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Ved § 1 i lov nr. 683 af 8/6 2017 er bo- og gaveafgiften nedsat ved 

overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder

1) Personlige virksomheder (fx virksomheder under VSO)

2) Virksomheder i selskabsform

Gave- og boafgiften er nedsat således

13 % i 2016 og 2017

7 % i 2018

6 % i 2019

5 % i 2020 og senere



Copyright © Revitax A/S 2017

Krav til virksomheden

Gavegiver eller arvelader skal have ejet virksomheden i mindst ét år forud 
for gaveoverdragelsen eller dødsfaldet.

I personligt ejede virksomheder skal virksomhedsejeren eller dennes 
nærtstående have deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang (50-
timers reglen) i mindst ét år af ejertiden.

I selskabsejede virksomheder (der må ikke være tale om et 
pengetankselskab) skal gavegiver, arvelader eller dennes nærtstående i 
mindst ét år af ejertiden har deltaget i selskabets ledelse – direktion eller 
bestyrelse.

Nærtstående omfatter ægtefælle, børn, svigerbørn, børnebørn, 
bedsteforældre, forældre, m.fl. Søskende og deres afkom er i denne 
forbindelse også at betragte som nærtstående.
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Hvem kan overtage virksomheden?

Den nye virksomhedsejer skal være omfattet af den personkreds, der kan 
succedere, og hvor bo- eller gaveafgiften efter de almindelige regler udgør 
15 %, hvilket typisk vil sige børn, adoptivbørn, stedbørn og børnebørn.  
Det er ikke et krav, at der faktisk sker succession ved overdragelse af 
virksomheden.

Selv om der i visse tilfælde ikke kan ske succession, vil den lavere gave-
og boafgift alligevel gælde i følgende situationer:

1) Udlæg fra et skattefrit dødsbo

2) Gavemodtager eller arving er bosat i udlandet

3) Overdragelse af aktiver, hvor der konstateres et tab.

Har gavegiver eller afdøde ikke børn mv., gælder den lavere afgiftssats, 
hvis virksomheden overdrages til søskende eller disses børn og børnebørn
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Krav om 3 års ejerskab efter overdragelsen

Gavemodtageren eller arvingen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst tre 
år efter modtagelsen af gaven eller arven.

Afstår gavemodtageren eller arvingen helt eller delvist virksomheden i en periode på tre 
år efter overdragelsen, sker der en afgiftsforhøjelse. Afgiftsforhøjelsen omfatter den andel 
af virksomheden, som afstås.

Afgiften for den afståede del af virksomheden forhøjes som udgangspunkt til den normale 
sats for bo- og gaveafgift på 15 %, men reduceres dog ud fra ejertid – ejertid på to år 
giver lavere afgift end afståelse efter ét års ejertid.

Gavemodtager eller arving har pligt til at meddele SKAT, at der er sket afståelse af 
virksomheden eller en andel heraf. Meddelelse skal indgives senest 4 uger efter 
afståelsen. Den yderligere afgift opkræves sammen med et rentetillæg.

Den 3-årige værnsregel gælder dog ikke, når virksomheden afstås:

1) På grund af erhververens død eller livstruende sygdom.

2) Ved gaveoverdragelse til erhververens børn, børnebørn m.fl.

3) Ved en skattefri omstrukturering, hvor gavemodtageren eller arvingen udelukkende 
vederlægges med aktier i det modtagende selskab, da den reelle ejer således fortsat er 
den samme.
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Generelt om gaveanmeldelser og gaveafgift

Gaveafgift, som beregnes og opkræves af SKAT efter reglerne i boafgiftsloven, 
sker på grundlag af gaveanmeldelser, som indsendes til SKAT.

Blanketter til anmeldelse af gaver, som overstiger det afgiftsfrie bundfradrag, 
findes på SKATs hjemmeside (www.skat.dk / blanketter/ 07 Skat; gaveafgift og 
pensioner). Er gaven en kontantgave, skal blanket 07.016_A_kontantgaver 
anvendes. Er gaven andet end kontanter, skal blanket 07.016_B anvendes.

