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Generationsskifte med succession med deraf følgende skatteudskydelse og 
skatterabat har i sagens natur været genstand for stor interesse. En særlig 
interesse har knyttet sig til generationsskifte af aktier, og herunder hvornår 
den såkaldte ”pengetankregel” er til hinder for et generationsskifte med 
succession.  
 
Vestre Landsret har den 11. oktober 2021 afsagt dom i en sag om aktier i 
partnerselskaber, der havde investeret i solceller og vindmøller. Med dom-
men er sat et foreløbigt punktum for spekulationerne om, hvilke elementer 
der indgår ved afgrænsningen af, hvorvidt der er tale om pengetankaktiver. 
 
Overgang af aktiver, f.eks. en virksomhed eller en bolig, til næste generation i levende 

live eller ved død udløser som udgangspunkt avancebeskatning på samme måde som 

ved salg til en fremmed. Med andre ord: Overgang til næste generation i levende live 

eller ved død sidestilles som udgangspunkt med et salg, som udløser avancebeskatning 

af den værdistigning, der er konstateret i den ældre generations ejertid.  

 

Ud over avancebeskatning som ved salg vil der ved overgang til næste generation blive 

udløst gave- eller arveafgift, hvis modtageren overtager værdier helt eller delvist veder-

lagsfrit, dvs. tilfælde, hvor næste generation ikke betaler fuld pris for aktivet.  

 

Er der adgang til skattemæssig succession og udnyttes disse regler, vil der ikke blive 

udløst avancebeskatning ved overgang af aktierne til børnene. Børnene indtræder i for-

ældrenes skattemæssige anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, og overtager også 

http://www.v.dk/


- 2 – 

Offentliggjort d. 18. januar 2022 

 

  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) 

forpligtelsen til at betale skat af den værdistigning, der er konstateret i forældrenes ejer-

tid. Men denne skat skal først betales, når børnene måske langt senere sælger aktierne. 

Skattebetalingen kan udskydes yderligere, hvis børnene til sin tid overdrager aktierne til 

deres børn med succession.  

 

Successionen omfatter dog kun gevinsten på aktierne - og ikke gaveafgiften af en even-

tuel gave, som ydes i forbindelse med overdragelsen henholdsvis boafgiften (arveafgif-

ten) ved arv. Ved opgørelsen af gaveafgiften og boafgiften indrømmes dog en rabat som 

følge af overtagelse af skattebyrden.  

 

Skattebyrden vil kunne helt bortfalde helt eller delvist, hvis aktierne falder i værdi i bør-

nenes eller senere generationers ejertid. 

 

 

Generationsskifte af aktier i levende live 

Alle aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, kan som udgangspunkt 

overdrages med succession, hvis betingelserne er opfyldt. 

 

Overdragelse med succession kan ske til børn, børnebørn, søskende samt søskendes 

børn og børnebørn samt samlevende under visse omstændigheder. Ved overdragelse til 

en ægtefælle gælder særlige (gunstige) regler, og overgang til ægtefælle er derfor ikke 

omfattet af det følgende.   

 

Det er en betingelse for overdragelse af aktier med succession i levende live, at der sker 

overdragelse til en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

En række yderligere betingelser skal ligeledes være opfyldt, før der kan ske overdragel-

se med succession i levende live, herunder at:  

• Den enkelte aktieoverdragelse udgør mindst 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen 

• Aktierne ikke er aktier i et aktiebaseret investeringsselskab eller aktier og inve-

steringsbeviser m.v. udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab 

• Der ikke konstateres et tab ved overdragelsen 
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• Selskabets virksomhed ikke i overvejende grad består af ”passiv kapitalanbrin-

gelse” (i praksis benævnt ”pengetankreglen”). 

 

Det er særligt den såkaldte ”pengetankregel” - et begreb der knytter sig til ”passiv kapi-

talanbringelse” - der er genstand for det følgende. 

 

 

Pengetankreglen er til hinder for succession 

Et selskab er efter loven omfattet af ”pengetankreglen”,    

• Såfremt mindst 50 pct. af selskabets indtægter, opgjort som gennemsnittet af 

de seneste 3 regnskabsår stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer 

el.lign., eller 

• Såfremt handelsværdien af selskabets ejendomme, kontanter, værdipapirer 

el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af 

de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets 

samlede aktiver 

 

Er der tale om et selskab, hvor disse grænser er overskredet, kan det selvsagt være inte-

ressant at investere i andre aktiver, herunder solcelleanlæg mv., hvis disse aktiver ikke 

medregnes ved opgørelsen af pengetankaktiver, således at selskabet kommer under den 

kritiske grænse. Det øger i sig selv interessen for den skattemæssige behandling af så-

danne aktiver. 

