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Lovgivning mv.

Generationsskiftebeskatning
Der må med den nye S-regering forven-
tes skærpet generationsskiftebeskat-
ning. Det politiske ”forståelsespapir” 
mellem Socialdemokratiet og de tre par-
tier, der står bag den nye regering, inde-
holder ingen bemærkninger om genera-
tionsskiftebeskatningen, men ud fra de 
politiske meldinger må der forventes en 
skærpet beskatning af arv og gaver. 

Det nærmere indhold kendes endnu 
ikke, men det vil formentlig ligge tæt 
op ad Socialdemokratiets politiske for-
årsprogram, der foreslår en tilbagerul-
ning af den nedsatte bo- og gaveafgift 
for familieejede virksomheder samt en 
progressiv afgift på 30 % for formuer 
over 3 mio. kr. Det er uklart, om ”til- 

bagerulningen” vil indebære fjernelse af 
nedsat afgift for familieejede virksomhe-
der, så enhver formue over 3 mio. kr. skal 
afgiftsbelægges med 30 %, eller om man 
vil opretholde en differentieret afgift for 
henholdsvis aktiv kapital og passiv kapi-
tal. Det kan derudover ikke udelukkes, at 
der vil ske andre stramninger, fx af betin-
gelserne for skattemæssig succession.

Under alle omstændigheder vil rådgiv-
ningen om generationsskifte blive un-
derkastet et meget anderledes regime. 
Det må forventes, at ændringerne får 
virkning inden eller i løbet af efteråret. 

L 225 om udskudt beskatning ved 
pantebrevsfinansiering
Lovforslaget er bortfaldet som følge af 
folketingsvalget. Det er uvist, om det vil 
blive genfremsat i en eller anden form.

Afgørelser

Omstrukturering • omgåelsesklausul 
• LL § 3 • kontantvederlag ved aktie-
ombytning • hjemflytning
SKM 2019.232 SR: A var dansk, men 
havde boet i udlandet i mange år og 
ønskede nu at flytte tilbage til Danmark 
med sin familie og ønskede at fort-
sætte sine erhvervsaktiviteter gennem 
et dansk anpartsselskab. A havde fra 

sine aktiviteter i udlandet akkumuleret 
en betydelig formue i et udenlandsk 
selskab. Ved hjemflytningen ville A’s 
skattemæssige anskaffelsessum for 
aktierne i det udenlandske selskab blive 
fastsat til den aktuelle handelsværdi  
ved etablering af fuld skattepligt, jf. ABL  
§ 37. Det udenlandske selskab ville i 
øvrigt samtidig flytte sit hjemsted til 
Danmark.

Efter hjemflytningen ville A gennemføre 
en skattepligtig ombytning af aktierne  
i det udenlandske selskab til et nystiftet 
dansk holdingselskab. Ombytnings- 
vederlaget skulle berigtiges dels kon-
tant, dels ved gældsbrev, dels i form af 
kapitalandele i det nye danske holding- 
selskab. Da ombytningsværdien af 
aktierne i det udenlandske selskab ville 
svare til aktiernes indflytningsværdi, 
ville den skattepligtige ombytning ikke 
udløse nogen avance hos A, og A ville 
således i kraft af ombytningen kunne 
hæve midler fra det udenlandske sel-
skab uden beskatning i Danmark. 

A ønskede (derfor) bekræftet, at trans-
aktionen i sin helhed skulle anses som 
en aktieafståelse omfattet af ABL, så 
der ikke skulle ske udbyttebeskatning af 
den del af vederlaget, der blev berigtig- 
et kontant eller ved gældsbrev. 
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Skatterådet bekræftede, at ombyt- 
ningsvederlaget skulle beskattes efter 
ABL, og at transaktionen ikke kunne 
tilsidesættes efter omgåelsesklausulen  
i LL § 3. Skatterådet fastslog i den for-
bindelse, at LL § 3 kun finder anvend- 
else på arrangementer, der vedrører 
selskaber. Da den konkrete transaktion 
ikke indebar en skattemæssig fordel for 
et selskab, fandt bestemmelsen ikke 
anvendelse. 

