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Executive summary  
 

This thesis has had the purpose of describing if the regulations of tax succession, while alive and in 

case of death have been harmonized in order to achieve uniformity. Tax succession is a way of car-

rying out a generational transfer. Furthermore tax succession takes place between spouses. The ex-

pression means, the transferor does not have to pay the tax in connection with the generational 

transfer, or in connection with transfer between spouses. Instead the transferee enters the transfe-

ror’s tax position. Through the years the legislatives have had a focus on harmonizing the regula-

tions.  

 

Therefore this thesis has focused on the following main question?  

- Whether the regulations of tax succession for living persons and tax succession in con-

nection with distribution of the estate of the deceased person have been harmonized to 

make uniformity? 

To answer this question the first two parts of the thesis analyzed the regulations for living person in 

the Danish Tax of Source Act (KSL) and the Danish Estate Tax Act (DBSL). Both parts involved 

the regulations of tax succession for husband and wife, family, and employees in single proprietor 

firms. Furthermore the conditions for tax succession, the objects of succession, the valuation oppor-

tunities, and how to compensate the transferee by a liability item have been researched. The legal 

effects of the tax succession have been explained subsequently. An important decision called 

“Vognmandskendelsen” (SKM 2008.876 LSR) from the Danish National Tax Tribunal has been 

analyzed. The Danish Tax Authorities and tax experts are still struggling about the interpretation of 

SKM 2008.876 LSR. The decision legitimizes the fact that deferred tax can be deducted in the valu-

ation. The question is whether there can be taken consideration to the liability item simultaneously. 

Therefore a clear statement is wanted.    

 

After these two parts a comparative analysis has showed if the regulations have similarities and 

differences. The comparative analysis has summarized the current law and involved an example of 

tax succession for a farmer. There are still some differences between the two regulations. One dif-

ference is related to the legal effects of tax succession. Another difference is related to the opportu-

nity in constructing a partial succession. A difference can be found by the definition of a cohabiter. 

Furthermore there are some differences in the opportunity to have a binding answer from the Da-

nish Tax Authorities, and in the way the liability item is calculated. Anyway there are still some 

steps ahead in order to reach uniformity between the regulations.   
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1.0 Indledning/problemfelt 
 

Der har aldrig været to meninger, så lidt som to hår eller to korn, der var ens. Deres mest univer-

selle egenskab er forskelligheden. 

(Michel de Montaigne)
 1

 

 

Ovenstående citat understreger, at det kan være svært at få skabt en ensartethed. Harmoni og har-

monisering omhandler at få skabt en overensstemmelse mellem forskelligheder eller modsætninger 

således, at der skabes en ensartethed. I forsøget på at skabe en ensartethed, er der inden for det skat-

teretlige lovgivningsområde fokus på harmonisering, således at regelsæt anvendt i forskellige sam-

menhænge kan opnå det samme ønskede resultat. Et af de områder, som har været genstand for 

harmonisering, er reglerne om succession i levende live og ved død, for at parterne ikke spekulerer 

i, hvornår det skattemæssigt bedst kan betale sig at gennemføre succession, men i stedet lader for-

retningshensynet være fremherskende.  

 

Successionsreglerne skaber grobund for, at rentable virksomheder ikke er tvunget til at dreje nøglen 

om, fordi den næste erhverver ikke kan fremskaffe den nødvendige kapital.
2
  Endvidere ”trækkes” 

skatten ikke ud af going concern virksomheder, men udskydes til et senere salg. Succession gavner 

erhvervsstrukturen i Danmark, fordi der er et kundeunderunderlag, medarbejderstab og goodwill, 

som den næste ejer kan nyde godt af, i stedet for at starte fra scratch. Enkeltmandsvirksomheder er 

den mest almindelige virksomhedsstruktur i Danmark, hvorved succession kan være relevant for 

disse.
3
 Ydermere fremgår det, at inden for de næste 10 år forventes et stort antal danske virksomhe-

der at gennemgå et ejerskifte.
4
  

 

Fokuseringen på at skabe ensartethed ses i lov nr. 532 af 17/6 2008, hvori det fremgår af titlen ”me-

re ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død”. I og med lovgivere har haft 

fokus på at ensarte regelsættene, kan det herefter være relevant at analysere, hvorvidt disse intentio-

ner har udmønstret sig i loven. Herunder hvorvidt harmoniseringen har medført, at de successions-

berettigede har samme muligheder i levende live og ved død.  

