.aud.-studiet, samt øvrige udgivelser, publikationer og tidsskrifter. 

 

Publikationer og artikler fra advokat- og revisionshuse benyttes også, men hvor en kritisk tilgang 

hertil er essentiel, da disse oftest bærer præg af subjektive holdninger. 

Lærebøger, lovgivning, afgørelser og vejledninger benyttes til at beskrive og underbygge den teori 

der redegøres for i afhandlingen, hvor disse ikke forventes at være af usaglig karakter. Det vurderes 

at disse kilder er valide og af den grund forekommer det ikke nødvendigt at have en kritisk tilgang 

til disse. 

 

Da der er tale om min egen familie, er der en vis risiko for at opgaven kan bære præg af en forud-

indtaget holdning, men hvor der søges objektivisering af selskabet så meget som muligt. 
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3.7 Afhandlingsstruktur 
Afhandlingen er opbygget som illustreret på figur 2 nedenfor. Det første og indledende afsnit inde-

holder selve indledningen samt koncernen og familien som generationsskiftet tager afsæt i, som 

leder os videre til problemfeltet, afgrænsningen og afhandlingens metodeafsnit. 

 
Figur 2: Oversigt over afhandlingsstrukturen 

 

Herefter præsenteres de indledende overvejelser ved et generationsskifte, herunder hvilke overve-

jelser begge generationer med fordel kan gøre sig tidligt i processen, samt hvordan de bløde værdier 

kan have indflydelse på selve generationsskiftet, nu og i fremtiden. 

 

Fremefter præsenteres omstruktureringsmodeller, samt strukturerings- og finansieringsmæssige 

metoder hvorpå generationsskiftet kan udformes og som kan gavne generationsskiftet. 

 

Mod slutningen af afhandlingen præsenteres de generelle ønsker, forventninger og målsætninger 

for begge parter i generationsskifteprocessen (på nuværende tidspunkt). Herefter analyseres fire 

forskellige modeller som kan have relevans for familiens kommende generationsskifte, hvorefter 

den mest optimale model udvælges på baggrund af parternes fælles ønsker, hvor det konkluderes 

hvorledes denne kan fremme generationsskiftet. 

 

3.8 Forkortelser af love 
I afhandlingen benyttes følgende forkortelser af lovene, som oplistet nedenfor. 

 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

BAL Boafgiftsloven 

BGL Bo- og gaveafgiftsloven 

FUSL Fusionsskatteloven 

SEL  Selskabsloven 

SL Statsskatteloven 

SSL Selskabsskatteloven  
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4. Indledende overvejelser ved et generationsskifte samt de bløde værdier 
Oftest har ejeren travlt med at drive virksomheden, og planlægningen af generationsskiftet har en 

tendens til blandt ejerledede virksomheder, at blive udskudt og oftest forsømt i perioder. Hvilket 

også betyder at planlægningen af generationsskiftet oftest finder sted, ret kort tid forinden selve 

overdragelsen. Det er vigtigt at begynde planlægningen i så god tid som muligt, da det er tydeligt at 

de virksomheder som allerede har en plan for generationsskiftet, klarer sig væsentlig bedre end 

virksomheder der endnu ikke har (især hvis uønskede og uventede begivenheder skulle opstå). 

Der kan være mange følelser forbundet med at eje og drive en virksomhed, og disse bliver typisk 

udfordret i forbindelse med et generationsskifte, hvorfor ejeren er nødsaget til at skulle forholde 

sig til at afgive ejerskabet før eller siden. Det er derfor vigtigt at man designer ejerskiftet som det er 

bedst for ejeren, også selvom det kan betyde at man skal gå på kompromis med nogle af forholdene. 

Det kan være godt at overveje alle aspekter tidligt i processen, således at disse ikke først drøftes og 

tages stilling til når generationsskiftet faktisk sker således at der ikke sker forhastede beslutninger 

og for at undgå misforståelser, og så processen kan leve op til ejerens håb og forventninger. 

 

At foretage et generationsskifte i en virksomhed kræver vilje og omtanke fra begge generationer. 

Det er lige så vigtigt at den yngre generation klædes godt på til at overtage virksomheden, som den 

ældre skal forberedes på afståelsen, da det ellers kan have konsekvenser for relationerne samt 

økonomiske konsekvenser for virksomhedens vækst og fremtidige resultater. Relationerne kan blive 

påvirket hvis der opstår konflikter mellem parterne, fx på baggrund af forskellige holdninger, per-

sonligheder, familieforhold eller meninger om fx hvorledes selskabet skal drives rent strategisk. 

Konflikter kan have en markant påvirkning på selskabet og relationerne, men løses desværre ofte 

ved at en eller flere forlader virksomhedens ledelse samt ejerskabet.11 

 

I et studie (i 2016) blev der foretaget en undersøgelse af 3.727 ejerledere omkring deres efterføl-

gere. Lidt over halvdelen af de spurgte (2.019 ejere) havde en klar ide om hvem deres efterfølger 

ville være. Ud af disse som allerede havde udpeget en efterfølger, var svarene fordelt på; et medlem 
af virksomhedens nuværende ledelse (31%), en person uden for virksomheden og ejerkredsen (23%), 

en person i ejerkredsen (20%) og en nuværende medarbejder fra virksomheden (14%) hvor de reste-

rende 12% fordeler sig på tre andre svarmuligheder. 

Der er i studiet stor variation i svarene om hvad efterfølgerens relation og tilhørsforhold er til virk-

somheden, hvilket skyldes at der oftest (hele 71%) er tale om et generationsskifte indenfor nær 

familie, som forklarer den store variation i de forskellige erhvervsmæssige baggrunde.12 

 

 
11 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2018) 
12 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2016, s. 39-41) 
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4.1 Generelle overvejelser som overdrager 
Overdrager bør ved planlægningen af generationsskiftet overveje sine egne forventninger til pro-

cessen samt ønsker og behov til fremtiden. Overdrager skal selvfølgelig finde den rette til at drive 

virksomheden videre, og det er derfor vigtigt at overveje om erhververne har evnerne til at overtage 

driften af virksomheden på sigt. Det er altid en god idé at sætte den næste generation i stilling, og 

at sørge for at erhververne arbejder i virksomheden i nogle år forinden selve skiftet.13 Det er også 

vigtigt at overveje om erhververne er parate til at matche virksomhedens livscyklus, og om der er 

en eller flere naturlige erhververe.14 

Hvis man ser på direktørskifter, klarer udefrakommende erhververe sig oftest bedre end hvis gene-

rationsskiftet sker indenfor familien.15 Det er derfor vigtigt at erhververens kompetencer vurderes 

og om personen er i stand til at drive virksomheden videre. Oftest ved ejeren allerede hvem deres 

efterfølger skal være, og især hvis der er tale om et generationsskifte indenfor familien. Når over-

drager er sikker på at der er interesserede og kvalificerede familiemedlemmer, som er klar til at 

overtage virksomheden, vil det oftest være nemmere for overdrager at planlægge sit exit samt 

lægge en plan.16 

 

Selvom man ikke har en plan endnu, og det kan være svært at beskrive hvad en generationsskifte-

plan indeholder, er der alligevel oftest nogle konkrete aspekter som er relevante. 

I samme undersøgelse som beskrevet i afsnit 4, har de fleste disse elementer som en del af planen; 

hvem der skal være efterfølger, finansielle retningslinjer, hvornår ejerskiftet skal ske og hvad over-

drageren ønsker at foretage sig efter sit exit. Det kan oftest være svært for overdrageren at forestille 

sig et liv uden virksomheden, da det almindeligvis har været heraf at mange relationer og aktiviteter 

er udsprunget. 

 

Et generationsskifte sker typisk i forbindelse med at overdrager vil gå på pension, men det kan være 

svært for overdrageren at stoppe fuldstændig med at arbejde. I samme undersøgelse blev 7.170 

ejere spurgt hvad de ville foretage sig efter overdragelsen af deres virksomhed, hvoraf; 32% ville gå 
på pension, 19% ville fortsætte i virksomheden, 18% ville lave bestyrelsesarbejde, 11% ville rådgive 
andre virksomheder. De resterende 20% ville fx starte ny virksomhed eller købe en anden virk- 
somhed, starte i et lønmodtagerjob, andre ting eller havde slet ikke overvejet det.17 Et generations-

skifte kan ikke gøres fra den ene dag til den anden, uden at det vil have store skattemæssige kon-

sekvenser for både overdrager og erhverver, hvorfor planlægningen heraf er en meget vigtig del. 

 

 
13 (Deloitte, 2017, s. 3) 
14 (Nielsen & Mikkelsen, 2010, s. 14)  
15 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2016, s. 17) 
16 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2016, s. 40-41) 
17 (Bennedsen & Meisner Nielsen, 2016, s. 42-44) 
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4.1.1 Mangel på boliger 
Generelt er der mangel på boliger i Danmark hvor de familieejede ejendomsselskaber er afgørende 

for udviklingen på dette område. Frem mod 2025 skal der årligt bygges 24.000 boliger på landsplan. 

Heraf forventes det at familieejede ejendomsselskaber står for halvdelen af investeringerne i ejen-

domsbranchen, hvoraf 11.500 boliger der forudsagt skal bygges hvert år, er i Midt- og Nordsjælland 

hvor selskabets udlejningsejendomme hovedsagligt er beliggende.18 

Familieejede ejendomsselskaber skaber op mod 60.000 arbejdspladser i ejendomsbranchen. I mod-

sætning til produktions- eller rådgivervirksomheder beskattes ejendomsvirksomheder som passive 

pengetanke når der overdrages til næste generation, som betyder at den del af ejendomsbranchen 

som er ejet af familier, forventes at forsvinde på sigt grundet de høje skatter.19 

 

4.2 Overvejelser som overdrager i familien Løgstrup 
Nogle af de udfordringer som overdrager oplever i forbindelse med et ejerskifte, kan oftest føres 

tilbage til den betydning virksomheden har for ejeren.20 Christian købte selv sin første ejendom for 

penge arvet af sin far, og ejer stadig ejendommen i dag, og har været ejendomsmægler en lang 

årrække. At tale om ejendomme har været helt naturligt ved middagsbordet eller fx på køreture 

hvor den yngre generation oftest har lært noget nyt byggeteknisk. Derfor er det tydeligt ved at have 

et stort kendskab til ejendomme, ejendomshandel og branchen generelt, at det uden tvivl er en del 

af Christians identitet. Det er bestemt Christians værk at have drevet denne virksomhed hele sit 

voksenliv, hvorfor det kan føles som om at han afgiver en del af sig selv, hvorfor det ville være endnu 

mere underligt at skulle overdrage selskabet til en tredjemand. Et af Christians ønsker er netop at 

virksomheden skal drives videre af sine tre børn og at de skal overtage ejendomsselskabet fuldstæn-

digt på sigt - og er for Christian en måde hvorpå han kan overdrage arv til sine børn, uden at det har 

stor økonomisk betydning for børnene, og uden at han selv går på kompromis med egne ønsker. 

 

4.2.1 Christian som ejerleder 
Christian har et behov for at værne om sin virksomhed, og har også et vist behov for at have kontrol 

med denne. Virksomheden er på nogle punkter en del af hvordan Christian ser sig selv, og er stolt 

af at kunne skabe en form for økonomisk sikkerhed for sine børn i fremtiden. Som beskrevet tid-

ligere er ejendomme og de tilhørende grunde sjældent et aktiv der taber meget i værdi (så længe 

der selvfølgelig er efterspørgsel på markedet) hvorfor selskabet formentlig aldrig vil blive 0 kr. værd. 

Christian er endvidere respekteret blandt lejerne, da de synes han er fair mht. husleje osv., som 

giver et godt omdømme lokalt samt hos mulige fremtidige lejere. Endvidere ønsker Christian fortsat 

at blive set som et forbillede af sine børn, kolleger og venner. 

 
18 (EjendomDanmark, 2021, s. 1) 
19 (EjendomDanmark, 2021) 
20 (Korsager, 2019, s. 9) 
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I og med der er tale om en ejerledet virksomhed (som familievirksomheder almindeligvis er) er der 

ofte kort fra beslutning til handling. Det betyder bl.a. at virksomheden er særligt beslutningsdygtig 

sammenlignet med virksomheder hvor der er en ekstern ledelse, hvilket også vil være en klar styrke 

hos familien.21  

 

Generationsskiftet er ofte forbundet med en uvished om overdragers rolle i fremtiden, på baggrund 

af tilknytningen hertil. Processerne kan virke mere håndgribelige og hvis man deler generationsskif-

tet, og slutmålet op i delmål, da det eller kan virke abstrakt og mindre realiserbart. 

 

4.2.1.1 Ejerlederkvadranten 
Et relevant værktøj til at vurdere hvordan virksomheder ledes, er ejerlederkvadranten jf. figur 3 

nedenfor. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer generationsskiftet, vil det være påvirket af ejer-

lederen på mange punkter, da selskabets opbygning bunder i ejerlederens identifikation og behov 

for kontrol med virksomheden. Ejerlederkvadranten er udviklet for at forstå ejerlederens tilknytning 

til virksomheden ud fra to parametre: kontrolbehov og identifikation. 

 

I kvadranten er der til højre for midten det høje kontrolbehov, hvor ejerlederen øverst identificerer 

sig meget med virksomheden, og nederst ikke identificerer sig hermed. Hvor til venstre for midten 

er kontrolbehovet lavt, hvor ejerlederen øverst identificerer sig meget med virksomheden og ne-

derst ikke identificerer sig med denne.22 

 

Christian vurderes at være i øverste venstre kva-

drant, hvor identifikationen med virksomheden er 

højt, men hvor han ikke har et stort behov for kontrol 

med virksomheden, hvilket hænger godt sammen 

med bogholderifunktionen. 

 

Christians placering bunder bl.a. i at driften af virk-

somheden er en bibeskæftigelse ved siden af sit 

arbejde, og fungerer for ham mere som formuefor-

valtning og investering. 
   
   
                                                          Figur 3: Ejerlederkvadranten 23 

 
21 (Korsager, 2019, s. 21) 
22 (Korsager, 2019, s. 22-34) 
23 Egen tilvirkning 
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Christian kan leve af aktiviteten i de to selskaber, samtidig med at det ikke tager al hans tid, da han 

i gennemsnit bruger fem timer om ugen på driften heraf. Christian har opbygget virksomheden 

over mange år, ved siden af sit hverv som ejendomsmægler for at sikre sig selv en god pension, og 

for at opnå et afkast af de investeringer han har gjort i ejendomme. Det er derfor et stort ønske 

for Christian, at virksomhedens vision, værdier og kultur bibeholdes gennem generationsskiftet. 

Da Christian identificerer sig meget med virksomheden, er det godt at starte med at planlægge ge-

nerationsskiftet således at dette fortsættes, hvor identifikationen med virksomheden bør fasthol-

des i hele processen, indtil Christian bliver tryg ved at børnene løbende overtager mere og mere. 

 

Det er altid en fordel at ejerlederen forestår den del af virksomhedens drift som interesserer ham 

mest, som han er god til og som driver ham - og det er vigtigt at dette ikke går tabt undervejs i 

processen.24 Til at starte med vil det give mest mening at fokusere på den del af generationsskiftet 

som har med afgivelse af kontrol at gøre, da han ligger lavt på dette parameter og det formodentligt 

vil være ”lettere” af denne grund.25 Imidlertid vil identifikationen med virksomheden heller ikke 

forsvinde med det samme, da der som bekendt er tale om et glidende generationsskifte. 

 

4.3 Generelle overvejelser som erhververe af en virksomhed 
Der er ligeledes hensyn der skal tages til den yngre generation. De skal bl.a. føle at de har kompe-

tencerne til at kunne drive virksomheden tilfredsstillende videre i den ældres fodspor. Den ældre 

generation kan og bør også vurdere om den yngre generation besidder de rette kompetencer til at 

videreføre virksomheden, da det nogle gange kan det være nødvendigt med en ekstern, uafhængig 

og måske mere kompetent ledelse. 

Ved overdragelse til nærtstående i form af familie, vil der opnås et større og bedre kendskab til 

virksomheden, end en ekstern erhverver formentlig vil have. Ligeledes er relationerne mellem over-

drager og erhververe typisk også stærkere mellem nærtstående parter, som giver et godt udgangs-

punkt for generationsskifteprocessen. 

 

Den yngre generation bør enten tilegne sig, eller allerede have den fornødne uddannelse og know-

how til at kunne drive virksomheden videre - hvorfor det oftest er en god idé at starte generations-

skiftet i god tid. Derfor kan den yngre generation ved et glidende generationsskifte, nå at opbygge 

disse færdigheder i fællesskab med den ældre. Således kan man også undgår at ansætte medarbej-

dere til at afdække de områder som den yngre generation endnu ikke har viden omkring, og derved 

holde alle processer og områder indenfor familien - så generationsskiftet i højere grad kan fuldføres 

succesfuldt. 

 
24 (Korsager, 2019, s. 25-29) 
25 (Korsager, 2019, s. 38) 
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Det tidsmæssige aspekt, i form af hvornår generationsskiftet forløber, har også betydning for bør-

nene da det forinden kan være rart at få et indblik i hvad drift af selskabet vil betyde i deres hverdag. 

 

Endvidere er det vigtigt for den yngre generation at virksomheden kan drives videre uden at der 

stiftes en privat gæld som virker uoverskuelig. 

 

4.3.1 Overvejelser som erhververe i familien Løgstrup 
På nuværende tidspunkt er der ingen af børnene der arbejder i virksomheden, som både kan være 

en fordel og en ulempe. Der er overvejelser at gøre i denne forbindelse, da forventninger og hold-

ninger generelt er, og vil være forskellige mellem børnene. Hvis en af børnene arbejdede i virksom-

heden, ville denne formentlig have en anden indgangsvinkel til tingene. Som bør være med i over-

vejelserne, da selskabet måske på lang sigt skal ejes samlet af børnene. Den ældste arbejder som 

revisor, den mellemste som ejendomsmæglertrainee og den yngste ønsker at være i filmbranchen. 

Da børnene er meget forskellige på både personlighed, kompetencer, holdninger samt meninger 

kan dette være elementer der kan skabe konflikter - som den ældre generation har fremhævet ikke 

ønskes, både mht. drift eller søskendeforhold. 

 

Til trods for børnenes forskellige alder, interesser og personligheder har børnene alle en interesse 

for ejendomsbranchen generelt, dog med en forskellig forståelse heraf, som både kan gavne eller 

være en ulempe. Børnene kan godt se sig selv drive virksomheden videre sammen som en familie-

ejet virksomhed og ser det som en stor ting at få lov hertil, men frygter også for deres fælles relation. 

Som følge af de to ældres interesser for revision og ejendomshandel, er det nok primært disse som 

synes dette er interessant på nuværende tidspunkt, også qua deres alder. Det interesserer også den 

yngste (men måske ikke på samme niveau) eller i hvert fald på en anden måde, på nuværende tids-

punkt. Hvilket også er en god grund til at det for erhververne også er fornuftigt at generationsskiftet 

foretages som et glidende generationsskifte, således at alle parter kan vænne sig til den nye og 

måske anderledes tilværelse og situation. 

 

4.4 Generelle overvejelser vedrørende finansieringen af generationsskiftet for både over-
drager og erhververe 

Som tidligere beskrevet ønsker Christian ikke at den yngre generation skal gældsætte sig betydeligt 

allerede, hvorfor han finder det essentielt at finde en -eller flere finansieringsmetoder som kan til-

godese begge parters forventninger, behov og muligheder i forbindelse med generationsskiftet. Det 

giver god mening at foretage generationsskiftet allerede og forinden aktiverne gennemgår forven-

tede værdistigninger. En forventning om fremtidige værdistigninger på ejendomme vil være baseret 

på en ændring i fx konjunkturer eller lovgivning, som endnu ikke er fastlagt og derved ikke kan for-

udses. Hvis der generationsskiftes efter en eventuel værdistigning, medfører dette at der skal beta-

les realisationsskat for den ældre generation og at den yngre generation derfor vil skulle stille med 
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mere likviditet. Derfor vil det være fordelagtigt at gennemføre generationsskiftet forinden en for-

modning herom, da dette vil påvirke negativt i en generationsskifteproces. 

 

Christian ønsker at gå på pension indenfor de næste 10 til 15 år, hvilket har betydning for det sam-

lede generationsskifte, samt den metode der benyttes til finansiering heraf. Det har desuden betyd-

ning for kapitalberedskabet hos den yngre generation, ligeledes den ældre generations kapitalbe-

hov og hvordan virksomheden opretholdes fremover. 

 

Der er selvfølgelig en del skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved et generationsskifte. Endvi-

dere er den yngre generation ikke likviditetsstærk på nuværende tidspunkt, hvorfor er der større 

chance for at generationsskiftet vil kunne gennemføres succesfuldt, desto mindre likviditet den 

yngre generation vil skulle rejse. De skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser som opstår ved et ge-

nerationsskifte, virker værdiforringende for virksomheden, og indirekte også for både overdrager 

og erhververe. 

 

4.5 Delkonklusion og overvejelser for familien 
Ved et generationsskifte er det vigtigt at vurdere alle mulige aspekter, herunder de indledende over-

vejelser og bløde værdier for begge parter, da et generationsskifte ikke er en nem proces. Beslut-

ningen om et generationsskifte bliver oftest truffet på et subjektivt grundlag samt på baggrund af 

ønsker og forventninger om hvordan dette skal foregå, hvorfor det kan være en fordel at gennemgå 

alle aspekter forinden, så familien kan danne sig et fuldstændigt billede heraf og påbegynde plan-

lægningen uden der opstår uventede spørgsmål.  

Det vil være en fordel at starte med de områder som omhandler afgivelse af kontrol, da Christian jf. 

ejerlederkvadranten identificerer sig meget med virksomheden og ønsker at værdier og vision bibe-

holdes gennem processen. Ligeledes er det relevant tidligt i processen at vurdere hvorvidt den yngre 

generation besidder de fornødne færdigheder til at drive selskabet videre. 

