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Afgørelser

Vedtægtsændring • etablering af diffe-
rentieret udlodning • A/B-model • ikke 
afståelse
SKM 2021.201 SR: Selskabet S var ejet af 
de personlige aktionærer A, B og C samt 
disses børn direkte og via selskabet H.  
A og B var gift, mens C var bror til A. Sel-
skabskapitalen var opdelt i tre aktieklasser: 
A-kapitalen havde alle stemmer samt en 
beløbsfikseret præferenceudbytteret; 
B-kapitalen havde en beløbsfikseret præ- 
ferenceudbytteret, mens C-kapitalen 

alene havde almindelig (efterstillet) udbyt-
teret. A- og B-kapitalens præferenceud-
bytteret blev ifølge selskabets vedtægter 
indekseret med en fastsat indekserings-
procent. S ejede blandt andet andele i en  
kapitalfond K. Nogle af aktionærerne med 
A- og B-aktier (”carry-aktionærerne”) var  
omfattet af de særlige carry-beskatnings-
regler i LL § 16 I, stk. 6, og skulle således 
personligt beskattes af et beregnet mer- 
afkast i K. Øvrige aktionærer var ikke om-
fattet af carry-reglerne. Beskatningen af 
merafkast hos carry-aktionærerne ville ske 
uafhængigt af, om der fra K var udloddet 
likviditet til S. 

Aktionærerne ønskede på den baggrund 
at gennemføre en vedtægtsændring, så 
der fra S kunne udloddes udbytte alene til 
carry-aktionærerne uden samtidig udlod- 
ning til de øvrige aktionærer. Vedtægts-
ændringen skulle gennemføres ved, at 
carry-aktionærerne skulle nytegne en 
særskilt stemmeløs D-klasse, der ville have 
ret til udbytte svarende til den løbende 
carry-beskatning, mens de øvrige aktio-
nærer skulle nytegne en særskilt stemme-
løs E-klasse, der ville have ret til akkumule-
rende udbytte forholdsmæssigt svarende 
til den løbende udlodning til D-klassen 
med tillæg af en markedsrente. De særlige 
udbytterettigheder for D- og E-klasserne 

skulle være foranstillet A- og B-kapitalens 
aktuelt nedskrevne præferenceudbytte- 
ret. Ved ordinære udlodninger skulle E- 
klassen først modtage sin akkumulerede 
udbytteret, inden øvrigt udbytte skulle 
fordeles med respekt af A- og B-kapi-
talens præferenceudbytteret. I forhold 
til C-kapitalen ville også udlodninger til 
D-kapitalen samt godskrivning af udbytte 
til E-kapitalen indebære nedskrivning af A- 
og B-kapitalens præferenceudbytteret.

Skatterådet bekræftede, at den påtænkte 
vedtægtsændring kunne gennemføres 
uden at udløse afståelsesbeskatning af 
aktionærerne. Det blev i den forbindelse 
antaget, at vedtægtsændringen ikke ville 
indebære formueforskydning mellem 
aktionærerne. A-kapitalen ville beholde 
alle stemmerettigheder, og den enkelte ak-
tionær ville bevare sin beløbsmæssige ret 
til udbytte blot forskudt i tid. Det tidsmæs-
sige aspekt blev opvejet af en forrentning 
på markedsvilkår. Det blev forudsat, at der 
alene ville ske udlodninger til D-kapitalen 
til betaling af carry-beskatningen.

Kommentar
Afgørelsen er korrekt og illustrerer både 
den praktiske anvendelighed og væ-
sentlige skatteretlige fokuspunkter ved 
klassedeling af selskabskapital.
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Først og fremmest bekræfter afgørelsen, 
at der kan etableres flere kapitalklasser i et 
selskab, uden at dette udløser beskatning 
af aktionærerne. Heri er der intet princi-
pielt nyt.

