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 Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal, hvor Skat-
teministeriet oplyser at præcisere praksis vedrørende værdiansættelse af 
aktiver ved overdragelse med succession. Efter styresignalet kan der ved 
værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med 
skattemæssig succession, ikke både gives nedslag for den gaverelaterede 
del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter kildeskattelovens § 
33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter kildeskattelovens § 33 
D. Der kan heller ikke gives et tilsvarende dobbeltnedslag ved succession 
efter dødsboskattelovens § 36, jf. boafgiftslovens § 13 a. 
 

Overdragelse af en personligt ejet erhvervsmæssig virksomhed med skattemæssig suc-

cession indebærer en stor likviditetsmæssig lempelse for begge parter i overdragelsen, 

og er i mange tilfælde en attraktiv fremgangsmåde for generationsskifte, herunder ikke 

mindst ved generationsskifte indenfor den nære familie.  

 

Området er nærmere reguleret i kildeskattelovens § 33 C og 33 D henholdsvis dødsbo-

skattelovens § 36 og boafgiftslovens § 13 a.  

 

Efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 12 og 13 kan en virksomhed eller en andel heraf i 

overdragerens levende live overdrages med skattemæssig succession indenfor den nære 

familie samt til en medarbejder henholdsvis en tidligere ejer. Til bestemmelsen knytter 
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sig kildeskattelovens § 33 D. Heraf fremgår af stk. 1 bl.a., at hvis en person efter § 33 

C, stk. 1, 12 og 13, eller aktieavancebeskatningslovens §§ 34, 35 og 35 A indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til aktiver, der er overdraget til den 

pågældende som hel eller delvis gave, skal der tages hensyn hertil ved henholdsvis af-

giftsberegningen og indkomstbeskatningen.  

 

Tilsvarende principper fremgår af dødsboskattelovens § 36, jf. § 13 a for så vidt angår 

arveudlæg.  

 

På trods af en relativt stor detaljeringsgrad efterlader kildeskattelovens § 33 C og døds-

boskattelovens § 36 bl.a. det væsentlige spørgsmål om værdiansættelsen af den over-

dragne virksomhed ganske åbent.  

 

Værdiansættelsen giver for så vidt anledning til 3 spørgsmål: For det første, om de på 

virksomheden hvilende, latente skatter skal påvirke værdiansættelsen af virksomheden. 

I bekræftende fald dernæst, hvordan passivposten skal fastsættes. Og endelig i relation 

til overdragelser, der berigtiges helt eller delvist ved gave, for det tredje, om der kan 

opnås nedslag såvel ved den skattemæssige værdiansættelse som ved beregningen af 

gaveafgift. Styresignalet af 15/6 2011 drejer sig særligt om den anden og tredje pro-

blemstilling.  

 

Værdiansættelsen af de overdragne aktiver blev berørt i flere af Skatteudvalgets 

spørgsmål til Skatteministeren i forbindelse med udvalgets behandling af lovforslaget 

fra 1988, jf. nærmere FT 1988/89, tillæg B, sp. 206. Skatteministeren svarede dengang 

på et udvalgsspørgsmål, at ”Spørgsmålene vedrører den indflydelse, som succession får 

på prisdannelse i familiehandel. Jeg er ikke i tvivl om, at såfremt en virksomhed over-

drages med succession i en familiehandel, vil dette betyde, at overdragelsesprisen ved 

sådanne handler sættes ned. Erhververens afskrivninger bliver nemlig mindre ved suc-

cession. Han bliver derfor ikke i stand til at finansiere en højere pris. Forslaget gavner 

både den ældre og den yngre generation”. 

 

Af beregningseksempler angivet a.s. fremgår videre, at reglerne fører frem til markant 

forskellige overdragelsessummer for den overdragne virksomhed, afhængigt af, om 



- 3 – 
Offentliggjort d. 21. juni 2011 
 

 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

overdragelsen sker med eller uden succession, hvis der skal opnås neutralitet for over-

drageren.  