 

Der er både familiemæssige forhold samt overvejelser vedr. gældsættelse af den yngre generation 

samt fortsat tilværelse hos den ældre, som kan være mindst lige så betydningsfuldt - ligeledes for 

at undgå at generationsskiftet bliver anderledes eller dyrere end ventet, men hvor det vigtigste er 

at undgå konflikter i så vidt muligt omfang. 

  



  Copenhagen Business School 

 21 

5. Omstruktureringsmodeller med relevans for begge parter 
Dette afsnit har til hensigt at give læseren et overblik over hvilke omstruktureringsmodeller og -

muligheder, der er relevante for planlægningen samt udførslen af generationsskiftet. Det vil søges 

tydeliggjort, hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige modeller samt hvordan disse kan 

gavne det kommende generationsskifte. Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i den nu-

værende koncernstruktur, for at optimere planlægningen og derved få det bedst mulige udbytte af 

processen. Der er mange muligheder og kombinationsmuligheder ved et generationsskifte, hvorfor 

overvejelser vedr. omstrukturering vil være helt almindelige, men også nødvendige. Modellerne kan 

også være med til hvordan de skatte- og afgiftsmæssige forhold kan holdes så lave som muligt, så-

ledes at generationsskiftet både er optimalt for den yngre -og ældre generation. 

 

Da virksomheden er klassificeret som en pengetank, vil der ikke fokuseres på modeller hvor en af 

hovedforudsætningerne for modellen, er at virksomheden ikke er dette. Det ville kræve spaltning 

af selskabet, anskaffelse af aktiv kapital (ved kapitaltilførsel), aktieombytning eller fusion med et 

aktivt selskab for at få overvægt af aktiv kapitalanbringelse, som ikke er et ønske fra familiens side. 

 

Der findes generelt ikke standardløsninger vedr. omstrukturering af et selskab, men der er visse 

standardovervejelser som er værd at gennemgå for at strukturere planlægningen bedst muligt. Det 

er almindeligt at anvende omstruktureringsmodeller som en del af forberedelserne til et generati-

onsskifte, hvorfor hovedfokus i denne afhandling vil være på aktieombytning og spaltning, herunder 

holdingkravet, anmeldelsesvilkår og apportindskud og hvordan disse kan være gavnlige for genera-

tionsskiftet. Det vil endvidere uddybes hvilke betingelser der er, for at kunne anvende modellerne i 

henhold til gældende lovgivning herom. 

 

5.1 Aktieombytning som omstruktureringsmodel 

5.1.1 Generelt om aktieombytning 
Aktieombytning er defineret ved at aktier i det erhvervede selskab ombyttes med aktier i det er-
hvervende selskab. Jf. ABL § 36 er en af betingelserne er bl.a. at det erhvervende selskab får flertallet 

af stemmerne i det erhvervede selskab. Aktieombytning indebærer at en eller flere aktionærer eller 

anpartshavere ombytter aktier i datterselskabet, med aktier i et andet selskab (typisk med holding-

selskabet).  

Aktieombytningen kaldes også for uegentlig fusion, da der som ved fusion sker en overdragelse af 

kontrollen over selskabet - men dog foruden sammensmeltning med det overtagne selskab.26 

 
26 (Skattestyrelsen, 2021) 
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Figur 4: Illustration af aktieombytning, etablering af et mellemholdingselskab 27 

Aktieombytning er ikke i sig selv en generationsskiftemodel, men kan være en del af planlægningen 

til et kommende generationsskifte, fx ved at lette finansieringen i forbindelse med et glidende ge-

nerationsskifte eller være med til at opfylde betingelserne for aktiv -og passiv kapitalanbringelse.28 

Ved aktieombytning overfører den udtrædende ejer aktier beliggende i fx driftsselskabet til holding-

selskabet, som er muligt at gøre skattefrit såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Herefter vil det 

også være muligt at udlodde fri egenkapital til holdingselskabet og derved være nemmere at finan-

siere et køb for evt. nye aktionærer eller anpartshavere. Driftsselskabet vil derfor også være lavere 

kapitaliseret, og det vil være en klar fordel for den udtrædende ejer at udbytte og salgssum kommer 

til at ligge i holdingselskabet, frem for at skulle beskattes af dette i den personlige aktieindkomst. 

Finansiering heraf vil derved også blive mindre omkostningstung end ved et almindeligt salg af ak-

tier. Skattefritagelse forudsætter at holdingselskabet opretholder aktiebesiddelsen i datterselska-

bet i efterfølgende tre år (holdingkravet, jf. afsnit 5.1.8), eller at der er givet tilladelse hertil, med 

standardvilkår, om en treårig anmeldelsesperiode. Derfor giver det heller ikke mening at foretage 

aktieombytning kort tid før selve generationsskiftet, og bør foretages i god tid forud for det egent-

lige generationsskifte. Det kan ligeledes være en fordel at foretage aktieombytningen inden den 

konkrete plan for generationsskiftet er tilendebragt, da det især kan være relevant i forbindelse 

med et glidende generationsskifte.29 

 

Det er altså et krav at der er tale om et aktiebytte, når man taler om at omstrukturere ved brug af 

denne model. Det følger af ordet at der skal ske et bytte af aktier, når man overdrager aktier i dette 

selskab mod aktier i et andet selskab. Hvis der overdrages aktier ved delvist vederlag i andet end 

aktier, vil denne del dog anses for at være afstået30. Det er derfor et krav at det indskydende selskab 

alene modtager aktier i det modtagende selskab, eller evt. også en kontant udligningssum. 

 
27 Egen tilvirkning 
28 Hvis man ønsker at virksomheden ikke skal fanges i pengetanksreglerne. 
29 (Serup, 2019, s. 671-672) 
30 Ligesom et salg mod vederlag heller ikke ses som en aktieombytning. 
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Aktieombytning kan endvidere ikke foretages hvis egenkapitalen er negativ, da aktierne vil være 

værdiløse. 

 

Aktionærerne eller anpartshaverne etablerer ved ombytningen et indirekte ejerskab til det oprin-

deligt direkte ejede selskab. Da aktieombytning anses for at være en afståelse af aktier, udløser 

dette efter almindelige regler realisationsbeskatning, på grundlag af værdien af de ombyttede ak-

tier, på tidspunktet for dette. Derved vil holdingselskabet have anskaffet de pågældende aktier til 

denne værdi. Det er dog muligt at gennemføre aktieombytningen som en skattefritaget aktieom-

bytning, således at aktionæren eller anpartshaveren ikke beskattes, men i stedet ombytter sine ak-

tier rent skattemæssigt. Som udgangspunkt er det en betingelse, for at anvende reglerne om skat-

tefri aktieombytning, at Skattestyrelsen har givet tilladelse hertil. Der er også mulighed for at fore-

tage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, som vil gennemgås senere, men det er altid en god 

idé at undersøge om man kan gennemføre omstruktureringen med tilladelse først. 

 

Ligesom andet dansk skattelovgivning er det en grundlæggende forudsætning at aktionærerne eller 

anpartshaverne der ønsker at benytte den danske lovgivning og reglerne herom, er skattepligtige til 

Danmark ved fortjeneste eller tab i forbindelse med afståelsen af aktierne, jf. ABL § 6. 

 

Aktieombytning er en af de modeller som benyttes mest i forbindelse med planlægning af et gene-

rationsskifte, for netop at tilrettelægge den mest optimale holding- og koncernstruktur i denne for-

bindelse.31 

 

5.1.2 Holding- og koncernstruktur 
Ved at foretage en aktieombytning kan man bl.a. opnå en holdingstruktur som tidligere beskrevet. 

Udbytteudlodninger til holdingselskabet giver god mulighed for at opspare kapital fra driftsselska-

bet ved slankning af balancen i driftsselskabet, som derved også opnår en mindre driftsrisiko. Sel-

skabet kan derved fungere som en pengetank eller pensionsopsparing - hvor der kan disponeres 

over fremtidig indtjening og investering. Udover at det ved slankning af driftsselskabet gøres billi-

gere for erhverver at købe aktierne, betyder det også at holdingselskabet skattefrit kan afstå dat-

terselskabsaktier, koncernselskabsaktier og unoterede porteføljeaktier som omfattet af ABL § 4c, jf. 

ABL § 8.32 

 

  

 
31 (Serup, 2019, s. 511-512) 
32 (Serup, 2019, s. 511-512) 
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5.1.3 Betingelser for skattefri aktieombytning 
For at en aktieombytning kan foretages skattefrit, er der nogle betingelser som skal opfyldes. 

Lovgrundlaget om skattefri aktieombytning består af tre forskellige regelsæt som fremgår af ABL § 

36. I ABL § 36, stk. 1 og 2 fremgår det første regelsæt, hvor det erhvervende selskab samt det er-

hvervede selskab skal være omfattet af begrebet ’selskab i en medlemsstat’ i fusionsskattedirektivet 

eller skal være selskaber som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber. Ligeledes skal majori-

tetskravet opfyldes i form af at det erhvervende selskab, enten opnår eller har opnået flertal i stem-

merne i det erhvervede selskab (stemmeflertalsombytning) og dermed kan udskyde realisationsbe-

skatningen. 

I ABL § 36, stk. 3, gælder det andet regelsæt hvor selskaberne ikke er omfattet af begrebet selskab 

i en medlemsstat, men hvor det erhvervende selskab opnår helejerskab af det erhvervede selskab. 

Det tredje regelsæt fremgår af ABL § 36, stk. 6-7, der fastsætter de særlige yderligere vilkår (værns-

regler) for skattefri aktieombytning uden tilladelse.33 

 

Der kan indhentes tilladelse fra Skattestyrelsen vedr. skattefri aktieombytning med henblik på at 

opnå succession, altså kan der både gives tilladelse før og efter ombytningen har fundet sted (med 

og uden tilladelse) jf. afsnit 5.1.6 og 5.1.7. Efter fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 1, litra a, kan 

en aktieombytning tilsidesættes hvis ombytningen har skatteundgåelse og -unddragelse som et af 

de reelle væsentlige hovedformål. Dette følger af fusionsskattedirektivet, som bl.a. danner grundlag 

for ABL § 36. Hvis ikke forholdet er omfattet af skatteundgåelsesklausulen jf. fusionsskattedirekti-

vets art. 11, er dette et retskrav på skattefritagelse. Skatteundgåelsesklausulen indeholder en for-

modningsregel, der giver ret til at antage at der foreligger et formål om skatteundgåelse, hvis trans-

aktionen ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager - hvorfor klausulen indeholder både 

en bevisbyrderegel samt et vurderingskriterium, som forklares nedenfor i de subjektive betingelser. 

Det centrale i skatteundgåelsesklausulen er, at omstruktureringen ikke må være foretaget for at 

gennemføre ubeskattet salg af aktiver eller aktier. Derved kan det undgås at salgsprovenuet kan 

sættes i holdingselskabet uden af være blevet beskattet, indtil aktionæren eller anpartshaveren se-

nere modtager skattepligtigt udbytte eller likvidationsprovenu fra holdingselskabet. Hvis der ikke 

bevises gyldige forretningsmæssige årsager for omstruktureringen, eller at det vurderes at det reelle 

hovedformål med omstruktureringen er skatteundgåelse, kan tilladelse nægtes givet, på baggrund 

af en formodning om skatteundgåelse. Men hvis der ikke er grund til at antage at formålet er skat-

teundgåelse, skal der dog gives tilladelse hertil.  

 

Gyldige forretningsmæssige årsager kan fx være hæftelsesindkapsling, investeringsplaner, genera-

tionsskifte, strukturhensyn og eller adskillelse mellem aktionærer eller anpartshavere. Det skal 

 
33 (Serup, 2019, s. 512) 
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derved også begrundes at der er substans i planerne og at den konkrete omstrukturering bidrager 

til det hævdede og ønskede formål med selve omstruktureringen.34 

Endvidere skal selskaberne være omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat. Begrebet define-

res ud fra art. 3 i direktiv 2009/133/EF og omfatter ethvert selskab som ifølge skattelovgivningen i 

en medlemsstat, anses for at være hjemmehørende i Danmark (i skatteretlig forstand). Endvidere 

skal selskabet være omfattet af en af de former for skat der er nævnt i direktivets artikel 3 litra c, 

eller enhver anden form for skat der træder i stedet for en af de nævnte former for skat. Aktiesel-

skaber og anpartsselskaber opfylder betingelserne for at være selskab i en medlemsstat, som følge 

af at de er skattepligtige jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1., og må ikke anses som en transparent enhed jf. FUSL 

§ 15a, stk. 1, 1. pkt.35 
 

5.1.4 Objektive betingelser for skattefri aktieombytning 
Der skal være et krav om stemmeflertal, hvor moderselskabet skal have stemmemajoriteten både 

formelt og reelt i det erhvervede selskab. Betingelserne om at det erhvervende selskab skal få fler-

tallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt selvom der umiddelbart herefter 

spaltes efter FUSL § 15a, jf. ABL § 36, stk. 2, 2. pkt.36 

 

Endvidere skal aktieombytningen ikke ske med tilbagevirkende kraft, som det fremgår af ABL § 36, 

stk. 4, sidste pkt. Reglen knytter sig alene til anskaffelsestidspunktet for erhvervelse af aktierne og 

ses derfor som ombyttet på aftaledatoen. Ved skattefri aktieombytning koncerninternt (sambeskat-

ning) sker etableringen af koncernforbindelse dog med tilbagevirkende kraft jf. SEL § 31, stk. 5, 6.-

9. pkt.37 

 

5.1.5 Subjektive betingelser for skattefri aktieombytning 
Som følge af at de forretningsmæssige årsager ikke må have 1) skatteundgåelse som hovedformål, 
følger der også en 2) bevisbyrderegel som betyder at det er Skattemyndighederne der har bevisbyr-

den for at dette er tilfældet. Endvidere følger det også af 3) selskabets forhold, hvor Skattestyrelsen 

ligger væsentlig vægt på at den skattefrie omstrukturering tager sit udgangspunkt i selskabets for-

hold, og derved ikke i persons privatøkonomiske interesser. Da der kan være sammenfald mellem 

selskabets og aktionærens eller anpartshaverens erhvervsmæssige interesser, skal der være en kon-

kret beskrivelse ud fra specifikke planer, om hvorledes den skattefrie omstrukturering vil indgå i de 

erhvervsmæssige interesser. 

 

 
34 (Skattestyrelsen, 2021) 
35 (Skattestyrelsen, 2021) 
36 (Skattestyrelsen, 2021) 
37 (Skattestyrelsen, 2021) 
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Skattestyrelsen foretager en konkret vurdering af de individuelle omstændigheder, overvejelser og 

planer som ansøgeren har givet oplysning om. Derved er det ikke nok at komme med en konkret 
forretningsmæssig begrundelse, hvis dispositionen ikke bidrager til opnåelsen af det endelige mål.  

Det kan være en formodning at formålet med ombytningen netop er skatteunddragelse eller  

-undgåelse, hvis ansøger oplyser om at de ombyttede aktier ikke vil blive afhændet i en vis varighed 

(fx tre år) efter ombytningen. 

 

I en situation hvor der er tale om et pengetankselskab, hvor transaktionen kun tjener som erstat-

ning for en skattepligtig likvidation af en passiv virksomhed, kan det formodes at hovedformålet kan 

være skatteundgåelse og -unddragelse. Derfor må det formodes at dette ikke kun er den forret-

ningsmæssige begrundede årsag, fordi selskabet ikke har driftsmæssig aktivitet. Derfor vil tilladelse 

ikke blive givet, hvis Skattestyrelsen ser det som en udskydelse af aktieavancebeskatning.38 

 

Ved vurderingen af, om der kan gives tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning, lægges 

der bl.a. også vægt på om ombytningen vil lette et eventuelt generationsskifte. Hvis det er hensig-

ten at den ældre generation skal på pension indenfor nær fremtid, og selskabet i denne forbindelse 

skal generationsskiftes, skal dette forhold også vurderes - da ombytningen skal tilgodese både sel-

skabets -og aktionærens eller anpartshavrerens interesse. Generationsskifte udgør som udgangs-

punkt en forretningsmæssig begrundelse i fusionsskattelovens forstand. Det kan dog ikke tillægges 

afgørende betydning ved vurderingen af, om tilladelse til skattefri aktieombytning kan gives, jf. præ-

mis 41 og 42 i Leur-Bloem, sag C28/95.39 40 

 

5.1.6 Skattefri aktieombytning med forudgående tilladelse og de skattemæssige konsekvenser 
for modtagende -og erhvervede selskab samt overdrageren 

Skattefri aktieombytning med forudgående tilladelse følger af ABL § 36, stk. 1-3. Indhentelse af til-

ladelse forinden aktieombytning, er hovedsagligt for at undgå de tre års holdingkrav således at ak-

tierne frit kan sælges. I praksis følger der dog typisk et holdingkrav, selvom tilladelse gives. Endvi-

dere følger skattefri aktieombytning de objektive betingelser som beskrevet ovenfor i afsnit 5.1.4.41 

Hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige ansøgning, kan dette føre til at tilla-

delsen kan bortfalde igen efterfølgende. Dette kan fx være tilfældet hvis selskabet 1) sælger drifts-

selskabsaktier, 2) sælger noget af aktiviteten i driftsselskabet, 3) fusionerer eller spalter selskabet 

eller 4) at der efterfølgende sker ændringer i kapitalforholdene såsom kapitalforhøjelse eller -ned-

sættelse. 

 

 
38 (Skattestyrelsen, 2021) 
39 (EUR-Lex, 1996) 
40 (Skattestyrelsen, 2021) 
41 (Skattestyrelsen, 2021) 
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Skattemæssigt anses aktierne i det erhvervede selskab for anskaffet og erhvervet til handelsværdien 

på transaktionsdagen. Såfremt det modtagende selskab afhænder aktierne, beskattes det modta-
gende selskab af den aktieavance som er registreret på det erhvervede selskabs aktier i perioden 

for ejerskabet. Hvis aktierne afstås efter de tre års holdingkrav, vil avancen kunne realiseres uden 

beskatning jf. ABL § 9, stk. 1. 

 

Skattemæssigt er der ingen konsekvenser for det erhvervede selskab, og aktionærens eller anparts-

haverens skattemæssige stilling er uanfægtet af selskabet, og dette har ikke konsekvenser, hvorvidt 

selskabet er ejet af en fysisk -eller juridisk person. I forhold til udbytte er det relevant hvorvidt der 

skal tilbageholdes udbytteskat, som afhænger af om udbyttet bliver udloddet til et selskab jf. SSL § 

13, nr. 2. eller ej. 

 

Skattemæssigt har det dog betydning for overdrageren, da personen vil kunne opnå en udskydelse 

af beskatningen af aktieavancen, da aktierne først anses for afhændet når der modtages andet end 

aktier jf. FUSL § 9, stk. 1. Jf. ABL § 36, stk. 2 og 3 er det som nævnt tidligere en betingelse for den 

skattefrie aktieombytning, at vederlaget sker i form af aktier. Herved vil holdingkravet tilfalde over-

drageren, og vil i det modtagende selskab kunne sælge det erhvervede selskab skattefrit herefter, 

jf. ABL § 9, stk. 1, hvor et salg indenfor de første tre år vil udløse en avancebeskatning jf. ABL § 8, 

stk. 1. 

Ved en skattefri aktieombytning vil anskaffelsessum og -tidspunkt af aktierne, være ens både for 

det modtagende og erhvervede selskab - hvilket betyder at overdrageren først skal beskattes af 

avancen når aktierne i det modtagende selskab afstås. 

 

5.1.7 Skattefri aktieombytning uden forudgående tilladelse og de skattemæssige konsekvenser 
for modtagende -og erhvervede selskab samt overdrageren 

Der fastsættes yderligere krav til skattefri aktieombytning længere nede i lovteksten, uden forud-

gående tilladelse jf. ABL § 36, stk. 6-7.42 Jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. skal værdien af vederlagsaktierne 

(med tillæg af en eventuel kontant udligningssum) svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. 

Der må ikke være mulighed for at der kan ske formueforskydning mellem aktionærerne eller an-

partshaverne. Ligeledes må ombytningen ikke medføre utilsigtede skattemæssige fordele.43 

Der gælder i væsentligt omfang de samme betingelser som der gør for aktieombytning med tilla-

delse, skattefri aktieombytning kan dog ske uden tilladelse, samtidig med at der alternativt indhen-

tes tilladelse.44 Der er intet til hinder for at gennemføre en aktieombytning efter det objektive sy-

stem, hvis man allerede har fået afslag på at gennemføre denne efter tilladelsessystemet, hvor der 

 
42 (Serup, 2019, s. 512-533) 
43 (Skattestyrelsen, 2021) 
44 (Skattestyrelsen, 2021) 
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ikke vil være efterfølgende anmeldelseskrav der skal overholdes. Jf. ABL § 36a, stk. 5 vil anskaffel-

sestidspunktet være ombytningsdatoen. 

 

Der stilles desuden ikke krav om en forretningsmæssig begrundelse for omstruktureringen ved skat-

tefri aktieombytning uden tilladelse, men i stedet er der en række værnsregler som skal forhindre 

at omstruktureringen faktisk foretages ud fra et skatteundgåelsesperspektiv. Værnsreglerne klar-

lægger bl.a. at aktierne i det erhvervede selskab ikke afstås inden for holdingkravet, som kan undgås 

hvis der ansøges herom og opnås tilladelse forinden.45 

 

Ved indgivelse af selvangivelsen (oplysningsskemaet) for det indkomstår hvori aktierne er ombyttet, 

skal der gives oplysninger til Skattestyrelsen om at selskabet har deltaget i en aktieombytning - så-

fremt det erhvervende selskab afstår sine aktier, skal Skattestyrelsen også have oplysningerne 

herom, senest en måned efter afståelsen af disse aktier.46 47  

 

De skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab ved en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse, er at det modtagende selskab succederer i det erhvervede selskabs anskaffelsessum jf. 

ABL § 36a, stk. 5. 

