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Generationsskifte-Omstrukturering 
3. udgave 2019 • Red Barnet
Den 1. februar 2019 udkommer Genera-
tionsskifte-Omstrukturering i en ajour-
ført og væsentlig omskrevet 3. udgave. 
Forfatterindtægterne tilfalder Red Bar-
nets arbejde for udsatte børn i Danmark. 
Se mere på karnovgroup.dk.

Bogen giver en samlet fremstilling  
af skatteretlige, juridiske og praktiske 
aspekter ved rådgivning om genera- 
tionsskifte, tillige med fokus på omstruk-
turering blandt andet som værktøj ved 
generationsskifte. Der gives indføring i 
og juridisk analyse og diskussion af al-
mindelige skatteretlige grundprincip-
per for afståelsesbeskatning af personer 

og selskaber samt af regler og praksis 
for værdiansættelse, gavebeskatning, 
skatteretlig succession, omgørelse og 
skatteforbehold og for udbytte- og sam-
beskatning mv. inden for selskabsstruk-
turer.

Herudover beskrives de relevante pri-
vatformueretlige regler for ægteskab, 
skilsmisse, dødsfald og fremtidsfuld-
magt mv. samt udvalgte aspekter af de 
selskabsretlige regler for interessentska-
ber, kommanditselskaber og kapitalsel-
skaber. Bogen refererer mere end 1.000 
afgørelser fra domstole, landsskatteret 
og administrative myndigheder, heraf en 
betydelig del med udførlige kommenta-
rer. Samtidig indeholder bogen en række 
praktiske taleksempler og modeloverve-
jelser mv.

Lovgivning mv.

Vilkår for medarbejderaktier i nye, 
mindre virksomheder
Folketinget har den 24. januar 2019  
vedtaget lovforslag L 114 om særligt gun-
stige vilkår for tildeling af medarbejder- 
aktier i nye, mindre virksomheder. Græn-
sen for tildeling af aktier, køberetter til 
aktier og tegningsretter til aktier i disse 
virksomheder er hævet, så den kan svare 
til 50 % af årslønnen på aftaletidspunkt. 
Den særlige kreds af nye, mindre virk-
somheder afgrænses til selskaber, som 
på aftaletidspunktet ikke har haft mere 
end 50 ansatte i et af de to seneste op-
gjorte årsregnskaber, og som har haft en 
nettoomsætning, på ikke over 20 mio. kr. 
og en balancesum på ikke over 75 mio. 
kr. Da der er tale om en statsstøtteord-
ning, sættes loven først i kraft af skatte-
ministeren, når den er blevet notificeret 
og godkendt af Europa-Kommissionen.

Afgørelser

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • kort ejertid •  
særlige omstændigheder
SKM 2018.551 LSR, der er omtalt i 
Gen-Om 11-2018, er af Skatteministeriet 
indbragt for domstolene. Ved afgørelsen 
fastslog Landsskatteretten, dels at der 
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består retskrav på anvendelse af  
+/- 15 %-reglen ved overdragelse af  
fast ejendom til børn og børnebørn, selv 
om ejendommen tre måneder forin-
den er  erhvervet fra tredjemand til en 
væsentligt højere købspris, dels at det 
ikke udgør en særlig omstændighed, der 
kan begrunde fravigelse af retskravet, 
at ejendomsvurderingerne har være 
fastfrosset siden 2011/2012. 

Skatteministeriet anser sagen som 
principiel og har begæret henvisning til 
Østre Landsret.

Skatteministeriets beslutning skaber 
naturligvis fornyet usikkerhed om prak- 
sis. Samtidig er beslutningen proble-
matisk i lyset af, at Skatteministeriet i 
forlængelse af den nye ejendomsvurde-
ringslov fortsat arbejder på justering  
af værdiansættelsescirkulæret, og at  
Skattestyrelsen endnu ikke har færdig- 
gjort sit styresignal vedrørende af-
grænsningen af de ”særlige omstændig-
heder”, der efter Højesterets dom i  
SKM 2016.279 kan begrunde fravigelse 
af +/- 15 %-reglen, jf. Gen-Om 3-2016.

Dertil kommer, at SKM 2018.551 blot 
bekræfter den retstilstand, som Lands-
skatteretten fastslog allerede ved SKM 
2007.431, og som daværende skatte-
minister Kristian Jensen (V) positivt til-
sluttede sig, så afgørelsen af den grund 
ikke blev indbragt for domstolene, jf. 
ministersvar til Folketingets Skatteud-
valg den 21. august 2007. Se uddybende 
omtale i Generationsskifte-Omstruktu-
rering (2019) s. 265f. 