Gaveafgiften skal indbetales til SKAT samtidig med indgivelse af 
gaveanmeldelsen.

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er 
modtaget, jf. boafgiftslovens § 26, stk. 1. Hvis enten gavegiver eller 
gavemodtager dør, efter at gaven er givet, er fristen 8 uger efter dødsfaldet, jf. 
boafgiftslovens § 26, stk. 2.

Hvis gavegiver betaler gaveafgiften, bliver afgiften ikke tillagt det afgiftspligtige 
beløb.

Gaveafgiften kan betales via netbank, hvor betalingslinjen +73 og 8140 6731 
indtastes. Derudover skal giver og modtages cpr-nummer anføres.

SKAT kan ændre værdiansættelsen inden for en frist på 6 måneder efter, at 
SKAT har modtaget gaveanmeldelsen.

http://www.skat.dk/
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Generelt om boafgift

Boafgift og eventuel tillægsboafgift, som beregnes og opkræves af skifteretten efter reglerne i boafgiftsloven, sker på 
grundlag boopgørelsen, jf. dødsboskiftelovens § 80.

Boafgiften er på 15%, som tilfalder Staten, og beregnes af de værdier, som en afdød person efterlader sig. 
Tillægsboafgiften, som er på 25%, beregnes af værdierne, når arven tilfalder andre end personkredsen der er opregnet i 
boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra a-f, som er:

a) afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,

b) afdødes forældre,

c) afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået 
ved døden,

d) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft 
fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på 
grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede 
sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når 
den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,

e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,

f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, 
inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med 
plejebarnet.

Boafgiften på 15% beregnes efter boafgiftslovens § 6, hvor der indgået bundfradrag, og tillægsboafgiften beregnes efter 
boafgiftslovens § 7, hvor der ikke indgår bundfradrag, dog fratrukket en forholdsmæssig andel af boafgiften, som falder på 
denne del af den afgiftspligtige arvebeholdning.
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Overdragelse af 

virksomheder under 

virksomhedsordningen
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Virksomhedsoverdragelse mellem ægtefæller

KSL § 4 (særskilt ægtefællebeskatning)

KSL § 24 A (rådighed og hæftelse)

KSL § 25 A (driften, medarbejdende ægtefælle og ægtefælle I/S)

KSL § 26 A, stk. 1-3 (ejerskabet og driften) og stk. 8 (indskud på 

etableringskonto og iværksætterkonto)

KSL § 26 A, stk. 4-7 (VSO – valgfri, jf. ordet ”kan”)

KSL 26 B (ejerskab andre aktiver end virksomhedsaktiver og passiver)

KSL § 27 (værnsregel, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er 

hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland)
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Virksomhedsoverdragelse mellem ægtefæller – sidste nyt

SKM2016.125.SR – TfS 2016.207 – Påklaget til SANST/LSR – Medhold den 
14/9 2017

Vindmølleandele – skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller

Lovhenvisning: KSL § 25 A, KSL § 26 A; LL § 8 P; SL § 4 (vindmølleandele i 
K/S), AL § 5 C

Spørger påtænker at købe 2.000 andele i en af tre vindmøller, hvor hendes 
ægtefælle med medopstiller af møllerne. Andelene købes uden for det 
lovpligtige udbud. Andelene købes til kostprisen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan anvende ligningslovens § 8 P på 
vindmølleandelene. Det er Skatterådets opfattelse, at spørger jf. 
kildeskatteloven § 26 A succederer i ægtefællens status som vindmølleopstiller.
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Virksomhedsoverdragelse til den nære familie

KSL § 33 C, stk. 1-4 og stk. 7

Overdragelse af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder 

eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder

Børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller 

en samlever 

Der skal gives meddelelse senest ved indgivelse af overdragerens 

selvangivelse
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Virksomhedsoverdragelse til den nære familie (fortsat)

KSL § 33 C, stk. 5 (VSO)