 

Endvidere er skattefrie udbytteudlodninger begrænset til årets akkumulerede resultater for den 

treårige periode. Hvis det modtagende selskab har ejet aktier i det erhvervede selskab forinden ak-

tieombytningen, er det stadig muligt at udlodde ikke-udloddet overført resultat skattefrit (vedr. ak-

tiernes andel). Hvis der derimod udloddes mere end de akkumulerede resultater, vil aktieombytnin-

gen blive kategoriseret som et salg til tredjemand og være omfattet af ABL § 36a, stk. 7, og igen 

blive skattepligtigt. 

 

De skattemæssige konsekvenser for det erhvervede selskab og for overdrageren er de samme som 

ved en skattefri aktieombytning med tilladelse, hvorfor der henvises til afsnittet herom ovenfor. 

 

5.1.8 Holdingkravet 
Holdingkravet opstår (ligesom ved spaltning) jf. ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. for at forhindre at adgangen 

til skattefri aktieombytning uden tilladelse anvendes for at omgå reglerne om avancebeskatning. En 

af betingelserne er derfor at det erhvervende selskab ikke afstår aktierne i det erhvervede selskab, 

i en periode på tre år efter ombytningstidspunktet. Hvis der efterfølgende foretages en 

 
45 (Skattestyrelsen, 2021) 
46 (Skattestyrelsen, 2021) 
47 (Skattestyrelsen, 2021) 
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kapitalforhøjelse i det erhvervede selskab (fx fra tredjemand), er dette ikke et brud på holdingkra-

vet, da det erhvervede selskab ikke afstår aktierne i denne forbindelse, som bestemt i 

SKM2009.646.SR.48 

 

Holdingkravet anses dog ikke for opfyldt hvis der fx er en række dispositioner, der samlet set, reelt 

medfører at der sker en (delvis) afståelse af selskabet. I sagen SKM2012.504.SR, hvor dette var til-

fældet, blev det af Skattestyrelsen besluttet at hverken holdingkravet jf. ABL § 36, stk. 6 eller majo-

ritetskravet jf. ABL § 36, stk. 2 ansås for opfyldt.49 

 

Endvidere gælder holdingkravet kun selskabsaktionærer eller anpartshavere, og ikke personlige.50 

Hvis selskabet opløses efter SEL § 216 anses selskabet for at være likvideret (rent skattemæssigt) og 

dermed anses dette for at være en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab. Hvis denne opløs-

ning sker indenfor de tre år som holdingkravet forudsætter, vil det også være et brud herpå.51 

 

5.1.9 Anmeldelsesvilkår 
Hvis der gives tilladelse til at foretage omstruktureringen, vil der altid være et anmeldelsesvilkår, 

som betyder at der skal foretages efteranmeldelse til Skattestyrelsen. Dette er især relevant hvis 

der indenfor de næste 3 år efter vedtagelse af aktieombytning, ønskes gennemført dispositioner 

der væsentlig ændrer på de faktiske oplysninger, som var med til at give tilladelsen i sin tid. Tilladel-

sen kan tilbagekaldes hvis det efter nye dispositioner vurderes at ombytningen har haft skatteund-

gåelse som reelt væsentligt formål. De nye dispositioner foretaget efter dispositionen har derved 

bevismæssig betydning for vurderingen af de oprindeligt oplyste formål, således at dette stadig kan 

være gældende. Efterfølgende begivenheder kan ikke alene føre til tilbagekaldelse, ej heller giver 

anmeldelsesvilkåret i sig selv en udvidet adgang til tilbagekaldelse. 

 

I praksis er anmeldelsesvilkåret meget bredt, og dette omfatter enhver ændring af ejer- eller kapi-

talforhold i datterselskabet. Det er ikke enhver ændring der kan føre til en eventuel tilbagekaldelse 

af tilladelsen, men kan jf. ændringer i praksis fx være et frasalg af datterselskabsaktivitet som følger 

en koncernstrukturel ændring, spaltning, fusion eller tilførsel af aktiver, ændring i aktieklasser, ka-

pitalforhøjelse og -nedsættelse eller en indgåelse af optionsaftaler.52 

 

 
48 (Skatterådet, 2009) 
49 (Skatterådet, 2012) 
50 (Skattestyrelsen, 2021) 
51 (Skatterådet, 2011) 
52 (Serup, 2019, s. 512-533) 
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5.1.10 Apportindskud 
Apportindskud, som fremgår af SEL §§ 35-38 betyder at man indskyder andre værdier end kontanter 

ved stiftelsen af et selskab. Derved opfyldes kravet til anpartskapitalen uden at indskyde kontanter, 

også kaldet værdistiftelse. Forudsætningen for at indskyde andet end kontanter er at indskuddet 

skal have en reel økonomisk værdi. 

Ved apportindskud ifm. aktieombytning skal de aktier der er ombyttet optages til kostpris i holding-

selskabet, og hvis der etableres koncernforbindelse, skal værdien opgøres efter dagsværdi (overta-

gelsesmetoden) jf. ÅRL § 122, eller efter bogført værdi (sammenlægningsmetoden) jf. ÅRL § 123. 

Når dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen udstedes de nye aktier til de ombyttende aktionærer 

eller anpartshavere og dette noteres i ejerbogen i det erhvervende selskab.53 Ved den formelle om-

dannelse er det også vigtigt at selskabet faktisk og effektivt overtager aktiver og gæld i denne for-

bindelse, og ligeledes  registreres som ejere af aktiverne. 

 

Fast ejendom er et aktiv som kan indskydes i kapitalselskaber i forbindelse med stiftelse af et selskab 

eller ved en kapitalforhøjelse. Ved apportindskud af fast ejendom er det vigtigt at vide noget om de 

skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser heraf. Hvis indskuddet sker ved apportindskud af fast ejen-

dom, skal selskabets adkomst registreres med heraf følgende tinglysningsafgift jf. TL. 

 

Der skal være en vurderingsberetning i forbindelse med apportindskuddet. Vurderingsberetningen 

skal indeholde en beskrivelse af indskuddets art og størrelse, og hvilken fremgangsmåde der er be-

nyttet ved vurderingen. Vederlaget for overtagelsen skal også oplyses, hvor den økonomiske værdi 

derfor mindst skal svare til det aftalte vederlag for de udstedte kapitalandele, med tillæg af eventuel 

overkurs. Vurderingsmanden skal sikre at der tages hensyn til de sikringsakter der er forbundet med 

aktivet, og om disse er iagttaget. Vurderingen skal endvidere ske senest fire uger forinden under-

skrift af stiftelsesdokumentet. Hvis vurderingen er ældre end dette, skal der laves en ny vurdering. 

 

Generalforsamlingsgodkendelsen skal foretages, medmindre generalforsamlingen har givet besty-

relsen bemyndigelse til selv af gennemføre kapitaludvidelse jf. SEL § 155. 

 

Registreringen hos Erhvervsstyrelsen skal ligesom med andre forhold, anmeldes indenfor 14 dage 

efter underskrift af stiftelsesdokumentet, henholdsvis efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen.54 

 

5.2 Delkonklusion 
Aktieombytning er en af de mest brugte omstruktureringsmodeller ved planlægningen af et gene-

rationsskifte, da det giver mulighed for at omstrukturere koncernen med en holdingstruktur, som 

 
53 (Serup, 2019, s. 533) 
54 (Serup, 2019, s. 506-507) 
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kan være en nødvendighed eller smart at gøre for at danne et godt grundlag for generationsskiftet. 

Aktionæren eller anpartshaveren kan derved ombytte sine aktier i det erhvervede selskab til aktier 

i det modtagende selskab. Endvidere kan man foretage et apportindskud som stiller krav til en vur-

deringsberetning, generalforsamlingsgodkendelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen. 

 

Ved en skattefri aktieombytning er det både muligt at foretage denne efter det objektive -eller sub-

jektive system. Ved aktieombytning med tilladelse er der en række betingelser som skal opfyldes, 

hvor hvis der foretages en aktieombytning uden tilladelse gælder en række værnsregler. Her opstår 

også et holdingkrav, som er med til at sikre at aktieombytningen ikke sker med henblik på undgåelse 

af aktieavancebeskatning. Yderligere skal hovedformålet med transaktionen ikke have skatteund-

gåelse eller -unddragelse som hovedformål, samt der skal være gyldige forretningsmæssige begrun-

delser. 

 

Ved omstrukturering af en pengetanksvirksomhed, vil skattestyrelsen typisk se det som værende 

med skatteundgåelsesperspektiv, men da hvis der er tale om et kommende generationsskifte skal 

dette også medtages i den samlede vurdering heraf. 

 

5.3 Spaltning som omstruktureringsmodel 

5.3.1 Generelt om spaltning 
Ved spaltning indskyder et selskab dets aktiver og passiver til et eller flere modtagende selskaber. 

Derved udsteder det modtagende selskab aktier til aktionæren eller anpartshaveren i det indsky-

dende selskab, som vederlag (evt. vederlagt en kontant udligningssum). Spaltning er anderledes fra 

tilførsel af aktiver, da vederlaget tildeles det indskydende selskabs aktionærer eller anpartshavere 

og ikke selve selskabet som indskyder, hvilket derfor fører til en horisontal opsplitning af et selskab. 

En gennemførelse heraf kræver at aktiviteterne i selskabet opdeles i flere selskaber. Det kræves 

derfor at der enten stiftes et nyt selskab, eller aktiviteterne overføres til et eksisterende selskab. 

Det indskydende selskab spaltes, og de modtagende selskaber overtager det indskydende selskabs 

aktiver i denne forbindelse. 

 

En spaltning kan ske på to forskellige måder, både som ophørsspaltning kaldet egentlig spaltning, 

og som grenspaltning kaldet uegentlig spaltning. 

 

En ophørsspaltning (egentlig spaltning) jf. FUSL § 15a, stk. 2, indebærer at det indskydende selskab 

opløses og aktiver og passiver overdrages til to eller flere modtagende selskaber. Disse selskaber 

kan allerede være stiftet, eller stiftes i denne forbindelse. Ved en ophørsspaltning ophører det ind-

skydende selskab fuldstændigt, i forbindelse med spaltningen og der er endvidere ingen krav til 

hvordan overførte aktiver og passiver sammensættes. Dette betyder at enkeltaktiver kan udspaltes, 

og det er derfor et krav at der skal foretages en faktisk spaltning af selskabet. 
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Figur 5: Illustration af ophørsspaltning 55 

En grenspaltning (uegentlig spaltning) jf. FUSL § 15a, stk. 3, indebærer udspaltning af aktiver og 

passiver til et modtagende selskab, der ligeledes kan være nystiftet eller allerede eksisterende, hvor 

det indskydende selskab herefter fortsætter med de resterende aktiver og passiver og stadig består 

efter spaltningen. 

Der er et særligt grenkrav til de overførte aktiver og passiver, som betyder at det ikke frit kan vælges 

hvad der skal spaltes over i det modtagende selskab, så hvis man fx spalter en ejendom over i mod-

tagende selskab, skal den tilhørende gæld spaltes med. 

 

 
Figur 6: Illustration af grenspaltning 56 

Generelt indebærer en spaltning en overdragelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab 

til det modtagende selskab. Det indebærer også en kapitaltegning i det modtagende selskab samt 

udlodning til det indskydende selskabs aktionær eller anpartshaver, som modtager vederlaget for 

selskabets overdragelse af aktiver og passiver. Spaltning udløser realisationsbeskatning på flere ni-

veauer, efter de almindelige regler herom, og vil være af avancer og genvundne afskrivninger på de 

aktiver og passiver der er overdraget (ud fra handelsværdien på spaltningstidspunktet) hos det ind-

skydende selskab. Hvor det modtagende selskab vil have anskaffet aktiverne og passiverne til 

samme værdi, på samme tidspunkt (på selskabsniveau). 

 

Der vil ske udlodningsbeskatning (på aktionær- eller anpartsniveau) i det indskydende selskab, ud 

fra den nettoværdi aktiverne vil være indregnet til i det modtagende selskab, som vil være den skat-

temæssige anskaffelsessum for aktierne. I det modtagende selskab vil spaltningen ikke have skatte-

mæssige konsekvenser. En spaltning kan også ske skattefrit, hvor det indskydende selskab og akti-

onæren eller anpartshaveren ikke beskattes. Her overtager det modtagende selskab i stedet de 

 
55 Egen tilvirkning 
56 Egen tilvirkning 



  Copenhagen Business School 

 33 

overdragne aktiver og passiver med skattemæssig succession. Vederlagsaktierne i det modtagende 

selskab vil i stedet træde ind som en forholdsmæssig andel af aktionærernes eller anpartshavernes 

aktier i det indskydende selskab. 

 

5.3.2 Betingelser for skattefri spaltning 
Lovgrundlaget vedrørende skattefri spaltning fremgår af FUSL § 15a - 15c. Generelt indeholder FUSL 

§ 15a, stk. 2, de betingelser som skal være opfyldt for at kunne foretage en skattefri spaltning. Hvis 

både det indskydende og modtagende selskab er omfattet af begrebet ’selskab i en medlemsstat’ i 

fusionsskattedirektivet finder FUSL § 15a, stk. 1, 1. pkt. anvendelse. Hvis enten det indskydende 

eller modtagende selskab ikke er omfattet af begrebet ’selskab i en medlemsstat’ gælder i stedet 

FUSL § 15a, stk. 7. 

Endvidere fastsættes vilkårene for skattefri spaltning uden tilladelse i FUSL § 15a, stk. 1, 4.-11. pkt. 

FUSL § 15b omhandler de skattemæssige konsekvenser der er for det indskydende selskab ved en 

skattefri spaltning, ligeledes de konsekvenser det vil have for det modtagende selskab samt tilhø-

rende aktionærer eller anpartshavere. FUSL § 15c omhandler betingelserne for tilførsel af aktiver, 

da der i forbindelse med en spaltning foregår en tilførsel af aktiver til det modtagende selskab. 

 

Vederlaget til aktionæren eller anpartshaveren i det indskydende selskab, består som udgangspunkt 

af aktier i det modtagende selskab og evt. også en kontant udligningssum. Der er ikke krav til stør-

relsen af den kontante udligningssum, men den enkelte aktionær eller anpartshaver skal som ud-

gangspunkt modtage én aktie i det modtagende selskab jf. Ligningsvejledningens afsnit S.D.2.3.57 

 

5.3.3 Objektive betingelser for skattefri spaltning 
De materielle krav til spaltningen fremgår af FUSL § 15a, stk. 2, hvor der: ”Ved spaltningen forstås 
en transaktion hvorved et selskab overfører en del af, eller samtlige af sine aktiver og passiver til et 
eller flere eksisterende eller nye selskaber, ved samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdel-
tagere aktier eller og eventuelt en kontant udligningssum”. 
 

Hertil er der tre objektive betingelser som er at 1) det indskydende selskab skal overføre aktiver og 

passiver til et andet selskab, 2) det modtagende selskab skal erlægge et vederlag til aktionæren eller 

anpartshaveren for det indskydende selskab og 3) fordelingen af vederlaget må ikke medføre en 

formueforrykkelse mellem deltagerne.58 

 

 
57 (Tax.dk, 2009) 
58 (Serup, 2019, s. 579) 
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En af de objektive betingelser er grenkravet hvilket skal forstås sådan, at både aktiver og tilhørende 

passiver overføres som en selvstændig gren jf. FUSL §§ 15c, stk. 2 og 15a, stk. 3.59 

Der gælder ingen krav til de aktiver og passiver der overføres til et modtagende selskab, ved op-

hørsspaltning, udover de skal bære en nettoværdi der kan danne grundlag for vederlag i aktier. For-

delingen af aktiver og passiver kan derfor være helt vilkårlig mellem de modtagende selskaber, så-

ledes at der fx tilføres en likvid formue et sted og et aktiv et i et andet selskab.60 

 

Vederlæggelsen af selskabsdeltagerne skal ske med aktier i det eller de modtagende selskaber (og 

eller med en eventuel kontant udligningssum) i samme forhold som hidtil i det indskydende selskab 

jf. FUSL § 15a, stk. 2, 1. Der må ved spaltningen ikke opstå en forskydning mellem aktionærerne eller 

anpartshaverne i det modtagende selskab. Derved hvis selskabet ejes af to aktionærer eller anparts-

havere ligeligt, skal disse også være i besiddelse af 50% hver, efter spaltningen. Det er ikke et krav 

at aktionærerne eller anpartshaverne kommer til at eje 50% hver af det modtagende selskab, da 

spaltningen af værdierne kan ende i to modtagende selskaber hvor aktionærerne eller anpartsha-

verne i stedet ejer 100% af disse. Hvis det var allerede eksisterende selskaber, og disse allerede 

ejede aktier i det modtagende selskab, ville der skulle udstedes nye aktier i dette selskab. 

 

Der må ikke ske en formueforrykkelse, og det påhviler derfor parterne ved et generationsskifte at 

godtgøre at værdierne i de respektive selskaber modsvarer aktierne i det indskydende selskab. Hvis 

aktionærerne er uafhængige og har modstridende interesser, vil der sjældent være grund til at 

sætte spørgsmålstegn ved spaltningsvederlaget. Dog hvis aktionærerne er interesseforbundne må 

der udvises en vis forsigtighed og omhu ved værdiansættelsen både af aktierne i det indskydende -

og modtagende selskab. Det er værd at nævne at søskende anses som værende ikke-interessefor-

bundne parter, også bestemt i dommen SKM2007.921.SR.61 

 

Generelt vil der ikke stilles spørgsmålstegn ved vederlæggelsen til aktionærerne, hvis denne er ens-

artet. Men hvis aktionærerne vederlægges forskelligt, vil der dog være visse skønsspørgsmål, fx hvis 

der modtages aktier i forskellige selskaber eller aktier med forskellige rettigheder.62 63 

Det har ingen betydning om aktionæren eller anpartshaveren der selskabsretligt skal vedtage spalt-

ningen i hhv. det indskydende og det modtagende selskab er aktionær eller anpartshaver på spalt-

ningsdatoen. Vederlag i form af aktier kan både være nyudstedte eller fra det modtagende selskabs 

beholdning af egne aktier, og kan endvidere ydes begge veje.  

 
59 (Skattestyrelsen, 2021) 
60 (Serup, 2019, s. 580) 
61 (Skatterådet, 2007) 
62 (Serup, 2019, s. 585) 
63 (Skattestyrelsen, 2021) 
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Det er især relevant ved grenspaltning, da det ifølge praksis er en betingelse at der skal ydes et 

egentlig vederlag og at det således ikke er tilstrækkeligt at aktionærens eller anpartshaverens aktier 

blot stiger i værdi. En eventuel kontant udligningssum består af et hvilket som helst vederlag der 

ikke består af aktier i det modtagende selskab, såsom kontanter, fordringer, materielle aktiver, dat-

terselskabsaktier mv.64 

 

5.3.4 Subjektive betingelser for skattefri spaltning 
Nogle af de subjektive betingelser er at der ikke må foreligge en skatteundgåelseshensigt som 

hænger sammen med at der skal være tale om gyldige forretningsmæssige årsager (som forklaret 

ovenfor i afsnit 5.1.3) jf. Ligningsvejledningens afsnit S.D.2.7.465 som skal være konkrete da Skatte-

styrelsen ellers har grund til at vurdere at formålet er skatteundgåelse, som i SKM2006.325.66 67 68 

Der skal igen foretages en konkret vurdering som sikrer at skatteundgåelse ikke er hovedformålet, 

og at de gyldige forretningsmæssige begrundelser er til stede.69 

 

Skattestyrelsen kan give tilladelse med vilkår til at foretage den anmodede spaltning. Hvis der x 

foretages en skattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning, kan Skattestyrelsen 

stille et krav til efterfølgende anmeldelse (som et vilkår) af væsentlige ændringer i de forhold der lå 

til grund for tilladelsen i første omgang. Vilkåret kan også videreføres således at den efterfølgende 

skattefrie spaltning påhviler de modtagende selskaber, som i sagen SKM2003.17 TSS.70 71 

 

Endvidere er der ingen grænse for antallet af deltagende selskaber, hvorfor det netop er muligt at 

indskyde selskabets aktiver og passiver til et nystiftet eller eksisterende selskab, mens andre aktiver 

og passiver overføres til et andet og eller tredje nystiftet eller eksisterende selskab, hvor disse selv-

følgelig skal være underlagt almindelig selskabsbeskatning.72 

 

Spaltningen skal foretages på en valgt skæringsdato, kaldet spaltningsdatoen, som bestemmer 

hvornår spaltningen i regnskabsmæssig forstand gennemføres. Jf. FUSL § 5 skal denne dato ligeledes 

være den samme dato som åbningsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, hvor hvis 

 
64 (Serup, 2019, s. 584-585) 
65 (Tax.dk, 2009) 
66 (Forumadvokater.dk, 2021) 
67 (Serup, 2019, s. 602-609) 
68 (Skattestyrelsen, 2021) 
69 (Skattestyrelsen, 2021) 
70 (Skattestyrelsen, 2021) 
71 (Skatterådet, 2003) 
72 (Serup, 2019, s. 578-579) 
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disse er forskellige benyttes altid det indskydende selskabs dato. De modtagne aktier træder skat-

temæssigt i stedet for ombyttede aktier og anses for erhvervet af aktionæren på samme tidspunkt. 

Aktier som ikke ville blive vederlagt i andre aktier, men som en kontant udligningssum, ville blive 

behandlet som en afståelse af aktier efter reglerne i ABL, jf. FUSL § 9, stk. 2. 

 

Spaltning kræver en gennemførelse af en selskabsretlig procedure jf. SEL §§ 254 - 270, og det er som 

udgangspunkt et procedurekrav at der udarbejdes en spaltningsplan, og at denne skal underskrives 

senest ved udløbet af det regnskabsår hvori spaltningen skal have virkning rent regnskabsmæssigt 

jf. SEL § 255, stk. 4.73 Hvis alle deltagende selskaber er anpartsselskaber, kan spaltningsplanen imid-

lertid fravælges, og beslutning vedrørende spaltningen kan derfor træffes helt frem til indsendel-

sesfristen af årsrapporten for spaltningsåret (såfremt denne ikke allerede er indsendt). 

 
Som ved aktieombytning er der også et holdingkrav ved spaltning, som betyder at der efter spalt-

ningen ikke afstås aktier i de deltagende selskaber skattefrit i minimum tre år herefter. Dette krav 

har indvirkning på dem som ejer mindst 10% datterselskabsaktier i et af de deltagende selskaber. 

