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Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Af-
skaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerhe-
den trods bindende svar © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dks 
  

 
 
Afskaffelse af formueskattekursen samt et lovudkast om nye regler, hvor 
bindende svar om værdiansættelse ikke gælder, hvis der er en afvigelse på 
mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. mellem på den ene side aktivets han-
delsværdi og på den anden side værdiansættelsen i henhold til det bindende 
svar, vil i mange tilfælde vanskeliggøre eller helt umuliggøre et generati-
onsskifte. 
 

 

Formueskattekursen 
I mere end 30 år har skatteydere ved generationsskifte kunnet anvende formueskattekur-

sen ved værdiansættelse af aktier i forbindelse med generationsskifte indenfor den nære 

familie.  

 

Formueskattekursen er en teknisk beregningsregel, der oprindeligt blev anvendt til at 

fastsætte kursen på aktier ved beregning af formueskat.  

 

Formueskatten blev ophævet for mange år siden, men efterfølgende har beregningsreglen 

kunnet anvendes ved værdiansættelse af aktier i forbindelse med generationsskifte. Und-

taget var kun tilfælde, hvor der forelå relevant omsætning af aktierne til tredjemand eller 

http://www.v.dk/
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andre helt specielle forhold som retlige eller faktiske ændringer i og omkring det pågæl-

dende selskab, der endnu ikke havde givet sig udslag i det regnskab, der som udgangs-

punkt skal danne grundlag for beregningen af formueskattekursen.  

 

 

Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982  
Reglerne om værdiansættelse af aktier til formueskattekursen ved generationsskifte i 

familieforhold er fastsat i det velkendte cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om vær-

diansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning.   

 

Om overdragelse af aktier i familieforhold fremgår af 1982-cirkulærets pkt. 17, stk. 2, at:  

”Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte 

vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne om-

sætninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den 

anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en 

kurs udregnet efter de af Ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af for-

mueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen.  

 

I 1999 fastslog den daværende skatteminister, Ole Stavad, ved besvarelsen af et spørgs-

mål i Folketinget følgende om værdiansættelse af aktier ved generationsskifte: 

“Ved beregning af bo- og gaveafgift skal man efter loven og Cirkulære nr. 185 af 17. 

11. 1982, som er udstedt af Skatteministeriets Departement, anvende handelsværdi-

en. Hvis der imidlertid ikke kan fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra 

stedfunden omsætning, så bestemmer cirkulæret, at formueskattekursen kan finde an-

vendelse. Der er altså her tale om lempeligere adgang til at anvende skattekursen 

end ved avancebeskatningen ved arv og handel mellem interesseforbundne parter. 

 

Hvis formueskattekursen lægges til grund for afgiftsberegningen i forbindelse med 

arveforskud og gave, finder den automatisk anvendelse ved avanceopgørelsen på de 

pågældende aktier…. 1982-cirkulæret giver altså skatteydere et retskrav på i visse si-

tuationer at anvende skattekursen dels ved beregning af bo- og gaveafgift, dels ved 

avancebeskatning ved gave og arveforskud.  
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1982-cirkulærets bestemmelser om værdiansættelse af aktier er imidlertid nu blevet op-

hævet. Ophævelsen har efter cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 virkning for værdian-

sættelse af aktier m.v., hvor det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættel-

sen, er den 5. februar 2015 eller senere. Efter et styresignal fra SKAT af den 5. februar 

2015 vil TSS-cirkulære 2000-9 m.v. kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor 1982-

cirkulæret ikke fremadrettet kan anvendes, dvs. ved familieoverdragelser og ved arveud-

læg. SKAT er dog ikke bundet af en værdiansættelse beregnet på grundlag af 2000-9-

cirkulæret.  

 

 

Hvad betyder ophævelsen 
Formueskattekursen fører ofte frem til en fordelagtig kurs og medfører et lempeligt gene-

rationsskifte skattemæssigt. Skatten elimineres ikke, men overføres til næste generation 

som en latent skattebyrde, hvis formueskattekursen er for lav.  

 

Det erkendes, at der kan være et problem, hvis der sker overdragelse til børn, der ikke er 

skattepligtige til Danmark. Her vil en skattebyrde hvilende på aktierne som følge af, at 

der er anvendt en favorabel overdragelseskurs, ikke medføre en større skat til Danmark, 

når børnene sælger aktierne, da børnene beskattes i det land, hvori de bor. Og her kan 

aktierne måske sælges skattefrit. 

 

Anvendelse af formueskattekursen har imidlertid gennem mange år været et ret sikkert 

pejlemærke, som både rådgivere og skatteydere har kunnet forlade sig på. Men nu kræ-

ves der en mere præcis værdiansættelse. Det kan i praksis give ganske betydelige pro-

blemer. 
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Bindende svar bliver usikkert 

Vil den loyale og retskafne borger søge at sikre sig mod en efterfølgende skattesag, og 

kan handelsværdien ikke objektivt fastslås, har der her hidtil været mulighed for at få et 

bindende svar. 

 

Med et kommende nyt lovforslag vil et bindende svar imidlertid ikke altid være bindende 

for skattemyndighederne. Det drejer sig om tilfælde, hvor det bindende svar vedrører 

værdiansættelse af konkrete aktiver, f.eks. aktier, fast ejendom eller goodwill. Efter det 

foreliggende lovudkast vil et bindende svar således – alligevel - ikke være bindende, hvis 

skattemyndighederne på grundlag af enten et efterfølgende salg eller ud fra størrelsen af 

det efterfølgende afkast på aktivet kan sandsynliggøre, at aktivets værdi på tidspunktet 

for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og samtidig mindst 1 mio. kr. fra 

den værdi, der blev lagt til grund i det bindende svar. 

 

Dette gælder, selv om skatteyderen loyalt har afgivet alle relevante oplysninger, og selv 

om skatteyderen efter bedste evne har anmodet om bindende svar på en given værdi, som 

efter både hans og hans eventuelle vurderingsmænds opfattelse er handelsværdien. 

 

 

Konsekvensen af de to regelændringer 
Det må antages, at der fremover vil herske usikkerhed om de anvendte værdier ved gene-

rationsskifte af familieejede virksomheder, da formueskattekursen ikke længere kan an-

vendes som standardkurs.  

 

Endvidere må det antages, at et generationsskifte vil udløse væsentlige større skatter og 

afgifter end hidtil, da formueskattekursen har været udtryk for en fordelagtig kurs. Dette 

vil ganske givet i mange tilfælde udelukke generationsskifte til næste generation. Udlø-

ses der således betydelige skatter og afgifter ved overdragelse af aktier, vil dette måske 

kræve større udlodninger fra selskabet, hvilket i sig selv vil udløse yderligere skatter i 

form af udbytteskat. Resultatet kan derfor nemt blive, at et generationsskifte udelukkes, 

og at virksomheden sælges til en kapitalfond eller en udenlandsk køber med deraf føl-

gende tab af arbejdspladser i Danmark. 
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Endvidere vil den manglende mulighed for at få et bindende svar blive en alvorlig hæm-

sko for et generationsskifte. Hvis det af uforudsigelige årsager efter et generationsskifte 

måtte vise sig, at virksomheden er mere værd end antaget – eksempelvis fordi en uden-

landsk køber uventet melder sig på banen – vil dette kunne udløse en massiv uventet 

ekstra beskatning. Dette vil være tilfældet, selv om den udenlandske køber afvises. 

 

 
_______ o _______ 

 
 