Skatterådet udtalte endvidere, at dom- 
stolspraksis om tilsidesættelse, her- 
under Færø-dommen i SKM 2016.16 H, 
ikke kan finde anvendelse i tilfælde som 
den aktuelle sag, hvor lovgiver har ind-
sat et værn mod, at fysiske personer kan 
anvende aktiernes anskaffelsessum til 
at nedbringe avancebeskatningen ved 
skattepligtige fusioner og spaltninger, 
men ikke ved skattepligtige aktieombyt-
ninger. A’s skattepligtige aktieombyt-
ning skulle derfor i det hele behandles 
efter de almindelige regler i ABL.

Kommentar
Afgørelsen er principiel og meget prak-
tisk relevant – og rigtig.

Der kan efter referatet af sagen ikke 
være meget tvivl om, at det reelt væ-
sentligste formål med den påtænkte 
aktieombytning var at give A mulighed 
for at modtage midler fra det udenland-
ske selskab som skattefri afståelsessum 
i stedet for som skattepligtigt udbytte. 
Der var ikke noget aktuelt forretnings-
mæssigt formål, der begrundede etab-
leringen af det nye danske holdingsel-
skab. Derfor var det også nærliggende 
for A at overveje, om formålet med 
transaktionen i sig selv kunne begrunde, 
at ombytningsvederlaget (kontanter/
gældsbrev) skulle omkvalificeres fra 
aktieafståelsessum til udbytte.

Det er således efter Højesterets praksis 
gældende ret, at Skat kan foretage 
skatteretlig omkvalifikation, hvis der 
alene med skatteudnyttelsesformål 
gennemføres dispositioner uden forret-
ningsmæssigt/økonomisk indhold, jf. fx 
SKM 2016.16 H, hvor en udligningssum 
ved aktieombytning efterfulgt af fusion 
netop blev omkvalificeret fra afståelses-
sum til udbytte. Se Generationsskifte- 
Omstrukturering (2019) s. 111 ff. 

Og særligt er der ved Lov 2018.1726 
fastsat en generel skatteundgåelses-
klausul i LL § 3, jf. Gen-Om 12-2018. 
Klausulen indebærer, at der skal ses bort 

fra ”arrangementer eller serier af arran-
gementer, der er tilrettelagt med det 
hovedformål, eller der som et af hoved-
formålene har at opnå en skattefordel, 
som virker mod formålet og hensigten 
med skatteretten, og som ikke er reelt 
under hensyntagen til alle relevante 
faktiske forhold og omstændigheder.” 
Et arrangement betragtes som ikkereelt, 
hvis det ”ikke er tilrettelagt af velbe-
grundede kommercielle årsager, der 
afspejler den økonomiske virkelighed.” 

Omgåelsesklausulen gælder både 
nationale og grænseoverskridende 
transaktioner (arrangementer). Hvis et 
arrangement tilsidesættes, har det virk-
ning for både deltagende selskaber og 
fysiske personer. Klausulen har virkning 
fra og med den 1. januar 2019. Sager om 
anvendelsen af klausulen skal forelæg-
ges Skatterådet til afgørelse. Det må 
antages, at vurderingen af ”hovedfor-
mål” skal ske efter den praksis, der har 
udviklet sig i relation til den tilsvarende 
formulering i fusionsskattedirektivets 
skatteundgåelsesklausul, jf. Fusions-
skatteloven s. 57 ff.

A’s bekymring for omkvalifikation i den 
aktuelle sag var således ganske forståe- 
lig. Som nævnt kunne der ikke være så 
meget tvivl om, at A’s ”arrangement”, 
etableringen af det nye danske holding-
selskab ved skattepligtig aktieombyt-
ning, (udelukkende) havde til formål at 
opnå en skattefordel ved at hæve midler 
fra det udenlandske selskab uden ud-
byttebeskatning.