Derved angår kravet både de aktier der ydes som vederlag, og de aktier man allerede havde været 

i besiddelse af forinden selve spaltningen.74 

 

5.3.5 Skattemæssige konsekvenser ved skattefri spaltning med tilladelse for det indskydende -
og modtagende selskab samt for aktionærerne eller anpartshaverne i selskaberne 

Det er muligt at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse samtidig med at der indhentes 

tilladelse herom hos Skattestyrelsen. Ligesom der heller ikke er noget til hinder for at der gennem-

føres en spaltning efter det objektive system, hvis nu man har fået afslag på at gennemføre en spalt-

ning efter tilladelsessystemet (ligesom ved aktieombytning).75 

 

Ved tilladelse er de primære skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab at de udspal-

tede aktiver og passiver ikke realisationsbeskattes. Det modtagende selskab succederer i den skat-

temæssige stilling af de aktiver og passiver der er overdraget, og vedrører både anskaffelsessum og 

-tidspunkt jf. FUSL § 8. 

 

Hvis der ophørsspaltes, vil det indskydende selskab få en indkomstperiode der går fra afslutningen 

af det seneste indkomstår til og med datoen for spaltning. Indkomsten for denne periode skal op-

gøres, ligeledes skal avancer og tab opgøres i forbindelse med spaltningen og afhændelsen af aktiver 

og passiver. 

 
73 (Serup, 2019, s. 586) 
74 (Serup, 2019, s. 597-598) 
75 (Skattestyrelsen, 2021) 
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Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling, hvilket både 

gælder for aktiver -og passivernes skattemæssige værdier samt anskaffelsestidspunkter jf. FUSL § 8. 

Hvis der er fremførselsberettiget skattemæssigt underskud vedrørende tidligere år, vil disse bort-

falde som følge af spaltningen. Hvis et selskab blev opløst, ville det modtagende selskab stadig hæfte 

solidarisk for ethvert skatte- og bødekrav som ville kunne rettes mod det indskydende selskab, jf. 

FUSL § 7, stk. 2.76 

 

De skattemæssige konsekvenser for aktionærerne eller anpartshaverne i de deltagende selskaber 

ville have påvirkning hvis aktionæren modtog vederlag i form af andet end aktier hos det modta-

gende selskab ved skattefri spaltning jf. FUSL § 9, stk. 1. 

 

Aktier som ikke ombyttes med aktier i et modtagende selskab anses for afstået og udløser derfor 

beskatning efter almindelige regler, bortset fra særlige værnsregler for udbyttebeskatning. Man 

vælger ikke selv hvorledes, men hvis de deltagende selskaber beslutter at spaltningen skal ske efter 

fusionsskattelovens regler skal alle aktionærer i det indskydende selskab beskattes efter denne lov. 

 

Det er forskelligt hvordan behandlingen skal være, alt efter om der foretages en gren- eller ophørs-

spaltning. Ved grenspaltning vil den kontante udligningssum blive behandlet som en udbetaling af 

udbytte jf. FUSL § 15b, stk. 4. Hvor den kontante udligningssum ved ophørsspaltning ville blive be-

handlet som en afståelse. Derved ville aktionæren blive beskattet af en aktieavance, som ville ud-

gøre forskellen mellem anskaffelsessummen og aktiernes værdi på spaltningsdatoen.77 

 

5.3.6 Skattemæssige konsekvenser ved skattefri spaltning uden tilladelse for det indskydende -
og modtagende selskab samt for aktionærerne eller anpartshaverne i selskaberne 

Der er i princippet samme udgangspunkt ved skattefri spaltning uden tilladelse som ved skattefri 

spaltning med tilladelse. Ved skattefri spaltning uden tilladelse er der dog indført en række værns-

regler hvor skattefritagelsen af en spaltning er betinget af at Skattestyrelsen giver en konkret tilla-

delse hertil, eller at de supplerende objektive betingelser overholdes. 

 

Det er en objektiv betingelse for spaltning uden tilladelse, at spaltningen baseres på handelsvær-
dien og denne skal svare til vederlagsaktierne evt. med tillæg af en eventuelt kontant udligningssum 

(for de pågældende aktiver og passiver). Betingelsen angår det samlede spaltningsvederlag i forhold 

ejerandelene i det indskydende selskab. Handelsværdivurderingen skal foretages ud fra de forhold 

som er til stede på den regnskabsmæssige spaltningsdato. For handelsvurderingen er det ligegyldigt 

 
76 (Serup, 2019, s. 602-609) 
77 (Serup, 2019, s. 605-606) 
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om der sker værdiforskydning i tiden fra den regnskabsmæssige spaltningsdato indtil vedtagelsen 

af spaltningen jf. SKM2008.59.SR,78 da det er de reelle værdier der er afgørende for vurderingen.79 

 

Skattefri spaltning vil ikke kunne foretages uden tilladelse fra Skattemyndighederne, hvis der er til-

fælde; hvor aktionæren eller anpartshaveren; ikke har haft bestemmende indflydelse i det indsky-

dende selskab, ikke har ejet aktierne i mere end tre år eller hvis aktionæren er hovedaktionær i det 

modtagende selskab jf. FUSL § 15a, stk. 1, 6. pkt. Eller hvis en selskabsdeltager der kan modtage 

skattefri udbytter, har ejet aktierne i mindre end tre år, og modtager en kontant udligningssum som 

en del af vederlaget, jf. FUSL § 15a, stk. 1, 7. pkt.80 

 

Der må ikke udloddes mere i udbytte, end hvad der svarer til det realiserede resultat i det modta-

gende selskab for en periode på tre år jf. FUSL § 15b, stk. 8. Ligeledes hvis der er overskud opsparet 

fra tidligere år, vil dette ikke være omfattet af værnsreglerne. Dette gælder kun hvis aktionæren 

eller anpartshaveren inden spaltningen allerede ejede aktier i det modtagende selskab, hvorfor 

værnsreglerne om udbytteudbetaling kun gælder hvis dette er tilfældet. 

 

De skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab vil være på baggrund af det indsky-

dende og modtagende selskab, som vil være påvirket af de værnsregler, der er ved skattefri spalt-

ning uden tilladelse. 

 

Det modtagende selskab vil være påvirket på samme måde som hvis det var en skattefri spaltning 

med tilladelse, der henvises derfor til afsnittet 5.3.6 herom ovenfor.81 

 

De skattemæssige konsekvenser af skattefri spaltning for aktionærerne og anpartshaverne vil på-

virke når der bl.a. er tale om udbytteudbetaling som følger de samme regler som i andre modeller. 

 

5.4 Delkonklusion 
En spaltning kan både foregå som en gren- eller ophørsspaltning. Ved grenspaltning er der et særligt 

grenkrav, som betyder at der ikke frit kan vælges hvorledes aktiver og passiver spaltes over i et nyt 

selskab i modsætning til ophørsspaltning. Ved ophørsspaltning ophører det indskydende selskab og 

her er der ingen krav til sammensætningen af de overførte aktiver og passiver. Fælles for de to typer 

af spaltning er, at der sker en opsplitning af et selskab til et eller flere modtagende selskaber og der 

er ingen grænse for antallet af deltagende selskaber. 

 
78 (Skatterådet, 2008) 
79 (Serup, 2019, s. 591-592) 
80 (Serup, 2019, s. 602-609) 
81 (Serup, 2019, s. 602-609) 
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Skattefri spaltning kan ligesom med andre omstruktureringsmodeller både foretages med og uden 

tilladelse. Ved skattefri spaltning med tilladelse skal der foreligge en eller flere gyldige forretnings-

mæssige begrundelser. Skattestyrelsen foretager en konkret vurdering af alle forhold, samt sikrer 

at hovedformålet med omstruktureringen ikke er ud fra et skatteundgåelsesperspektiv. I forbindelse 

med spaltningen må der endvidere ikke ske en forskydning mellem aktionærerne. Ligeledes skal der 

fastlægges en spaltningsdato, og en spaltningsplan for de deltagende selskaber. 

 

Ved skattefri spaltning uden tilladelse medfølger der at nogle værnsregler skal overholdes, hvis ikke 

disse overholdes vil spaltningen derfor i stedet blive skattepligtig, hvorfor det er relevant at vurdere 

de mulige konsekvenser der er ved skattefri aktieombytning med -og uden tilladelse hver for sig. 
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6. Struktureringsmæssige overvejelser og muligheder 
Ved strukturering og finansiering af virksomheden ud fra problemfeltet, vil de emner som har rele-

vans for generationsskiftet og familien præsenteres. Der er tidligere redegjort for både aktieombyt-

ning og spaltning, hvorfor der i dette afsnit fokuseres på hvordan disse typer af omstruktureringer 

kan spille sammen med finansieringen heraf, som helhed. 

Ved planlægningen af et generationsskifte er det vigtigt at opfylde målsætningerne for begge gene-

rationer og lige så vigtigt at formindske de betalinger, som forfalder i forbindelse med overdragel-

sen, samt ved realisation af avancer. 

 

Generelt set vil et generationsskifte ofte være forbundet med en del større skattebetalinger, hvorfor 

en finansieringstype der formindsker dette vil være relevant at kigge på. 

 

Der vil redegøres for forskellige måder finansieringen kan foregå, herunder A/B-modellen, anfor-

dringslån, ekstern finansiering, selvfinansiering samt relevante gave- og arveforhold med hensigt på 

anvendelse heraf i det kommende generationsskifte. 

 

6.1 Skatte- og finansieringsmæssige overvejelser ved brug af A/B-modellen 
En generationsskiftemodel som kan have relevans for generationsskiftet, er A/B-modellen hvor sel-

skabets aktier opdeles i A- og B-aktier med forskellige rettigheder. Brug af A/B-modellen er ofte 

mere kompleks end andre generationsskiftemodeller, men bruges primært for at kunne lette selve 

finansieringen af generationsskiftet. Der er ikke noget lovgrundlag for modellen, men der er en del 

afgørelser og domme på området, hvorfor A/B-modellen udelukkende bygger på gældende praksis. 

Oftest kaldes aktieklasserne for ’A-aktier’ og ’B-aktier’, men dette er ikke bestemt på forhånd. 82 

 

Den klare fordel ved at benytte modellen er fx ved stemmerettigheder, hvor der fx kan overdrages 

aktier uden indflydelse (B-aktier) til at begynde med, og hvis overdrageren på et senere tidspunkt 

ønsker også at overdrage indflydelse (A-aktierne) er det nemmere. 

Opdelingen af aktierne i foregår typisk således, at den ældre generation (som er den hidtidige akti-

onær) tegner A-aktier mens den yngre generation erhverver B-aktier. A-aktierne er i praksis oftest 

tillagt en ret til forlods udbytte, hvor B-aktierne først giver ret til udbytte når A-aktierne har modta-

get det aftalte, og derved først får andel heri herefter. Kursen af B-aktierne kan derved beregnes til 

en lavere værdi på baggrund af denne faktor. Derved er det er muligt for den yngre generation at 

erhverve en større ejerandel, end de ellers ville have kunne hvis de blot skulle erhverve aktierne nu 

og her; hvilket betyder man kan undgå at den yngre generations likviditet belastes unødigt allerede 

 
82 (Skattestyrelsen, 2021) 
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ved erhvervelsen. Endvidere bør det beløb som aktionæren har ret til som forlods udbytte svare til 

merværdien af A-aktierne, som er internt oparbejdet og ikke er indregnet i regnskabet.83 

 

Den ældre generation som gennem sit liv har oparbejdet likviditet og formue ved drift af virksom-

heden, har formentlig et ønske om en god pensionisttilværelse samtidig med et ønske om at over-

drage aktier til den yngre generation på lempelige vilkår. Når et generationsskifte foretages relativt 

tidligt, og derved oftest også ved godt helbred, er det derfor nødvendigt at der er likviditet og for-

mue nok til at finansiere den ældre generations behov, som den yngre generation sædvanligvis har 

en stor forståelse for. 

Den yngre generation ønsker oftest ikke at tage mange risici, da de sjældent har været en del af 

driften forinden, og ikke er lige så likviditetsstærke som den ældre generation. Generationsskiftet 

giver i sig selv mulighed for en fast indtjening i fremtiden, men kan også give en gældsætning der 

kan virke uoverskuelig. 

 

6.1.1 Vedtægtsændring 
Det er nødvendigt at foretage en vedtægtsændring for at ændre ejerstrukturen, således at selskabet 

indeholder både A- og B-aktier. Først opdeles stamkapitalen i A- og B-aktier og specificeres i selska-

bets vedtægter jf. SEL § 45. Yderligere skal det beskrives hvilke forskelle som knytter sig til de enkelte 

aktieklasser, såsom størrelsen heraf, de forskellige rettigheder og/eller ændring af stemme- og ud-

bytteret. Ligeledes skal det oplyses hvis der fastsættes forlods udbytte til A-aktierne.84 

Der skal der lægges vægt på indholdet af ændringerne og hvordan rettighederne tilknyttet aktiepo-

sterne er ændret fra førhen, samt bevæggrundene for vedtægtsændringerne. Endvidere skal det 

forklares hvad der ønskes opnået ved dette og hvorledes dette hænger sammen økonomisk og skat-

temæssigt. Det er ligeledes relevant at kende til aktionærkredsens sammensætning, herunder om 

selskabet er ejet af aktionærer der har interessefællesskab. 

 

Det er bestemt af den enkelte situation, hvorvidt der er tale om en afståelse af aktier ved en ændring 

af vedtægterne. Hvis ændringen medfører en forskydning i de økonomiske rettigheder, såsom æn-

dring af en aktieklasse, vil alle aktieklasser anses for afstået, da alle aktier påvirkes af vedtægtsæn-

dringen som i SKM2011.757.LSR, hvor opdelingen af aktiekapitalen i to aktieklasser, på baggrund af 

ABL §§ 30, stk. 1 og ABL § 36, blev ophævet.85 

 

 
83 (BDO Danmark, 2015) 
84 Hvis der var flere aktionærer der ikke ville beholde deres aktier som A-aktier, var de nødsaget til at sælge deres ak-
tier til selskabet, hvor opdelingen først herefter ville kunne foretages. 
85 (Skatterådet, 2011) 



  Copenhagen Business School 

 42 

6.1.2 Kapitalforhøjelse 
Opdelingen i A- og B-aktier kan ligeledes foretages ved en kapitalforhøjelse i selskabet, eller ved en 

overdragelse af allerede bestående aktier. Ved køb af eksisterende aktier er det en fordel at lave en 

kapitalforhøjelse, da tidligere aktionærer ikke ses for at have afstået sine aktier ved en kapitalfor-

højelse, hvis disse sælges til nye aktionærer. Det anses i forbindelse med en kapitalforhøjelse som 

en kapitaludvidelse, hvor ejerkredsen ligeledes udvides. Hvis indbetaling sker med andet end kon-

tanter skal der endvidere udarbejdes en vurderingsberetning jf. SEL § 160. 

Yderligere sker der ikke avancebeskatning hos overdrageren såfremt den ældre generation, inden 

udvidelsen, ejer mindst 10% af aktierne, jf. ABL § 4a - da der er tale om datterselskabsaktier.86 

 

6.1.3 Forlodsret til udbytte 
Ved forlodsret til udbytte skal selskabet indeholde tilstrækkelige værdier, samt en forventet indtje-

ning til at udbetale udbyttet. A-aktierne bør derfor have til hensigt at opnå forlodsret til udbyttet i 

en længere periode. Det forlods udbytte skal forrentes, og helst med en sats svarende til markeds-

renten, og det samlede beløb svarer typisk til værdien af selskabet. Når driftsselskabet er ejet af et 

holdingselskab tilhørende den ældre generation, kan der udloddes udbytte hertil uden beskatning 

og beskattes først når dette udloddes privat. Således at hvis der udloddes t.kr. 500 til holdingselska-

bet, men kun udloddes t.kr. 300 af disse privat beskattes kun disse. 

 

Hvis den ældre generation ejer alle aktierne i et selskab forinden en opdeling i A- og B-aktier, vil 

selve opdelingen af aktierne ikke udløse beskatning, da ejer både ejede alle aktierne både før og 

efter opdelingen. Herefter kan B-aktierne sælges til den yngre generation der ikke vil modtage ud-

bytte indtil hele forlods udbyttet er udbetalt. Hvorefter den yngre generation kan erhverve de sidste 

aktier når den ældre generation vil afstå disse - men i stedet til en kurs tæt på kurs 100. 

 

6.1.3.1 Nyt udspil og asymmetri 
Skatterådet udsendte den 27. august 2020 et nyt styresignal jf. SKM2020.348.SKTST, vedrørende en 

praksisændring i forbindelse med A/B-modellen. Tidligere har det været relativt godt at benytte sig 

af A/B-modellen, men efter at kravet til forrentning og risikotillæg er blevet strammet ved vedta-

gelsen d. 28. februar 2021 er modellen mere besværlig at anvende. Disse praksisskærpelser har blot 

betydet at modellen bruges mindre og mindre, da det har påvirkning på alle der overdrager herefter. 

Skattestyrelsen har præsenteret styresignalet, med baggrund i at der opstår asymmetri ved brug af 

modellen, mellem mulighed for gevinst og risiko for tab. Skattemyndighederne mener at B-aktierne 

er tilknyttet en gevinstmulighed som bør være et element i værdiansættelsen af B-aktierne.87 

 

 
86 (Serup, 2019, s. 188) 
87 (Skattestyrelsen, 2021) 
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Førhen har Skattestyrelsen begrundet det i, at hele tabsrisikoen ligger hos A-aktionærerne hvor B-

aktionærerne har en begrænset tabsrisiko. Ligeledes at A-aktionæren har en begrænset del i det 

fremtidige afkast, pga. den lille ejerandel, hvor B-aktionærerne får ret til det fremtidige merafkast i 

forhold til størrelsen på ejerandelen.88 

Skattestyrelsen mener altså at der er en potentielt stor gevinstmulighed, ved en relativt lav investe-

ring når man benytter modellen. Den asymmetriske mulighed kendetegnes efter Skattestyrelsens 

mening for hvad man kender fra finansielle optioner. 

 

6.1.3.2 Asymmetrien kan forklares således, ved et eksempel 
Den ældre generation ejer et selskab med en handelsværdi på 50 mio. kr. og nominelt 500.000 kr. i 

aktiekapital. Herefter opdeles aktieposten i A- og B-aktier, hvor A-aktier har en forlods udbytteret 

på 49,5 mio. kr. A-aktierne udgør kun 1% af den nominelle aktiekapital på 5.000 kr. Værdien af A-

aktierne er derfor 49,5 mio. kr. + 1% af aktiekapitalen svarende til kr. 5.000. Der ses i eksemplet bort 

fra indekseringen. 

 

B-aktierne udgør derved de resterende 99% af den nominelle aktiekapital. B-aktierne er overdraget 

til den yngre generation ved gave, og værdien heraf udgør t.kr. 495 svarende til 99% af aktiekapita-

len. 

 

Det antages at selskabet herefter sælges til t.kr. 25.000 og derved falder i værdi. Her vil den yngre 

generation (B-aktierne) få et tab der er begrænset til t.kr. 495 (som er gavens værdi) og den yngre 

generation får derved ikke andel i salgsprovenuet da dette vedrører forlods udbyttet. Den ældre 

generation modtager alene t.kr. 25.000 ved salget af den forlods udbytteret på 49,5 mio. kr. Derved 

har han et økonomisk tab på t.kr. 24.500 plus den nominelle værdi af A-aktierne på t.kr. 5.  

 

Hvis det i stedet antages at selskabet stiger i værdi og sælges til t.kr. 75.000, får den ældre genera-

tion derved forlods udbytte på t.kr. 49.500 samt 1% af selskabets værdistigning på t.kr. 250, samt 

1% af aktiekapitalen på t.kr. 5. Gevinsten for den yngre generation er derved 99% af værdistigningen 

svarende til 24,750 mio.kr. samt 99% af aktiekapitalen på t.kr. 495. 

 

Derved er det tydeligt at der kan opstå en gevinstmulighed for den yngre generation, for et ellers 

lavt indskud. Modsat vil den ældre generation påtage sig stort set hele tabsrisikoen ved et fald i 

værdi.89 Værdien af B-aktierne vil blive forøget hvis indtjeningen og forventningerne til fremtiden 

stiger, men der vil omvendt være tale om et tab af en relativt lille investering hvis disse forværres. 

 

 
88 (Lundgrens, 2020) 
89 (Lundgrens, 2020) 
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6.1.3.3 Generel kritik af det nye styresignal 
Det er et udgangspunkt at der beskattes efter realisationsprincippet, hvorfor der først sker beskat-

ning af en gevinst når denne realiseres. Hvis den mulige gevinst allerede indregnes ved værdiansæt-

telsen af virksomheden (i forbindelse med overdragelsen) er det derfor stadig uklart hvordan denne 

eventuelle gevinst skal beskattes hvis og når denne realiseres. Beskatning af ikke-realiserede gevin-

ster mangler støtte i praksis og lovgivning, hvorfor det er svært at forudse hvordan dette bør ske. 