Omfatter konto for opsparet overskud – betingelse, at overdragelsen finder 

sted den første dag efter indkomstårets udløb

KSL § 33 C, stk. 6 (KAO)

Omfatter konjunkturudligningskonto - betingelse, at overdragelsen finder 

sted den første dag efter indkomstårets udløb

KSL § 33 C stk. 12

Overdragelse med succession til en medejer

KSL § 33 C stk. 13

Tilbagesalg med succession til en tidligere ejer – inden 5 år
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Passivposter og nedslag for udskudt skat

KSL § 33 D

Forskellige procenter vedrørende aktiver, aktier og konto for opsparet overskud

Vognmandskendelsen (SKM2008.876.LSR) og styresignalet 

(SKM2011.406.SKAT)

Enten passivpost eller nedslag for udskudt skat. Udskudt skat kan ikke 

kursansættes til pari

Sidste nyt:

SKM2017.428.VLR – TfS 2017.500

Succession – korrektion af pris – interessefællesskab

En landbrugsejendom blev overdraget fra onkel til nevø med skattemæssig 

succession efter KSL § 33 C. 
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Omdannelser efter lov 

om skattefri 

virksomhedsomdannelse
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Personlig virksomhed (VSO) contra Virksomhed i kapitalselskab

Valg af den mest hensigtsmæssige virksomhedsform – på kort sigt og på langt sigt

Personlig virksomhed –

virksomhedsordning

Aktie- /anpartsselskab Bemærkning:

Hæftelse Personlig Begrænset

Kapital Ingen kapitalkrav
A/S = 500.000 DKK

ApS = 50.000 DKK

Frie goder

Fri bil Fri bil

Fri telefon Fri telefon

Fri datakommunikation Fri datakommunikation

Fri computer med tilbehør Fri computer med tilbehør

Godtgørelser

Mulighed for skattefri 

kørselsgodtgørelse og 

skattefri 

rejsegodtgørelse/diæter

Skattefri kørselsgodtgørelse 

og skattefri 

rejsegodtgørelse/diæter 

forudsætter ansættelse med 

løn 

Pension

Livsvarig: Max 30 % af 

overskud

Livsvarig: Ikke noget max 

(loft: Hele lønindkomsten)

Ophørende: Max 51.700 kr. 

(2017)

Aldersopsparing: Max 29.600 

kr. (2017)

Aldersopsparing: Max 29.600 

kr. (2017)

Ophørspension Ophørspension

Beskatning af kapitalafkast Kapitalindkomst Udbytte: Aktieindkomst
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Personlig virksomhed (VSO) contra Virksomhed i kapitalselskab

Konsolidering

Virksomhedsskat 22 % (2016-)

Hovedregel – ingen 

konsolidering ved negativ 

indskudskonto (fra og med 

11/6 2014)

Undtagelse - bagatelgrænsen 

for 2014 (500.000 kr.)

Selskabsskat 22 % (2016-)

Succession og skatteudskydelse

Konto for opsparet overskud Aktiernes/anparternes 

anskaffelsessum

Passiv virksomhed

Underskud

Tilbagebetaling af foreløbig 

virksomhedsskat

Ingen tilbagebetaling af 

selskabsskat

Modregning i anden indkomst

Modregning ved sambeskatning
Modregning i ægtefælles 

indkomst

Underskud – straksafskrivning af 

forsøgs- og forskningsudgifter 

m.v.

Mulighed for udbetaling af 

skatteværdien max. 25 mio. kr.

Mulighed for udbetaling af 

skatteværdien max. 25 mio. 

kr.

Omstrukturering Virksomhedsomdannelse

Aktieombytning

Fusion, spaltning, tilførsel af 

aktiver
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Personlig virksomhed (VSO) contra Virksomhed i kapitalselskab

Ikke fradragsberettigede udgifter Formuetab
Nedsætter værdien af selskabet

Salg af virksomhed

Beskatning af avance på aktiver 

(virksomhedsindkomst). Ejendomsavance 

er kapitalindkomst ved fravalg af 

virksomhedsordning

Beskatning af aktieavance 

(aktieindkomst)

Generationsskifte (levende live)

Mulighed for succession i visse 

virksomhedsaktiver – KSL § 33 C

Mulighed for succession i visse aktier –

ABL §§ 34 og 35.

