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I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af 

få personer. Efterkrigstidens store årgange nærmer sig pensionsalderen, og livsværket skal 

videre til yngre kræfter. Aktierne overgår ofte til børnene eller svigerbørnene eller til le-

dende medarbejdere. I andre tilfælde sælges virksomheden til en fremmed. 

 

Mange har forberedt et generationsskifte ved stiftelse af et holdingselskab, dvs. et selskab, 

der udelukkende har til formål at eje aktier i driftsselskabet. Personen ejer et holdingsel-

skab, der igen ejer et datterselskab, hvor virksomheden er placeret. Med denne konstrukti-

on kan et generationsskifte af virksomheden ofte gennemføres lempeligt både økonomisk 

og skattemæssigt. 

 

Også mange har blik for, at finanskrisen har medført faldende overskud i virksomheden, 

hvilket har medført et fald i værdien af denne. Dette medfører videre, at virksomheden kan 

overdrages til en forholdsvis lav pris til børnene. Men er der tale om salg til fremmed, vil 

det naturligvis være ærgerligt at sælge i et marked, hvor prisen er lav. 

 

 

Den ældre generations overvejelser 
Den ældre generation, der gennem et langt liv ved flid og sparsommelighed har fået opar-

bejdet en virksomhed, vil på den ene side gerne overdrage aktier til børnene på lempelige 

vilkår, men vil på den anden side ikke risikere at havne i en situation, hvor der ikke ”er råd 

til at blive gammel”.  

 

Den ældre generation har en klar interesse i, at vilkårene for overgang af virksomheden 

bliver fastsat således, at der er mulighed for at leve en fornuftig pensionisttilværelse med 
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mulighed for at nå noget af alt det, som man gik glip af i forbindelse med opstart og drift 

af en virksomhed. Ofte er den ældre generation ved godt helbred, og kan se frem til en 

længere aktiv restlevetid. Der skal med andre ord være den fornødne formue og likviditet 

til rådighed. Der har ikke altid været midler til den store forsikringsopsparing. Oversky-

dende midler er gået til virksomheden. Og er der foretaget opsparing i forsikringsordnin-

gen ses ikke sjældent, at en stor del af forsikringsopsparingen gået tabt som følge af fi-

nanskrisen. 

 

 

Barnets overvejelser 
Barnet vil selvsagt ofte have en stor forståelse for forældrenes behov, men ønsker på den 

anden side ikke at løbe den store risiko. Ofte er virksomheden baseret på faderens know-

how, dennes tætte kontakt til kundekredsen, fingerspidsfornemmelser for produktet m. v. 

 

Såfremt barnet køber virksomheden, vil dette forudsætte en gældsætning, der kan være 

meget uoverskuelig. Hertil kommer det i praksis ofte sete, at svigerbarnet modsætter sig 

denne risiko. 

 

 

Skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af aktier 
Overdragelse af aktier til næste generation vil som udgangspunkt blive sidestillet med et 

salg af aktierne. Den ældre generation vil altså blive beskattet af en avance på samme må-

de som ved salg af aktierne til en fremmed. Dette gælder også, selv om aktierne overdra-

ges som gave, og den ældre generation ikke modtager noget vederlag overhovedet. 

 

Såfremt overdragelsen af aktierne sker ved hel eller delvis gave, vil barnet tillige blive 

gavebeskattet af den fordel, der tilgår barnet. 

 

Avancebeskatningen hos den ældre generation kan dog undgås, såfremt barnet succederer 

(indtræder) i faderens anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Dvs. at barnet stilles, 

som om aktierne er købt på samme tidspunkt og til samme pris, som faderen erhvervede 

aktierne til i sin tid. Sælges der fra et holdingselskab, vil dette kunne ske uden beskatning.  
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Fremskudt overdragelse af aktier 
Det ses ofte, at forældrene som følge af blandt andet de skattemæssige forhold ønsker at 

overdrage aktier løbende til deres børn. Der ligger den umiddelbare fordel ved en sådan 

fremskudt overdragelse, at der på den ene side overgår en formue til børnene på de mest 

fordelagtige tidspunkter. Men børnene kan ikke formøble denne formue, da værdierne 

ligger inde i et selskab. Det er fortsat den ældre generation, der sidder på aktiemajoriteten 

og dermed træffer beslutningerne, herunder om udlodning m.v. En sådan overdragelse 

medfører imidlertid, at fremtidigt overskud, der udloddes til aktionærerne, også tilfalder 

børnene. Og det var netop ikke tanken. 

 

Skatterådet (og tidligere Ligningsråd), der er den øverste skattemyndighed, har i flere til-

fælde godkendt en model, der tilgodeser samtlige disse hensyn. 

 

 

Opdeling i aktieklasser 
De fordelagtige regler er en smal korridor gennem et farefuldt område:  

 

Opdeling i aktieklasser kan medføre beskatning af samtlige aktionærer. Hvis eksempelvis 

en far ejer halvdelen af aktierne og børnene den anden halvdel, og det herefter besluttes at 

opdele aktierne i aktieklaser, således at faderens aktier får forøget stemmeret, mens børne-

nes aktier giver fortrinsret til udbytteudlodning, vil samtlige aktionærer - altså både fade-

ren og børnene - blive beskattet, som om de havde afstået samtlige aktier. Skattemyndig-

hedernes synspunkt er her, at alle har afstået deres gamle aktier og fået nogle nye. Det 

samme gælder som udgangspunkt ved ophævelse af forskellige aktieklasser. Modellen kan 

derfor udvikle sig til en økonomisk katastrofe for familien. Der er altså grund til at træde 

varsomt. 

