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Jeg har et problem, som jeg går og tænker over hver dag. 
 

Jeg har et lille anpartsselskab, som nok er god for 3-4 millioner kroner. 
 

Jeg har nu nået en alder, hvor jeg vil give vore børn nogle penge, da de er først i 40’erne 

og har vældigt brug for dem. Jeg selv og min kone har ikke det store behov. 
 

Jeg har derfor spekuleret over 2 muligheder, og vil gerne høre Jeres råd: 

 

1. Jeg kunne få udbetalt udbytte – der er vist ingen grænser bortset fra formuen – beta-

le udbytteskat og give børnene resten. 

2. Jeg kunne forære børnene en del af anpartskapitalen, så kunne de også få udbytte. I 

dette tilfælde under grænsen for den høje udbytteskat. 
3.  

Og nej – de kan ikke overtage selskabet ved skattefrit generationsskifte. Selskabet er 

ikke længere aktivt – jo dog i mindre grad med udlejning af ejendomme m.v. – men ikke 

med dets oprindelige virke, som var økonomisk rådgivning. 
 

Mit problem er, at vælger jeg løsning 1, så går jeg vel glip af en del – f.eks. folkepensi-

on og andre sociale ydelser m.v. 
 

Vælger jeg løsning 2, skal der betales skat af aktieavancen foruden gaveafgift. 
 

Hvad mener I er den bedste løsning? 

Med venlig hilsen 

K.W. 

http://www.v.dk/
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Svar  

Det er ikke muligt at give Dem et konkret svar på, hvilken model, der skal anvendes, da 

der indgår flere faktorer, som må vurderes nærmere, jf. nedenfor. Jeg kan kun pege på 

nogle af de faktorer, der vil indgå i Deres overvejelser. 

 

Som i alle andre sager om generationsskifte vil jeg indledningsvist bemærke, at et gene-

rationsskifte i levende live efter min opfattelse kun bør iværksættes, hvis den ældre ge-

neration mener at have utvivlsomt tilstrækkelige midler til resten af livet, herunder til 

dækning af eksempelvis uforudsete udgifter til pleje og behandling i en tid, hvor den 

offentlige sektor er under pres. Et problem, der efter min vurdering næppe vil blive 

mindre med årene uanset regeringsfarve.  

 

Jeg har set eksempler på, at den ældre generation har undervurderet disse problemer, og 

må gå tiggergang hos børnene. 

 

Jeg vil i samme forbindelse ikke undlade at bemærke, at det erfaringsmæssigt har vist 

sig meget vanskeligt at få iværksat et ”omvendt generationsskifte” med tilbageførsel af 

midler fra den yngre til den ældre generation, hvis økonomien hos den ældre generation 

måtte vise sig at være utilstrækkelig.  

 

Når dette er sagt, vil et valg mellem de to modeller i første række bero på en beregning 

af de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved hver af de respektive modeller inden-

for de rammer og den tidshorisont, som De opstiller for eventuelle formueoverførsler 

til Deres børn. 

 

Et simpelt eksempel illustrerer problemstillingen:  

 

Efter loven om social pension medregnes aktieindkomst i det indtægtsgrundlag, der 

danner grundlag for beregning af en eventuel reduktion af pensionstillægget, bortset fra 

aktieudbytte op til 5.000 kr. Det vil således ikke være muligt at hæve så meget udbytte, 

at der kan overføres mærkbare beløb til børnene, uden at det går ud over folkepensio-

nen. 
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Ønsker den ældre generation derimod at forstrække børn med et beløb på f.eks. de 

61.500 kr. (2016), der årligt kan overføres afgiftsfrit til børnene, kan pensionstillægget 

følgelig være på retur eller måske helt bortfalde. Samtidig skal der betales udbytteskat 

med 27 pct. af udbytte op til 50.600 kr. (2016) og 42 pct. af den del af udbyttet, der 

overstiger 50.600 kr. (2016).  

 

Er der tale om, at der skal årligt skal overføres endnu større beløb til børnene, skal der 

ud over udbytteskat betales gaveafgift med 15 pct. af den del af det overførte beløb til 

det enkelte barn, der overstiger 61.500 kr. 

 

En sådan beregning af konsekvenser ved en gaveoverdragelse af kontantbeløb til Deres 

børn hidrørende fra hævninger i anpartsselskabet skal sammenholdes med konsekven-

serne ved en overdragelse af dele af anpartskapitalen til børnene, hvor der - som De selv 

er inde på – skal betales avanceskat med samme skattesatser som af aktieudbytte, jf. 

ovenfor. Dette gælder også, selv om De overdrager anparterne som gave og intet modta-

ger som betaling. Af samme grund som overfor vil en gaveoverdragelse af en del af an-

partskapitalen kunne få betydning for pensionstillægget i salgsåret.  

 

Særligt skal jeg påpege, at overdrages der anparter i selskabet, vil dette kunne udløse 

flere skattebetalinger. For det første avanceskat, når der overdrages anparter til barnet, 

da der ikke kan succederes, se herom Spørg om Penge den 1. oktober 2016. Dernæst kan 

der blive tale om, at De skal hæve penge i selskabet for at kunne betale avancebeskat-

ningen samt eventuelt betale gaveafgiften. Der skal med andre ord betales udbytteskat af 

penge, der hæves for at betale avanceskat. Der er herved bortset fra særlige overgangs-

regler mv. 

 

Dette kan medføre, at det måske skal overvejes at hæve netop så mange penge i selska-

bet, at der efter udbytteskat kan overdrages likvide midler til børnene på under bund-

grænsen på de 61.500 kr. Men som allerede nævnt, vil udbytteudbetaling ikke alene 

udløse udbyttebeskatning, men måske tillige ramme pensioner m. v. 

 

Jeg vil således anbefale Dem at fastlægge de nærmere vilkår for overgang af formue til 

Deres børn, og på denne baggrund indhente en vurdering fra en sagkyndig af, hvilken af 
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de to fremgangsmåder, der – alt taget i betragtning – er den mest fordelagtige for famili-

en set under ét, herunder få vurderet, om det kan være hensigtsmæssigt i ét år at hæve et 

væsentligt større beløb i selskabet, der herefter successivt overdrages til børnene. 

 

 
_______ o _______ 

 
 
 