Formueskattekursen kan ikke anvendes 

fra og med den 5/2 2015

Generationsskifte (levende live)

Mulighed for succession i visse 

virksomhedsaktiver og konto for opsparet 

overskud– KSL § 33 C

Mulighed for succession i visse aktier –

ABL §§ 34 og 35.

Formueskattekursen kan ikke anvendes 

fra og med den 5/2 2015

Generationsskifte (dødsbo)

Mulighed for succession i visse 

virksomhedsaktiver og konto for opsparet 

overskud – DBSL § 10, § 24, §§-28, 29, 36 

og 37

Mulighed for succession i visse aktier –

DBSL § 29, stk. 3.

Formueskattekursen kan ikke anvendes 

fra og med den 5/2 2015

Lån og sikkerhedsstillelser

Hævning i hæverækkefølgen VSL § 4 b, 

stk. 1 – undtagelser i VSL § 4 b, stk. 2-og 

stk 3

Ulovlige aktionærlån beskattes som løn 

eller udbytte – LL § 16 E

Selskabskapitalen kan stilles til sikkerhed 

for lån uden beskatning

[Eventuelle yderligere punkter]
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Lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Lov nr. 264 af 8/6 1983 om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 4. august 2015

§ 1 – Lovens anvendelsesområde

§ 2 – Betingelser for lovens anvendelse

§ 3 – Periodisering

§ 4 – Retsvirkninger for stifteren

§ 5 – Grænseoverskridende omdannelse

§ 6 – Retsvirkninger for selskabet

§ 7 og § 8a – Ophævet

§ 8 – Underskud

§ 9 – Ikrafttræden og virkning

§ 10 – Færøerne og Grønland
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Korresponderende bestemmelser i virksomhedsskatteloven (lov nr. 

144 af 19/3 1986, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18/9 2013 med 

senere ændringer)

§ 16 – Nedsættelse af aktiernes skattemæssige anskaffelsessum og 

udligning af negativ indskudskonto

§ 16a – Delomdannelse

§ 16b – Hævning af aktiver ved kombinationen af ophør og 

virksomhedsomdannelse udgør en hævning ultimo året før 

omdannelsesåret

§ 16c – Nettoindskud af gæld udgør en hævning ultimo året før 

omdannelsesåret
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Skattefri aktieombytning
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Fordele ved skattefri aktieombytning

Holding konstruktion

1) Begrænsning af hæftelse

2) Sambeskatning/udnyttelse af underskud

2) Skattefrit udbytte – kapitaltilpasning i driftsselskaber

3) Salg af aktier i stedet for salg af aktiver

4) Gevinst ved salg af datterselskabsaktier (ejerandel =>10%) er skattefri fra 
og med indkomståret 2010. Gevinst ved salg af unoterede porteføljeaktier 
(ejerandel<10%) er skattefri fra og med 1/1 2013 (til og med indkomståret 
2009 var gevinster skattefrie efter 3 års ejertid)

5) Holdingkrav – fra og med indkomståret 2010

6) Smidigere generationsskifter
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Aktieombytning

Selskaber m.v. og personer

§ 36. Ved ombytning af aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab 

adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens §§ 9 og 11, når 

såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet 

selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, eller er 

selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er 

hjemmehørende i lande uden for EU. Som fusionsdato anses i denne 

sammenhæng datoen for aktieombytningen. Anvendelse af reglerne i 1. 