 

 

Afgørelser om solcelleanlæg og vindmøller 

Skatterådet har truffet flere afgørelser vedrørende investering i solceller og vindmøller, 

hvor det er lagt til grund, at disse aktiver var omfattet af ”pengetankreglen” – og altså 

ikke kunne overdrages med skattemæssig succession. En af disse afgørelser(1) blev ind-

 
1)  SKM2018.459.SR. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse: ”Efter Skattesty-

relsens opfattelse [..] solcelleanlæg sidestilles med ejendom el.lign. i relation til aktieavancebeskat-
ningslovens § 34, stk. 6. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at en investering via et partnersel-
skab i et solcelleanlæg er passiv kapitalanbringelse i ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., jf. ak-
tieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3.” 
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bragt for Landsskatteretten, der ved en afgørelse af 20. december 2019(2) med dommer-

stemmerne 2:1 stadfæstede Skatterådets afgørelse med følgende præmisser:   

 

”Vurderingen af, om selskabets virksomhed i overvejende grad består af passiv kapital-

anbringelse .... beror således på en bedømmelse af selskabets aktivitet. Vurderingen 

beror på, om der er tale om en reel erhvervsaktivitet, eller om aktiviteten har karakter af 

passiv pengeanbringelse. De aktiver, der er nævnt i lovbestemmelsen, fast ejendom, kon-

tanter og værdipapirer, er eksempler på aktiver, hvori passiv kapitalanbringelse kan ske 

og er ikke udtømmende, jf. ”el. lign.”. 

 

Den omhandlede aktivitet er investering i solcelleanlæg gennem partnerselskabet. Sel-

skabet deltager ikke aktivt i driften af solcelleanlæggene, men oppebærer alene et afkast 

af investeringen. Aktiviteten er derfor ikke en reel erhvervsaktivitet for selskabet, men 

udgør derimod en passiv kapitalanbringelse...” 
 

Afgørelsen kan læses på to måder: 

 

En måde er, at Landsskatteretten implicit fandt, at solcelleanlægget var et aktiv, der 

kunne sidestilles med fast ejendom, kontanter, værdipapirer, og at Landsskatteretten 

herefter vurderede, om anvendelsen af solcelleanlægget var en reel erhvervsaktivitet 

eller en passiv kapitalanbringelse. 

 

En anden måde er, at der - ifølge Landsskatterettens opfattelse - efter loven kun skal 

foretages en aktivitetsbedømmelse ved afgrænsningen af, om et aktiv har karakter af 

passiv kapitalanbringelse.  

 

Skatterådet fulgte efterfølgende det første synspunkt, og dette synspunkt forelå siden til 

prøvelse ved Vestre Landsret, jf. nærmere nedenfor om Vestre Landsrets afgørelse af 

11. oktober 2021. 

 

 

 
2)  SKM2020.24.LSR 
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Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2021   
I sagen afgjort ved Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2021(3) havde Skattestyrelsen 

ved en afgørelse af 21. december 2018 bl.a. tilkendegivet., at en aktionær ikke kunne 

overdrage kapitalandele i et selskab til to døtre med skattemæssig succession. Der var 

her tale om investering i solceller og vindmøller. Af afgørelsen fremgår bl.a., at:  

”Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der udelukkende er tale om overdragel-

se af finansielle aktiver og passiv kapitalanbringelse. Solcelle‐ og vindmølleanlæg 

sidestilles med en ejendom eller lignende, hvorfor der ikke kan ske skattemæssig suc-

cession. 

De driftsanlæg, der fremgår af den medsendte pengetankopgørelse, er solcelle‐ og 

vindmølleanlæg, der betragtes som finansielle anlæg, der kan sidestilles med en 

ejendom.” 

 

Skattestyrelsen havde således lagt til grund, at investering i solceller og vindmøller var 

aktiver, der kunne sidestilles med fast ejendom, kontanter, værdipapirer, jf. ”og lign”. 

 

Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret, hvor bl.a. følgende synspunkter - me-

get summarisk gengivet - fra skatteyderens henholdsvis Skatteministeriets side blev 

gjort gældende: 

 

 

Skatteyderens synspunkter 

Skatteyderen gjorde overordnet gældende, at investering i solceller og vindmøller ikke 

kan kvalificeres som passiv kapitalanbringelse. Aktieavancebeskatningslovens § 34 de-

finerer kriteriet “passiv kapitalanbringelse” objektivt som: “fast ejendom, kontanter, 

værdipapirer el.lign.” Der er således tale om et “firkantet” aktivkriterium, som ikke gi-

ver mulighed for nogen skønsudøvelse. Suppleringsbegrebet “el.lign.” forudsætter en 

objektiv sammenlignelighed.  

