
- 1 – 
Offentliggjort d. 3. december 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) 

 
 
 
 

Skærpede pengetank-regler – generationsskifte og 
succession © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetank-
regel kan et generationsskifte i de danske virksomheder blive langt mere 
kostbart end hidtil. De nye regler skal efter forslaget træde i kraft den 1. ja-
nuar 2012. Har man ønske om at generationsskifte efter de nugældende, 
lempelige regler, skal det ske inden 1. januar 2012. 
 

Skattereglerne om generationsskifte har stor betydning for et succesfuldt generations-

skifte af familievirksomheden. Det gælder både generationsskifte i ejerens levende live 

og ved dødsfald. 

 

Reglerne på området er blevet lempet flere gange gennem de senere år. Det har gjort et 

generationsskifte meget mere tilgængeligt for alle parter i generationsskiftet. De lempe-

de regler har også medført, at mange generationsskifter er blevet fremrykket til glæde 

for både den ældre og den yngre generation – i stedet for at vente længst muligt. I sidste 

ende kan det være til stor gavn for virksomheden og dermed for arbejdspladserne.  

 

Med det foreliggende lovforslag vil reglerne blive rullet tilbage til primo 2002. I nogle 

tilfælde vil et generationsskifte i familien blive sendt til hjørnespark på ubestemt tid.   

 

 

http://www.v.dk/
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Hvad betyder generationsskiftereglerne? 
En af hovedproblemstillingerne ved et generationsskifte af familievirksomheden - om 

ikke den væsentligste - er det forhold, at overgang af virksomheden som udgangspunkt 

skal beskattes på samme måde, hvad enten virksomheden overdrages til en fremmed 

eller til at barn.  

 

Overdragelsen af virksomheden vil derfor som udgangspunkt kunne udløse en ganske 

betydelig beskatning af den ældre generation som sælger af virksomheden. Drives virk-

somheden i selskabsform, er der tale om avancebeskatning på aktierne. Har virksomhe-

den været drevet i personligt regi, kan der være tale om beskatning af goodwill, gen-

vundne afskrivninger, avancer på fast ejendom anvendt i virksomheden etc.  

 

Det betyder videre, at selve generationsskiftet efter omstændighederne kan udløse bety-

delige likviditetskrav til betaling af skatter og afgifter. Det vil i sidste ende aflejre sig i 

et forøget likviditetsbehov i virksomheden.  

 

 

Skattemæssig succession 
Som en vigtig undtagelse har det gennem en årrække været muligt at overdrage virk-

somheden til et barn eller en medarbejder med skattemæssig succession.  

 

Skattemæssig succession betyder, at den latente skattebyrde, der hviler på virksomhe-

den, ikke udløses ved generationsskiftet, men overtages af barnet eller medarbejderen. 

Skatten forsvinder ikke, men udskydes i en årrække.. 

 

Skattebyrden vil først blive udløst, når barnet til sin tid afhænder virksomheden. Er det 

også til den tid muligt at generationsskifte en virksomhed med skattemæssig succession, 

kan skattebyrden i princippet overtages af 3. generation. 

 

Alt andet lige vil overdragelse af en virksomhed med skattemæssig succession betyde, at 

virksomheden må ansættes til en lavere værdi, da den næste generation jo overtager en 

latent gældsbyrde. Som følge heraf, sker der også en lempelse i en eventuel gave- eller 

arveafgift. 
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Erfaringerne viser, at skattemæssig succession medvirker til et succesfuldt generations-

skifte - og dermed i sidste ende til bevarelse af arbejdspladser.  

 

 

Betingelser for skattemæssig succession  
Skattemæssig succession forudsætter, at en række betingelser er opfyldt.  

 

For det første er det et krav, at virksomheden overdrages indenfor den nære familie eller 

til en medarbejder.  

 

Dernæst er det en betingelse, at den enkelte aktieoverdragelse udgør mindst 1 pct. af 

aktiekapitalen i virksomheden.  

 

Og endelig er det en betingelse, at der er tale om generationsskifte af en ”reel erhvervs-

virksomhed”. Denne regel betegnes i daglig tale som ”pengetank-reglen”. Skattemæssig 

succession forudsætter således efter loven, at virksomheden ikke i overvejende grad 

består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. 

 

Meget summarisk gælder det efter de nuværende regler, at selskabets virksomhed skal 

anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kon-

tanter, værdipapirer el.lign., hvis mindst 75 pct. af selskabets indtægter stammer fra så-

dan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, 

værdipapirer el.lign. udgør mindst 75 pct. af handelsværdien af selskabets samlede akti-

ver. 