Som bekendt kan vedtægtsændringer 
efter omstændighederne kvalificeres som 
afståelse af den samlede aktiekapital. Det  
følger af forarbejderne til ABL § 30, at ved- 
tægtsændringer, der medfører en forskyd- 
ning af aktionærernes økonomiske rettig- 
heder (formueforrykkelse), normalt vil 
indebære en sådan ændring af aktiernes 
identitet, at de skal sidestilles med afstå-
else, mens vedtægtsændringer, der alene 
angår aktiernes stemmeret, kun ”undtag- 
elsesvis” kan kvalificeres som afståelse. Der 
skal dog altid foretages en samlet bedøm-
melse af vedtægtsændringens indhold, 
væsentlighed og formål. Dette udvidede 
afståelseskriterium skal sikre afståelsesbe-
skatning af vedtægtsændringer, der ”blot” 
er et surrogat for en aktieoverdragelse. 

Det ligger efter praksis fast, at vedtægts-
ændringer ikke kan udløse afståelsesbe- 
skatning, når der kun er én aktionær i sel- 
skabet. Det giver i så fald ikke mening at 
anse vedtægtsændringen som et surrogat 
for afståelse. Dette gælder uanset ved-
tægtsændringens indhold, væsentlighed 
og formål. Se SKM 2012.257 SR omtalt 
i Gen-Om 5-2012 og SKM 2011.571 SR 
omtalt i Gen-Om 9-2011.

Denne praksis gælder også vedtægtsæn-
dringer i selskaber med flere aktionærer, 
hvis virkningen af vedtægtsændringen er 
indkapslet, så den alene vedrører aktier til- 
hørende én aktionær, jf. SKM 2013.35 SR 
omtalt i Gen-Om 1-2013. Hvis en ved-
tægtsændring så at sige blot omfordeler 
rettigheder inden for samme aktionærs 
aktiepost, tjener den ikke et afståelsesfor-
mål, og der er ikke grundlag for at sidestille 
den med en afståelse. 

Det er derfor også anerkendt i praksis,  
at aktionærer uden afståelsesbeskatning 
kan vedtage opdeling af den samlede sel- 
skabskapital i flere kapitalklasser, så hver 
aktionær modtager én kapitalklasse, forud-
sat at den enkelte aktionær modtager en 
kapitalklasse, der giver uændret andelsret 
til selskabets formue og derfor ikke udløser 
formueforrykkelse mellem aktionærerne. 

Det vil naturligvis altid bero på en konkret 
vurdering, om opdeling i flere aktieklasser 
indebærer formueforrykkelse. Denne vur- 
dering afhænger af på den ene side aktio- 
nærernes oprindelige individuelle aktio-
nærrettigheder og på den anden side de 

individuelle rettigheder efter etableringen 
af individuelle aktieklasser.

Dette illustreres fx af SKM 2012.235 SR 
(Gen-Om 4-2012). Der var i sagen tale om 
et partnerejet selskab, hvor hver partner 
i princippet drev sin egen selvstændige 
virksomhed med egne kunder og egne an-
satte og med egen resultatopgørelse efter 
forholdsmæssig allokering af fællesom-
kostninger. Den enkelte partner fik årligt 
en overskudsandel baseret på resultatet  
i sin egen virksomhed, men udbetalt som 
en kombination af løn, bonus og udbytte.  
Skatterådet godkendte, at der kunne gen- 
nemføres en vedtægtsændring, så hver 
partner modtog sin egen aktieklasse med 
individuel ret til udbytte og likvidations-
provenu baseret på resultatet i partnerens 
egen virksomhed (såkaldt målrettede ak- 
tier). Der var utvivlsomt tale om en funda- 
mental ændring af identiteten af den en- 
kelte partners eksisterende aktiepost, men 
Skatterådet lagde afgørende vægt på, at 
vedtægtsændringen blot ville videreføre 
partnernes hidtidige overskudsfordeling, 
og at den derfor ikke ville indebære en 
”væsentlig indholdsmæssig ændring”.

Etablering af individuelle kapitalklasser 
kan også i andre tilfælde give mulighed 
for differentieret udbytte, så der fx alene 
udloddes udbytte til én aktionær/kapital-
klasse, mens øvrige aktionærer/kapital-
klasser i stedet godskrives en udbytteret i 
et vedtægtsreguleret udbytteudlignings-
regnskab.