 

Hvis der ikke skal indregnes en gevinstmulighed ved værdiansættelsen af virksomheden, er der ikke 

nogen ændring kontra det tidligere styresignal hvor forskydningen var lineær. Men skal der indreg-

nes en gevinstmulighed gælder dette kun op til en vis grænse. Det må formodes at andelen af sel-

skabets samlede handelsværdi, som udgør gevinstmuligheden for B-aktierne, ikke skal tillægges 

værdien af A-aktierne, men i stedet tilfalde B-aktierne uden hensyntagen til størrelsen af forlods 

udbyttet. Handelsværdien for hele selskabet forbliver derved uændret, men gevinstmuligheden flyt-

tes også fra A-aktierne til B-aktierne. B-aktierne stiger derved, men værdien af A-aktierne falder 

næsten ikke (i forhold til tidligere praksis). Således skal B-aktierne stadig stå tilbage for A-aktierne 

når der skal udloddes udbytte, ligesom ved tidligere praksis.90 

 

Styresignalet antager at der er en optionsværdi, ligegyldigt om A-aktiernes forlods udbytteret in-

dekseres med en mere eller mindre gunstig indekseringsrente, som typisk bestemmes rent mar-

kedsmæssigt. Gevinstmuligheden som Skattestyrelsen mener opstår ligger langt fra den skatteret-

lige definition af en option. Beskatningen af gevinstmuligheden er derfor også svær at underbygge 

ved lov eller i praksis, da det ikke kan sammenlignes med området for aktieoptioner som det ellers 

foreslås i styresignalet.91 
 
De principper der er fra optionspraksis må indtil videre overføres til den nye A/B-praksis, hvor man 

derfor må anvende Black-Scholes-modellen92 og Binomial-modellen93, men tager ikke højde for at 

denne model forudsætter antagelser om børs-volatilitet (måling af prisvariation) som ikke kan an-

vendes på unoterede aktier - og i stedet må anvende Ligningsrådets formel. Det giver dog endnu 

ikke mening at overføre Ligningsrådets formel for optioner en til en, til A/B-modeller, da det er svært 

at overføre og anvende modeller fra almindelig optionsteori (værdiansættelse af tegningsretter) 

uden at uddybe hvordan disse skal og kan benyttes samt transformeres til beregning af en options-

værdi i praksis. I praksis må der ske indregning af en optionsværdi, og styresignalets abstrakte 

 
90 (Clemens Law, 2020) 
91 (BechBruun, 2021) 
92 Black-Scholes-modellen bruges til at bestemme den rimelige pris eller teoretiske værdi for en salgsoption baseret på 

seks variabler: volatilitet, optionstype, underliggende kurs, tid, aftalepris og risikofri rente 
93 Binomial-modellen bruges til prisfastsættelse og til at bestemme værdien af en option ud fra en iterativ tilgang, 
hvor der er to mulige udfald ved hver iteration 
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tankegang må redegøres ved juridiske -og økonomisk korrekte argumenter, således at generations-

skiftet kan gennemføres på grundlag af faktiske værdier og forhold. Derfra bliver det op til domsto-

lene at finde konsensus og rationale i styresignalet, samt sikre at beskatningen foretages på et kor-

rekt og lovhjemlet grundlag.94 95 

 

6.2 Delkonklusion 
A- og B-aktier er en god måde at opdele aktierne i koncernen, således at de har forskellige størrelser, 

rettigheder og om A-aktierne fx skal have ret til forlods udbytte. Opdeling af stamkapitalen i aktie-

klasser kan gavne et generationsskifte, da det vil være nemmere at bestemme hvordan og hvorledes 

købet af aktier skal foregå. A/B-modellen er anvendelig ved finansieringen af generationsskifter 

hvor virksomheden har en høj værdi, og erhververne ikke har mulighed for at fremskaffe den nød-

vendige kapital til købet af aktierne, og hvor den ældre generation har behov for det forlods udbytte. 

Indtil d. 28. februar 2021 var det muligt for den yngre generation at indtræde i selskabet for en 

relativt ”lille” finansiering, men som til gengæld kun giver en begrænset del i den fremtidige indtje-

ning, da fodlods udbytte først tilfalder A-aktierne. 

 

Den kritiserede praksisændring har konsekvenser for hvor attraktiv A/B-modellen er sammenlignet 

med andre generationsskiftemodeller. Der skal ske en fast praksisdannelse på området, da styresig-

nalet generelt ikke skaber den afklaring og praktiske vejledning som det burde. Derfor kræves der 

formentlig mere rådgivningsmæssig assistance end tidligere, ved vurderingen af værdierne - og hvor 

et bindende svar fra Skattestyrelsen kan være en nødvendighed. Hvis ikke man ønsker at gøre brug 

af dette, kan man afdække risikoen ved et gennemarbejdet skatteforbehold, indtil der sker flere 

afgørelser og større praksisdannelse på området. 

 

Det virker umiddelbart ikke særlig attraktivt for B-aktionærerne at benytte sig af A/B-modellen læn-

gere og vurderes klart at være en skærpelse i forhold til tidligere praksis. Princippet ved opdeling af 

stamkapitalen i A- og B-aktier kan være fordelagtigt ved et glidende generationsskifte. 

  

 
94 (BechBruun, 2021) 
95 (BechBruun, 2020) 
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7. Finansieringsmæssige muligheder og overvejelser 

7.1 Anfordringsgældsbrev 
Ved generationsskifte er det muligt at finansiere dele -eller hele købesummen ifm. overdragelsen 

ved udstedelse af et anfordringsgældsbrev mellem generationerne, også kaldet sælgerfinansiering. 

Ved lån til familie ses ofte en beskeden forrentning, som højst sandsynligt ikke vil defineres som 

værende på markedsvilkår. Den renteindtægt långiver ville have fået fra låntager, ville kunne være 

blevet placeret i andre investeringsaktiver, såsom obligationer og aktier. Låntager modtager en ind-

komstfordel da man ellers skulle have betalt renteudgifter hvis lånet var tegnet hos en tredje-

mand.96 Et anfordringslån indenfor familiekredsen kan være et effektivt redskab til finansiering af 

et generationsskifte, især hvis man ønsker at den yngre generations finansielle stilling ikke skal på-

virkes betydeligt. Anfordringslånet giver mulighed for afdrag på gælden løbende samt mulighed for 

rentefrihed, hvor udgangspunktet indenfor skatteretten er at ingen eller lav forrentning af lånet ikke 

udløser gavebeskatning hos nogle af parterne. Anfordringslånet er endvidere kun muligt såfremt 

det er mellem privatpersoner. Yderligere skal der tages højde for parternes alder, da anfordringslån 

kan være godt ved generationsskifte i en tidlig alder - men det vil være en anden sag hvis parterne 

er længere oppe i årene. 

 

For at kunne være omfattet af praksis for anfordringslån i familien, er det nødvendigt at der faktisk 

foreligger et lån. Når man laver anfordringsgældsbrevet, er det vigtigt at det ikke er aftalt hvorledes 

gælden nedbringes - da hvis det allerede er aftalt på forhånd at gælden nedbringes ved udbytte, 

gave eller ved aftale om ingen tilbagebetaling - vil lånet i stedet have karakter af gave og betragtes 

som én samlet afgiftspligtig gave, der udløser gaveafgiftsbeskatning.97 98 Som kan være tilfældet 

hvis låntager ikke kan yde tilbagebetaling, ved fx insolvens allerede på udbetalingstidspunktet. Hvor 

det er værd at bemærke at der altid vil være en risiko forbundet med udstedelse af gældsbreve eller 

anfordringslån.99 

 

Derfor er det vigtigt at eventuelle nedskrivninger på gælden ved gave at der er tale om gavmildhed 

fra långivers side og ikke som en forudgående aftale. Det er ligeledes vigtigt at den fysiske transak-

tion af pengene finder sted mellem gavegiver -og modtager. Således at der overføres fra den ældre 

til den yngre, hvorefter pengene føres tilbage med en transaktionstekst som ’nedskrivning af gæld’. 

 
96 (Serup, 2019, s. 313) 
97 Bundgrænsen for afgiftspligtige gaver er i 2022 kr. 69.500, og der kan afgiftsfrit gives gave indtil dette beløb, til 

børn, børnebørn, forældre stedforældre og bedsteforældre. 
98 (Serup, 2019, s. 315) 
99 (Vækstfonden, 2021) 
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I praksis er det derfor ikke nok at man i regnskabet blot nedskriver gælden med det afgiftsfrie gave-

beløb eller udbytte, uden at overførslerne faktisk hænder.100 

 

Familielån og anfordringsgældsbreve er omfattet af den lange forældelsesfrist og forældes allerede 

efter 10 år efter udstedelsen af gældsbrevet.101 Endvidere kan et anfordringslån altid kræves tilba-

gebetalt med 14 dages varsel, til kurs pari. Anfordringslån medfører hverken indkomstskattepligt 

eller gaveafgift for låntageren, og der ses ikke hjemmel i BAL vedrørende beskatning af den løbende 

rentefordel når låntager er indenfor gaveafgiftskredsen.102 103 

 

7.2 Finansiering ved kontantvederlæggelse 
Det er også muligt at finansiere et generationsskifte ved en kontantvederlæggelse fx i form af et 

banklån. Ved et erhvervslån hos banken vil der oftest også være et krav om kautionsforpligtelse, 

hvorfor denne form for finansiering ofte er forbundet med en usikkerhed. Muligheden for at banken 

vil låne pengene til den yngre generation, alt efter virksomhedens økonomi, er alt andet lige, lille. 

Hvis de nødvendige kapitalkrav ikke kan blive mødt, kunne man forventeligt regne med at banken 

har et ønske om kautionsstillelse, i større eller mindre grad. Det ville være nødvendigt at der skabes 

overskud ved drift af virksomheden, for at sikre mulighed til udlodning af udbytte til låntageren til 

betaling af renter og afdrag til banken. 

 

Kontantkravet kan ligeledes finansieres privat, men det er ikke alle der i en ung alder har reserver 

nok til at finansiere et generationsskifte. Det vil være en fordel for overdrageren af virksomheden, 

at kontantvederlæggelsen sker ifm. overdragelsen. 

 

7.3 Selvfinansiering 
Selvfinansiering er også muligt da et kapitalselskab kan anvende selskabets frie reserver som led i 

finansieringen ved af køb af aktier, ved at den ledige likviditet fra selskabet føres som lån, derved 

uden at egenkapitalen påvirkes. Selskabet kan derfor hjælpe køber med sikkerhedsstillelse imod 

pantsikkerhed i aktier, hvorimod selskabet der køber, vil kunne tegne sikkerhed i de kapitalandelene 

som købes. Selvfinansiering må altså kun anvendes hvis selskabet råder over frie reserver, som kan 

anvendes til udlodning af ordinært udbytte.  

 

 
100 (Danske Bank, 2018) 
101 (Ret & Råd Advokater, 2017) 
102 (Skattestyrelsen, 2021) 
103 (Serup, 2019, s. 313) 
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Hvis selvfinansieringen skal ydes gennem et lån til køber, skal der foreligge en kreditvurdering af 

dette selskab både af ledelsen samt af banken.104 Selskabets økonomiske stilling skal vurderes, og 

der kan kun ydes selvfinansiering hvis denne er i orden. For at opnå den økonomiske bistand med 

formålet om at erhverve kapitalandele i selskabet, skal betingelserne i SEL § 206-209 overholdes.  

Udover kreditvurdereingen skal transaktionen godkendes på generalforsamlingen, og der skal ud-

arbejdes en redegørelse herfor. Endvidere skal lånet foretages på sædvanlige markedsvilkår.105 106 

 

7.4 Gave -og arveforhold  
Gaver der består af penge eller formuegoder af penges værdi, er efter skatteretligt udgangspunkt 

at dette beskattes som almindelig indkomst for gavemodtageren jf. SL § 4c. En gave betegnes som 

en formuenedgang hos giveren samt som en formueforøgelse hos modtageren. I tilfælde hvor en 

virksomhed overdrages med hel eller delvis gave skal der erlægges gaveafgift på 15%, hvis gaven 

gives indenfor kredsen som er nævnt i BAL § 22. Ved generationsskifte er hovedreglen i praksis at 

der sker beskatningen af gaveafgift ifølge BGL, jf. undtagelsesbestemmelserne i SL § 5b. Gavegiver 

har som almindeligt skatteprincip ikke fradrag for gaveydelsen jf. SL § 6, stk. 2. 

 

Formueoverførslen kan ikke ske uden at der sker en retlig forpligtigelse hertil. Typisk er en gave i 

form af en overdragelse af et formuegode, en eftergivelse af gæld eller en påtagelse af forpligtelser. 

Det civilretlige gavebegreb defineres normalt som en formueoverførsel mellem giver og modtager, 

på giverens bekostning - også kaldet den civilretlige dobbeltbetingelse. Den civile dobbeltbetingelse 

kræver at den konstaterede formuefordel hos modtageren skal modsvares af en formuenedgang 

hos gavegiveren. Hvis der gives en værdiløs gave eller fordring sker der selvfølgelig ingen formue-

forskydning, da der derved ikke foreligger nogen gave. Der er et skattefrit gavebeløb som børn kan 

modtage fra hver forælder på t.kr. 69,5 (2022-sats). 

 

Det skatteretlige gavebegreb defineres som udgangspunkt i samme stil som det civilretlige begreb 

og skatteretligt skal der være en betingelse for at statuere gaven. Gaven ydes som gavehensigt af 

giverens gavmildhed, hvor modtageren opnår en formuefordel i form af den fordel som gaven giver 

på baggrund af en subjektiv værdiansættelse. Selvom værdien af gaven er betydeligt lavere end den 

objektive salgsværdi, bestemmes værdiansættelsen ud fra erhververens synspunkt. Dette er ligele-

des bestemt i SKM2002.87.LSR,107 hvor dette princip også gælder efter indførelsen af BGL. 

 

 
104 Det er endvidere ikke et krav at vurderingen foretages af en ekstern rådgiver. 
105 (BDO Danmark, 2019) 
106 (Krenchel & Hansen, 2019, s. 449-450) 
107 (Skatterådet, 2002) 
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Den subjektive værdiansættelse er i praksis dog mere en objektiv værdiansættelse, ud fra udbud og 

efterspørgsel på gavetidspunktet. Hvis der er knyttet direkte eller indirekte modydelser til gaven; i 

form af en forpligtelse, udgifter, arbejdsydelser eller lignende må værdiansættelsen foretages ud 

fra disse hensyn. Ligesom hvis gavegiveren har forbeholdt sig råderet over det overdragne gode.108 

 

Gaven skal anses for at være realiseret efter almindelige skatteretlige indkomstprincipper. Gavebe-

skatningen kan kun ske hos den der har modtaget gaven, uanset om det er et selskab eller en fysisk 

person. Først når indkomsten er realiseret hos det selvstændige skattesubjekt kan gaven beskattes, 

hvorfor det er nødvendigt at bestemme hvem der er en den rette indkomstmodtager og hvornår 

dette sker. 

 

Hvis gaven gives til et skattesubjekt i selskabsform, anses dette ikke for at være givet til selskabets 

aktionær som ellers vil følge beskatning jf. SL § 5. Gavebeskatningen skal ske hos selskabet på gave-

tidspunktet efter ABL, ud fra den avance der konstateres på tidspunktet. 

 

Hvis gavegiver har en god likviditet og pensionsopsparing privat er det en god måde at finansiere 

gælden. Ved gave skal der altid betales en gaveafgift på 15% af beløbet (udover den afgiftsfrie sats), 

som enten skal betales af giver eller modtager. Det er dog en lille fordel hvis afgiften betales af 

gavegiver, da gaveafgiften ikke vil blive lagt oven i det afgiftspligtige beløb, som det vil hvis gave-

modtageren betaler gaveafgiften, da der derudover skal betales afgift af afgiften.109 

 

7.5 Slankning 
Ved slankning af et selskab udloddes overskydende likviditet. Det kan fx være ved udlodning af frie 

reserver op til holdingselskabet, som derved vil fungere som pengetank og pensionsopsparing. End-

videre ligger der også en risikobegrænsning, da hvis datterselskabet skulle gå konkurs ville de alle-

rede udloddede midler (som udgangspunkt) være sikret for aktionæren eller anpartshaveren. 

 

Ved at slanke selskabet unødig likviditet vil det være billigere for erhververne at købe sig ind, så man 

ikke skal betale penge for penge.110 

 

7.6 Kapitalnedsættelse 
En kapitalnedsættelse kan (ligesom ved slankning) være med til at udlede unødig likviditet fra sel-

skabet. Tilbagesalget af en kapitalnedsættelse sker ved en udbetaling af kapital til den udtrædende 

aktionær. For at der kan ske en kapitalnedsættelse kræver dette en generalforsamling med samme 

 
108 (Serup, 2019, s. 283-285) 
109 (Legaldesk, 2020) 
110 (BDO Danmark, 2017) 
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stemmeflertal som er gældende ved en vedtægtsændring. Kapitalnedsættelsen skal ske i overens-

stemmelse med SEL § 185-193, ligeledes skal anmeldelsen heraf, da nedsættelsen ellers ville miste 

sin gyldighed.111 

 

7.7 Delkonklusion 
Ved finansieringen af et generationsskifte er det oftest en udfordring at stille den nødvendige likvi-

ditet for køb af aktier, hvorfor en eventuel kombination af flere finansieringstyper kan gøre det mu-

ligt for den yngre generation at fremskaffe den nødvendige likviditet. 

 

Et anfordringslån vil være et godt redskab til finansieringen af generationsskiftet i privat regi, da 

dette er muligt at lave rentefrit og den yngre generation derved ikke skal have penge op af lommen, 

og som hverken udløser gavebeskatning hos gavegiver eller -modtager, hvorfor det er et godt ud-

gangspunkt indenfor skatteretten. 

 

Det er også muligt at finansiere generationsskiftet ved en kontantvederlæggelse, som et erhvervslån 

i banken, eller ved privat finansiering. Ved et erhvervslån i banken vil der formentlig være en for-

ventning fra bankens side om at der stilles kaution for gælden. Ved privat finansiering er det oftest 

umuligt for den yngre generation at finansiere købet af aktierne privat jo højere finansieringssum-

men er, og især i en ung alder.  

 

Et kapitalselskab kan også anvende selskabets frie reserver som led i finansieringen af køb af aktier, 

ved at ledig likviditet føres som lån, kaldet selvfinansiering, hvor dette nemlig ikke påvirker egenka-

pitalen. Her vil modsvaret være pantsikkerhed i aktier, hvor køber vil kunne tegne sikkerhed i kapi-

talandelene som købes, men vil kun være muligt så længe der er frie reserver som kan anvendes. 

 

Generationsskiftet kan også finansieres ved gave, hvor der betales gaveafgift på 15% af beløbet, 

udover den afgiftsfrie sats på t.kr. 69,5. Her er det en fordel at giver betaler gaveafgiften, da mod-

tager også vil skulle betale afgift af afgiften. 

 

Ved at slanke et selskab udloddes unødig likviditet således at det vil være mere overkommeligt for 

erhververe at købe sig ind i selskabet. Endvidere hvis man foretager en kapitalnedsættelse forinden, 

ville selskabet kunne slankes yderligere. 

 

Finansieringsmulighederne er mange, og disse kan kombineres som man har lyst og hvor de gavner 

mest, hvorfor det er muligt at finde den finansieringstype som passer bedst til det enkelte genera-

tionsskifte. 

 
111 (Erhvervsstyrelsen, 2018) 
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8. Generelle ønsker og forventninger til generationsskiftet fra begge parter 
Det er tidligere beskrevet hvor vigtigt det er at planlægge generationsskiftet i så god tid som muligt. 

På denne måde undgås det at vigtige elementer i generationsskiftet bliver glemt og der er tid til at 

alle forhold kan overvejes. Der skal både tages hensyn til den ældre -og yngre generation i forhold 

til de bløde værdier samt en forventningsafstemning herom, men også i forhold til virksomheden, 

den forventede fremtidige indtjening og eventuelle værdistigninger. Ligeledes skal der også tages 

hensyn til de strukturerings- og finansieringsmæssige forhold for begge parter. 

 

De gennemgåede omstruktureringsmodeller og finansieringsmetoder i de tidligere afsnit vil blive 

anvendt som værktøjer til at finde den mest optimale måde hvorpå at foretage generationsskiftet. 

Generationsskifteplanen vil selvfølgelig udarbejdes på baggrund af familien og koncernen som af-

handlingen tager afsæt i, jf. afsnit 3.2 og 3.3, hvor koncernstrukturen er illustreret i figur 1. 

 

Der vil i dette afsnit blive taget stilling til hvilke skattemæssige, likviditetsmæssige og tidsmæssige 

konsekvenser anbefalingerne vil have for begge parter, samt de fordele og ulemper som de forskel-

lige generationsskiftemodeller har - ud fra de seks målsætninger som er præsenteret nedenfor. 

 

På baggrund af den yngre -samt ældre generation opsættes følgende målsætninger: 

• Den ældre generation skal have dækket sit kapitalbehov på t.kr. 10.000 (i fri likviditet), og 

afregning heraf skal fortrinsvis foretages via virksomhedens egne midler 

• Børnene skal ikke gældsætte sig betydeligt allerede og ikke mere end højst nødvendigt 

• Alle tre børn skal fremover erlægges ligeligt, samt ved selve generationsskiftet 

• Den ældre generation betaler gaveafgiften, hvis der er et element af gave 

• Generationsskiftet påbegyndes snarest, med en tidshorisont på maks. 10 år 

• Den ældre generation ønsker at bibeholde indflydelse de næste 10 år 

 

Der tages der ikke højde for omkostninger til rådgivere, lån og eventuelle fremtidige værdiændrin-

ger, da dette vil gøre de forskellige generationsskiftemodeller mindre sammenlignelige. 

 

Generationsskiftet vil anses for værende succesfuldt hvis ovenstående målsætninger opnås. Dog vil 

nogle forhold i visse henseende være vigtigere end andre, som betyder at modellen samlet set vil 

give en højere værdi for familien, hvorfor kombinationen af hvilke målsætninger som opnås, er vig-

tigere end antallet heraf. 
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8.1 Indledende overvejelser ved de valgte målsætninger 
Hvis man valgte at generationsskifte selskabet så hurtigt som muligt, for at overdrage selskabet til 

en lavere værdi (grundet forventelige fremtidige værdistigninger) ville man måske overse nogle af 

de tidligere nævnte væsentlige faktorer, hvorfor det er vigtigt at generationsskiftet ikke forhastes. 

Desuden ville fremtidige værdistigninger være baseret på en forventning og som endnu ikke kan 

fastlægges. Både konjunkturer eller ændringer i lovgivningen ville kunne ændre på forventninger 

som ville betyde at forudsætningerne for generationsskiftet ville blive anderledes. Derfor tages der 

ikke højde for den fremtidige indtjening, hvorfor modellerne udelukkende tager udgangspunkt i den 

kapital som er til stede i koncernen på nuværende tidspunkt. 

