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Aktive virksomheder drevet i selskabsform kan gaveoverdrages skattefrit 
for aktionæren (ejeren) til en fond, der viderefører virksomheden.  
 
Med Skatterådets tilladelse kan et datterselskab i hovedaktionærens kon-
cern også overdrages til en fond uden skattemæssige konsekvenser for ak-
tionæren.  
 
Gaver og arv kan som udgangspunkt udløse skatter og/eller afgifter både hos gavegive-

ren eller dødsboet (ved arv), og hos modtageren, dvs. hos gavemodtageren henholdsvis 

arvingen.  

 

Skatte- og afgiftsmæssigt kan en gaveoverdragelse eller et arveudlæg (overgang til ar-

vingen) derfor - og alt omstændighederne - være en ganske kompliceret affære.  

 

Gaveoverdragelse af et mindre kontantbeløb til et barn giver i sagens natur ikke anled-

ning til de store overvejelser, når blot den samlede værdi af årets gaver fra en forældre 

til barnet er mindre end det afgiftsfri bundfradrag, som i 2023 er på 71.500 kr.  

 

I den anden ende af spektret kan nævnes overdragelse af en erhvervsvirksomhed ved 

gave eller arv, hvor overdragelsen som udgangspunkt udløser skat hos overdrageren og 

gave- eller boafgift (arveafgift) hos modtageren.  

 

Mellem de to yderpunkter er der et meget stort spænd mellem konsekvenserne. 

http://www.v.dk/
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Beskatning hos giveren  

Beskatningen af gavegiveren eller dødsboet er aktuelt ved overdragelse af aktiver, som 

ikke kan sælges skattefrit, f.eks. en post aktier, en fast ejendom mv.  

 

En gaveoverdragelse eller et arveudlæg af et aktiv skal således som udgangspunkt be-

skattes på samme måde som ved et salg, selv om aktivet bortgives som en gave eller 

udlægges (overdrages) som arv.  

 

Eksempelvis skal en forældre beskattes af en eventuel fortjeneste ved gaveoverdragelse 

af en ubebygget grund til et barn, selv om forældren så at sige ikke ”får penge i kassen” 

ved overdragelsen, da der netop er tale om en gave. Det samme gælder, hvis barnet arver 

grunden ved forældrens bortgang, hvor dødsboet som udgangspunkt beskattes ved over-

gangen af grunden til arvingen.  

 

Beskatningen indebærer i nogle tilfælde, at en gaveoverdragelse kan udvikle sig til en 

hårrejsende dyr fornøjelse for giveren, som ikke alene vinker farvel til et aktiv, men 

oveni får en ekstra hilsen fra skattemyndighederne.  

 

På samme baggrund ses undertiden, at der må foretages en betragtelig nedjustering af 

arvingers forventninger til arvens størrelse, som ofte er baseret på afdødes tidligere, op-

timistiske udtalelser om (brutto)formuens størrelse.  

 

 

Undtagelser til avancebeskatningen 

På baggrund af det skattemæssige udgangspunkt om beskatning ved afståelse er der i 

tidens løb vedtaget flere særregler om lempelse af beskatningen. 

 

Det drejer sig i første række om lempelser vedrørende generationsskifte af erhvervsvirk-

somheder, som er begrundet i et ønske om at lette vilkårene for erhvervslivet. 
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Skattemæssig succession ved familieoverdragelser  

For det første gælder der således for generationsskifter indenfor den nære familie sær-

regler om ”skattemæssig succession” ved generationsskifte af ”aktive” erhvervsvirk-

somheder. Reglerne omfatter både virksomheder drives i personligt regi og i selskabs-

form.  

 

Ved skattemæssig succession overtager køberen, f.eks. en søn, den skattebyrde, som 

hviler på virksomheden, og som faderen som overdrager ellers skulle have betalt ved 

overdragelsen af virksomheden.  