                                                 
1
 http://www.aerenlund.dk/quotes/  

2
 L 51 af 11/10 1988 

3
 http://www.statistikbanken.dk/gf5  

4
 http://www.ebst.dk/publikationer/ivaerksaettere/Ejerskifte/Ejerskifte_-

_Din_virksomheds_fremtid/pdf/ejerskifte_din_virksomheds_fremtid.pdf .  Side 6. Disse tal stammer fra en undersøgel-

se om aktie og anpartsselskabers forventede generationsskifter. Tallene anvendes her analogt på området for enkelt-

mandsvirksomheder i mangel af andet datamateriale.  

http://www.aerenlund.dk/quotes/
http://www.statistikbanken.dk/gf5
http://www.ebst.dk/publikationer/ivaerksaettere/Ejerskifte/Ejerskifte_-_Din_virksomheds_fremtid/pdf/ejerskifte_din_virksomheds_fremtid.pdf
http://www.ebst.dk/publikationer/ivaerksaettere/Ejerskifte/Ejerskifte_-_Din_virksomheds_fremtid/pdf/ejerskifte_din_virksomheds_fremtid.pdf


Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

5 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

1.1 Problemformulering 
 

Ovenstående udredning af problemfeltet udmunder i et egentligt problem, som kan siges at være:   

 

Hvorvidt er der opnået en ensartethed ved en harmonisering af reglerne om succession i le-

vende live og ved død?  

Problemformuleringen vil besvares ud fra følgende underspørgsmål:  

- Hvad er gældende ret og praksis med hensyn til succession i levende live? 

- Hvad er gældende ret og praksis med hensyn til succession ved død i skiftet og uskiftet bo?  

- Hvilke ligheder og forskelle eksisterer mellem succession i levende live og ved død? 

1.2 Strukturen  
Strukturen i afhandlingen er visualiseret i fig. 1.

5
  

 
 

 

 

                                                 
5
 Kilde: Egen tilvirkning  
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1.3 Beskrivelse af problemformuleringen 
 

Først vil afhandlingen klarlægge gældende ret og praksis ved succession i levende live samt inddra-

ge den historiske udvikling. Dette gøres i analysen ved at fokusere på, hvornår de forskellige perso-

ner blev indført som successionsberettigede og hvorfor. Herefter undersøges betingelserne for suc-

cession, samt hvilke objekter der kan succederes i. Endvidere gennemgås værdiansættelsen af suc-

cessionsobjekterne samt retsvirkningerne af succession for overdrager og erhverver. Denne struktur 

er herefter videreført i analysen af gældende ret og praksis ved død for at muliggøre en senere 

sammenligning mellem regelsættene. I den komparative analyse vil der blive lagt vægt på at udlede 

ligheder og forskelle. Den komparative analyse vil konkludere på ligheder og forskelle ud fra teori 

og praksis eksemplificeret gennem en case.  

1.4 Afgrænsning 
 

For at få indsigt i reglernes nuværende udformning er den historiske baggrund i perioden fra 1970- 

2010 inddraget. Perioden dækker de lovtiltag, der er vedtaget i forbindelse med den gradvise har-

monisering. Der er lagt vægt på de primære ændringer, der har relevans for gældende ret og praksis.  

 

De successionsbestemmelser, som vil blive inddraget i afhandlingen, er i levende live KSL § 26 A 

stk. 2, 26 B og 33 C. For de skattepligtige skiftede boer inddrages DBSL § 27-29, 36-38, 44-47 og i 

de uskiftede boer DBSL § 58 stk. 1 litra 1 og § 59.  Derudover inddrages andre relevante bestem-

melser i DBSL, DSL, AL, BAL, AVL, VSL, PSL, EBL, KGL, ETBL. Reglerne om ægtefællesuc-

cession behandles for at klarlægge, om der er sket en harmonisering på dette område. Endvidere er 

ægtefællerne medtaget for, at successionskredsen fremstår komplet. Der vil ikke ved ægtefællesuc-

cessionen blive inddraget civilretlige regler fra f.eks. retsvirkningsloven. Endvidere er efterlevende 

ægtefælles udlodning af eget boslod ikke medtaget. Samtidig inddrages ikke regler for fraseparere-

de og skilte ægtefæller.  