pkt. er betinget af, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og 

skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte særlige 

vilkår for tilladelsen. 1.-4. pkt. finder ikke anvendelse, når det erhvervede 

eller det erhvervende selskab ved beskatningen her i landet anses for at 

være en transparent enhed.
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Stk. 2. Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved 
et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den 
virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det 
allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld 
for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem 
aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant 
udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal 
opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, 
selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen 
spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der ikke sker beskatning 
efter §§ 9, 12-14, 17-19 og 22 i tilfælde, hvor et selskab erhverver hele 
aktiekapitalen i et andet selskab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer 
aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det andet 
selskab. Det er en betingelse, at aktionærerne i det andet selskab som 
vederlag alene modtager aktier i det første selskab og eventuelt en kontant 
udligningssum. Fusionsskattelovens §§ 9-11 finder tilsvarende anvendelse.
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Stk. 4. Det er en betingelse, at transaktioner som nævnt i stk. 1 og 3 gennemføres inden 
for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag. Told- og 
skatteforvaltningen kan forlænge fristen i 1. pkt. Ombytning af aktier kan ikke ske med 
tilbagevirkende kraft.

Stk. 5. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis 
det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19. Hvis det erhvervede selskab er 
omfattet af § 22, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er 
omfattet af § 22. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 21, finder stk. 3 kun 
anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 21.

Stk. 6. Ombytning af aktier efter stk. 1-5 kan gennemføres, uden at der er opnået 
tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af 
vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til 
handelsværdien af de ombyttede aktier. Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende 
selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter 
ombytningstidspunktet. Uanset 3. pkt. kan aktierne i det erhvervede selskab i den nævnte 
periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det 
erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet 
end aktier. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 3. pkt. i sin restløbetid anvendelse på 
selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende 
skattefrie omstrukturering. Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at 
aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens 
§ 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på 
Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.
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Stk. 7. Senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det 

indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, skal det erhvervende 

selskab give told- og skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har 

deltaget i en aktieombytning efter reglerne i stk. 6. Hvis det erhvervende 

selskab afstår aktier som nævnt i stk. 6, 3. pkt., skal told- og 

skatteforvaltningen gives oplysning herom senest 1 måned efter 

afståelsen.

§ 36 A. (Ophævet)
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Overdragelse af 

kapitalandele
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ABL § 34

Subjektive betingelser

Overdragelsen kan sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller 
søskendes børnebørn eller en samlever. Stedbarns- og adoptivforhold
sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Objektive betingelser

Den enkelte overdragelse af aktier skal udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen.

Der er tale om aktier i et selskab m.v., hvis virksomhed ikke i overvejende grad 
består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer 
el.lign. passiv kapitalanbringelse, jf. stk. 6. Bortforpagtning af fast ejendom, 
som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. 
vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, efter ejendomsvurderingsloven anses for 
landbrugs- eller skovejendom anses i denne forbindelse ikke som udlejning af 
fast ejendom passiv kapitalanbringelse

Aktierne må ikke være omfattet af ABL § 19.
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ABL § 34

Pengetanksreglen

Stk. 6. Selskabets virksomhed anses for i overvejende grad at bestå i udlejning 
af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. passiv 
kapitalanbringelse som nævnt i stk. 1, nr. 3, såfremt mindst 50 pct. af 
selskabets indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning 
tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet 
af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis 
handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, 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. Besiddelse af andele omfattet af § 18 anses ved 
bedømmelsen ikke som besiddelse af værdipapirer. Afkastet og værdien af 
aktier i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 
pct. af aktiekapitalen m.v., medregnes ikke. I stedet medregnes den del af 
datterselskabets indtægter og aktiver, som svarer til ejerforholdet. Ved 
bedømmelsen ses der bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem 
selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber. Fast ejendom, der 
udlejes mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber, og 
som lejer anvender i driften, anses ved bedømmelsen ikke som en 
udlejningsejendom passiv kapitalanbringelse. 



Copyright © Revitax A/S 2017

Fusion
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Definition

Når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller 

sammensmeltes med dette, og hvor kapitalejerne i det indskydende 

selskab modtager kapitalandele i det fortsættende selskab og evt. 

kontantvederlag for indskuddet.