 

Et af formålene med selve generationsskiftemodellerne er at undersøge hvorledes generationsskif-

tet kan skatte- og afgiftsminimeres mest muligt, som det er defineret i problemfeltet. 

 

Kapitalbehovet på t.kr. 10.000 i fri likviditet er hvad selskabets revisor har vurderet er nødvendig 

likviditet for den ældre generation over de næste 10 år, på baggrund af deres levestandard og øn-

sker hertil.112 Dette er beregnet ud fra den forudsætning om at generationsskiftet foretages som et 

løbende generationsskifte over de næste 10 år, med et årligt gennemsnitligt kapitalbehov på t.kr. 

1.000. Det er endvidere et krav at afregningen til den ældre generation fortrinsvis foretages af virk-

somhedens egne midler, som hænger sammen med målsætningen herefter. 

 

Da børnene ikke skal gældsætte sig betydeligt, vil det være mest oplagt at finansieringen findes i 

selskabet, således at børnene ikke skal fremfinde den nødvendige likviditet i privat regi ved erhver-

velsen af aktierne. 

 

I og med børnene skal stilles helt ligeligt er det vigtigt at der i forbindelse med generationsskiftet 

ikke hersker tvivl om hvorledes, og på hvilke vilkår generationsskiftet foretages. Denne målsætning 

er på baggrund af begge parters ønske herom, men til dels også af frygt for at der ikke skal opstå 

konflikter eller problemer imellem børnene. At børnene stilles lige, er en af de vigtigste målsætnin-

ger for begge parter, da dette kan være med til at konflikter undgås således at relationen mellem 

børnene ikke bliver ødelagt.113 

 

Hvis der ved finansieringen af generationsskiftet vælges en gavemodel, vil det være et krav at gave-
giver betaler gaveafgiften, da gavemodtager ellers også ville skulle betale afgift af afgiften, som ikke 

gavner den yngre generation (og indirekte de andre målsætninger). 

 

 
112 Den ældre generation har også privat formue som supplement; i form af pension, hus og andre investeringsaktiver. 
113 (EY, 2019, s. 645) 



  Copenhagen Business School 

 53 

Det er endvidere et ønske fra begge parter, at generationsskiftet foretages som et glidende genera-

tionsskifte, da det indledes i en tidlig alder (for alle) er det derfor en målsætning at generationsskif-
tet påbegyndes snarest, med en tidshorisont på maks. 10 år. Herved kan børnene også nå at vænne 

sig til den nye tilværelse, få indsigt, kendskab og viden om ejendommene og koncernen som helhed 

- på et andet plan end hidtil. 

 

Den ældre generation ønsker at bibeholde indflydelse de næste 10 år for at have føling med hvor-

dan overdragelsen til børnene forløber, samt for at hjælpe dem på rette vej. Den ældre generation 

kan derved også sikre at børnene tilegner sig den fornødne kunnen samt være i stand til drive sel-

skabet videre. 

 

8.2 Indledende overvejelser ved generationsskiftet 
Et almindeligt salg af aktier i privat regi, vil betyde at der kræves likviditet til beskatningen af avan-

cen, samt høje finansieringskrav til den yngre generation. Finansieringen skal i sidste ende helst 

hentes hos selskabet, og det vil derfor påvirke selskabets likviditet, som er sammenhængende for-

hold og som ikke kan løses hver for sig.114 Her kan det bl.a. være relevant at konsekvensberegne de 

forskellige overdragelses- og finansieringsmodeller, som kan føre til at mere lempelige løsninger, 

implementeringsmuligheder og omstruktureringer bør overvejes. Ligeledes hvordan afgift, beskat-

ning og kravet til hævninger i virksomheden kan minimeres. Endvidere er det vigtigt at se på hvordan 

forudsætninger og mål mødes i de forskellige modeller, hvordan de vil fungere i praksis samt det 

juridiske aftalegrundlag mellem parterne. 

 

Da der er tale om overdragelse af et ejendomsinvesteringsselskab, bør timingen udnyttes bedst 

muligt, således at aktiver som ejendomme der er konjunktur-følsomme kan overdrages til lavest 

mulige værdi.115 Hvis værdiansættelserne af ejendommene forventes at skulle stige en del de kom-

mende år, taler det for at generationsskiftet bør foretages snarest muligt, da prisen derfor vil være 

lavere end efter de forventelige prisstigninger, og som derved også vil betyde en højere værdian-

sættelse. Ejendomme er en investeringsform som stort set aldrig mister hele sin værdi, og som of-

test er støt stigende over årene hvorfor generationsskiftet på denne baggrund bør ske snarest. 

 

8.3 Forudsætninger for generationsskiftet 
Da familien ønsker at generationsskiftet skal være så overkommeligt som muligt ift. pris, ønsker de 

ikke en drypvis overtagelse, da dette vil betyde flere værdiansættelser og beregninger - og dette 

kun vil gavne advokater samt revisorer, i form af flere honorarer til disse. 

 

 
114 (Serup, 2019, s. 659-660) 
115 (EY, 2019, s. 646) 
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Jf. afsnit 8.2 vil køb af CHL Holding ApS udløse en stor skattebetaling da det vil betyde et køb i privat 

regi, hvorfor de fleste af modellerne vil fokusere på en overdragelse af driftsselskabet Løgstrup Ejen-

domme ApS. 

 

Ved en værdiansættelse af aktier i et ejendomsselskab, skal der som udgangspunkt altid tages højde 

for om ejendommene er værdiansat til senest kendte ejendomsvurdering, om de noterede aktier er 

til børskurs.116 Der tages ikke højde for goodwill og dette medregnes ikke da ejendommene er vær-

diansat til dagsværdi jf. regnskabet og der i denne værdi er indregnet en afkastbetragtning allerede. 

Som beskrevet i afgrænsningen forudsættes det at alt er indregnet til dagsværdi, hvorfor egenkapi-

talen i selskaberne benyttes som værdiansættelse af selskabet. 

CHL Holding ApS har en egenkapital på kr. 45.297.470 og Løgstrup Ejendomme ApS har en egenka-

pital på kr. 25.266.212. 

 

Det kan være relevant at udforme en ejeraftale mellem børnene, som forklarer alle scenarier og 

”spilleregler”, således at nogle anliggender undgås (som kan være med til at der opstår konflikter). 

I ejeraftalen kan også nævnes forhold som kan blive relevante ved fx død, hvis en bliver handikappet 

eller andet, således at fx forkøbsret allerede er bestemt. Det kan være praktisk i sådanne situationer 

allerede at have aftalt sådanne forhold imens disse ikke har nutidig relevans, hvorfor dette forud-

sættes at skulle indgå i alle generationsskiftemodellerne. 

 

Da CHL Holding ApS allerede findes, er det ikke nødvendigt at foretage en aktieombytning med 

henblik på at stifte et mellemliggende holding for at kunne sælge datterselskabsaktierne i Løgstrup 

Ejendomme ApS skattefrit (efter et evt. holdingkrav). Derfor behøver børnene ikke vente med at 

etablere holdingselskaber for at kunne erhverve aktierne i driftsselskabet fra CHL Holding ApS. 

 
Med henblik på en holdingkonstruktion, vurderes det at stiftelse af enkeltvise holdingselskaber (til 

trods for højere omkostninger) vil gavne familien mest i fremtiden, i og med børnene er forskellige 

steder i deres liv, har forskellige holdninger, samt forskellige ønsker hertil. Det ville også være muligt 

at stifte et samlet holdingselskab til alle tre børn, men som følge af tidligere delkonklusioner vurde-

res dette ikke at gavne, ligeledes for at undgå en spaltning af dette. 

 

A/B-modellen er grundet det nye styresignal ikke helt så attraktiv at benytte længere. Endvidere 

vurderes det ikke at den ældre generation har behov for det forlods udbytte som modellen ville 

lægge op til, da der formentlig er nok likviditet samlet set i selskaberne til at dække ønsket om t.kr. 

10.000 i fri likviditet - samt Christian endvidere har pensionsopsparing privat.  

 
116 (EY, 2019, s. 650-651) 
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9. Generationsskiftemodeller 

9.1 Mulige generationsskiftemodeller for familien 
Det er hensigten med afhandlingen at finde en generationsskiftemodel som kan begrænse nogle af 

de høje afgifter og skatter ved generationsskiftet, og hvor det bl.a. også er et af ønskerne at børnene 

ikke gældsætter sig betydeligt i denne forbindelse. Det er som udgangspunkt relevant at overveje 

hvordan et generationsskifte af en virksomhed kan gøres mest hensigtsmæssigt.  

 

For at sikre at modellerne er sammenlignelige forsøges målsætningerne jf. afsnit 8 opnået i alle 

modellerne, hvor de sidste tre modeller vil tage udgangspunkt i en holdingstruktur hvor børnene 

ejer hvert sit holdingselskab jf. afsnit 8.3. 

 

• Den første generationsskiftemodel indeholder salg af aktierne i CHL Holding ApS til erhver-

verne, ved køb af aktierne i privat regi med fuldt vederlag. 
• Den anden generationsskiftemodel omhandler erhvervelse af aktier i Løgstrup Ejendomme 

ApS hvor CHL Holding ApS er sælger, via den yngre generations selvstændige holdingselska-

ber. 
• Den tredje generationsskiftemodel indeholder slankning af Løgstrup Ejendomme ApS, hvor 

aktier heri købes af CHL Holding ApS via den yngre generations selvstændige holdingselska-

ber, samt opdeling af anpartskapitalen i A- og B-aktier. 
• Den fjerde generationsskiftemodel omhandler en ophørsspaltning af Løgstrup Ejendomme 

ApS i tre nye ejendomsselskaber, som en overbygning på den førnævnte model. 
 

Modellerne har forskellige indgangsvinkler og niveauer af kompleksitet, tidshorisont og fremgangs-

måde, hvorfor modellerne til sidst sammenlignes - med henblik på skatte-, likviditets-, finansierings- 

og tidsmæssige konsekvenser, samt fordele og ulemper ved modellen. Ligeledes vil der ud fra hver 

model gøres rede for i hvilken grad de forskellige målsætninger opnås. 

 

Nogle af modellerne opfylder flere af de oplistede målsætninger end andre, men nogle mål kan også 

have større betydning for familien end andre, hvorfor modellerne skal vurderes og ud fra den sam-

lede helhed og struktur som modellen danner. 
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9.2 Generationsskiftemodel 1: Privat køb af aktier i holdingselskabet, med fuldt vederlag 
Den første generationsskiftemodel som analyseres, er ved et privat køb af aktier i CHL Holding ApS 

med fuldt vederlag, hvor børnene køber aktierne heri. Denne generationsskiftemodel anvendes ty-

pisk hvis der uventet opstår alvorlig sygdom eller andre forhold i familien, som betyder at man helst 

skal overdrage alle aktier og aktivitet snarest muligt. Her kan tid være en udfordring, og kan måske 

ikke udskydes til efter man har foretaget en omstrukturering, med henblik på at opnå et mere opti-

malt generationsskifte. 

 

Derved vil den nye koncernstruktur se ud som vist nedenfor i figur 7. Aktieavancen heraf vil være 

kr. 45.172.470 (afståelsessum minus anskaffelsessum) - hvor beløbet, delt i tre, ville betyde et køb 

på kr. 15.057.490 for hvert barn, svarende til en ejerandel på 33,33% hver. 

 

 
Figur 7: Koncerndiagram ved køb af aktier i driftsselskabet, privat117 

Et privat køb af aktier i holdingselskabet med fuldt vederlag vil typisk være en god idé, hvis det er 

muligt at afstå aktierne uden væsentlig beskatning. Dette ville være tilfældet hvis der var tale om et 

salg af aktier, hvor værdien heraf var beskeden og den almindelige avancebeskatning derved også 

ville være relativt lille. Her ville det formentlig være dyrere at hyre rådgivere til at beregne de skat-

tebesparende optimeringer og foretage omstruktureringer, end blot at betale avanceskatten. 

 

Hvis der er tale om et højere beløb, som i dette tilfælde vil det bedre kunne svare sig at hyre rådgi-

vere og investere i processen, da skattebesparelsen som ville kunne opnås, vil være større end om-

kostningerne hertil. Da der er tale om et køb af aktier i millionklassen, kan det allerede nu udledes, 

at denne model vil være en dyr løsning for begge parter. Efter en avanceberegning vil det være 

nemmere at vurdere hvorvidt hensynet til avancebeskatning skal genovervejes, ved at foretage ge-

nerationsskiftet på anden vis.118 

 
117 Egen tilvirkning 
118 (Serup, 2019, s. 659-660) 
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9.2.1.1 Betydning for den ældre generation 
Christian har ejet aktierne siden selskabets stiftelse og har i den forbindelse en anskaffelsessum på 

kr. 125.000 og en afståelsessum på kr. 45.297.470 hvorfor aktieavancen vil være kr. 45.172.470. 

 

  
Tabel 1 & 2: beregning af avance skat og likviditetsvirkning119 

 

Det vil medføre en samlet skattebetaling af avancen på kr. 18.955.277, hvilket vil betyde en likvidi-

tetsvirkning ved salg på kr. 26.217.193. Ligeledes antages det at Christians hustru ikke har aktieind-

komst og derfor også kan benytte hendes bundfradrag så det samlet er på kr. 114.400 (2022-sats), 

og forudsættes i øvrigt at de ikke har anden aktieindkomst som udnytter dette. 

 

9.2.1.2 Betydning for den yngre generation 
Overdragelse med fuldt vederlag er en dyr løsning for den yngre generation, da de vil skulle betale 

fuld pris for aktierne i CHL Holding ApS på lige fod med en tredjemand. Ved et køb af aktierne, som 

denne model præsenterer, vil det betyde at børnene (i privat regi) skal påtage sig en gæld på kr. 

15.057.490 hver (33% af aktieavancen). Det forventes ikke at børnene har en opsparing i denne 

størrelse, i så tidlig alder hvorfor de vil nødsaget til at låne pengene - hvorfor finansieringen af ge-

nerationsskiftet ville være lige så vigtig en faktor for dem, ved vurdering af denne model. 

 

9.2.2 Finansiering af generationsskiftet 
Da der er tale om køb af aktier i privat regi og i familien, vil de optimale finansieringsmodeller for 

denne generationsskiftemodel være at give beløbet som gave eller lave et anfordringsgældsbrev 

mellem partnerne, da dette kan gøres privat mellem personer. 

 

9.2.2.1 Finansiering ved gave  
Hvis overdragelsen sker ved forskud på arv eller som gave, udløser dette også bo- eller gaveafgift. 

Hvis gavegiver betaler gaveafgiften, vil den samlede beskatning være billigere end hvis gavemodta-

ger betaler, da denne ellers skal betale afgift af afgiften. 

 

Hvis modtager betaler gaveafgiften, vil det afgiftsfrie gavebeløb er på kr. 69.500 (2022-sats), hvorfor 

gaven vil være kr. 17.702.429. Gaveafgiften vil være 15% heraf som er kr. 2.644.939 som derved vil 

 
119 Egen tilvirkning 

Værdiansættelse 45.297.470
- Anskaffelsessum -125.000
Aktieavance 45.172.470
27% skat, op til kr. 114.400 30.888
42% skat, efter kr. 114.400 18.924.389
Skatten af avancen 18.955.277

Aktieavance 45.172.470
- Skatten af avancen -18.955.277
Likviditet ved salg 26.217.193
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give en nettoværdi af gaven på kr. 14.987.990, som inkl. bundfradraget giver kr. 15.057.490, sva-

rende til en tredjedel af aktieavancen. 

 

 
Tabel 3: Beregning af samlet gavebeløb, pr. barn120 

 

Ved en beregning hvor gavegiver betaler afgiften, og hvor modtageren får en samlet gave på netto-

beløbet kr. 15.057.490, vil afgiften heraf kun være kr. 2.248.198, som derved giver en besparelse 

for giveren på kr. 396.741. Besparelsen skyldes at der spares 15% af afgiften på gaveafgiften (15% 

af kr. 2.644.939). 

 

  
Tabel 4 & 5: Beregning af besparelse for giveren121 

 

Det vil ikke være muligt at undgå gaveafgiften på 15%, men det forventes at være billigere end at 

fremskaffe likviditeten eksternt. Hvis overdragelsen af aktierne sker ved gave, vil den yngre genera-

tion også skulle betale gaveafgift af den fordel som gaven giver. 

 

Hvis Christian valgte finansiering ved gave, ville det både koste ham beskatning af aktieavancen, 

samt 15% i gaveafgift, som ville likviditetsmæssigt tungt privat. Aktieavancebeskatningen er kr. 

18.955.277 og en samlet gaveafgift for alle tre børn på kr. 6.744.594, som vil give en samlet skat på 

kr. 25.699.871. Likviditetsvirkningen forinden gaveafgift var kr. 26.217.193, hvor likviditetsvirknin-

gen efter gaveafgiften er kr. 19.472.599 som ikke er nok til gaverne. 

Finansiering ved gaveoverdragelse kan især benyttes hvis kapitalejeren har en god pensionsopspa-

ring og har likviditetsoverskud privat, men det vurderes ikke at være den mest hensigtsmæssige 

måde for Christian. Ved anfordringslån ville han i det mindste spare gaveafgiften på kr. 6.744.594, 

 
120 Egen tilvirkning 
121 Egen tilvirkning 

Gave 17.702.429
- Bundfradrag -69.500
Afgiftspligtig gave 17.632.929
- Gaveafgift -2.644.939
Nettoværdien af gave 14.987.990
+ Bundfradrag 69.500
Samlet gave 15.057.490

Samlet gave 15.057.490
- Bundfradrag -69.500
Nettoværdien af gave 14.987.990
+ Gaveafgift 2.248.198
+ Bundfradrag 69.500
I alt 17.305.688

Gaveafgift som betales af modtageren 2.644.939
Gaveafgift som betale af giveren -2.248.198
Besparelse for giveren 396.741
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hvor likviditetsvirkningen stadig ville være kr. 26.217.193, hvorfor denne finansieringsmodel også 

bør vurderes. 

 

9.2.2.2 Finansiering med anfordringslån 
Det er ligeledes muligt at finansieringen af generationsskiftet kan ske som et anfordringslån, eller 

en kombination af både et anfordringslån og gave. De involverede er interesseforbundne parter, og 

det er derfor muligt at lave et anfordringslån herimellem og benytte dette som et finansieringsred-

skab til generationsskiftet. Anfordringslån giver mening når der er tale om et køb privat, da dette 

kun kan benyttes i privat regi, og ikke hvis der er tale om køb af datterselskabsaktier indenfor sel-

skabsretten. 

 

Anfordringsgældsbrev har den fordel (ift. et almindeligt gældsbrev) at det er muligt at lave rente- 

og afdragsfrit. Derved kan omkostningerne som der ville være hos en ekstern finansieringskilde helt 

undgås - således at børnene ikke skal fremskaffe mere likviditet end højst nødvendigt. Men det er 

vigtigt at der foreligger en lånaftale, da formueforøgelsen ellers ville blive set som gave. Hvis der 

afdrages på gælden med det afgiftsfrie beløb hvert år, skal dette ikke være aftalt på forhånd, og det 

skal i så fald udelukkende ske af ren gavmildhed. Hvis der nogle år ikke afdrages med gavebeløbet, 

skal der i henhold til aftalte gældsbrev foreløbigt afdrages på gælden, medmindre andet selvfølgelig 

er aftalt. Ligeledes kan det aftales at der kun afdrages på gælden ved udlodning af udbytte, således 

at omkostningerne til lånet vil kunne holdes lave. Ulempen for den yngre generation er dog at lånet 

forfalder på anfordring fra långiver. For at lånemodellen er muligt for den ældre generation kræves 

det at han har fri likviditet til at betale skatten som opstår ved salget af aktierne. Hvis dette ikke 

haves, skal der derfor først trækkes likviditet ud af CHL Holding ApS, som derfor først skal udbytte-

beskattes eller udbetales som løn. 

 

9.2.1 Målopnåelse ved denne model 
Generationsskiftemodel 1 vil; opnå nogle af målsætningerne (+), nogle vil ikke opnås (-), samt nogle 

vil både opnås og ikke opnås (±). Nedenfor er oplistet hvilke og hvordan: 

 

- Den ældre generation skal have dækket sit kapitalbehov på t.kr. 10.000 (i fri likviditet), og 
afregning heraf skal fortrinsvis foretages via virksomhedens egne midler 
Hvis Christian sælger sine aktier, skal han realisationsbeskattes ved salget af aktierne og det 

udløser en stor skat nu og her. Hvis finansieringen skal ske via et anfordringslån, så vil Chri-

stian ikke modtage likviditet og målet vil derfor ikke være opfyldt. 
 

- Børnene skal ikke gældsætte sig betydeligt allerede og ikke mere end højst nødvendigt 
Det må vurderes at anfordringslån er den mest realistiske form for finansiering for familien, 

hvorfor børnene vil skulle gældsætte sig betydeligt, hvorfor dette mål ikke opnås. Hvis ikke 
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anfordringslån er muligt kræver det, at børnene kan finansiere købet af aktier fra egne mid-

ler eller ved et erhvervslån i banken. 

 

+ Alle tre børn skal fremover erlægges ligeligt, samt ved selve generationsskiftet 
Selskabet vil blive fuldt overdraget til børnene, og de vil alle eje en tredjedel hver. 

 

- Den ældre generation betaler gaveafgiften, hvis der er et element af gave 
Hvis finansieringen sker ved gave, ville gavegiver også skulle betale gaveafgiften, da der er 

en klar fordel heri. Men da det antages at der ikke er likviditet privat til at finansiere hele 

købesummen ved gave, opfyldes denne målsætning ikke. 

  

± Generationsskiftet påbegyndes snarest, med en tidshorisont på maks. 10 år 
Generationsskiftet kunne i princippet ske i morgen, men det virker ikke realistisk at anfor-

dringslånene ville kunne afdrages over de næste 10 år, og heller ikke hvis finansieringen skal 

findes eksternt. 

 

- Den ældre generation ønsker at bibeholde indflydelse de næste 10 år 
Modellen vil betyde at ejerskab og indflydelse fuldt overdrages til børnene, hvorfor ønsket 

om et glidende generationsskifte og bibeholdelse af indflydelse ikke opnås. 