Dette er illustreret i en utrykt landsskatte-
retskendelse fra 2018 (Gen-Om 8-2018). 
Der var i sagen tale om to uafhængige ak- 
tionærer, der sammen med deres børn 
ejede den fulde kapital i et selskab. Kapi- 
talen var fordelt med 2 x 49,25 % til for-
ældrene og 6 x 0,75 % til børnene. Med 
henblik på generationsskifte blev hver af 
forældrenes aktieposter opdelt i A- og B- 
aktier, mens børnenes aktieposter fik sta- 
tus som C-aktier. A-aktierne blev tildelt  
2 x 49,25 % af stemmerne samt en forlods 
udbytteret i forhold til B-aktierne svarende 
til den skattetekniske værdi af forældrenes 
aktieposter. C-andelene var tillagt almin-

delig stemme- og udbytteret. Forældrene 
beholdt de værditunge A-aktier, mens de  
værdisvage B-aktier blev overdraget til  
børnene. Vedtægterne indeholdt bestem-
melser om differentieret udbytte, så gene- 
ralforsamlingen (reelt A-aktierne) kunne 
beslutte udlodning til én klasse uden sam- 
tidig udbetaling til øvrige klasser mod at 
kreditere de øvrige klasser en indekseret 
udbytteret i henhold til et udbytteudlig- 
ningsregnskab. Landsskatteretten tiltrådte, 
at etablering af aktieklasser med diffe-
rentieret udbytteret ikke skulle anses som 
surrogat for en afståelse af aktier, da alle 
selskabsdeltagere bevarede uændret 
stemme- og andelsret. Selv om forældrene 
efter vedtægtsændringen potentielt kunne 
beslutte alene at udbetale udbytte på sin 
A- og B-kapital samtidig med, at børnenes 
C-kapital alene fik godskrevet sin udbytte- 
ret i udbytteudligningsregnskabet, var  
dette ikke en væsentlig formueforrykkelse.

I forlængelse af den etablerede praksis er 
det grundlæggende selvfølgeligt, at visse 
aktionærer i et selskab også kan etablere 
nye aktieklasser, forudsat at dette ikke 
indebærer formueforrykkelse mellem 
aktionærer.

I den aktuelle afgørelse var der en eksiste-
rende klassedeling i selskabet inden den 
påtænkte vedtægtsændring. Det måtte 
derfor påses, at etableringen af de nye 
aktieklasser alene for visse af aktionærer- 
ne ikke ville påvirke de eksisterende ret- 
tigheder for de øvrige aktionærer. Dette 
hensyn blev sikret ved, at både udloddet 
og godskrevet udbytte til de nye D- og 
E-klasser skulle fragå i den eksisterende 
A- og B-kapitals præferenceudbytteret i 
forhold til C-kapitalen.

I forholdet mellem de nye kapitalklasser, 
D-kapitalen og E-kapitalen, måtte det til- 
svarende sikres, at fremrykket udlodning 
til D-kapitalen (carry-aktionærerne) ikke 
indebar forringelse af E-kapitalens (øvrige 
aktionærers) udbytteret. Dette hensyn 
blev sikret gennem en vedtægtsmæssig 
ret for E-kapitalen, dels til løbende at blive 
godskrevet udbytteret forholdsmæssigt 
svarende til udloddet udbytte på D-kapita-

”I forlængelse af den etablerede praksis  
er det grundlæggende selvfølgeligt, at visse 

aktionærer i et selskab også kan etablere nye 
aktieklasser, forudsat at dette ikke indebærer 

formueforrykkelse mellem aktionærer.”
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len, dels til at modtage godskrevet udbytte 
forud for udbytte til A- og B-kapitalen. 

Disse elementer sikrede, at aktionærerne 
indbyrdes bevarede deres aktuelle andels-
ret i selskabet. Men som det også berøres i 
afgørelsen, ville udnyttelsen af muligheden 
for differentieret udlodning indebære en 
tidsforskydning i udlodninger til D-kapita-
len og E-kapitalen. Den heri liggende po-
tentielle formueforrykkelse skulle opvejes 
af en indeksering af E-kapitalens akkumu-
lerede udbytteret på markedsvilkår.