Anskaffelsessummen for kapitalandelene for de oprindelige kapitalejere i 

det modtagende selskab forbliver uændret. Kapitalejerkredsen er udvidet 

med ejerkredsen i det (de) indskydende selskab/selskaber.

Egentlig fusion: 2 eller flere selskaber fusioneres ind i 1 nyt selskab.

Uegentlig fusion: 1 selskab fusioneres ind i et andet eksisterende selskab.

Selskabsretlige forhold: Selskabslovens kapitel 15

Regnskabsmæssige forhold: Fusionsplan, kreditorerklæring, evt. 

mellembalance og vurderingsberetning.

Fusionsplan kan fravælges – danske ApS og enighed
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Anvendelse

Inden for en koncern og uden for en koncern

Lodret fusion: Fusion mellem moder- og datterselskab i samme koncern, 

hvor moderselskabet er det modtagende selskab

Omvendt lodret fusion: Fusion mellem moder og datterselskab i samme 

koncern, hvor datterselskabet er det modtagende selskab

Vandret fusion: Fusion mellem 2 søsterselskaber

Skattefri fusion

Fusion efter fusionsskattelovens regelsæt – Succession på begge 

niveauer

Skattepligtig fusion

Skattepligtig virksomhedsoverdragelse fra 1 selskab til et andet selskab 

mod vederlag – Afståelsesbeskatning af aktiver og passiver efterfulgt af 

likvidation og avancebeskatning hos kapitalejerne
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Underskud og kildeartsbegrænsede tab

Skattepligtig fusion: Det modtagende selskab mister ikke sine underskud 

og tab (dog evt. underskudsbegrænsning efter SEL § 12d). Det 

indskydende selskabs underskud og tab kan modregnes i selskabets egne 

avancer.

Skattefri fusion: Underskud og tab i både det modtagende og det 

indskydende selskab fortabes (som udgangspunkt). Særregel om 

underskud opstået under sambeskatning – FUL § 8, stk. 6-8

Ombytningsforholdet

Ombytning skal ske til handelsværdi

Vederlæggelse

Ingen beskatning ved skattefri fusion ved udelukkende vederlæggelse med 

kapitalandele.

Beskatning ved vederlæggelse med kontanter.
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Spaltning
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Definition (i FUL)

Spaltning er den transaktion der gennemføres, hvis et selskab overfører en 

del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere nye eller 

eksisterende selskaber, ved i samme forhold som hidtil, at tildele sine 

selskabsdeltagere kapitalandele og en eventuel kontant udligningssum.

Selskabsretlige betingelser: Selskabsloven, kapitel 15

Skatteretlige betingelser: FUL kapitel 4 (fra § 15 a)

Ophørsspaltning: Det indskydende selskab ophører, og der skal være 

mindst 2 fortsættende selskaber – enten eksisterende eller nystiftede 

selskaber

Grenspaltning: Det indskydende selskab ophører ikke og 

”virksomhedsgrenen” kan udspaltes til et eksisterende selskab eller til et 

nystiftet selskab.

Regnskabsmæssige forhold: Spaltningsplan, kreditorerklæring, evt. 

mellembalance og vurderingsberetning.
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Anvendelse

Ved generationsskifte, bodeling, frasalg, risikoafgrænsning …

For delvis at eliminere ”pengetanksreglen”

Skattefri spaltning

Fusion efter fusionsskattelovens regelsæt – Succession på begge niveauer

Det samlede forhold mellem aktiver og forpligtigelser skal være det samme 
forhold som i det indskydende selskab – både ved ophørsspaltning og ved 
grenspaltning (balancetilpasning)

Skattepligtig spaltning

Skattepligtigt salg af aktiver og passiver i det indskydende selskab efterfulgt af 
avancebeskatning hos kapitalejerne

Ved ophørsspaltning: Beskatning af aktiver og passiver efterfulgt af likvidation 
og beskatning hos kapitalerne

Metode

Spaltning efter de objektiverede regler

Spaltning med tilladelse fra SKAT
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Underskud og kildeartsbegrænsede tab

Skattepligtig spaltning: 

Ophørsspaltning: Det indskydende selskab mister sine underskud og tab, som 
ikke kan udnyttes i forbindelse med spaltningen

Grenspaltning: Det indskydende selskab vil fortsat kunne fremføre sine 
underskud og tab til modregning i det indskydende selskabs fremtidige 
indtægter og gevinster.