 

På baggrund af disse plusser og minusser, vil denne generationsskiftemodel ikke være den mest 

oplagte for begge parter. Det er både en dyr løsning for den yngre samt ældre generation, som ikke 

gør den attraktiv for nogle af parterne, hvorfor modellen afkastes. 
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9.3 Generationsskiftemodel 2: Stiftelse af holdingselskaber, samt køb herigennem 
Det er væsentlig mere udbredt at etablere en holdingkonstruktion, da der typisk er en række fordele 

forbundet hermed. En holdingkonstruktion hjælper til at generationsskiftet kan gennemføres så op-

timalt som muligt for begge generationer. Denne model tager udgangspunkt i at der stiftes enkelt-

vise holdingselskaber til Kathrine, Carl-Emil og Josefine hhv. med navnene K Holding ApS, C Holding 

ApS og J Holding ApS, som vist i figur 8 nedenfor. Stiftelse af enkeltvise holdingselskaber vurderes 

at ville gavne familien mest i fremtiden jf. afsnit 8.2. 

 

 
Figur 8: Koncerndiagram ved stiftelse af holdingselskaber til børnene122 

 

I forbindelse med etablering af en ny holdingstruktur er det et krav at der indskydes t.kr. 40 i an-

partskapital pr. nystiftet selskab, eller hvis man allerede har et eksisterende selskab, kan dette i 

stedet benyttes.123 Anpartskapitalen kan indskydes kontant, ved at der indbetales t.kr. 40 på selska-

bets bankkonto i forbindelse med stiftelsen. Ved oprettelse af holdingselskaber til den yngre gene-

ration er der selvfølgelig stiftelsesomkostninger til revisor og advokat i denne forbindelse, samt 

fremover vil der som minimum være årlige omkostninger til udarbejdelse af årsrapporten. 

 

Holdingstrukturen giver den klare fordel at udbytte kan udloddes skattefrit fra datterselskabet til 

holdingselskaberne, og der opstår derved først beskatning når likviditet udloddes privat herfra. End-

videre har holdingselskaberne også den funktion, at de kan fungere som pengetank, samtidig med 

at Løgstrup Ejendomme ApS balance vil blive slanket ved udbytteudlodningerne, som ligeledes vil 

nedbringe hæfterisikoen i driftsselskabet. Endvidere vil den yngre generation have bedre begreb 

om ”deres del”, samt bedre mulighed for at disponere over hvordan de ønsker fx udbytte skal be-

nyttes, såsom opspares i holding, udloddes eller bruges til reinvestering. 

 
122 Egen tilvirkning 
123 Tidligere kunne et IVS også stiftes, men dette er ikke længere en mulighed. Det kunne ligeledes være et anpartssel-
skab, men da dette kun giver flere omkostninger og ingen fordele har i denne forbindelse, vil dette ikke være relevant. 
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Ligeledes hvis ejendommene bliver mere værd vil det udløse en skat senere hen, hvorfor man lige 

så godt kan stifte holdingstrukturen nu frem for senere. 

Ved stiftelse af enkeltvise holdingselskaber, betyder det også at der på sigt er mulighed for at andre 

finansieringsaktiver kan ligge i holdingselskaberne (ligesom Christian har i CHL Holding ApS). 

 

9.3.1 Finansiering af generationsskiftet 
Hvis den yngre generation ikke har likviditet til at indbetale stiftelseskapitalen samt omkostninger 

til stiftelsen ved oprettelse af holdingselskaber hver især, er det muligt at låne pengene hertil som 

anfordringslån (af den ældre), eller disse kan modtages som afgiftsfri gave da dette er under pro-

gressionsgrænsen. 

 

At stifte holdingselskaber til den yngre generation vil betyde at holdingselskaberne vil erhverve ak-

tierne i driftsselskabet fra CHL Holding ApS, som dermed vil være udenfor gaveafgiftskredsen. 

Derved tegnes der et gældsbrev mellem CHL Holding ApS og K Holding ApS, C Holding ApS og J Hol-

ding ApS. Da aktierne købes af Christians holdingselskab, er det børnenes holdingselskaber der skal 

låne penge til køb af aktierne i Løgstrup Ejendomme ApS. Endvidere er det som tidligere beskrevet 

skattefrit at sælge datterselskabsaktier, og da Christian har ejet aktierne siden stiftelsen vil han end-

videre heller ikke blive fanget af holdingkravet. 

 

Finansieringsbyrden i forbindelse med generationsskiftet vil blive placeret i holdingselskaberne, og 

vil forventeligt blive tynget en del af renteudgifter fra det optagne lån, hvor den oplagte finansie-

ringsmulighed heraf, vil være via modtagne udbytter fra driftsselskabet. Udbytter kan ligeledes bru-

ges til afdrag på gælden, og må gerne aftales på forhånd som en del af afdragene på lånet (i mod-

sætning til gavebeløb). Da finansieringsbyrden placeres i holdingselskaberne, vil det dermed ikke 

belaste driftsselskabets regnskabsmæssige egenkapital.124 

Afviklingen af finansieringen ifm. generationsskiftet, kan umiddelbart iværksættes efter overtagel-

sen ved at benytte de frie likvider der er i selskabet. 

 

I holdingselskaberne vil de købte aktier optages til dagsværdi, på baggrund af den fastsatte over-

dragelsesværdi.125 Risikomæssigt er der ikke forskel på om erhverver køber aktierne privat eller via 

holdingselskabet. Men da de nystiftede holdingselskaber kun vil have aktierne i driftsselskabet som 

sikkerhedsstillelse vil det være forventeligt at långiver kræver en sikkerhedsstillelse i disse. 

 

Hvis der var tale om et salg til kun én erhverver, ville drifts- og holdingselskab blive sambeskattet 

efter reglerne om tvungen sambeskatning. Der ville der kunne opnås fradrag for holdingselskabets 

 
124 Der kan dog ikke udloddes udbytte før der er aflagt mindst en ordinær årsrapport jf. SEL § 182. 
125 (Serup, 2019, s. 665-666) 



  Copenhagen Business School 

 63 

finansieringsudgifter til købet af selskabet. Ved de skattefrie udbytter fra driftsselskabet til holding, 

ville dette kunne finansiere de fremtidige rente- og afdragsforpligtelser.126 

 

9.3.1.1 Betydning for den ældre generation 
I denne model sælges 90% i stedet for 100% men prisen pr. aktie er dog den samme. Da der tegnes 

gældsbrev mellem CHL Holding ApS og de nystiftede holdingselskaber, betyder det at Christian ikke 

skal finansiere generationsskiftet personligt (og af beskattede penge) som vil være en klar fordel. 

Udbyttet er yderligere skattefritaget når blot holdingselskabets ejerandel er på min. 10%, hvilket 

også er grunden til at det vil være en fordel for Christian at bibeholde en ejerandel på 10%. 

 

9.3.1.2 Betydning for den yngre generation 
Børnene slipper for at skulle påtage sig en stor privat finansieringsbyrde, da det er holdingselska-

berne der køber aktierne i selskabet, og selskaberne kan i princippet stiftes med det samme. Lige-

ledes undgår den yngre generation også at afvikle gælden med beskattede midler. 

Da børnene køber 30% ejerandel hver, i stedet for en tredjedel hver, vil lånet som følge heraf være 

på kr. 13.551.741 pr. barn, i stedet for kr. 15.057.490 (som i generationsskiftemodel 1). Gældsbrevet 

skal forrentes på almindelige markedsvilkår, med en diskontorente mellem 3-5% som vil betyde at 

der vil være renteudgifter hertil, men som kan dækkes af udbytteudlodninger fra driftsselskabet. 

 

9.3.2 Opdeling i A- og B-aktier 
Som tidligere konkluderet vil A/B-modellen ikke længere have den store gavn for generationsskifter 

i familiehenseende, og anvendes ikke så meget længere. Men idéen med opdeling af aktiekapitalen 

i aktieklasser kan være en fordel for familien. 

 

I Løgstrup Ejendomme ApS vil det derfor være en fordel at lave nye aktieklasser ved en vedtægts-

ændring, således at der både er A- og B-aktier. Da anpartskapitalen i Løgstrup Ejendomme ApS er 

t.kr. 200, opdeles anpartskapitalen i 20 stk. A-aktier og 180 stk. B-aktier, alle à t.kr. 1, pr. stk. Chri-

stian ønsker fortsat indflydelse på driften af selskabet, og ønsker først at generationsskiftet er fuldt 

overdraget om 10 år, hvorfor A-aktierne tildeles stemmerettigheder, hvor B-aktierne tildeles ret til 

udbytte. Derved kan Christian selv beholde alle A-aktierne, og bibeholde indflydelse og stemmeret-

tigheder og sælge B-aktierne til børnene. Christians beholdning vil derfor være 20 A-aktier, og bør-

nene vil eje 60 B-aktier hver, som samlet giver 200 aktier. 

A- og B-aktier er smart ved generationsskiftemodeller som denne, hvor driftsselskabet finansierer 

børnenes overtagelse gennem fremtidige udbytter, og hvor den ældre stadig ønsker indvirkning - så 

kun er de fremtidige værdier overdrages. Ved at Christian beholder A-aktier vil han have bestem-

mende indflydelse og fx bestemme hvorvidt der skal ske udlodning af udbytte, da børnene i 

 
126 (EY, 2019, s. 650-651) 
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princippet ellers ville kunne beslutte dette, som ikke ville være hensigten med opdelingen eller ge-

nerationsskiftet. Når der er gået 10 år eller mindre, vil Christian kunne sælge sine A-aktier til bør-

nene, og derved også overdrage indflydelsen. 

 

9.3.3 Målopnåelse ved denne model 
Generationsskiftemodel 2 vil; opnå nogle af målsætningerne (+), nogle vil ikke opnås (-), samt nogle 

vil både opnås og ikke opnås (±). Nedenfor er oplistet hvilke og hvordan: 

 

+ Den ældre generation skal have dækket sit kapitalbehov på t.kr. 10.000 (i fri likviditet), og 
afregning heraf skal fortrinsvis foretages via virksomhedens egne midler 
Christian vil få dækket sit kapitalbehov, da han stadig vil modtage betaling for salget af sine 

aktier. I stedet for kr. 45.172.470 vil Christian have et tilgodehavende på kr. 40.655.223 i CHL 

Holding ApS. Fri egenkapital kan endvidere trækkes ud privat som udbytte eller løn. 

 

- Børnene skal ikke gældsætte sig betydeligt allerede og ikke mere end højst nødvendigt 
Børnene gældsætter sig stadig betydeligt, men i stedet vil gælden være mellem holdingsel-

skaberne, hvor pant i aktierne vil være forventeligt. Afviklingen af gælden vil være af ube-

skattede penge, som er en klar fordel for både den ældre -og yngre generation. 

 

+ Alle tre børn skal fremover erlægges ligeligt, samt ved selve generationsskiftet 
Da alle 3 børn køber 30% hver vil de stadig erlægges ligeligt, både nu og i fremtiden. 

 

+ Den ældre generation betaler gaveafgiften, hvis der er et element af gave 
Der er ikke et gaveelement i selve finansieringen af generationsskiftet, men den ældre ge-

neration kan stadig vælge at give gave til stiftelse af holdingselskaberne. Derved opnås mål-

sætningen men har samlet set ikke så stor relevans for modellen. 

 

+ Generationsskiftet påbegyndes snarest, med en tidshorisont på maks. 10 år 
Generationsskiftet kan i princippet begyndes i morgen, og gælden vurderes også at kunne 

tilbagebetales på de 10 år, da der er frie reserver i driftsselskabet som kan udloddes op til 

holdingselskaberne og benyttes som afdrag på gælden. 

 

+ Den ældre generation ønsker at bibeholdelse af indflydelse de næste 10 år 
Ved at Christian bibeholder A-aktier vil han stadig have bestemmende indflydelse, indtil han 

vælger at sælge disse til børnene, som han kan vente med at gøre indtil om 10 år, eller når 

han føler børnene er klar til at overtage styringen. 
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Holdingstrukturen har stor betydning for generationsskiftet og betyder at mange af målsætningerne 

kan opnås ved denne model ift. den tidligere generationsskiftemodel. Målsætningen vedr. gæld-

sættelse af børnene opnås ikke, men er væsentlig bedre end den tidligere generationsskiftemodel 

da købet af aktierne vil ske i selskaberne i stedet. 
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9.4 Generationsskiftemodel 3: slankning af egenkapitalen samt evt. kapitalnedsættelse  
Den tredje generationsskiftemodel tager udgangspunkt i samme koncernstuktur som i den før-

nævnte generationsskiftemodel (se figur 8), da det tidligere er konkluderet at dette vil være opti-

malt. Ligeledes tages der igen udgangspunkt i at børnene køber 30% af driftsselskabsaktierne gen-

nem deres holdingselskaber. 

 

9.4.1 Slankning af selskabet 
Da de tidligere generationsskiftemodeller har været dyre løsninger for begge parter, kan slankning 

af selskabet fremme generationsskiftet (jf. afsnit 7.5), så det bliver billigere for børnene at købe sig 

ind. For at lave den optimale slankning af selskabet, laves først en kapitalnedsættelse (jf. afsnit 7.6), 

fra t.kr. 200 til t.kr. 120. Det ville også være muligt at sænke til t.kr. 40 men vurderes at tre gange så 

meget er bedre, så der er rum for hvis børnene senere hen, vurderer at en opdeling af selskabet i 

tre vil gavne relationerne mere - foruden at skulle lave en kapitalforhøjelse hvis dette er tilfældet. 

 

Endvidere er det muligt at udlodde tidligere overførte resultat kr. 25.066.212 som skattefrit udbytte 

op til Christians holdingselskab, sammen med kapitalnedsættelsen på t.kr. 80 - så der i alt udloddes 

kr. 25.146.212, hvorefter egenkapitalen alene vil bestå af anpartskapitalen på t.kr. 120. 

Herefter vil det være billigere for børnene at købe sig ind i selskabet, da de i stedet ville skulle købe 

30% af t.kr. 120, i alt kr. 36.000 hver - hvilket medfører en langt lavere finansieringsbyrde for bør-

nene. Herefter vil fordelingen af A- og B-aktier være procentmæssigt den samme, således at Chri-

stian ejer 12 A-aktier og børnene tilsammen ejer 108 B-aktier, svarende til 36 hver. 

 

Da børnene formentlig selv kan betale kostprisen samt stiftelsen af holdingselskaberne, vil finansie-

ring heraf ikke være nødvendig. Men hvis de ikke selv kan betale kostprisen, vil det igen være muligt 

med gave eller anfordringslån mellem parterne (privat), og ellers kan denne finansieres ved gælds-

brev mellem CHL Holding ApS og K Holding ApS, C Holding ApS og J Holding ApS. 

 

9.4.1.1 Finansiering af slankningen 
For at kunne udlodde alle frie midler skal slankningen kunne lade sig gøre, som kræver at der er 

likviditet -og finansieringsmuligheder til dette. 

 

Der er likvide midler i Løgstrup Ejendomme ApS på kr. 718.190 (jf. bilag 2), hvoraf det vurderes at 

kr. 500.000 heraf kan udloddes, da der stadig skal være likviditet til drift og vedligehold af ejendom-

mene måned for måned. 

 

På nuværende tidspunkt er den samlede belåningsgrad af ejendommene i Løgstrup Ejendomme ApS 

på 40%, hvor det oftest, i de fleste banker, som minimum er muligt at belåne ejendommene op til 

60%, men højst sandsynligt også 80%. Belåningsgraden afhænger af hvilken type ejendom der er 
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tale om, da hvis der er tale om udlejning af private beboelsesejendomme er det muligt at låne op til 

80%. Hvor hvis der er tale om blandet erhverv- og beboelsesejendomme er det i nogle tilfælde mu-

ligt at belåne op til 80%, men oftest til 60%.  

Som beskrevet tidligere er det primært beboelsesejendomme, med undtagelse af en enkelt ejen-

dom hvor der er et par erhvervslokaler.127 Det antages selvfølgelig at banken er enig i værdiansæt-

telsen af ejendommene ud fra dagsværdi og er villige til at belåne 60%, men højst sandsynligt også 

80%. 

Ejendommene står til dagsværdi i selskabet på kr. 71.841.125, hvor den tilhørende prioritetsgæld 

er på kr. 28.921.251, svarende til 40% - hvorfor der som udgangspunkt er råderum for at opnå en 

højere belåning af ejendommene, med henblik på at opnå fri likviditet til at slanke selskabet. 

 

Ved en belåningsgrad på 60% vil det betyde at prioritetsgælden i stedet vil være kr. 43.104.729, 

som vil betyde at gælden øges med kr. 14.183.478, men som også vil give dette beløb i fri likviditet. 

For at det skal blive muligt at udlodde hele det overførte resultat på kr. 25.066.212 som skattefrit 

udbytte op til holding, kan det hurtigt beregnes (25.066.212 - 500.000 - 14.183.478) at der mangler 

kr. 10.382.734. 

 

Da CHL Holding ApS har god likviditet, er det muligt at tegne et gældsbrev på markedsvilkår mellem 

CHL Holding ApS og Løgstrup Ejendomme ApS på de resterende kr. 10.382.734. 

Løgstrup Ejendomme ApS har allerede en kortfristet gæld til CHL Holding ApS på kr. 12.042.329, 

hvor det ville være en fordel at disse medgår i den samlede sum på gældsbrevet, og herefter føres 

som en langfristet gæld, og som derved vil påvirke likviditetsgraden positivt i selskabet. Herefter vil 

der samlet være en langfristet gæld på kr. 22.425.063 til CHL Holding ApS. 

I CHL Holding ApS vil det betyde at tilgodehavendet flyttes fra at være et omsætningsaktiv til at være 

et finansielt anlægsaktiv, som betyder at selskabet er lidt bedre stillet. Det har dog ikke den store 

betydning for CHL Holding ApS fordi likviditeten og likviditetsgraden alligevel er ret god. 

 

Hermed vil der være likviditet til at udlodde hele den frie reserve på kr. 25.066.212 ved en kombi-

nation af; kr. 500.000 i likvide midler, kr. 14.183.478 ved en belåningsgrad i ejendommene på 60%, 

samt kr. 10.382.734 som gældsbrev mellem CHL Holding ApS og Løgstrup Ejendomme ApS. Endvi-

dere kr. 80.000 som en kapitalnedsættelse - som giver den samlede slankning på kr. 25.146.212. 

 
Hvis det er muligt at belåne ejendommene op til 80%, vil dette være at foretrække, da det alt andet 

lige vil være billigere at tage realkreditlån i ejendommene end at finansiere slankningen med gælds-

brev på markedsvilkår (forrentning mellem 3-5%), mellem CHL Holding ApS og Løgstrup Ejendomme 

 
127 (Nordea, 2021) 
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ApS. Da ejendommene forventeligt skal ejes mange år endnu, vil der også være god tid til at afdrage 

på gælden. 

En belåningsgrad på 80% vil betyde en prioritetsgæld på kr. 57.472.900 som gør det muligt at låne 

kr. 28.551.379 mere i ejendommene, som derved vil dække udlodningen af udbyttet 100% (kr. 

25.066.212). De resterende kr. 3.485.167 vil kunne bruges til at sænke mellemregningen på kr. 

12.042.329 mellem Løgstrup Ejendomme ApS og CHL Holding ApS, således at denne vil blive kr. 

8.557.162. Her bør man igen flytte denne op som langfristet gæld i Løgstrup Ejendomme ApS, og 

ligeledes som finansielt anlægsaktiv i CHL Holding ApS. 

 

Det skal kunne forsvares at foretage en højere belåning i selskabet for at kunne slanke selskabet. 

Årets resultat før skat skal kunne bære de ekstra låne- og renteomkostninger ved en højere belå-

ningsgrad i ejendommene, samt det eventuelle gældsbrev mellem drift og holding. Hvor årets re-

sultat efter skat skal kunne betale afdragene på gælden. 

 

Da der er tale om en belåning i ejendommene, er det vigtigt at huske på at ejendommene formentlig 

aldrig bliver nul værd, som også bl.a. også kan forsvare at øge prioritetsgælden, samt en tilhørende 

højere gældsfaktor. Hvis det er muligt og realistisk skulle der også gerne være mulighed for udbytte, 

som kan betale de årlige omkostninger til revisor i børnenes holdingselskaber, samt evt. renteom-

kostninger til gældsbrevet - så generationsskiftet ikke har nogen påvirkning på børnenes likviditet 

overhovedet. 

 

Alt andet lige vil det være bedre at man finder finansieringen i selskabet ved slankning, på den ene 

eller anden måde. Hvis der ikke foretages en slankning, vil det betyde en større finansieringsbyrde 

for børnene ved køb aktier i selskabet - som derved ville påvirke børnenes private likviditet negativt. 

Ved at finansieringen til slankningen findes i selskabet vil det påvirke Christians likviditet indirekte, 

men denne kan bære det - samt det er hensigten med generationsskiftet at dette skal påvirke bør-

nenes likviditet så lidt som overhovedet muligt. 

 

9.4.2 Målopnåelse ved denne model 
Generationsskiftemodel 3 vil; opnå nogle af målsætningerne (+), nogle vil ikke opnås (-), samt nogle 

vil både opnås og ikke opnås (±). Nedenfor er oplistet hvilke og hvordan: 

 

+ Den ældre generation skal have dækket sit kapitalbehov på t.kr. 10.000 (i fri likviditet), og 
afregning heraf skal fortrinsvis foretages via virksomhedens egne midler 
Christian vil stadig få dækkes sit likviditetsbehov, da frie reserver samt kapitalnedsættelsen 

udloddes som udbytte skattefrit op til CHL Holding ApS, som herefter kan udloddes privat. 
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+ Børnene skal ikke gældsætte sig betydeligt allerede og ikke mere end højst nødvendigt 
Ved slankning af egenkapitalen gældsætter børnene sig ikke betydeligt, og vil formentlig al-

lerede have likviditet til at købe aktierne til 30% hver af t.kr. 120. Hvis ikke kan finansieringen 

heraf ske via gældsbrev mellem holdingselskaberne og som derved ikke vil påvirke børnenes 

privatøkonomi. Renteudgifter til gælden vil være små (hvis der overhovedet er en gæld) men 

kan dækkes ved udlodning af udbytte fra driftsselskabet. 