 

Ved den såkaldte ”pengetank-regel” vedrørende virksomheder drevet i selskabsform 

udskilles de såkaldte ”passive” virksomheder, dvs. virksomheder, som i overvejende 

grad består i passiv kapitalanbringelse, og som ikke kan overdrages med skattemæssig 

succession. 

   

Overdragelse med succession kan kun ske til nærtstående samt under visse omstændig-

heder til medarbejdere. Er køberen en fjernere slægtning eller måske en helt fremmed, 

skal sælgeren derimod som udgangspunkt beskattes i overensstemmelse med hovedreg-

len om beskatning ved afståelse (salg).  

 

 

Overdragelse til fond 

Gaveoverdragelse eller arveudlæg af aktiver til en fond skal som udgangspunkt beskat-

tes hos overdrageren i overensstemmelse med hovedreglen om beskatning ved afståelse.  

 

I 2020 vedtog Folketinget imidlertid ny regler om lempede skatter ved overdragelse af 

erhvervsvirksomheder drevet i selskabsform til fonde. Lovforslaget herom blev omtalt i 

disse spalter den 24. oktober 2020 i artiklen ”Generationsskifte af danske virksomheder 

til fonde”. Efter disse regler kan aktionæren opnå fritagelse for avancebeskatningen ved 

overdragelsen til en fond, når visse betingelser er opfyldt.  
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Lovgrundlaget 

Lovreglerne om generationsskifte af erhvervsvirksomheder til fonde er rettet mod tilfæl-

de, hvor en virksomhed drevet i selskabsform overdrages som en gave til en fond, som 

har til formål at eje og drive virksomheden.  

 

Det er en forudsætning for skattefritagelse af aktionæren, at virksomheden kan anses 

som en ”aktiv” virksomhed. Selskabets virksomhed må således ikke i overvejende grad 

bestå i passiv kapitalanbringelse. 

 

Efter overdragelsen af en konkret aktiepost til fonden, skal fonden eje mindst 25 pct. af 

aktiekapitalen og mere end 50 pct. af stemmerettighederne i det overdragne selskab. 

 

Det er herudover en grundlæggende forudsætning for en sådan skattefri overdragelse af 

en virksomhed til en fond, at der er vandtætte skodder mellem virksomhedsejeren og 

fonden. Ved en overdragelse til en fond efter de lempede regler vil virksomhedsejeren 

således i princippet opgive sin indflydelse på og økonomiske interesser i virksomheden.  

 

Skattepligten af den fortjeneste, der ellers ville blive udløst som følge af overdragelsen, 

vil i stedet påhvile fonden, som skal udrede skatten af fortjenesten i takt med, at fonden 

modtager udbytte fra virksomheden eller sælger virksomheden. Skatten, som betegnes 

”stifterskat”, beregnes imidlertid med den lavere skattesats for fonde på 22 pct.  

 

Værdien af den overdragne virksomhed, dvs. værdien af aktierne, med fradrag af stifter-

skatten, skal tilfalde fondens grundkapital. Det betyder, at værdien af aktierne som en 

del af grundkapitalen som udgangspunkt ikke kan uddeles.  

 

 

Overdragelse af datterselskab  

Ved loven vedtaget i 2020 blev det endvidere muligt at overdrage et datterselskab til en 

fond, uden at salget udløser beskatning hos personaktionæren.  

 

Men det kræver Skatterådets tilladelse og forudsætter, at aktierne overdrages til en fond 

med almenvelgørende m.v. formål.  
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Baggrunden for særreglen 

Salg af et datterselskab i en koncern vil som udgangspunkt hverken medføre beskatning 

af det sælgende moderselskab af en eventuel fortjeneste på aktierne i datterselskabet – 

eller af personaktionæren.  

 

Beslutter moderselskabet sig for at forære aktierne i et datterselskab til et formål, som er 

i personaktionærens ”personlige”, ideelle interesse, kan der imidlertid blive tale om at 

anse værdien af aktierne i datterselskabet som et skattepligtigt udbytte for personakti-

onæren med den begrundelse, at gaven må anses for ydet i aktionærens ideelle interesse. 