 

For ægtefællen i skiftet bo og for andre successionsberettigede inddrages værdiansættelsescirkulære 

nr. 185 af 17/11 1982
6
 og TSS-cirkulære nr. 2000-5 af 15. marts 2000 (LV 2011-1 afsnit S.F. 2.3.2.) 

for at beskrive, hvorledes successionsobjekterne værdiansættes. Endvidere inddrages bo- og gave-

afgiftsreglerne, fordi passivposten influerer på opgørelsen af disse afgifter.  

                                                 
6
 Fremover kaldt 1982 cirk. 
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I afhandlingen er der fokuseret på succession i enkeltmandsvirksomheder, hvorfor ApS og A/S ikke 

medtages. Derudover vil reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse, aktieombytning og om-

strukturering ikke blive gennemgået. Ligeledes vil der ikke blive lagt vægt på successionsregler for 

næringsdrivende. Derudover inddrages ikke succession i forskudsafskrivninger samt succession i 

finansielle kontrakter i KGL. For at kunne succedere skal erhververen være skattepligtig til Dan-

mark, og reglerne om begrænsede skattepligtige inddrages derfor ikke. Afhandlingen vil ikke disku-

tere, hvornår succession er lønsomt, og hvornår det i givet fald ikke er. Derudover inddrages ikke 

reglerne om det skatteretlige klagesystem. Samtidig inddrages kun i begrænset grad myndigheder-

nes mulighed for at tilsidesætte værdiansættelsen samt borgernes mulighed for bindende svar og 

skatteforbehold.  

 

Deadline for afhandlingen har været den 20. april 2011, hvorefter kildesøgningen er afsluttet såle-

des, at domme, kendelser og nye lovgivningstiltag efter denne dato ikke er inddraget.  

1.5 Definitioner 
 

Ordet succession er i denne afhandling anvendt som udtryk for, at der ikke sker en avancebeskat-

ning af overdrageren, men i stedet at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling 

m.h.t. anskaffelsessum, -tidspunkt og -hensigt. Det betyder derfor, at et aktiv overdrages fra et skat-

tesubjekt til et andet, som indtræder i skattebyrden. Overdrageren defineres, som den der sælger sin 

virksomhed med succession. Ved dødsbosuccession i skiftet bo er det dødsboet, som er den anden 

aftalepart (overdrageren). Erhververen er personen, som køber virksomheden med succession. Ved 

død defineres denne person, som en udlodningsmodtager hvis denne er efterlevende ægtefælle, ar-

ving eller legatar.   

 

Passivposten er den kompensation, som erhververen modtager for at overtage skattebyrden. I leven-

de live ydes denne kun, hvis der i forbindelse med overdragelsen er ydet en gave og reducerer her-

med den gaveafgiftspligtige værdi. Ved død fradrages passivposten i den afgiftspligtige bobehold-

ning samt i det relaterede aktiv ved fordelingen af arven. Når der i afhandlingen refereres til Vogn-

mandskendelsen, menes SKM 2008.876 LSR (TfS 2008.1429). Overdragelsesprisen vil i afhandlin-

gen blive anvendt som udtryk for den pris, successionen gennemføres til. Handelsprisen er den pris, 

som virksomheden kunne sælges til på markedsvilkår. Harmonisering anvendes som udtryk for 

midlet til at opnå målet ensartethed.  
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1.6 Metode 
 

For at kunne besvare problemformuleringen, vil der blive anvendt en juridisk metode med et rets-

dogmatisk sigte på at udlede gældende ret på området for succession ved at beskrive, systematisere 

og fortolke retskilderne. Den gældende ret referer til det, som domstolene ville komme frem til, ved 

at benytte retskilderne og den retsdogmatiske analyse. Inden for det skatteretlige område skal der 

altid være hjemmel i en lov, førend der kan opkræves skatter, hvilket er sikret via Grundlovens § 

43. Derfor kan administrative forskrifter ikke tillægges samme betydning som loven. Dog kan lo-

vens baggrund og formål inddrages i fortolkningen, og således have en retskildemæssig værdi. 