 

 
3)  SKM2021.537.VLR. Landsrettens afgørelse er indbragt for Højesteret. 
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Og videre at der hverken i lovteksten, forarbejderne eller administrativ praksis er holde-

punkter for at antage, at aktiver, der efter lovteksten ikke kan anses som pengetankakti-

ver, alligevel kan kvalificeres som passiv kapitalanbringelse ud fra en skønspræget be-

dømmelse af selskabets “virksomhed” eller ud fra andre, ikke-lovbestemte kriterier. 

 

 

Skatteministeriets synspunkter 

Skatteministeriet gjorde heroverfor gældende, at bestemmelsen om skattemæssig suc-

cession er en undtagelse til hovedreglen, hvorefter gevinst og tab ved afståelse af aktier 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det må derfor påhvile skatte-

yderen at godtgøre, at betingelserne for skattemæssig succession er opfyldt. Denne be-

visbyrde havde skatteyderen ikke løftet.  

 

Og videre, at der hverken efter lovens ordlyd eller forarbejder er grundlag for at fortolke 

opsamlingsbegrebet ”el.lign.” snævert. Der gælder således ikke et objektivt og “firkan-

tet” aktivkriterium. 

 

Efter loven er det en betingelse for skattemæssig succession, at det pågældende selskab 

udfører reel erhvervsaktivitet. I denne sag var virksomhedens formål at foretage investe-

ringer og varetage formueadministration. Ingen af selskabets aktiviteter kunne henføres 

til reel erhvervsaktivitet, og at selskabet skulle udføre reel erhvervsvirksomhed, havde 

da også formodningen imod sig under hensyn til selskabets formål. Tværtimod var sel-

skabets eneste aktivitet passiv pengeanbringelse, hvilket netop afskar muligheden for 

skattemæssig succession. Selskabet var således en såkaldt “pengetank”.  
 

 

Vestre Landsrets begrundelse  

Vestre Landsret henviste i præmisserne for afgørelsen til flere af de lovforslag, som lå til 

grund for den gældende bestemmelse, og herunder forslaget til en ændring af loven i 

2017, hvor der anføres følgende om aktivets art: 

“Forslaget indebærer, at kriteriet for, om der er tale om pengetankaktiver, er, at der er 

tale om passiv kapitalanbringelse. Opregningen i bestemmelsen af, hvilke aktiver, der 

anses for pengetankaktiver, er tilsvarende efter gældende regler ikke udtømmende. Akti-
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ver, der må sidestilles med de udtrykkeligt nævnte aktiver (fast ejendom, kontanter og 

værdipapirer) medregnes således også ved vurderingen af, om virksomheden i overve-

jende grad består i passiv kapitalanbringelse. …” 
 

Landsretten bemærkede videre, at: 

”Vurderingen af, om selskabets virksomhed i overvejende grad består i passiv kapital-

anbringelse .....beror herefter på en bedømmelse af, om selskabets aktivitet udgør en 

reel erhvervsaktivitet, eller om aktiviteten har karakter af passiv kapitalanbringelse. 

Opregningen af aktivtyper .... er ikke udtømmende. 

......Selskabet deltager ikke aktivt i driften af solcelleanlæg eller vindmøller, men oppe-

bærer alene et afkast af investeringen. Der er således ikke tale om en reel erhvervsakti-

vitet for selskabet, men derimod en passiv kapitalanbringelse......” 
 

Landsretten gav herefter Skatteministeriet medhold i, at aktierne i selskabet ikke kunne 

generationsskiftes med skattemæssig succession.  

 
 

Kommentar til afgørelsen 

Landsretten lagde altså ikke udelukkende vægt på aktiviteten, men anvendte den ovenfor 

omtalte forståelsesmåde nr. 1, dvs. en vurdering af, hvorvidt aktivet var omfattet af eller 

kunne side stilles med forudsætningen om, at ”mindst 50 pct. af selskabets indtægter 

eller aktiver stammer fra eller udgøres af “fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.” 

 

Det bemærkes, at afgørelsen er indbragt for Højesteret. 

 

Generationsskifte med skattemæssig succession af kapitalselskaber (aktie- eller anparts-

selskaber), der ejer vindmøller eller solceller, må - indtil Højesteret måtte eventuelt måt-

te nå frem til et andet resultat - forudsætte, at selskabets aktivitet udgør en reel erhvervs-

aktivitet og ikke har karakter af passiv kapitalanbringelse.  

 

Det bemærkes ordensmæssigt, at afgørelsen ikke ændrer praksis vedrørende spørgsmålet 

om, hvorvidt fast ejendom anses for pengetanaktiver. 
_______ o _______ 


