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Den nye ekspertgruppe om skematisk 
værdiansættelse ved generationsskifte

Værdiansættelse – aktier – indledt ekstern 
salgsproces – efterfølgende kendt han-
delsværdi 

Aktieindskud i fond via holdingselskab  
– almenvelgørende fondsformål –  
skattefritagelse.

LOVGIVNING MV.

Der er ingen relevante verserende lov- 
forslag.

Den nye ekspertgruppe om  
skematisk værdiansættelse ved  
generationsskifte
Som omtalt i Gen-Om 1-2022 vil der blive 
nedsat en ny ekspertgruppe vedrørende 
skematisk værdiansættelse ved genera-
tionsskifte. Der pågår i øjeblikket arbejde 
med formulering af ekspertgruppens kon-
krete kommissorium og sammensætning. 

Den nye ekspertgruppe skal aflevere sin 
rapport ultimo 2023.

AFGØRELSER

Værdiansættelse • aktier • indledt eks-
tern salgsproces • efterfølgende kendt 
handelsværdi
SKM 2022.186 LSR: A overdrog den 6. 
september 2018 nominelt 50.000 kr. 
anparter (50 %) i holdingselskabet H til 
sin søn B med skattemæssig succession. 
H’s eneste aktiv var datterselskabet D, 
der ved overdragelsen blev værdiansat 
til 84.721.122 kr. i overensstemmelse med 
aktie- og goodwillcirkulærerne. Købesum-
men blev berigtiget ved overtagelse af en 
aftalt passivpost, et anfordringsgældsbrev 
og en gave svarende til 100 kr. mere end 
årets afgiftsfrie grundbeløb. Overdragelsen 
blev samme dag gaveanmeldt til Skat.

A havde forinden indledt en proces med 
henblik på salg af S. Det fremgik af et 
procesbrev af 18. juli 2018 fra den an-
tagne corporate finance-rådgiver til den 
senere køber K, at K havde underskrevet 
fortrolighedserklæring og skulle afgive 
købstilkendegivelse senest den 17. august 
og et ikke-bindende tilbud senest den 7. 
september med den hensigt at afslutte 
salget inden den 1. november 2018. Den 24. 
september 2018 afgav K et ikke-bindende 
tilbud om køb af S for en anslået værdi af 
85.000.000 kr. på kontant- og gældfri 
basis. Den 17. oktober 2018 bekræftede 
parterne en hensigtserklæring på samme 
grundlag. Den 20. december 2018 indgik 

parterne en endelig overdragelsesaftale 
baseret på en købesum på 84.750.000 kr. 
før regulering for kontanter og gæld. Den 
27. december 2018 blev der fra S ekstra-
ordinært udloddet 34.581.561 kr. Closing 
blev gennemført den 15. januar 2019, og på 
grundlag af S’ årsrapport for 2018 blev K’s 
endelige købesum opgjort til 69.177.000 kr.

Landsskatteretten fandt, ligesom Skat, 
at værdien af S ved A’s overdragelse til 
B den 6. september 2018 skulle fastsæt-
tes til 103.758.561 kr. svarende til den 
ekstraordinære udlodning på 34.581.561 
kr. med tillæg af K’s endelige købesum på 
69.177.000 kr. efter det eksterne salg til K 
den 20. december 2018. Landsskatteretten 
fandt det godtgjort, at den beregnede vær-
di efter aktie- og goodwillcirkulærerne på 
overdragelsestidspunktet ikke afspejlede 
den reelle handelsværdi, der blev konstate-
ret ved det efterfølgende salg. 

Kommentar
Afgørelsen fremstår som materielt rigtig, 
men med en juridisk upræcis begrundelse, 
der kan give anledning til misforståelser og 
fejlslutninger.

Der var i sagen tale om en aktieoverdrag- 
else inden for gaveafgiftskredsen, og det 
følger derfor af BGL § 27, at gaveafgiften 
skulle beregnes på grundlag af aktiernes 
handelsværdi. Det følger af forarbejderne 
til BGL § 27, at hvis handelsværdien er 
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ukendt på overdragelsestidspunktet, kan 
værdiansættelsen ske efter aktiecirkulæret, 
TSS 2000-09, medmindre den fremtidige 
omsætning og vækst må forventes at afvi-
ge fra den historiske omsætning og vækst, 
eller virksomheden oparbejder væsentlige 
immaterielle aktiver, og cirkulæret af disse 
grunde ikke vil give en retvisende værdi-
ansættelse. Sådan er retsgrundlaget. Ved 
overdragelser inden for gaveafgiftskredsen 
gælder der et betinget retskrav på værdi-
ansættelse efter aktiecirkulæret.