 

Afhandlingen beskæftiger sig med offentligretlig lov i form af regler og love, som udstikker bor-

gernes og virksomhedernes rettigheder, og pålægger dem pligter. I forbindelse med analysen af 

gældende ret og praksis inddrages relevante retskilder som lovtekster, forarbejder, betænkninger, 

bemærkninger, kendelser og domstolsafgørelser for at kunne forstå fundamentet bag den nuværende 

retstilstand. Hertil er anvendt Karnovs Lovsamlinger, Magnus Informatik og Thomson Reuters. 

Derudover anvendes relevant skatteretlig litteratur. Samtidig er der opnået adgang til Videncentret 

for Landbrugs database, hvor relevante SKATM er inddraget.
7
 Ved fortolkningen er udgangspunk-

tet altid objektiv fortolkning, som omhandler at udlede ordenes betydning. Hvis betydningen ikke 

hermed afdækkes fyldestgørende, inddrages den subjektive fortolkning, hvor lovens forarbejder, 

betænkninger og bemærkninger anvendes til at fortolke loven.  

 

Efter at have analyseret gældende ret og praksis inden for levende live og død foretages en sammen-

ligning af de teoretiske ligheder og forskelle mellem regelsættene for at undersøge, hvorvidt der er 

skabt ensartethed. Samtidig vil der blive undersøgt reglernes praktiske anvendelse ved inddragelse 

af en case virksomhed. Dette gør afhandlingen mere virkelighedsnær og skaber en større visualise-

ring af regelsættenes ligheder og forskelle. Casen omhandler en landbrugsvirksomhed, hvorfor der 

gennem afhandlingen, er inddraget specifikke bestemmelser om landbrugsaktiver. Casen bygger 

derfor på en deduktiv metode, hvor loven afprøves på et empirisk fundament i form af økonomisk 

analyse.  

 

 

                                                 
7
 Når der i afhandlingen henvises til SKATM, er det meddelelser fra Videncentret for Landbrug.  
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1.7 Kildekritik 
 

De anvendte publikationer og databaser vurderes at være objektive og dermed valide og troværdige. 

Kendelserne skal vurderes ud fra, hvilken præjudiciel værdi de har, herunder hvilken retslig instans 

som traf afgørelsen. Endvidere kan domme eller kendelser ikke tolkes modsætningsvis eller analogt 

uden klare holdepunkter. Samtidig skal domme og kendelser læses i lyset af den gældende retstil-

stand på det tidspunkt, som forholdet vedrører. Den anvendte litteratur kan i nogle tilfælde være 

misvisende grundet ændrede regler, hvilket der er taget højde for ved læsningen af litteraturen. 

Endvidere kan den anvendte litteratur kritiseres for at have et udbredt fokus på succession i aktiver, 

men manglende stillingstagen til succession i gæld og finansielle aktiver (fordringer) efter KGL. 

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at SKAT`S vejledninger er SKAT`S tolkning, hvor-

for der er anlagt et kritisk syn på de fremførte tolkninger.  

2.0 Hvad er gældende ret og praksis med hensyn til succession i levende live? 

 
Dette afsnit anskueliggør den gældende ret og praksis inden for succession i levende live.  

2.1 Personkredsen der kan succedere i levende live 
 

Successionsberettigede er fysiske personer, som tilhører en nærmere afgrænset personkreds, hvilket 

fremgår af nedenstående.  

Ægtefæller  

Ved indførelsen af KSL i 1969 skulle en gift kvinde herefter skatteansættes af egen indtægt ved 

arbejde herunder selvstændig virksomhed, men retshandler mellem ægtefæller skulle fortsat ikke 

have skattemæssige konsekvenser.
8
 Derfor indførtes ægtefællesuccession i KSL § 26 A stk. 2.