 

+ Alle tre børn skal fremover erlægges ligeligt, samt ved selve generationsskiftet 
Da alle 3 børn køber 30% hver vil de stadig erlægges ligeligt, både nu og i fremtiden. 

 

+ Den ældre generation betaler gaveafgiften, hvis der er et element af gave 
Der er ikke et decideret gaveelement i selve finansieringen af generationsskiftet i denne mo-

del. Men den ældre generation kan stadig vælge at give en gave til stiftelsen af holdingsel-

skabet op til det afgiftsfrie beløb. Derved opnås målsætningen, men har ikke så stor relevans 

for denne generationsskiftemodel.  

 

+ Generationsskiftet påbegyndes snares, med en tidshorisont på maks. 10 år 
Generationsskiftet kan i princippet begyndes i morgen, og det vurderes at kunne gennemfø-

res på maks. 10 år, i lighed med tidligere generationsskiftemodel. 

 

+ Den ældre generation ønsker at bibeholde indflydelse de næste 10 år 
Ved at Christian bibeholder A-aktier vil han stadig have bestemmende indflydelse, i lighed 

med tidligere generationsskiftemodel. 

 

Denne model opfylder alle målsætningerne for generationsskiftet ved slankning af selskabet - og 

især målsætningen vedr. gældsættelse som de tidligere to generationsskiftemodeller ikke opfyldte. 

Denne model vil derfor gavne begge generationer, samt den samlede generationsskifteproces.  
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9.5 Generationsskiftemodel 4: Ophørsspaltning af driftsselskabet 
Begge generationer har tidligere tilkendegjort at det er meget vigtigt for dem at der ikke opstår 

konflikter mellem parterne og i fremtiden især mellem børnene. Da det ikke kan forsikres at bør-

nene undgår at blive uvenner, kan en model med fuldstændig opdeling være relevant at overveje, 

hvorfor denne model vil tage udgangspunkt i hvordan en ophørsspaltning kan være en løsning.128 

 

Ved denne generationsskiftemodel hvor ophørsspaltning er målet, tages der ligeledes udgangs-

punkt i at børnene stifter hvert sit holdingselskab som i de to tidligere generationsskiftemodeller. 

Modellen tager også udgangspunkt i at der, som i ovenstående generationsskiftemodel, allerede er 

sket en kapitalnedsættelse til t.kr. 120, samt slankning af egenkapitalen. Ved en ophørsspaltning er 

det muligt at opdele ejerskabet mellem anpartshaverne, som også medfører en risikoafgrænsning 

ved opdeling af aktiverne eller aktiviteterne. 

 

 
Figur 9: Koncernstruktur ved ophørsspaltning af Løgstrup Ejendomme ApS, til tre nye ejendomsselskaber 

 

Ved en ophørsspaltning af Løgstrup Ejendomme ApS (jf. figur 9 ovenfor), stiftes tre nye ejendoms-

selskaber, kaldet K Ejendomme ApS, C Ejendomme ApS og J Ejendomme ApS. Da anpartskapitalen 

er t.kr. 120 i Løgstrup Ejendomme ApS forinden spaltningen, vil de tre nye ejendomsselskaber kunne 

stiftes med t.kr. 40 hver. Da Christian fortsat gerne vil beholde indflydelse og ønsker et glidende 

generationsskifte, vil opdeling i A- og B-aktier stadig være en idé, hvor fordelingen heraf vil være 

ligesom den tidligere generationsskiftemodel hvor Christian tilsammen ejer 12 A-aktier, blot med 4 

A-aktier i hver, i stedet. Derved kan han sælge de 108 B-aktier, hvor børnene erhverver 36 B-aktier 

hver i hvert sit ejendomsselskab. Ved at Christian ejer 4 A-aktier i hvert selskab, bibeholder han 

stadig 10% ejerskab som giver en fordel ved udbytte, og ligeledes indflydelsen i selskaberne. 

 
128 Umiddelbart havde det været muligt også at grenspalte, men da det giver nogle begrænsninger, giver det bedre 
mening at ophørsspalte da dette giver mulighed for fri fordeling mellem aktiver og passiver. 
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Prisen for B-aktierne vil derfor være t.kr. 36 for hvert barn i lighed med den tidligere generations-

skiftemodel, samt stiftelsesomkostninger til både deres eget holdingselskab og ejendomsselskabet. 

Finansieringen kan igen ske med gældsbreve mellem CHL Holding ApS og K Holding ApS, C Holding 

ApS og J Holding ApS, ved delvis eller hel gave. 

 

Ejendommene antages at kunne fordeles ligeligt mellem alle tre børn, ud fra en værdiansættelse 

baseret på forventede værdistigninger, potentiale, antal og hvis der er nogle forhold i nogle af ejen-

dommene som gør at de er mindre eller mere værd. Derved fordeles ejendommene ligeligt mellem 

børnene, men det kan ikke garanteres hvilke der vil opnå en højere værdistigning end andre i frem-

tiden, hvorfor opdelingen kun er helt lige nu - men det ikke kan garanteres at fordelingen heraf 

stadig er lige om fx 10 eller 20 år. 

 

Det er både muligt at lave en skattefri eller skattepligtig spaltning. Da der er tale om salg af unote-

rede aktier vil skatten være 0, og derfor vil det give mening at foretage en skattepligtig ophørsspalt-

ning, da man derved ikke vil ramme ind i alle værnsreglerne som der er ved en skattefri spaltning. 

Ophørsspaltningen vil alligevel ikke udløse skat, hvorfor den skattepligtige spaltning er bedre at 

bruge i dette tilfælde. Der vil heller ikke være noget holdingkrav da CHL Holding ApS allerede har 

ejet aktierne i mere end tre år - hvor hvis man vælger at lave en skattefri ophørsspaltning uden 

tilladelse, vil der altid være holdingkrav. 

 

9.5.1 Målopnåelse ved denne model 
Generationsskiftemodel 4 vil; opnå nogle af målsætningerne (+), nogle vil ikke opnås (-), samt nogle 

vil både opnås og ikke opnås (±). Nedenfor er oplistet hvilke og hvordan: 

 

+ Den ældre generation skal have dækket sit kapitalbehov på t.kr. 10.000 (i fri likviditet), og 
afregning heraf skal fortrinsvis foretages via virksomhedens egne midler 
Christian vil stadig få dækket sit likviditetsbehov, da der vil ske en slankning af egenkapitalen 

i driftsselskabet, som udloddes til CHL Holding ApS, som herefter kan udloddes privat som 

udbytte eller løn. 

 

+ Børnene skal ikke gældsætte sig betydeligt allerede og ikke mere end højst nødvendigt 
Ved slankning af egenkapitalen gældsætter børnene sig ikke betydeligt, og vil formentlig al-

lerede have likviditet til at købe aktierne til 30% hver af t.kr. 120. Dette kan også ske via 

gældsbrev mellem holdingselskaberne og vil derved ikke påvirke børnenes privatøkonomi. 

Renteudgifterne i holdingselskabet vil være små, og kan dækkes ved udlodning af udbytte 

fra driftsselskabet. 
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+ Alle tre børn skal fremover erlægges ligeligt, samt ved selve generationsskiftet 
Da alle 3 børn køber 90% hver af hvert deres ejendomsselskab, og vil derfor stilles ligeligt 

nu, men det kan ikke garanteres at værdierne vil være de samme om 10 eller 20 år, hvorfor 

målsætningen til dels opnås. 

 

+ Den ældre generation betaler gaveafgiften, hvis der er et element af gave 
Der er ikke et decideret gaveelement i selve finansieringen af generationsskiftet i denne mo-

del. Men den ældre generation kan stadig vælge at give en gave til stiftelse af holdingselska-

berne. Derved opnås målsætningen til dels, men har ikke så stor relevans for denne genera-

tionsskiftemodel. 

 

+ Generationsskiftet påbegyndes snarest, med en tidshorisont på maks. 10 år 
Generationsskiftet kan i princippet begyndes i morgen, og det vurderes at kunne gennemfø-

res helt på maks. 10 år, i lighed med ovenstående generationsskiftemodel. 

 

+ Den ældre generation ønsker at bibeholde indflydelse de næste 10 år  
Christian vil stadig bibeholde indflydelse ved 10% ejerskab i form af A-aktier, som han kan 

vælge at sælge når han vurderer at børnene er klar til at overtage ejendomsselskaberne hver 

især. 

 

Som beskrevet tidligere, er det den ældre generations største ønske, at der ikke opstår uenigheder 

eller andre uoverensstemmelser mellem børnene, hvorfor denne model er relevant ift. opdeling 

mellem børnene. Da det er et af de vigtigste forhold for familien, kan dette forhold veje en del i den 

samlede vurdering af modellen, og som vil gavne relationerne - som har stor værdi for familien. 

Børnene vil stilles ligeligt ved opdelingen af ejendommene nu og her, men det kan ikke garanteres 

at ejendommene vil være ligeligt delt, ud fra en dagsværdibetragtning i fremtiden. 
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10. Endelig generationsskifteplan 
Det optimale generationsskifte for familien vil alt andet lige, være den model der samlet set giver 

mest værdi for familien, både med hensyn til de bløde -og hårde behov. Det vigtigste i forbindelse 

med generationsskiftet er at vurdere modellen ud fra hvordan alle forhold spiller sammen, hvor 

både generationsskiftemodel 3 og 4 vil gavne den yngre -og ældre generation på disse parametre. 

 

Generationsskiftemodel 3 indeholder en kapitalnedsættelse og slankning af selskabet hvor børnene 

ejer driftsselskabet Løgstrup Ejendomme ApS samlet. Hvor generationsskiftemodel 4 ligeledes in-

deholder en slankning af driftsselskabet - men efterfulgt af en ophørsspaltning, som giver mulighed 

for at børnene erhverver hvert sit ejendomsselskab. Ophørsspaltningen vil betyde at børnene stilles 

lige nu og her, men at værdistigninger i fremtiden kan ændre fordelingen, og det derved ikke kan 

garanteres og højst sandsynligt ikke vil være stillet ligeligt senere hen. 

 

For den yngre generation kan det både være en fordel og en ulempe at eje driftsselskabet sammen. 

Børnene vil kunne drage udbytte af hinandens viden og forskellige interesser som vil være en fordel. 

Grundet deres forskelligheder kan det også være en udfordring for børnene at skulle blive enige om 

alle beslutninger, som taler for et valg af ophørsspaltningen - da dette vil betyde en lige fordeling 

nu og her. Problemet med modellen er at der er stor forskel mellem børnene både mht. alder og 

interesser, som gør at nogle har bedre forudsætninger for at kunne drive virksomheden på nuvæ-

rende tidspunkt, end andre, men som til dels sikres ved at Christian bibeholder al indflydelse de 

kommende 10 år. Det er desuagtet en reel bekymring at børnene bliver uenige om hvorledes sel-

skabet skal drives videre i fremtiden, som vil tale for ophørsspaltningen. 

 

Da generationsskiftet er som følge af den ældre generations ønske om at skulle videregive selskabet 

til sine børn, vurderer han at børnene bør kunne undgå konflikter - og at dette er opnåeligt. Dette 

vurderes vigtigere end at fordele aktiverne mellem børnene nu for at undgå dette, især hvis det 

aldrig bliver et problem. Risikoen for at nogle føler sig snydt eller forfordelt i fremtiden som ved en 

spaltning er større, som ikke vil være at efterstræbe. 

Generationsskiftemodel 3 er god på nuværende tidspunkt da Christian stadig ønsker at fortsætte 

med at drive virksomheden og da børnene alligevel ikke skal have indflydelse nu. Der kan dog opstå 

andre forhold i fremtiden som gør at denne model ikke er den bedste om fx 10 eller 20 år - hvorfor 

det derfor heller ikke anbefales at lave en fuldstændig kapitalnedsættelse - da det på sigt kan give 

bedre mening at eje hver sin del, hvor generationsskiftemodel 4 derved vil være bedre. 

 

Under forudsætningerne i familien, opnåelsen af målsætningerne samt ønsker fra begge generati-

oners side vælges generationsskiftemodel 3 derfor som den bedste samlet set på nuværende tids-

punkt, og da det i sidste ende bestemt er Christians valg. 
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11. Perspektivering 
Den 18. august 2020 fremlagde regeringen et nyt udspil vedr. ”ny ret til tidlig pension”, som bl.a. 

finansieres ved indføring af lagerbeskatning på selskabers ejendomsavancer. Beskatningen vil blive 

indført med virkning fra indkomståret 2023, og vil kun omfatte værdistigninger fra dette tidspunkt.  

 

Det betyder at man ved opgørelsen af ejendommene i 2022 skal være skarp på fastsættelsen af 

indgangsværdierne, som skal bruges ved overgangen til lagerbeskatningen i 2023. Det forventes 

ikke at fald i værdi konstateret forud for ikrafttrædelsen i 2023 skal beskattes. Ligeledes forventes 

det ikke at den historiske prisudvikling skal omfattes af reglerne, således at evt. udskudt skat først 

udløses det år hvor salget af ejendommen finder sted og dermed realiseres. 

 

Det er stadig uvist hvor mange ejendomme der vil blive omfattet af lagerbeskatningen, men det 

tyder på at det vil omfatte ejendomme til en samlet værdi af mia. kr. 350.  

Der forventes en del administrative omkostninger forbundet med forslaget, ved bl.a. opgørelse af 

årlige værdistigninger og -fald mm., som betyder at der indføres en beløbsgrænse på mio. kr. 100, 

hvor det forventes at 75% af alle ejendomsselskaberne vil blive undtaget, da ejendomsbranchen 

består af mange mindre ejendomsselskaber - hvor de store aktører derved vil trække den største 

byrde.129 130 

 

Indførslen af lagerbeskatningen vil betyde at selskabers fremtidige værdistigninger af ejendom-

mene vil beskattes løbende, ligesom andre investeringer. Hvorfor forslaget forventes at indebære 

en samfundsøkonomisk gevinst, og en tilvejebringelse på mio. kr. 850 årligt.131 Baggrunden for dette 

er, at der er et incitament til at investere i ejendomme, fordi de i praksis er lavere beskattet end 

andre avancer - som vil betyde at de omfattede ejendomme vil beskattes svarende til andre inve-

steringer. Den præcise model for indfasning at lagerbeskatningen vil blive fastsat senere.132 

 

Umiddelbart vil det betyde at hvis ejendomsporteføljen i CHL Holding ApS og Løgstrup Ejendomme 

ApS tilsammen var på mere end 100 mio. kr. ville selskabet blive lagerbeskattet årligt fra indkomst-

året 2023, hvorfor der formentlig er grund til at den samlede portefølje holdes lavere end mio. kr. 

100 i koncernen. Hvis den samlede ejendomsportefølje ikke kan holdes under grænsen, kan en evt. 

spaltning af Løgstrup Ejendomme ApS foretages, foruden at Christian bibeholder indflydelse, da sel-

skaberne ellers stadig vil indgå i sambeskatningskredsen - og stadig blive beskattet. 

 
129 (Horten Advokater, 2020) 
130 (PwC Danmark, 2020) 
131 (Skatteministeriet, 2020) 
132 (Finansministeriet, 2020, s. 41) 
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12. Konklusion 
Ved et generationsskifte er det vigtigt at man investerer tid og ressourcer i processen, for at opnå 

det mest optimale generationsskifte, især når der er tale om generationsskifte af relativt høje vær-

dier. Der er både økonomiske, tekniske og struktureringsmæssige overvejelser og betragtninger der 

bør gøres i forhold til generationsskiftet, men også i overvejelser i forhold til de bløde behov.  

For den ældre generation er det formentligt hårdt at skulle give afkald på sit livsværk (i større eller 

mindre forstand), og der ønskes ofte også et godt resultat heraf. Der kan være målsætninger om 

likviditet til at nyde sit otium og pensionisttilværelse fra den ældre generation, hvor der fra den 

yngre generation kan være et ønske om ikke at skulle gældsætte sig betydeligt i så tidlig en alder, 

og have tid og overskud til at drive virksomheden i fremtiden. 

 

Forinden selve processen startes har parterne typisk nogle ønsker til generationsskiftet, som under-

vejs måske viser sig at være vigtigere eller mindre vigtige end først regnet med - eller der kan fore-

komme en ændring i forudsætninger og opstå forhold undervejs som ikke kan undlades. Generati-

onsskifteprocessen er ikke altid en nem proces for familien, og det kan være en vanskelig proces for 

den ældre generation da han identificerer sig meget med selskabet. Det kan bl.a. betyde store æn-

dringer i hverdagen, samt måske mere -eller mindre ubehagelige overvejelser som der før eller siden 

bør tages stilling til. Det er vigtigt at man overvejer alle aspekter og forhold af generationsskiftet og 

hvordan disse påvirkes nu samt forventes at blive påvirket i fremtiden. Hvilket er grunden til at man 

ønsker at foretage et generationsskifte så gnidningsfrit og enkelt som muligt. 

 

Det er generelt sværere at foretage et generationsskifte af en finansiel virksomhed, da det giver en 

del begrænsninger ift. antallet af forskellige omstruktureringsmodeller og kombinationer heraf - 

som derfor kan være en ulempe. Ud fra afhandlingens teoriafsnit kan det konkluderes at det ikke er 

muligt at sige den ene omstruktureringsmodel er bedre end den anden. Modellernes anvendelses-

område og måde de benyttes på i forskellige virksomheder, afhænger af de indbyrdes målsætninger 

og ønsker til generationsskiftet. Alle modeller har fordele og ulemper, som kan være rigtige eller 

forkerte på hver sin måde, for familien - men i sidste ende handler det om at finde en model der 

giver det bedste udbytte for netop denne situation. 

 

For at finde frem til den rigtige generationsskiftemodel for den pågældende familie og koncern, er 

de seks målsætninger opstillet på baggrund af både den yngre- og ældre generations ønsker hertil. 

Disse målsætninger er med til at sikre at modellerne er sammenlignelige, samt de benyttes til un-

dervejs at sikre at generationsskiftet bevæger sig i den retning som først forventet og tilstræbt. 

Målsætningerne som er opstillet for familien og deres kommende generationsskifte, bunder i; likvi-

ditet til den ældre generation, lav gældsættelse af børnene vedr. finansiering, ligelig erlæggelse nu 

og fremover, betaling af gaveafgiften fra givers side ved evt. gaveelement, tidshorisonten på 10 år 

og den ældres generations ønske om at bibeholde indflydelse lidt endnu.  
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Ved finansiering af generationsskiftet vurderes det mest optimalt, og vil gavne koncernen og fami-

lien mest, så vidt muligt denne kan holdes indenfor koncernen. Det ville være langt fra at fore-

trække, hvis finansieringen af generationsskiftet skulle findes eksternt, da omkostningerne til lån 

eksternt, alt andet lige, er højere. 

 

En af de vigtigste målsætninger ved generationsskiftet er at den yngre generation ikke skal gæld-

sætte sig betydeligt så tidligt i deres liv - som er et af de bærende punkter for om modellen er leve-

dygtig eller ej. Derudover er det dog relevant at sige at den samlede målopnåelse, sammenholdt 

med hvilke målsætninger der opnås vurderes højere end antallet heraf.  

 

På baggrund af de opstillede målsætninger i afhandlingen, vurderes generationsskiftemodellen hvor 

der foretages en slankning af selskabet vil være den rigtige for familien på nuværende tidspunkt, alt 

sammen taget i betragtning af de målsætninger, forudsætninger og ønsker som modellen opnår, 

både med hensyn til de bløde -og hårde behov. Modellen opnår alle seks målsætninger og sammen-

sætningen af modellen vurderes at gavne den samlede generationsskifteproces. 

Ejerstrukturen ved generationsskiftemodellen består af børnenes 3 nystiftede holdingselskaber på 

linje med CHL Holding ApS, hvor alle 4 holdingselskaber samlet ejer driftsselskabet Løgstrup Ejen-

domme ApS. Fordelingen af ejerskabet består i 12 A-aktier med fuld indflydelse ejet af CHL Holding 

ApS, samt 36 B-aktier (med ret til udbytte) i hvert af børnenes nystiftede holdingselskab K Holding 

ApS, C Holding ApS og J Holding ApS. A-aktierne og derved også indflydelsen kan derfor efter de 10 

år sælges til børnene, eller når han vurderer de er klar til at overtage al drift af selskabet. 

 

Ved slankningen foretages der en kapitalnedsættelse til t. kr. 120, samt en udlodning af alle frie 

reserver i egenkapitalen i form af overført resultat. For at skaffe den fornødne likviditet vurderes 

det muligt at belåne ejendommene op til 80% (da de på nuværende tidspunkt kun er 40% belånt), 

da det vil være en billigere at tegne et realkreditlån end hvis børnene fx ville skulle købe sig ind til 

en højere værdiansættelse. Hvis ikke en belåningsgrad på 80% er muligt fra bankens side, vurderes 

det realistisk at belåne 60% hvor det resterende vil kunne lånes ved almindeligt gældsbrev hos CHL 

Holding ApS (som endvidere vil være en langfristet gæld). 

Christian vurderer det yderligere muligt for børnene at undgå konflikter, hvorfor modellen med 

fuldstændig opdeling af Løgstrup Ejendomme ApS ved en ophørsspaltning, ikke vil være den opti-

male løsning på nuværende tidspunkt - og da han selv bestemt stadig selv vil være inde over driften 

af selskabet. Da der ved denne model i fremtiden kan forekomme en skævdeling på baggerund af 

af værdiændringer på ejendommene, vurderes dette vigtigere at undgå - da det overhovedet ikke 

er sikkert at der faktisk sker konflikter mellem børnene som vil påvirke søskendebåndet så voldsomt, 

at det vil påvirke driften. 

 

Det kan dog ikke udelukkes at modellen ikke på et senere tidspunkt kan have relevans, hvis forud-

sætninger, ønsker og målsætningerne har ændret sig for familien. 
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