Kapitalmæssigt
generationsskifte
For dem hvor børnene
ikke skal videreføre
virksomheden

Skat

Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor:
• børnene ikke skal videreføre virksomheden.
• man har sikret midler/værdier til livets opretholdelse og pensionsordning.
• større værdivækst forventes ved indtjening eller hvor store værdier.forventes at
blive synlige ved et salg.
• man ønsker at reducere og udskyde skatte- og afgiftsbetaling mest muligt.
Det typiske scenarie
Vi ser ofte, at en veldrevet virksomhed
eller en virksomhed med stort vækstpotentiale bliver solgt med en stor egenkapitalvækst til følge i det sælgende holdingselskab, uden der er tænkt
generationsskifte.
Det kan enten skyldes, at:
• børnene ikke har interesse i virksomheden.
• de er for små til, at det overhovedet
er vurderet.
• man ikke ønsker børnenes/sviger
børnenes indblanding i virksomheden.
• man ikke ønsker, at børnene skal få
adgang til midler for tidligt/let.
Konsekvensen af ovennævnte er, at ejerens holdingselskab ved salg af den
driftsaktive virksomhed bliver en ”pengekasse” og dermed ramt af ”pengetanksreglen” – det sker, når mere end
halvdelen af virksomhedens/koncernens
aktiver er placeret i likvider, værdipapirer
og passiv udlejningsaktivitet.

Bliver man omfattet af reglerne om passiv virksomhed, kan der ikke ske gaveog arveovergang med succession, hvor
skattebyrden kan overføres til næste generation uden skattebetaling. Der skal
derimod betales fuld avanceskat senest
ved længstlevendes død. Det betyder, at
ca. 50% af værdierne i et ”pengekasseselskab” skal anvendes til betaling af
avance-/udbytteskat på 42% og boafgift
på 15% (gaveafgift, hvis det sker i levende live).
Boafgiften kan typisk beregnes af en
værdi efter udbytteskat, hvorfor det der
ligner 42% plus 15%, ”kun” bliver ca.
50% af bruttoværdierne.
I konsekvens af ovennævnte er det derfor vigtigt, at et ”pengekasseselskab”
har mulighed for at gøre en betydelig
del af sine aktiver likvide på kort sigt og
ikke alt er bundet i f.eks. udlejningsejendomme.

Er der tale om aktiv virksomhed for over
halvdelen af aktiverne, kan arvingerne
succedere til en afgift på 15% mod at
overtage de påhvilende skatter og udskyde betaling af den, til de selv sælger
eller senest ved deres død, medmindre
der kan videreoverdrages med succession.
Det kapitalmæssige generationsskifte
Med et kapitalmæssigt generationsskifte
kan den væsentligste del af virksomhedens værdi tillægges den nuværende
ejer i form af en forlods udbytteret,
mens hovedparten af den fremtidige
værditilvækst (andel efter ønske) kan
overføres til børnene, uden det normalt
udløser andet end minimale afgifter. Er
virksomheden/koncernen allerede ramt
af ”pengetanksreglen”, kan det kapitalmæssige generationsskifte ofte gennemføres mod en beskeden skatte- og
afgiftsbetaling.
Der kan således etableres en løsning,
hvor:
• nuværende værdier tillægges den
nuværende ejer
• stor andel/hovedparten af fremtidig
værdistigning tillægges arvinger.
• arvingerne får ingen umiddelbar
indflydelse i virksomheden.

• arvingerne først får penge, når den
”gamle ejer” har fået sin basisværdi
med forrentning.
• avanceskat og –afgift af fremtidig
værditilvækst udskydes på næste
generations liv.
• kombineres ovennævnte med reglerne om skattefri omstrukturering, kan
børnene over tid stå med hver deres
holdingselskab, hvor ikke beskattede
og afgiftsbelagte midler (brutto) kan
anvendes til at købe/etablere en ønsket virksomhed, eller blot investering.
Beskatning sker først, når pengene hæves fra selskabet.
Søg rådgivning i tide
Et generationsskifte kræver konkret rådgivning, som er målrettet mod den konkrete situation, mens det er vigtigt, at
man får vurderet mulighederne, før værdierne bliver ”for store” og der opstår
en ”pengetankssituation”, hvis man da
ønsker at tilgodese arvingerne mere end
statskassen. Deloittes specialister i generationsskifte kan givet også finde en
løsning til dig. Husk også at få styr på
testamenterne hos alle de involverede.

Eksempel på kapitalmæssigt generationsskifte
Værdi Holding A/S

20,5 mio.kr.

Forlods udbytte til 10% A-aktier

20,0 mio.kr.

A/S-kapital 500 t.kr. opdeles i:
10% A-aktier – stemmekontrol
90% B-aktier - stemmesvage
Anslået afgift ved overdragelse af 3 x 30%
B-aktier til 3 børn, 3 x 10 t.kr.

30 t.kr.

Forudsat værditilvækst v. indtjening/salg kommende år

33 mio.kr.

Fars andel til A-aktier, 10% heraf

3 mio.kr.

Børns andel B-aktier, 3 x 30%

30/3 = 10 mio.kr.

Skat og afgift af de 30 mio.kr. vil ved arv af en pengetank koste ca. 15 mio.kr., hvis ingen planlægning.

Mulig ejerstruktur efter virksomheden er solgt og Holding A/S er spaltet
Far

B1

B2

B3

Far Holding ApS
3 mio.kr. + rest af
forlods udbytte

B1 Holding ApS
10 mio.kr.

B2 Holding ApS
10 mio.kr

B3 Holding ApS
10 mio.kr.

Holding A/S før spaltning
Overført for en anslået gaveafgift på 3 x 10 t.kr.
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