De juridiske kriterier for at tilsidesætte en 
værdiansættelse efter aktiecirkulæret er 
således: (i) om handelsværdien er kendt  
på overdragelsestidspunktet, eller (ii) om  
forventningerne til fremtiden afviger 
væsentligt fra de historiske resultater. Disse 
kriterier definerer den grundlæggende 
juridiske prøvelsesopgave.

Det ligger samtidig fast, at den skatte- 
mæssige værdiansættelse skal ske ud fra 
de faktiske forhold på overdragelses- 
tidspunktet. Forhold, der indtræder efter 
overdragelsestidspunktet, kan som ud-
gangspunkt ikke inddrages ved værdian-
sættelsen. Det er dog antaget i praksis, at 
forhold, der er “påregnelige” på vurde-
ringstidspunktet, kan tages i betragtning,  
jf. TfS 1990.376 Ø omtalt i Generations- 
skifte-Omstrukturering s. 260. Dette inde- 
bærer, at den juridiske prøvelsesopgave 
udvides og tillige rummer en vurdering af, 
om der konkret er ”påregnelige” forhold, 
som skal tages i betragtning. Et forhold kan 
kun anses som ”påregneligt”, hvis der er en 
høj grad af sikkerhed for, at forholdet fak-
tisk indtræder. Mulige gunstige eller ugun-
stige forhold skal ikke tages i betragtning, 
medmindre de ud fra en konkret vurdering 
kan anses for ”påregnelige”.

Landsskatteretten springer med sine 
præmisser i den aktuelle sag let hen over 
sin juridiske prøvelsesopgave. Rent faktisk 
misser man prøvelsesopgaven. Man henvi-
ser blot til den konstaterede handelsværdi 
den 20. december 2018 og fastslår herefter 
uden nærmere begrundelse, at værdian-
sættelsen efter aktiecirkulæret ved gene-
rationsskifteoverdragelsen ikke afspejlede 
handelsværdien. Selv om denne slutning 
kan være faktuelt korrekt, er den ikke juri-
disk bæredygtig. Man kan ikke inddrage, 
og da slet ikke lægge afgørende vægt på, 
et efterfølgende forhold, medmindre dette 
konkret kan kvalificeres som ”påregneligt” 
på selve overdragelsestidspunktet. Og 
denne kvalifikationsopgave kræver en 
konkret analyse og begrundelse. 

Når Landsskatterettens afgørelse alligevel 
må anses for materielt korrekt, skyldes 

det, at den ligefremme juridiske analyse 
fører til samme resultat, når man lægger 
de oplyste faktiske forhold til grund: Ud fra 
det faktiske hændelsesforløb (procesbrev 
den 18. juli med budfrist den 7. september, 
gaveoverdragelse den 6. september og 
købstilbud den 26. september med efter-
følgende eksekvering af dette bud) var der 
konkret et rimeligt grundlag for at fastslå, 
at der var skabt en formodning for, at det 
ved generationsskifteoverdragelsen var 
påregneligt, at selskabet ville kunne sæl-
ges til en købesum på cirka 85.000.000 kr. 
Da denne formodning ikke blev afkræftet, 
måtte den påregnelige handelsværdi 
lægges til grund. 

Når det hér anføres, at der i sagen alene 
var skabt en formodning for en påregnelig 
handelsværdi, skyldes det, at der ikke i 
sagsreferatet er oplysning om, at der var 
afgivet et konkret købstilbud allerede på 
gaveoverdragelsestidspunktet (den 6. 
september), og derfor er der ikke bevis-
grundlag for at antage, at den konkrete 
købesum var påregnelig på dette tids-
punkt. Men: Når gaveoverdragelsen ”til-
fældigvis” gennemføres dagen inden den 
ifølge procesbrevet fastsatte budfrist (den 
7. september), og det faktiske købstilbud 
herefter kommer 2,5 uge senere, fremstår 
forløbet tilrettelagt, så det er rimeligt at 
formode, at man i familien har været be-
kendt med det senere købstilbud, da man 
gennemførte gaveoverdragelsen. Og når 
familien ikke fremlagde oplysninger, der 
kunne imødegå denne formodning, fører 
en almindelig processuel bevisbedømmel-
se til, at formodningen lægges til grund 
som en kendsgerning. 