 

Uanset de åbenbare forskelle ved overdragelse med henholdsvis uden succession førte 

drøftelserne ikke til fastsættelse af positive regler om principperne for værdiansættelsen 

ved overdragelse med succession. Om problemstillingen se nærmere Tommy V. Chri-

stiansen, Revisorbladet 1989, nr. 2, s. 9. 

 

Problemstillingen blev på ny rejst i forbindelse med behandlingen af lov nr. 394 af 6. 

juni 2002, hvor kredsen af successionsberettigede blev udvidet til at omfatte også nære 

medarbejdere uden familiemæssig tilknytning til overdrageren. Og også på dette tids-

punkt blev det forudsat, at der kunne tages hensyn til skattebyrden ved værdiansættelsen 

af virksomheden. Heller ikke her blev der imidlertid fastsat positive regler om princip-

perne for værdiansættelsen ved overdragelse med succession.  

 

Den første af de ovenfor nævnte tre problemstillinger, dvs. spørgsmålet om værdiansæt-

telse af de overdragne aktiver, blev forelagt for Landsskatteretten i sagen afgjort ved 

Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 1429 LSR, omtalt i JUS 2008/46 om en 

vognmandsforretning, som påtænktes afhændet med succession. Vedrørende spørgsmå-

let om værdiansættelse af den overdragne virksomhed fandt retten, at når der hensås til 

formålet med bestemmelsen, ville handelsværdien for aktiverne i den overdragne virk-

somhed skulle fastsættes under hensyn til de skatteforpligtelser, som køberen overtager 

fra sælgeren. Vedrørende kursfastsættelse af den latente skatteforpligtelse, tilkendegav 

retten, at da der ikke var tale om en faktisk betalingsforpligtelse, men en eventualfor-

pligtigelse, skulle skatteforpligtelsen kursfastsættes således, at overdragelsessummen 

afspejler handelsværdien i fri handel. En kursfastsættelse til pari ville efter rettens opfat-

telse ikke afspejle eventualforpligtigelsens handelsværdi, der måtte antages at ligge un-

der kurs 100. Der skulle derfor i forbindelse med en overdragelse foretages en konkret 

vurdering af, til hvilken kursværdi forpligtigelsen skulle fragå ved opgørelsen af han-

delsværdien for aktiverne. 

 

Skatteministeriet har nu offentliggjort et styresignal af 15. juni 2011 vedrørende den 

anden og tredje problemstilling, dvs. spørgsmålene om, hvordan passivposten skal fast-
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sættes, og - i relation til overdragelser, der berigtiges helt eller delvist ved gave - om der 

kan opnås nedslag såvel ved den skattemæssige værdiansættelse som ved beregningen 

af gaveafgift. 

 

I styresignalet oplyser ministeriet at præcisere praksis om værdiansættelse ved overdra-

gelse med succession, således at der ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages 

som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke både gives nedslag for den 

gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter kildeskattelo-

vens § 33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter kildeskattelovens § 33 D. 

Der kan heller ikke gives et tilsvarende dobbeltnedslag ved succession efter dødsboskat-

telovens § 36, jf. boafgiftslovens § 13 a. Så vidt det ses, anfører ministeriet, at der ikke 

først kan foretages et nedslag i overdragelsesprisen efter kildeskattelovens § 33 C som 

følge af den på aktivet hvilende latente skattebyrde og dernæst et yderligere nedslag hos 

erhververen ved opgørelsen af den gave- eller afgiftspligtige værdi som følge af overta-

gelse af den latente skattebyrde.  

 

Vedrørende overdragelse af aktiver med skattemæssig succession har Skatteministeriet 

taget afsæt i Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 1429 LSR, omtalt ovenfor, 

hvorefter de overdragne aktiver skal værdiansættes til handelsværdien, men reduceret 

med latent skat efter kildeskattelovens § 33 C.  