Og selv om formuleringen af LL § 3, stk. 1 
(”... selskaber ... skal ... se bort fra”) sprog-
ligt må forstås sådan, at klausulen kun 
gælder selskabstransaktioner, fremgår 
det samtidig af § 3, stk. 4, at omgåel-
sesklausulen også gælder ”for andre 
deltagere i arrangementerne”, dvs. 
også fysiske personer. Dertil kommer, 
at Skatteministeriet under behandlin-
gen af forslaget til LL § 3 gjorde sig helt 

usædvanlige anstrengelser for ikke 
at svare konkret på meget konkrete 
spørgsmål om anvendelsesområdet for 
bestemmelsen.

På den baggrund er det principielt klar-
gørende og af stor praktisk betydning, 
at Skatterådet i den aktuelle sag har 
fastslået, at LL § 3 kun finder anvendelse 
på arrangementer, ”der vedrører selska-
ber” og forudsætter, at der ”opnås en 
skattemæssig fordel for et selskab”. LL 
§ 3 er således en selskabsbeskatnings-
klausul, der blot har en afledt effekt for 
fysiske personer, der måtte deltage i 
selskabstransaktioner, som tilsidesættes 
efter bestemmelsen. LL § 3 giver altså 
ikke hjemmel til at tilsidesætte fysiske 
personers dispositioner med henvisning 
til, at disse har skatteudnyttelse som det 
reelt væsentligste formål. Dette led i 
afgørelsen fremstår utvivlsomt korrekt.  

Derimod fremstår det ikke åbenbart 
rigtigt, at bestemmelsen kun giver 
hjemmel til at tilsidesætte dispositio-
ner, der indebærer skattefordele for 
selskaber, jf. Skatterådets præmis-
ser, dvs. at der ikke er hjemmel til at 
tilsidesætte selskabers dispositioner, 
der (udelukkende) har til formål at give 
skattefordele til fysiske personer. Der er 
ikke konkrete holdepunkter i bestem-
melsens ordlyd for denne indskrænken-
de forståelse, men den kan vel med en 
vis ret afledes fra det hovedsynspunkt, 
at bestemmelsen alene er en selskabs-
beskatningsklausul og derfor alene skal 
aktiveres af selskabsforhold. Under alle 
omstændigheder kan man ud fra en 
retssikkerhedsbetragtning kun bifalde, 
at bestemmelsen fortolkes indskræn-
kende og ikke udvidende. 

Den omstændighed, at LL § 3 har et 
anvendelsesområde, der er begrænset 
til selskabsforhold, indebærer jo imid-
lertid ikke, at der ikke kan ske skatte-
mæssig korrektion af fysiske personers 
dispositioner. Det viser jo blandet andet 
Færø-dommen, jf. ovenfor.

”Den omstændighed, at LL § 3  
har et anvendelsesområde,  

der er begrænset til selskabsforhold,  
indebærer jo imidlertid ikke, at der  

ikke kan ske skattemæssig korrektion  
af fysiske personers dispositioner.”
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Derfor er det også principielt klargøren-
de – og af stor praktisk betydning – at 
Skatterådet i den aktuelle afgørelse 
fastslår, at Skats adgang til tilsidesæt-
telse/omkvalifikation ikke gælder, når 
lovgivningen indeholder en specifik 
værnsregel, der alene gælder skattefrie 
omstruktureringer og ikke skattepligtige 
omstruktureringer. Denne retsopfat-
telse er vel en anelse overraskende i 
betragtning af andre afgørelser, som 
Skatterådet igennem tiden har truffet 
efter indstilling fra Skattestyrelsen, 
men den er velfunderet i almindelige 
juridiske fortolkningsprincipper, og 
afgørelsen har netop i kraft af den ud-
trykte retsopfattelse en rækkevidde, der 
går langt videre end den konkrete sag. 
Når der kan sluttes modsætningsvist 
fra en konkret værnsregel, kan der ikke 
blot ud fra en omgåelsesbetragtning 
ske tilsidesættelse af en disposition, der 
overholder værnsreglen. 