Og tilsvarende har den nuværende 
skatteminister Karsten Lauritzen (V) i 
svar til Folketingets Skatteudvalg den 
18. maj 2018 bekræftet, at det også er 
hans ønske, at ”Der skal være tryghed 
og forudberegnelighed ved overdragel-
se af fast ejendom inden for familien. 
Samtidig skal den enkelte boligejer ikke 
bære risikoen for den usikkerhed, der 
er forbundet med vurderingen, hvilket 
netop er formålet med +/- 15 pct.-reg-
len i værdiansættelsescirkulæret.”
 
I det lys er det overraskende, at SKM 
2018.551 nu er indbragt for domstolene. 
Da Skatteministeriet og Skattestyrelsen 
fortsat arbejder med værdiansættelses- 
cirkulære og styresignal, jf. ovenfor, er 
beslutningen næppe truffet, uden at 
skatteministeren har været orienteret. 
Beslutningen udtrykker derfor et ønske 
om en ændring af den praksis, som af-
gørelsen afspejler. Men hvilken ændring 
ønsker ministeren, hvis der samtidig 

skal være tryghed og forudberegne-
lighed, og den enkelte ejer ikke skal 
bære risikoen for usikkerheden ved den 
offentlige ejendomsvurdering? 

Indbringelsen af SKM 2018.551 for dom-
stolene lægger op til en juridisk afgø-
relse baseret på de hidtidige retskilder, 
hvilket ikke nødvendigvis vil give det 
resultat, som kan opnås ved udformning 
af det ventede fremadrettede styresig-
nal. Der er behov for, at Skatteministeri-
et træffer koordinerede beslutninger.

I den forbindelse må fokus være på den 
beskyttelsesværdige interesse, som 
har dannet grundlag for udviklingen af 
+/- 15 %-praksis, nemlig hensynet til, at 
man inden for familien trygt kan stole 
på, at den offentlige ejendomsværdi er 
retvisende, og at man derfor ikke skal 
bære nogen risiko for skønsusikkerhed. 
Denne beskyttelsesværdige interesse 
må være afgørende i alle tilfælde, hvor 
handelsværdien ikke er kendt, men 
legitimiteten i praksis udfordres, når 
handelsværdien faktisk er kendt som 
følge af en stort set samtidig handel 
med tredjemand, således som tilfæl-
det var i både SKM 2018.551 og SKM 
2007.431. Dette aspekt kan adresseres i 
et kommende styresignal, men da Skat-
teministeriet i 2007 tilsluttede sig SKM 
2007.431 og undlod at indbringe afgø-
relsen for domstolene, er det ikke hver-
ken rimeligt eller retssikkerhedsmæssigt 
forsvarligt, at man med tilbagevirkende 
kraft søger at ændre praksis for dem, der 
har indrettet sig i tillid til SKM 2007.431 
og ikke mindst til skatteministerens svar 
til Folketingets Skatteudvalg den 21. 
august 2007, jf. ovenfor.

Uanset at Skatteministeriet ønsker en 
ændret retstilstand, ligger administrativ 
praksis indtil videre fast. Landsskatteret-
tens afgørelser i SKM 2018.551 og SKM 
2007.431 udtrykker således gældende 
administrativ praksis, indtil praksis æn-
dres med fremadrettet virkning enten 

ved et kommende styresignal eller ved 
en domstolsafgørelse, der tilsidesætter 
SKM 2018.551

Succession • solcelleanlæg =  
fast ejendom • ikke aktiv kapitalan-
bringelse • status for genoptagelse
Skatterådet forventes på sit marts-møde  
i 2019 at behandle en anmodning om 
genoptagelse af SKM 2018.459, hvor 
rådet besluttede at anse solcelleanlæg 
(og vindmøller) som fast ejendom-lign- 
ende og dermed som passiv kapitalan-
bringelse i relation til successionsreglen 
i ABL § 34, jf. omtalen i Gen-Om 9-2018. 
Skattestyrelsens indstilling vedrørende 
genoptagelsesspørgsmålet forventes at 
foreligge i løbet af februar 2019.

A/B-model • forlods udbytteret på 
investeringskapital • afkald • udbyt-
te- og gavebeskatning
SKM 2019.30 SR: To familiegrene, hver 
med far, mor og tre børn, ejede dels 
direkte dels via to holdingselskaber 
investeringsselskabet S. Selskabet var 
kontrolleret af forældrene via stemme- 
tunge aktier. Man påtænkte at stifte et 
nyt selskab N, hvori S med 10,01 %  
stemmetunge A-aktier til kurs 200  
og de seks børn med 89,99 % stemme-
svage B-aktier til kurs 100 indlednings-
vist skulle tegne kapitalen. 