Det kan selvfølgelig fremstå som en akade-
misk ”kun for jurister”-øvelse at interessere 
sig for begrundelsen, når nu resultatet er 
materielt korrekt, men dette sammenfald 
er jo blot tilfældigt i den aktuelle sag og kan 
se helt anderledes ud i andre sager. Derfor 
er den juridisk-metodiske prøvelse helt 
fundamental for at sikre materielt korrekte 
afgørelser i alle sammenhænge og dermed 
også for retssikkerheden, uanset tilfældig-
heder. 

Landsskatteretten bør derfor altid vælge 
sine præmisser med omhu.

Aktieindskud i fond via holdingsel- 
skab • almenvelgørende fondsformål  
• skattefritagelse

SKM 2022.77 SR: A ejede hele kapitalen  
i holdingselskabet H, der via H1 ejede  
datterselskaberne D1 og D2. A påtænkte  
at lade H indskyde kapitalen i H1 (og der- 
med D1 og D2) i en nystiftet fond. Fond-
ens formål skulle være dels (i) at eje og 
udvikle D1 og D2, dels (ii) at yde bistand af 
til kræftramte personer og deres familier 
bosiddende i to navngivne kommuner og  
til julearrangementer for hjemløse og en- 
somme samt til kulturelle arrangementer 
i de angivne kommuner. A skulle ifølge de 
påtænkte fondsvedtægter have livsvarig 
ret til at udpege et bestyrelsesmedlem 
i fonden, men bestyrelsen skulle i øvrigt 
sammensættes med uafhængige personer.

Skat fandt ved bindende svar, at de på-
tænkte fondsformål var almenvelgørende 
eller almennyttige, og Skatterådet gav 
herefter tilladelse til, at H kunne indskyde 
H1 i den påtænkte fond, uden at indskud-
det skulle behandles som skattepligtigtig 
udbytte fra H til A, jf. LL § 16 A, stk. 4, nr. 4. 
Der blev i den forbindelse lagt vægt på, 
at indskuddet fra H alene var i A’s ideelle 
interesse og ikke i hans personlige eller 
økonomiske interesse, og at hverken A eller 
hans nærtstående ville blive tillagt særlige 
rettigheder i fondsvedtægterne ud over 
sædvanlige årlige arbejdsvederlag.

Kommentar
Afgørelsen er rigtig og illustrerende for 
muligheden for fondsstiftelse via holding-
selskab.

Som bekendt blev der ved Lov 2020.1836 
indført særlige regler om etablering af 
erhvervsdrivende fonde ved successions-
overdragelse af aktier, jf. ABL § 35 B. Disse 
regler giver mulighed for skattefritagelse 
af overdrageren, men det er en betingelse, 
at fonden får stemmemajoriteten i en aktiv 
virksomhed, og der beregnes en stifterskat, 
der udløser beskatning hos fonden i takt 
med, at fonden modtager udbytte fra den 
overdragne virksomhed. Den udskudte  
stifterskat forrentes med diskontoen med  
tillæg af 1 % (dog mindst 1 %). Der er således 
blot tale om en skatteudskydelse med 
finansiering via fremtidige udbyttebeta-

Det ligger samtidig fast, at den skattemæssige  
værdiansættelse skal ske ud fra de faktiske  forhold  

på overdragelsestidspunktet. Forhold, der indtræder 
efter overdragelsestidspunktet, kan som udgangs-

punkt ikke inddrages ved værdiansættelsen.
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linger fra det overdragne selskab. Se Gen-
Om 3-2020.