 

Hvis selskabets indtægter fra den passive virksomhed overstiger 75 pct. eller hvis han-

delsværdien af aktiverne i den passive del af virksomheden overstiger 75 pct. af samtli-

ge selskabets aktiver, er det altså ikke muligt at overdrage virksomheden med skatte-

mæssig succession.  

 

Hvorvidt grænsen på 75 pct. for indtægter fra passiv virksomhed er overskredet, måles 

på grundlag af gennemsnittet af selskabets indtægter fra de seneste 3 regnskabsår. Om 

grænsen på 75 pct. for handelsværdien af aktiverne i den passive del af virksomheden er 
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overskredet, måles dels på grundlag af forholdene på overdragelsestidspunktet og dels 

på baggrund af et gennemsnit for de seneste 3 regnskabsår.” 

 

 

Lovforslaget  
Med skatteministerens lovforslag skærpes pengetank-reglen. Det er således tanken, at 

den ovennævnte grænse på 75 pct. skal reduceres til 25 pct.  

 

Man skal ved bedømmelse af denne ændring være opmærksom på, at der kan komme en 

hel kædereaktion af skatter. Hvis et selskab så at sige overskrider grænsen på de 25 %, 

vil der som nævnt, blive udløst avancebeskatning hos overdrageren, hvilket i sig selv 

kan være overordentlige store beløb. Er der eksempelvis tale om et aktieselskab, vil der 

blive udløst avancebeskatning af hele værdien af disse aktier – altså inklusiv den er-

hvervsmæssige virksomhed. Skal pengene til disse skatter hæves i selskabet, kommer 

der udbyttebeskatning oven i. Og endelig vil der ikke blive givet rabat for så vidt angår 

gave- og arveafgifter, da børnene ikke overtager den latente skattebyrde. 

 

I et simpelt og meget summarisk eksempel, hvor det forudsættes, at familien har et sel-

skab, der har en værdi på 10 mio. kr., og hvor pengene til skatter skal hæves i selskabet, 

vil de hidtil gældende regler om succession medføre, at der i selskabet ”kun” vil skulle 

hæves omkring 2 mio. kr. til skatter og afgifter. Der er derfor omkring 8 mio. kr. tilbage 

i selskabet, som arvingerne herefter kan drive videre. 

 

Hvis samme selskab overgår til arvingen med succession vil der, når SKAT har fået sit, 

kun være 4,5 mio. kr. tilbage i selskabet. Mere end halvdelen af selskabets egenkapital 

er gået til skatter og afgifter. 

 

 

Ikrafttrædelse 
De skærpede regler skal efter lovforslaget træde i kraft den 1. januar 2012. Har man et 

ønske om at foretage et generationsskifte efter de lempelige regler, skal generationsskif-

tet være på plads ved udgangen af året. Der er ikke meget tid at spilde.  
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Efter en konkret henvendelse fra en skatteyder har skatteministeren dog tilkendegivet, at 

han vil foreslå en overgangsordning, hvor virksomhederne i en periode kan vælge, om 

de i forhold til pengetankreglen vil vurderes over 3 år eller kun over det seneste år. Hen-

sigten med dette forslag er – ifølge skatteministeren – at give virksomhederne rimelig 

tid til at forberede sig på de nye vilkår. Skatteministeren har imidlertid endnu ikke frem-

sat et konkret formaliseret forslag om en sådan overgangsordning. For så vidt det kun 

måles på 1 år, giver det mulighed for at reducere den likvide beholdning med en umid-

delbar skattemæssig effekt.  

 

Det er skatteministerens forventning, at skærpelsen af pengetank-reglen vil medføre en 

ændret adfærd hos skatteyderne, således at nogle virksomheder vil nedbringe deres fi-

nansielle aktiver og i stedet foretage aktive investeringer. I lovforslaget kalkuleres der-

for med, at forslaget har positive samfundsøkonomiske virkninger.  

 

Da reglerne drejer sig om generationsskifte, hvor virksomhedsejeren i mange tilfælde er 

på vej mod pension, kan man nu godt sætte spørgsmålstegn ved denne forudsætning.  

 

Der er formentlig langt mellem de pensionsmodne virksomhedsejere, der har et øget 

aktivitetsniveau som 1. prioritet.   

 

 

Timingen 
Uanset politisk observans synes det uomtvisteligt, at en væsentlig skærpelse af generati-

onsskiftereglerne med et markant forøget likviditetsbehov til følge lanceres på et kritisk 

tidspunkt med udsigt til væsentligt forringede finansierings- og afsætningsmuligheder.  

 
_______ o _______ 

 


