
Faldgruber og gode råd om omstrukturering
Undgå, at skat bliver en hæmsko for din omstrukturering



Hvis det helt rette købstilbud 
lander på dit skrivebord, må du 
ikke lade skat være en hindring.

Skat er ofte den største hurdle 
En omstrukturering understøtter en ny 
forretningsmæssig tilgang til virksomheden 
– måske en helt ny æra for virksomheden. 
Når den virksomhedsform, du oprindelig har 
valgt, ikke længere giver de mest optimale 
økonomiske muligheder, kan du omstruktu-
rere til en ny ejermodel. 

Skat vil altid være en omkostning ved om-
strukturering og kan være en stor hurdle 
for især mindre virksomheder - medmindre 
at du omstrukturerer virksomheden i god 
tid inden et planlagt salg, eller inden nye 
partnere kommer med om bord. 

Men du kan gøre meget for at undgå, at en 
høj skatteomkostning bliver en hæmsko for, 
at du kan gennemføre en god handel. 

Hvad skal du være opmærksom på? 
Du kan vælge mellem en skattepligtig om-
strukturering eller en skattefri omstruktu-
rering. Enten betaler du fuld skat ved en om-
strukturering fra det tidspunkt ændringen 
træder i kraft - eller også kan du omstruk-
turere og ofte acceptere en karensperiode 
på tre år, førend du må købe, sælge eller 
ændre andre forhold i din forretning mod 
skattefrihed eller udskydelse af skattebeta-
lingen. 

Vil du gerne opnå skattemæssige fordele 
ved en omstrukturering, skal du planlægge 
din omstrukturering nu. Den ejerform du 
valgte ved etablering af virksomhed, er ikke 
nødvendigvis den rette længere. Så hvor er 
virksomheden i dag – og hvor skal den hen? 

Hvornår er det relevant at omstruktu-
rere?
Omstrukturering er relevant for både enkelt-
mandsvirksomheder og virksomheder med 
mange medarbejdere. De typiske scenarier 
for omstrukturering er:

 • Ønske om finansiering og investorer

 • Nye medejere i hele eller dele af 
virksomheden

 • Frasalg af hele eller dele af virksomheden

 • Udskillelse af aktiviteter i selvstændige 
selskaber

 • Generationsskifte



Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?
Deloitte er lokalt forankret i mange danske 
byer og yder personlig, uvildig rådgivning 
inden for alle de områder, der berører din 
virksomheds eller din private økonomi. 

Med Deloitte på sidelinjen får du en kom-
petent ressource, som leverer høj kvalitet, 
uanset hvor små eller store dine behov er 
for assistance og rådgivning. Når din virk-
somhed vokser, vokser vi med dig. Vi har et 
omfattende kompetenceapparat klar både i 
Danmark og i resten af verden, hvilket sikrer 
dig mest mulig værdi. 

Fem gode råd 

Her er fem gode råd, så du undgår faldgruberne  
og kan træffe et bevidst valg om din virksomheds omstrukturering. 

1.   Vær klar til forandring. Den største udfordring er, at virksomheder ikke forbereder 
sig på kommende ændringer, og at ejerformen derfor er uhensigtsmæssig i 
forhold til omkostningen ved at foretage en forretningsmæssig ændring. Husk 
de tre års karensperiode inden evt. køb, salg, udskillelse i flere selskaber eller 
generationsskifte. 

2.   Inddrag kompetente rådgivere. Spørg professionelle til råds og lad dem bringe dig 
fra A til B. Du kan også stille dem til ansvar for processen og eventuelle økonomiske 
krav fra SKAT. Det er et meget komplekst område, som kræver viden og erfaring at 
håndtere korrekt. 

3.   Vurder løbende din ejerform. Har du den rette ejerform og passer den stadig til 
den retning, virksomheden udvikler sig i? Vurder løbende din ejerform, for din 
virksomhed er organisk, og tingene kan hurtigt ændre sig. 

4.   Få skilt aktiverne fra hinanden. Erhvervsejendomme er blevet en klods om benet 
for mange virksomheder, fordi værdien er faldet de senere år. Derfor kan det give 
god mening at skille ejendomme fra driften, hvis du ønsker at få fx nye partnere 
ind. Med en skattefri omstrukturering udskyder du skatten mod at acceptere en 
karensperiode, hvor du ikke må sælge virksomhederne i tre år. 

5.   Gør klar til næste generation. Det er en god idé at omstrukturere i god tid inden et 
generationsskifte i virksomheden. Når man nærmer sig de 60 år, kan det ofte være 
for sent. Der er ingen grund til at vente med omstruktureringen, hvis du ved, at det 
er den rette vej for virksomheden. For at opnå skattefrihed kan rorpinden typisk 
tidligst gives videre tre år efter en eventuel omstrukturering. 
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