Grænsedragningen i forhold til Færø- 
dommen er måske umiddelbart vanske-
lig at se, men den er der: I Færø-sagen 
var der ingen værnsregel, men blot en 
almindelig kvalifikationsregel, som part- 
erne i sagen så udnyttede til at hæve 

udbytte maskeret som afståelsesveder-
lag; i den aktuelle sag var der en konkret 
værnsregel, hvor lovgiver har taget 
(udtømmende) stilling til, hvad der skal 
anses som omgåelse. Det er ikke givet, 
at Højesteret ville have været ligeså 
tilbageholdende med at foretage om-
kvalifikation i den aktuelle sag, men nu 
har Skatterådet lagt en linje, som indtil 
videre udgør administrativ praksis. 

Skatterådets afgørelse afklarer således 
nogle skatteteoretiske usikkerheder. I 
en praktisk sammenhæng bekræfter af-
gørelsen, at der fx ikke er juridisk grund 
til at være bekymret for, om der efter LL 
§ 3 kan ske tilsidesættelse af skattefrie 
omstruktureringer, der alene tjener til at 
tilpasse en selskabsformue til at opfylde 
betingelserne for skattemæssig succes-
sion. Ligeledes giver bestemmelsen ikke 
hjemmel til at tilsidesætte omstrukture-
ringer, der fx skal tjene til at afstå aktier 
med ejertidsnedslag. Sådanne formål 
indebærer ikke skattefordele for de 
deltagende selskaber. 

Hvorvidt der kan ske tilsidesættelse/
omkvalifikation med henvisning til fx 
Færø-dommen, er naturligvis et andet 

spørgsmål, der må vurderes konkret alt 
efter den givne sammenhæng. I relation 
til successionstilpasning fremgår det 
udtrykkeligt af forarbejderne til Lov 
2017.683 (nedsat bo- og gaveafgift), at 
det er legitimt at gennemføre skattefri 
omstrukturering med henblik på at op-
fylde betingelserne for succession. Der-
for er der i disse tilfælde ikke ”plads” til 
Færø-dommen. I relation til anvendelse 
af ejertidsnedslag synes de eksisterende 
værnsregler til sikring af udbyttebeskat-
ning, både i fusionsskatteloven og fx i 
LL § 16 A og § 16 B, at måtte føre til, at 
Færø-dommen heller ikke kan anven-
des, jf. Skatterådets retsopfattelse.

Aktieombytning • efterfølgende til-
ladelse • ophørsspaltning • salg af til-
førte datterselskabsaktier
Skat 18.06.2019 (utrykt): Personerne A 
og B ejede 50:50 samtlige kapitalan-
dele i H, hvis datterselskab D drev han-
delsvirksomhed inden for legetøjsbran-
chen. A og B deltog begge i direktionen 
og den daglige drift i D. Etableringen af 
H var sket den 28. december 2017 ved 
aktieombytning uden tilladelse, og H var 
derfor underlagt et treårigt holdingkrav. 

Der opstod i løbet af 2018 uenighed 
mellem A og B vedrørende den videre 
udvikling i D, hvilket førte til væsentlige 
samarbejdsvanskeligheder. Parterne 
blev derfor – med bistand fra deres 
respektive advokater – enige om, at 
samarbejdet skulle ophøre, og at A 
skulle videreføre D som eneejer, mens 
B skulle udtræde. Parterne aftalte, at 
ophøret skulle gennemføres ved en op-
hørsspaltning af H, så A skulle modtage 
et holdingselskab med ejerskabet til D, 
mens B skulle modtage et holdingsel-
skab med et kontantprovenu samt et 
gældsbrev på A’s holdingselskab.