Afgørelsen efterlader det åbne spørgsmål, 
hvad der vil være ”markedsvilkår” i en situa-
tion som den pågældende. Er det markeds-
vilkår for lån eller for egenkapital? Kan 
standardrenten efter SEL § 11 B anvendes 
som markedsrente? Hvilken betydning har 
det, at A-kapitalen besidder alle stemmer? 
Er der inden for bo- og gaveafgiftslovens 
område overhovedet hjemmel til at fore-
tage rentefiksering? Disse spørgsmål er 
endnu ikke afklarede i praksis. Se Gen-Om 
9-2020 og SR-Skat 2020.315 om options-
beskatning af A/B-modeller. Der verserer 
aktuelt flere sager herom ved Landsskatte- 
retten.

Som anført forudsatte Skatterådet i øvrigt, 
at der alene ville ske udlodninger til D- 
kapitalen til betaling af carry-beskatningen.  
Denne forudsætning ses ikke at være rele- 
vant. Når det allerede er forudsat, at frem- 

rykket udlodning til D-kapitalen skal mod- 
svares af godskrevet udbytteret til E-kapi- 
talen, og at denne skal indekseres på 
”markedsvilkår”, kan selve formålet med 
fremrykket udlodning til D-kapitalen ikke 
være skatteretligt relevant. Derimod kan 
størrelsen af fremrykket udlodning til D- 
kapitalen være relevant, da E-kapitalens 
udbytteret ikke må udhules og derved 
gøres illusorisk. Dette hensyn skal imidlertid 
altid varetages af selskabets ledelse, der 
ikke må godkende ikke-forsvarlige udlod-
ninger. Hvis selskabets ledelse tilsidesætter 
dette ansvar, vil det have selvstændige 
skatteretlige konsekvenser.

Skævdeling af exitprovenu • ejeraftale 
og vedtægtsændring • oparbejdede vær-
dier • beskatning 
SKM 2021.302 SR: Selskabet S var ejet af 
tre aktionærer, A1, A2, og A3 (via disses in-
dividuelle holdingselskaber) og påtænkte 
nu at optage en ekstern investor som ny 
aktionær. Aktiekapitalen i S var fordelt med 
20 % til A1, der var passiv aktionær, og 40 % 
til hver af A2 og A3, der var aktive aktionæ-
rer med ansvar for driften af virksomheden. 

Aktionærerne havde med investor for-
handlet en aftale, der indebar, at investor 
til en aftalt kurs skulle indskyde ny kapital, 
så aktiekapitalen herefter var ejet af A1 
med ca. 14,29 % og ca. 28,57 % til hver af 
A2, A3 og investor. For at styrke A2 og 
A3’s incitament til værdiskabelse var det 

samtidig aftalt, at deres holdingselskaber 
skulle modtage en særskilt andel på op til 
14 % af et eventuelt exitprovenu enten ved 
skævdeling af provenu ved salg af aktierne 
i S eller i form af forlods udbytte fra S efter 
salg af datterselskabsaktier eller -aktiver. 
For sidstnævnte tilfælde skulle A2 og A3’s 
aktieposter i S ændres til en selvstændig 
aktieklasse med tilsvarende særskilt ret til 
forlods udbytte. Den særskilte exitandel 
skulle beregnes efter en formel baseret 
på det samlede exitprovenu og selskabets 
senest forudgående EBITDA.

Skatterådet fandt, at aftalen om skæv- 
deling af exitprovenuet ville have skatte-
mæssige konsekvenser, da den indebar 
omfordeling mellem A1, A2 og A3 af 
allerede oparbejdede værdier. En ved-
tægtsændring i S som påtænkt ville derfor 
udløse afståelsesbeskatning, jf. praksis 
om vedtægtsændringer. Og et eventuelt 
særskilt exitprovenu til A2 og A3’s holding- 
selskaber ville ikke kunne anses som aktie-
afståelsesvederlag, men måtte anses som 
almindelig indkomst.