 

En udbyttebeskatning af personaktionæren i sådanne tilfælde er en tilbagevendende, 

klassisk problemstilling, som blandt andet kom op til overfladen i en sag afgjort af Hø-

jesteret i 1999.(1) Sagen vedrørte en gave ydet af et anpartsselskab til et aktieselskab, der 

drev professionel fodbold. Hovedanpartshaveren blev udbyttebeskattet af gaven, da ga-

ven ”alene [var] begrundet i eneanpartshaveren A's ideelle interesse i den virksomhed, 

som udøves af [fodboldklubben], hvor han var ulønnet direktør og bestyrelsesmedlem.” 

 

Ved overdragelse af aktierne i et datterselskab til en fond kan en sådan udbyttebeskat-

ning dog - med Skatterådets tilladelse - undgås, hvis aktierne overdrages til en fond m.v. 

med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. 

 

Af motiverne til loven fremgår videre, at der på samme baggrund ikke må være tale om 

en fond, der tilgodeser en bestemt familie 

 

 

Skatterådets praksis  

Skatterådet har i løbet af 2022 truffet tre sådanne afgørelser om tilladelse til at skattefri-

tage personaktionæren.(2) 

 

 
1)  TfS 1999, 728 HRD 
2)  SKM2022.77.SR, SKM2022.297.SR og senest SKM2023.88.SR 
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Ikke skattefritagelse 

I én(3) af de tre sager kunne parterne ikke opnå skattefritagelse ved en påtænkt overdra-

gelse af et datterselskab til en fond.   

 

Skatterådets hovedsynspunkt var, at den pågældende fond efter en bestemmelse i fon-

dens vedtægter var forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomi-

ske rammer for, at hovedaktionæren i holdingselskabet og hans datter kunne fortsætte 

deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra fonden i 

from af løn, så længe de havde behov og helbred til dette. 

 

Skatterådet tiltrådte i den forbindelse Skattestyrelsens synspunkt, hvorefter det ikke var 

afgørende, om allerede eksisterende væsentlige ansættelsesforhold i virksomhederne 

blev fortsat på uændrede vilkår. Det afgørende var ifølge Skatterådet, at de økonomiske 

rammer for disse ansættelsesforhold var sikret i fondens vedtægter, således at de to fa-

miliemedlemmer kunne oppebære økonomiske ydelser fra virksomhederne i form af 

arbejdsvederlag, så længe de havde behov og helbred til dette. 

 

 

Tilladelse til skattefritagelse 

I de to(4) øvrige sager nåede Skatterådet frem til, at et holdingselskabs overdragelse af et 

datterselskab til en fond ikke gav anledning til skattemæssige konsekvenser i form af 

udbyttebeskatning af hovedaktionæren i holdingselskabet.  

 

Afgørende var her for det første, at fonden havde et almenvelgørende henholdsvis al-

mennyttigt formål.  

 

Og dernæst, at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt hovedaktionæren i hol-

dingselskabet eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden. Skattemyndighederne 

 
3)  SKM2022.297.SR 
4)  SKM2022.77.SR og SKM2023.88.SR 
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henviste herved til, at hovedaktionæren og hans nærtstående hverken var tillagt ret til 

uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation.  

Tilbage stod i disse to sager et spørgsmål om betydningen af, at hovedaktionæren eller 

hans nærtstående havde en ret til at besætte bestyrelsesposter i fondens bestyrelse, men 

således, at de kun udgjorde et mindretal i bestyrelsen. 

 

Efter Skatterådets afgørelse har en sådan ret til at besætte et mindretal i bestyrelsen ikke 

betydning for adgangen til skattefritagelse.   

 

I den ene af disse to sager henviste Skatterådet tillige til, hvis sådanne nærtstående be-

styrelsesmedlemmer deltog i fondens bestyrelsen, kunne de kun modtage et årligt veder-

lag, der ikke oversteg, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets om-

fang. 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