Herefter skulle S ved kontant indskud til 
overkurs (2500 svarende til 19.200.000 
kr.) nytegne særlige C-aktier i N. Disse 
C-aktier skulle have ret til forlods ud- 
bytte svarende til overkursen med 
tillæg af en årlig forrentning på 6 %, som 
ifølge aktionærerne måtte anses som 
markedsmæssig henset til, at S kunne 
optage banklån til 4 %. Når den forlods 
udbytteret var afviklet, skulle C-kapital- 
klassen annulleres, så S og børnene 
ville være fortsættende ejere af N i det 
hidtidige ejerforhold ca. 10:90.

Indbringelsen af SKM 2018.551  
for domstolene lægger op til  

en juridisk afgørelse baseret på  
de hidtidige retskilder, hvilket ikke  
nødvendigvis vil give det resultat,  
som kan opnås ved udformning af  

det ventede fremadrettede styresignal. 
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Aktionærerne ønskede bekræftet, at 
den påtænkte forrentning på 6 % kunne 
anses som markedsmæssig, så kapital-
tilførslen fra S ikke ville anses at rumme 
en mérværdi, som kunne beskattes som 
skattepligtigt udbytte fra S til forældre-
ne, og at der ikke ville være grundlag for 
at gave- eller udbyttebeskatte børnene 
som aktionærer i N.

Skatterådet afviste at tage stilling til, om 
forrentningen af den forlods udbytteret 
kunne anses som markedsmæssig. I ste-
det fandt Skatterådet, at den teoretiske 
mulighed for, at kapitaltilførslen ville 
aflejre en værdistigning på børnenes 
aktier i N, måtte anses som en formue-
fordel, som måtte anses som udloddet 
til aktionærerne i S og videregivet til 
børnene som gave. 

Skatterådet tog ikke stilling til den 
skatte- og afgiftsmæssige værdi af den 
konkrete formuefordel, men henviste 
til, at værdien måtte ansættes efter den 
almindelige optionsteori, fx ved anven-
delse af Black-Scholes modellen.

Kommentarer
Afgørelsen fremstår umiddelbart for-
nuftig og rigtig, men den er delvist uden 
hjemmelgrundlag og er derfor delvist 
forkert.

Grundlæggende er det rigtigt, at ind-
skud af investeringskapital med et på 
forhånd fastlagt gevinstloft indebærer 
afkald på den hypotetiske gevinst-
mulighed ud over gevinstloftet. Den 
omstændighed, at det kan være van-
skeligt at værdiansætte den hypotetiske 
gevinstmulighed, ændrer ikke på, at der 
foreligger et afkald. Og i en situation, 
hvor dette afkald ikke baserer sig på 
nogen forretningsmæssig begrundel-
se, men alene påfører selskabet et tab 
som følge af aktionærernes personlige 
interesser i at begunstige nærtstående, 
skal afkaldet kvalificeres som udlodning 
til aktionærerne. Så langt så godt.

Hvorvidt afkaldet så konkret kan op- 
gøres til en økonomisk og dermed  
skattepligtig værdi, er så et andet 
spørgsmål, som Skatterådet i den kon- 

krete sag afstår fra at tage stilling til. 
Rent teoretisk kan det altid hævdes, at 
muligheden for at få en gratis gevinst 
har en værdi. Black-Sholes modellen 
kan beregne den teoretiske værdi af 
optionsrettigheder, fx retten til at købe 
en given aktiepost til en aftalt kurs på et 
aftalt tidspunkt. Og selv om den aftalte 
køberetskurs er meget høj og måske 
langt højere end det ”realistiske” poten-
tiale i aktieposten, har det en teoretisk 
værdi at kunne tilegne sig mérværdien, 
hvis nu aktierne måtte vise sig at blive 
mere værd. 

Derfor er det grundlæggende ræsonne-
ment i Skatterådets aktuelle afgørelse 
korrekt: Selv om den forlods udbytteret 
skulle forrentes med 6 %, og dette isole-
ret set måtte være et markedsmæssigt 
afkast på den indskudte kapital, kunne 
det jo ikke udelukkes, at den investerede 
kapital ville give et afkast på 8-10-12 %, 
og gevinstloftet på 6 % indebar derfor 
et afkald, som teoretisk har en værdi, 
og som derfor – teoretisk – måtte anses 
som et tab påført selskabet som følge 
af aktionærernes personlige interesser. 
Skatterådets afgørelse tager imidlertid 
ikke stilling til, hvilken værdi det kon-
krete gevinstafkald måtte ansættes til. 
Dette konkrete spørgsmål var ikke stillet 
og blev derfor heller ikke besvaret.