 

Videre henvises i styresignalet til, at hvis overdragelsen gennemføres som gave, skal det 

gaveafgifts- eller indkomstskattepligtige beløb opgøres således, at der i overensstem-

melse med landsskatteretskendelsen tages hensyn til en eventuel udskudt skat efter kil-

deskattelovens § 33 C. Samtidig skal det lovfæstede krav om nedslag for den beregnede 

passivpost efter kildeskattelovens § 33 D være opfyldt. 

 

På denne baggrund tilkendegives herefter i styresignalet, at efter Skatteministeriets op-

fattelse opfyldes værdiansættelseskravet efter kildeskattelovens § 33 D mest hensigts-

mæssigt ved, at det præciseres, at parterne har krav på det største af de nedslag, der kan 

beregnes med udgangspunkt i henholdsvis kildeskattelovens § 33 C og kildeskattelo-

vens § 33 D.  
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Det indebærer efter styresignalet, at hvis der eksempelvis gives nedslag med udgangs-

punkt i kildeskattelovens § 33 C, fordi dette nedslag er større end et nedslag med ud-

gangspunkt i kildeskattelovens § 33 D, er nedslaget efter sidstnævnte bestemmelse in-

deholdt i nedslaget efter førstnævnte bestemmelse. Ifølge styresignalet vil anvendelse af 

denne fremgangsmåde indebære, at kravene efter kildeskattelovens §§ 33 C og D altid 

vil være opfyldt hver for sig i de konkrete situationer, hvor der sker overdragelser med 

succession som hel eller delvis gave. 

 

Der er i styresignalet medtaget taleksempler til belysning af de angivne principper.  

 

Styresignalet indeholder endelig en omtale af kursansættelsen af den latente skat i for-

bindelse med en overdragelse med succession. Kursansættelsen af den latente skat er 

ikke omtalt, hverken i kildeskatteloven eller dødsboskatteloven.  

 

Styresignalet kommer dog ikke synderligt meget tættere på en angivelse af praktisk an-

vendelige principper for kursansættelsen. Det anføres således i styresignalet med hen-

visning til TfS 2008, 1429 LSR alene, at skatteforpligtelsen skal kursfastsættes således, 

at overdragelsessummen afspejler handelsværdien i fri handel, at en kursfastsættelse til 

pari ikke vil afspejle skatteforpligtelsens handelsværdi, og at kursen må antages at ligge 

under kurs 100. Det er yderligere præciseret, at kursansættelsen er undergivet skatte-

myndighedernes prøvelse. 

 

Der må her antages at ligge en betydelig vejledning i praksis om kursansættelse af latent 

skatter ved skilsmisseskifte. Særligt kan fremhæves den af Jørgen Dissing, Rev. & 

Regn. 1985, s. 256 ff. omtalte Vestre Landsrets dom af 4. februar 1985. Herudover kan 

peges på bl.a. U 1980 646, U 1981 138, U 1983 245/1, U 1989 417, TFA 1997 5, TFA 

1999 249, TFA 2000 258, TFA 2000 293, TFA 2001 24, TFA 2003 33, TFA 2003 425, 

TFA 2005 402, TFA 2007 346, (passivering med 30 %), og TFA 2008 270. Videre kan 

henvises til bl.a. den nærmere omtale af problemstillingen af Irene Nørgaard i Familie-

ret, 2003-udgaven, s. 599 ff. samt af Linda Nielsen i Familieformueretten, 1993. s. 371 

– 399. 
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Med styresignalet er etableret en enstrenget model for overdragelse med succession, 

hvor overdragelsen indeholder en gave, således at nedslaget for den latente skat opgøres 

til samme beløb såvel ved værdiansættelsen efter kildeskattelovens § 33 C som efter § 

33 D henholdsvis dødsboskattelovens § 36 og boafgiftslovens § 13 a. Den enstrengede 

system er givet hensigtsmæssigt, men hjemlen til denne synkronisering forekommer nu 

ikke ganske klar.  

 
_______ o _______ 

 
 

 