Kommentar
Afgørelsen er mest rigtig, men også lidt 
forkert – og i øvrigt kunne resultatet have 
været anderledes ved relativt beskedne 
justeringer af aftalen om skævdeling. 

Det selskabsretlige udgangspunkt er, at 
alle aktier har lige rettigheder. Dette ud-
gangspunkt kan fraviges ved etablering af 
kapitalklasser med forskellige rettigheder. 
Den skatteretlige behandling af afståelses- 
vederlag følger som udgangspunkt den 
selskabsretlige fordeling af kapitalrettig- 
heder. Fordeles et afståelsesvederlag 
skævt i forhold til, hvad der følger af den 
selskabsretlige fordeling, vil et merveder-
lag til visse aktionærer ikke kunne kvalifi- 
ceres som aktiesalgsvederlag, men skal be- 
skattes som almindelig indkomst. Dette er 
fastslået af Højesteret i TfS 1995.783.

Som undtagelse hertil har Vestre Landsret  
i TfS 2000.554 fastslået, at en forretnings- 
mæssigt begrundet skævdeling, der aftales 
forud for realiseringen af et exitprovenu, 
kan lægges til grund ved aktieavance- 
beskatningen.

I den aktuelle sag blev aftalen om skæv-
deling indgået før realiseringen af noget 
exitprovenu. Derfor kunne resultatet i 
TfS 2000.554 umiddelbart tale for, at 
parternes aftale om skævdeling også skulle 
lægges til grund for avancebeskatningen, 
og at også et skævdelt provenu skulle an- 
ses som aktieafståelsesvederlag.
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Imidlertid var der i den aktuelle sag den af- 
gørende forskel, at forhandlingerne med 
den nye investor havde godtgjort, at der 
allerede var oparbejdet merværdier i S. En  
aftale om skævdeling ville dermed inde- 
bære omfordeling af allerede skabte 
værdier; i modsætning til TfS 2000.554, 
hvor der blev aftalt skævdeling af ”fuglene 
på taget”. 

På dette punkt fremstår den aktuelle afgø-
relse derfor isoleret set korrekt.

Imidlertid fremstår det, efter referatet, 
ikke helt korrekt, at Skatterådet på det 
grundlag når frem til, at der både skal ske 
beskatning af en eventuel vedtægtsæn-
dring i selskabet og samtidig indkomstbe-
skatning af forlods exitprovenu hos A2 og 
A3’s holdingselskaber.

Hvis det antages, at aktionærerne gennem-
førte den påtænkte vedtægtsændring, ville 
denne udløse afståelsesbeskatning af de 
oprindelige aktionærer. Da de ultimative fy-
siske aktionærer alle ejede deres aktier via 
individuelle holdingselskaber, ville en sådan 
afståelsesbeskatning ikke i sig selv udløse 
beskatning. Imidlertid ville vedtægtsæn-
dringen jo indebære, som grundforudsæt- 
ning for afståelsesbeskatningen, at aktio-
nærerne hver for sig ville have modtaget 
nye aktier med nye rettigheder, og dermed 
ville A2 og A3’s holdingselskaber jo, forud-

sætningsvist, have modtaget aktier med 
ret til et skævdelt exitprovenu. Og derfor 
ville den senere fordeling af exitprovenu jo 
blot følge den selskabsretlige fordeling af 
kapitalrettigheder og ville derfor ikke være 
udtryk for nogen egentlig skævdeling.

Selv om det præcise tekniske samspil mel-
lem den konkrete ejeraftale og vedtægt- 
erne for S ikke fremgår af sagsreferatet, 
forekommer Skatterådets afgørelse at være 
udtryk for en skatteretligt ubegrundet dob-
beltkonfekt, og derfor fremstår resultatet 
ikke helt korrekt.

I øvrigt må det bemærkes, at de utilsigtede 
skattemæssige virkninger formentlig, ud 
fra oplysningerne i sagsreferatet, kunne 
have være afhjulpet ved blot at have fra- 
draget den med investor aftalte aktuelle 
værdi af S inden skævdelingen af exitpro-
venuet. Der ville i så fald også blot have 
været tale om skævdeling af fugle på taget, 
jf. TfS 2000.554.
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