Den ønskede spaltning af H ville være 
i strid med holdingkravet fra aktieom-
bytningen i 2017, og gennemførelse af 
spaltningen krævede derfor, at Skat 
med tilbagevirkende kraft ville give til-
ladelse til aktieombytningen. Parternes 
aftale indebar samtidig den udfordring, 
at det gældsbrev, som B’s holdingsel-
skab skulle modtage ved spaltningen, 
ikke var et aktiv i H’s balance, og da en 
spaltning kun kan fordele de aktiver og 
passiver, der eksisterer i spaltningsba-
lancen, kunne parterne ikke opnå den 
ønskede opdeling i kraft af en spaltning. 
Det var i stedet nødvendigt at lade B’s  
holdingselskab modtage en andel af 
aktierne i D, så disse efterfølgende 
kunne overdrages til A’s holdingselskab 
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mod vederlag i form af et gældsbrev. 
Denne overdragelse ville konflikte med 
holdingkravet, hvis spaltningen blev 
gennemført uden tilladelse, og det var 
derfor også i relation til spaltningen 
nødvendigt at få Skats tilladelse og her-
under til, at spaltningen blev efterfulgt 
af et salg af datterselskabsaktier.

Skat gav tilladelse både til den tidlige-
re aktieombytning til H og til den nu 
ønskede spaltning af H og herunder den 
efterfølgende overdragelse af aktier i D 
mellem de modtagende selskaber. Skat 
fandt det i den forbindelse godtgjort, at 
aktieombytningen var forretningsmæs-
sigt begrundet i hensynet til at sikre 
risikoafgrænsning af ejerskabet til D, at 
der ikke var nogen salgshensigt på om-
bytningstidspunktet, samt at behovet 
for nu at gennemføre et salg indbyrdes 
mellem parterne skyldtes de opstående 
samarbejdsvanskeligheder. De tilsva-
rende forhold førte til, at Skat fandt, 
at den ønskede spaltning var forret-
ningsmæssigt begrundet og ikke havde 
skatteundgåelse som et hovedformål.

Kommentar
Afgørelsen er korrekt og har som sådan 
ingen principiel interesse. 

Imidlertid er afgørelsen illustrerende 
for, at det (ofte) vil være muligt at opnå 
efterfølgende tilladelse til en allerede 
gennemført omstrukturering uden 
tilladelse. Det treårige holdingkrav ved 
omstrukturering uden tilladelse kan af 
forskellige grunde vise sig at spærre for 
nødvendige eller blot hensigtsmæssige 
dispositioner. Tre år er lang tid. Og det er 
derfor praktisk vigtigt at være opmærk-
som på, at det altid vil være muligt at 
søge tilladelse med tilbagevirkende 
kraft – og at det ofte vil være muligt at få 
tilladelse.

Det afgørende kriterium er det samme, 
uanset om tilladelse søges før eller efter: 
Må omstruktureringen antages at have 
haft skatteundgåelse som det reelt 
væsentligste formål? Dette kriterium 
forudsætter principielt udelukkende en 
vurdering af forholdene på det oprin-
delige omstruktureringstidspunkt, men 

det er klart, at de efterfølgende faktiske 
forhold altid vil indgå som bevismomen-
ter i den samlede vurdering. 

Tilladelse med tilbagevirkende kraft kan  
dog ikke nægtes, blot fordi der efter-
følgende ønskes gennemført et salg, 
uanset om dette i sig selv er forretnings-
mæssigt begrundet, hvis det i øvrigt må 
lægges til grund, at omstruktureringen 
oprindeligt var forretningsmæssigt be- 
grundet og ikke blot skulle tjene til skat-
teundgåelse. Det viser fx det principielle 
retsforlig i 2017 (Gen-Om 6-2017), hvor 
Skatteministeriet måtte anerkende, at 
Skat havde været uberettiget til at til- 
bagekalde en tilladelse blot med hen- 
visning til, at der efter omstrukturerin-
gen var opstået en salgssituation. Se 
også Generationsskifte-Omstrukture-
ring (2019) s. 636 ff.

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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