Samtidig lovfæstede man adgangen til 
etablering af almenvelgørende fonde via 
holdingselskaber, jf. LL § 16 A, stk. 4, nr. 
4. Denne mulighed indebærer ikke krav 
om, at der skal indskydes en majoritet i en 
aktiv virksomhed og fastholder heller ikke 
en udskudt skatteforpligtelse i form af en 
stifterskat. Derfor kan dette spor ofte være 
mere attraktivt. Det er blot en praktisk 
grundforudsætning, at der sker overdrag- 
else via et holdingselskab, der jo efter 
almindelige regler vil være skattefritaget af 
de pågældende aktier (datterselskabsak-
tier mindst 10 % mv.). Derved flyttes det 
skattemæssige fokus til i stedet at sikre, 
at holdingselskabets aktieindskud ikke 
passerer hovedaktionærens formuesfære 
og derfor skal beskattes som udbytte. 

Efter LL § 16 A er det således en betingelse 
for skattefritagelse af hovedaktionæren, at 
den modtagende fond er almenvelgøren-
de eller almennyttig, så holdingselskabets 
aktieindskud ikke tjener hovedaktionærens 
personlige/økonomiske interesser, men 
blot hans ideelle interesser. Samtidig er det  
en betingelse, at Skatterådet giver konkret 
godkendelse inden overdragelsen til fond- 
en. Er der tale om en udenlandsk fond, er 
det endvidere en betingelse, at hovedakti-
onæren har givet endeligt og uigenkalde- 
ligt afkald på at disponere over midlerne 
i det overdragne selskab, og at fonden er 
skattemæssigt hjemmehørende i et land, 
som Danmark udveksler oplysninger med. 
Er disse betingelser ikke alle opfyldt, vil 
aktieoverdragelse til en fond via holding-

selskab skulle anses som skattepligtigt 
udbytte til hovedaktionæren.

Kravet om, at den modtagende fond skal 
være almenvelgørende eller almennyttig, 
indebærer, dels at fonden ikke må begun-
stige hverken hovedaktionæren eller de 
nærtstående, dels at fondens midler, ifølge 
den klassiske definition, skal anvendes  
(i) til støtte for en videre kreds af person- 
er, som er i økonomisk trang eller har van- 
skelige økonomiske forhold, eller (ii) til et 
formål, som ud fra en i befolkningen almin-
deligt herskende opfattelse kan karakte-
riseres som nyttigt, og som kommer en vis 
større kreds til gode.

I den aktuelle sag var det umiddelbart 
oplagt, at de påtænkte formål vedrørende 
kræftramte personer og hjemløse samt 
kulturarrangementer var almenvelgørende  
og almennyttige. Den geografiske afgræns-
ning til to navngivne kommuner indebar 
ikke, at midlerne ikke ville komme en større 
kreds af personer til gode. Og A og hans 
nærtstående var ikke sikret særlige økono-
miske rettigheder. 

Derimod er det relevant at hæfte sig ved, 
at den påtænkte fond tillige ville have et 
erhvervsmæssigt formål i relation til at eje 

og udvikle de to virksomheder D1 og D2, 
men at dette ikke havde betydning for 
Skatterådets vurdering i relation til LL § 16 
A, stk. 4, nr. 4. Den påtænkte fond ville altså 
være erhvervsmæssig i både fondsretlig 
og fondsskatteretlig forstand, men kunne 
samtidig anses almenvelgørende/almen-
nyttig i relation til A og den skattemæssige 
kvalifikation af H’s aktieindskud. 

Derved illustrerer afgørelsen, at denne 
særlige holdingvariant kan være en mere 
attraktiv og fleksibel model til sikring af 
et fondsejerskab end det umiddelbare 
hovedspor for successionsoverdragelse til 
fonde efter ABL § 35 B. Hvis der fastsættes 
almenvelgørende eller almennyttige udde-
lingsformål, kan fondsstiftelse således ske 
skattefrit via holdingselskab, uanset om der 
indskydes majoritets- eller minoritetsaktier, 
og uanset om der er tale om aktier i en aktiv 
eller i en passiv virksomhed – og uden at 
der fastholdes en udskudt stifterskat. 

Da den gennemsnitlige hovedaktionær 
stort set altid vil have en naturlig sympati 
for at støtte almenvelgørende eller almen-
nyttige formål, er holdingvarianten derfor 
fortsat det praktiske hovedspor, mens 
successionssporet i ABL § 35 B har karakter 
af en sjældent anvendt undtagelse.

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

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