 

Skal den fordelagtige model anvendes, skal man starte et andet sted. Hvis faderen ejer 

samtlige aktier i driftsselskabet og nu opdeler disse aktier i A- og B- aktier, således at A-

aktierne får forlods ret til udbytte i en given periode, og derefter overdrager B-aktier til 

børnene, vil selve opdelingen i A-aktier og B-aktier ikke udløse beskatning. Dette skyldes, 
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at faderen ejer samtlige aktier både før og efter opdelingen. Dette gælder også, hvis drifts-

selskabet er ejet af et holdingselskab.  

 

 

Fastsættelse af forlods ret til udbytte 
Det vil her være hensigtsmæssigt, at A-aktierne opnår forlods ret til udbytte i en længere 

årrække og af en sådan størrelsesorden, at forældrenes likviditetsbehov i en årrække tilgo-

deses. Dette forudsætter naturligvis, at selskabet indeholder tilstrækkelige værdier, samt at 

der er en forventet indtjening til at udbetale dette udbytte. 

 

Såfremt driftsselskabet er ejet af et holdingselskab tilhørende forældrene, vil udlodningen 

af udbyttet ikke i sig selv udløse beskatning. Først når pengene overføres videre fra hol-

dingselskabet til forældrene privat, udløses der udbyttebeskatning. Pengene kan så at sige 

parkeres i holdingselskabet, lige så længe det ønskes, uden skattemæssige problemer. Ud-

loddes der eksempelvis 1 mio. kr. årligt fra driftsselskabet til holdingselskabet, men ud-

loddes der kun 0,3 mio. kr. fra holdingselskabet til forældrene, vil kun udlodningen på 0,3 

mio. kr. medføre beskatning. 

 

 

Barnets erhvervelse af B-aktier 
Når barnet - efter opdelingen af aktierne i to aktieklaser, A- og B-aktier - skal erhverve B-

aktier, skal prisen fastsættes under hensyntagen til, at A-aktierne forlods får udloddet ud-

bytte i en længere årrække. Meget ofte tilrettelægges modellen således, at børnene kan 

erhverve B-aktierne til kurs 100. 

 

Forestiller man sig eksempelvis – i et meget forenklet eksempel - at driftsselskabet har en 

aktiekapital på 1 mio. kr., men kursen på disse aktier er 700, vil selskabet altså have en 

værdi på 7 mio. kr. Skulle barnet købe halvdele af disse aktier, ville prisen altså blive 3,5 

mio. kr.  

 

Såfremt aktiekapitalen blev opdelt i to lige store aktieklasser, og således at A-aktierne 

over en 10-årig periode forlods modtager omkring 6 mio. kr. i udbytte, vil prisen for B-

aktierne falde til 0,5 mio. kr. Barnet skal altså kun udrede 0,5 mio. kr. for at få halvdelen 



- 5 – 
Offentliggjort d. 8. august 2009 
 

 

 
 

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) 

af aktierne i selskabet. Omvendt vil barnet altså ikke modtage noget udbytte i de kom-

mende 10 år. Hele udbyttet tilfalder forældrene, der ejer A-aktier. 

 

Efter de 10 år er forløbet, kan man – hvis ellers hele modellen er godkendt af SKAT – 

skattefrit ophæve forskellen mellem aktieklasserne. Herefter vil alle aktionærer modtage 

lige meget i udbytte. 

 

Forældrene har i dette forenklede eksempel herved fået 6 mio. kr. i deres holdingselskab, 

og børnene har fået halvdelen af virksomheden for 0,5 mio. kr.  

 

 

Overgang af den resterende del af aktierne 
Når forældrene siden hen vil afvikle den resterende halvdel af aktierne, kan disse efter 

modellen sælges skattefrit fra forældrenes holdingselskab til driftsselskabet som sådan. 

Børnene skal altså ikke selv betale for disse aktier. Det er selskabet selv, der udreder kø-

besummen. Salgssummen havner i forældrenes holdingselskab, og beskatningen sker 

først, når forældrene løber hæver pengene fra holdingselskabet til privatforbrug.  

 

 

Godkendelse af modellen 
Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser er en model, der på den ene side indeholder 

en række fordele, men som også kan udløse en meget hård beskatning, hvis man ikke hol-

der sig på dydens smalle sti. Det vil her være en god idé at få et bindende svar, hvor 

SKAT godkender dels størrelsen af det forlods udbytte og dels den periode, hvor foræl-

drene skal modtage forlods udbytte. Endelig er det vigtigt, at SKAT godkender, at ophæ-

velse af aktieklasserne efter udløbet af den periode, hvor forældrene har modtaget forlods 

udbytte, ikke udløser beskatning af samtlige aktionærer. 

 

Falder alle forhold på plads, er der imidlertid tale om en model, der i mange tilfælde kan 

være særdeles fordelagtig, og som muliggør en planlagt generationsskifte over en årrække. 
 
 

_______ o _______ 
 