I overensstemmelse med Skats ind-
stilling følger Skatterådet herefter det 
automatiske ræsonnement, at det 
afkald på gevinstmulighed, der skal ud-
byttebeskattes hos forældrene, samtidig 
skal gavebeskattes hos børnene. Dette 
ræsonnement er imidlertid kun rigtigt, 
hvis der er hjemmel til gavebeskatning 
af børnene, og den overvejelse springer 
Skat og Skatterådet forholdsvist let hen 
over – og derfor bliver afgørelsen delvist 
forkert.

Der er ingen tvivl om, at der i LL § 2 og 
LL § 16 A er hjemmel til at udbyttebe-
skatte et selskabs aktionærer, hvis der 
sker maskeret formueoverførsel fra sel-
skabet til aktionærerne. Og der er ikke 
tvivl om, at der heri også er hjemmel til 
at værdiansætte en sådan formueover-
førsel ved anvendelse af saglige kapi-
taliseringsregler. Derfor er der hjemmel 
til den beskatning af forældrene, som 
Skatterådet anviser i den aktuelle sag.

Imidlertid er det et andet hjemmels- 
grundlag, der afgør, om der kan ske 
gavebeskatning hos børnene, nemlig 
bo- og gaveafgiftsloven. Og det ligger 
efter dette lovgrundlag fast, at der ikke 
er hjemmel til kapitalisering ved gave-
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beskatningen. Denne retsopfattelse har 
således siden indførelsen af BGL i 1995 
dannet grundlag for praksis om rentefrie 
familielån. 

Den hidtidige hjemmel i arveafgifts- 
lovens § 15 til kapitalisering blev ophæ-
vet med den nye bo- og gaveafgiftslov 
i 1995, og det har derfor siden været 
fast antaget, at der ikke er hjemmel til 
kapitalisering. Dette gælder for rentefri 
familielån, selv om en lånedebitor jo 
notorisk vil have en kapitaliserbar fordel 
ved at få stillet uforrentet kapital til 
rådighed, og det gælder derfor ligeledes 
for alle tilsvarende kapitaliseringsfor-
hold. Se den uddybende redegørelse  
for praksis mv. i Generationsskifte- 
Omstrukturering (2019) s. 313 ff.

Skats indstilling i den aktuelle sag præ- 
senterede slet ikke Skatterådet for over-
vejelser om hjemmelsgrundlaget for  
gavebeskatning af børnene, og Skatte- 
rådets afgørelse er derfor på dette 
punkt truffet på et mangelfuldt grund-
lag. Og af samme grund er afgørelsen 
blevet forkert på det punkt.

Afgørelsen har derfor heller ikke direkte 
betydning for de A/B-modeller, der  
– med en stor variationsbredde – anven-

des ved generationsskifte. Heller ikke i 
disse tilfælde vil der inden for bo- og  
gaveafgiftslovens område være hjem-
mel til kapitalisering af rentefordele mv.

Ved overdragelser udenfor bo- og 
gaveafgiftslovens område, fx mellem 
selskaber, hvor LL § 2 rummer hjem-
mel til kapitalisering, giver afgørelsen 
imidlertid anledning til at overveje 
valget af principper for kapitalisering i 
det enkelte tilfælde. I hidtidig praksis, 
fx SKM 2003.66 LR, har fokus været på 
indekseringen af A-kapitalens forlods 
udbytteret, og det antages, at indekse-
ring, der er lavere end en markedsmæs-
sig forrentning, fører til kapitalisering og 
beskatning af den konkrete rentefordel. 

I den aktuelle sag var fokus i stedet på 
B-kapitalens gevinstmulighed ved den 
konkret valgte forrentning/indeksering, 
og afgørelsen anviser beskatning af en 
formuefordel svarende til den kompen-

sation, som tredjemand ville have betalt 
for at opnå den pågældende gevinst-
mulighed. 

Disse forskellige indfaldsvinkler til kapi-
taliseringen kan føre til vidt forskellige 
resultater, og bør derfor overvejes og 
vurderes i det enkelte tilfælde.

Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante råd-
givningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante afgørelser til 
kommentering mv.

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte en af vores spe-
cialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson 
hos Bech-Bruun.
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