Skattefri spaltning:

Det modtagende selskab kan ikke anvende underskud og tab.

Det indskydende selskab kan anvende egne underskud – afventer  p.t. 
styresignal ved grenspaltning, om underskud skal følge ”grenen”

Ombytningsforholdet

Ombytning skal ske til handelsværdi

Vederlæggelse

Ingen beskatning ved skattefri spaltning, hvis udelukkende vederlæggelse med 
kapitalandele.

Beskatning ved vederlæggelse med kontanter.
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Tilførsel af aktiver
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Definition (i FUL)

Tilførsel af aktiver er den transaktion, hvorved et selskab uden at være 

opløst, overfører den samlede eller en af flere grene af sin virksomhed til 

et andet selskab, mod at få tildelt kapitalandele i det modtagende selskab.

Selskabsretlige betingelser: Ikke særskilt reguleret (betragtes som 

apportindskud)

Skatteretlige betingelser: FUL kapitel 5 (fra § 15c)

Det modtagende selskab kan enten være et nystiftet selskab eller et 

eksisterende selskab, hvor der sker en kapitalforhøjelse

Det indskydende selskab bliver moderselskab og det modtagende selskab 

bliver datterselskab

Regnskabsmæssige forhold: Erklæring om ledelsens beretning og 

vurderingsberetning.
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Anvendelse

Ved ønske/behov for at få virksomheden placeret i et andet selskab

Skattefri tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens regelsæt – Opfyldelse af 

grenkravet – Succession på begge niveauer.

Skattepligtig tilførsel af aktiver

Skattepligtigt salg af aktiver og passiver i det indskydende selskab ingen 

avancebeskatning hos kapitalejerne

Metode

Tilførsel af aktiver efter de objektiviserede regler

Tilførsel af aktiver med tilladelse fra SKAT
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Underskud og kildeartsbegrænsede tab

Skattepligtig tilførsel af aktiver: 

Underskud i det indskydende selskab kan ikke overføres til det 

modtagende selskab. Underskud i det indskydende selskab kan fortsat 

udnyttes af det indskydende selskab.

Skattefri tilførsel af aktiver:

Det indskydende selskabs og det modtagende selskabs underskud fra 

tidligere år kan ikke fradrages i det modtagende selskabs indkomst.

Ombytningsforholdet

Ombytning skal ske til handelsværdi.

Vederlæggelse

Ingen beskatning ved skattefri tilførsel af aktiver og udelukkende 

vederlæggelse med kapitalandele. Kontant vederlag er ikke muligt.
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Generelt om 

værdiansættelse
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Handelsværdi
Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982

TSS-cirkulære 2000-9 (Hjælpereglen, indre værdi + goodwill + korrektion til 
ejendomsværdi)

TSS-cirkulære 2000-10

DJV afsnit C.B.3.5.4.3

SKATs vejledning: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; 
værdiansættelse

Der må ikke ske formueforskydning
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Fristen i SFL § 26, stk. 8
Stk. 8. Fristerne i stk. 1 og 2 udløber først i det 6. år efter indkomstårets udløb for 
skattepligtige, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 2. pkt., eller 
fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 5. pkt., eller § 15 c, stk. 1, 5. pkt., for så vidt angår 
overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i en aktieombytning, spaltning eller 
tilførsel af aktiver.
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Supplerede litteratur
Omstrukturering – skatteregler i praksis

Jane Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen – Karnov Group -1 1. udgave 2011

Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag

Birgitte Sølvkær Olesen – Jurist- og økonomforbundets forlag – 5. udgave 2017
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