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Tilførsel af aktiver - spaltning
Spørgsmål:
Kan et selskab indskyde hele virksomheden i et nyt datterselskab efter reglerne om
tilførsel af aktiver.
Det indskydende selskab (holdingselskabet) spaltes herefter i 5 nye
holdingselskaber.(Ophørsspaltning.) med et selskab til hver af aktionærerne?

Forudsætninger:
Et A/S med fem aktionærer ønsker at indskyde hele virksomheden i et nyt
datterselskab efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver.
Umiddelbart herefter ønskes holdingselskabet spaltet i fem nye holdingselskaber
med et selskab til hver af aktionærerne.

Svar:
Skattefri tilførsel af aktiver
Der er ikke noget til hinder for at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Det er blot
en betingelse, at det, der tilføres, er den samlede virksomhed eller en gren af denne.
Idet hele virksomheden tilføres det nye datterselskab, vil der kunne opnås tilladelse
til tilførslen.
Spaltning
Det holdingselskab, der er opstået ved den forudgående tilførsel ønsker aktionærerne
at spalte ud i fem nye holdingselskaber.
Efter de nye regler for spaltning, der var gældende med virkning fra 1. juli 2002, er
det ikke længere et krav, at aktionærerne vederlægges med aktier i de nye selskaber
efter en pro rata regel. Aktionærerne har således mulighed for at aftale, at de
modtager aktier i hvert sit af de nye selskaber.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 313, af 21. maj 2002, at der
kun kan gives afslag på spaltningen, hvis hovedformålet med dispositionen er
skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Hvis der er en tilstrækkelig
forretningsmæssig begrundelse for at gennemføre den påtænkte spaltning, vil der
ikke være grundlag for at give afslag.
Forretningsmæssig begrundelse kan for eksempel være:

•
•
•
•

Hensynet til et fremtidigt generationsskifte
Ønsket om en ændret selskabsstruktur
Optagelse af nye selskabsdeltagere
Risikospredning

Det er en forudsætning for anvendelse af modellen, at der er tale om ophørsspaltning,
hvilket det efter det oplyste også er tale om.

Konklusion
Der er ikke noget til hinder for at foretage en opdeling af det nystiftede
holdingselskab i 5 selskaber efter reglerne om ophørsspaltning, hvis der er en
forretningsmæssig begrundelse for opdelingen.

Kilder: Lov nr. 313 af 21. maj 2002, fusionsskatteloven kapitel 4 og 5
Debitering: 4 klip, svarende til kr. 1.800
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