9
 I 

1982 blev der indført nye regler for beskatningen af ægtefællers formueindtægter, hvilket medførte, 

at ægtefællerne skulle beskattes af hver sin indkomst og formue. For at undgå tvivl om, hvad dette 

betød for successionsreglerne, blev det indført i KSL § 26 B, at andre aktiver end erhvervsaktiver 

ligeledes kunne overføres mellem ægtefæller uden skattemæssige konsekvenser.
10

  

Nuværende definition 

Siden lov nr. 227 af 26/5 1982 med virkning f.o.m. indkomståret 1983 skal ægtefællerne for at an-

vende successionsreglerne være samlevende, hvilket indebærer, at ægtefællerne skal tilhøre samme 

                                                 
8
 Lov nr. 123 af 29/3 1969 (L 76 af 14/11 1968) Virkning f.o.m. 1/1 1970.  

9
 Lov nr. 123 af 29/3 1969 (L 76 af 14/11 1968) Virkning f.o.m. 1/1 1970 

10
 Lov nr. 227 af 26/5 1982 (L 117 af 17/2 1982) Virkning f.o.m. indkomståret 1983 

http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1968-1969_1_76&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1968-1969_1_76&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=L1982227&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1981-1982_1_117&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
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husstand, og at de ikke er separeret eller skilt.
11

 Derfor vil varigt samlivsophør føre til at reglerne 

ikke kan anvendes, mens det kan accepteres, at ægtefællerne lever midlertidig adskilt som følge af 

arbejdsforhold. Ægtefællerne er endvidere ikke samlevende i skattemæssig henseende, hvis den ene 

ægtefælle er flyttet på plejehjem TfS 1994.413 LSR. Et kuriosum er, at det i KSL § 26 A stk. 2 

fremgår, at det vedrører overdragelse til en med ham samlevende ægtefælle, hvormed en hustru ikke 

kan overdrage aktiver. Bestemmelsen tolkes dog ikke modsætningsvist i praksis, men burde præci-

seres. 

 

Familie 

I 1983 blev nedsat et udvalg, som analyserede de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af genera-

tionsskiftet. Konklusionen på udvalgets arbejde fremkom i en betænkning fra 1987.
12

 Heri blev det 

klarlagt, at generationsskiftet i levende live blev opgivet og udsat til død, hvor muligheden for suc-

cession forelå. For at undgå denne uhensigtsmæssighed blev successionsmuligheden i levende live 

indført i 1988 i KSL § 33 C.
13

 

Nuværende definition  

Siden indførelsen af lov nr. 763 af 14/12 1988 med virkning f.o.m. 1/1 1989 har familien været de-

fineret som børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og børnebørn.
14

 Adoptiv- og stedbørn side-

stilles med naturligt slægtsforhold. En svigersøn er hermed ikke omfattet, men ved at kombinere 

reglerne om familiesuccession og ægtefælle beskatning er det muligt, at en svigersøn kan succedere. 

Dette sker ved, at der gennemføres en familiesuccession fra far til datter iflg. KSL § 33 C. Herefter 

vil en svigersøn, som driver den overdragne virksomhed skulle medregne indkomsten, jf. KSL § 25 

A stk. 1, samt være berettiget til at succedere i svigerfaderens afskrivninger. Dette fremgår af SKM 

2003.79 LR (TfS 2003.254), hvor en svigersøn kunne succedere i svigerfaderens ejertid m.h.t. ned-

rivningsfradrag. En anden mulighed er, at datteren via ægtefælle successionsreglen i KSL § 26 A 

stk. 2 overdrog ejendommen til manden (svigersønnen).  

 

I SKM 2008.682 SR (TfS 2008.1198) havde en svigersøn fejlagtigt ved køb af halvdelen af sviger-

faderens ejendom succederet i 50% af svigerfaderens afskrivninger. Det var svigersønnen, som drev 

virksomheden, og som derfor fratrak afskrivningerne i sin indkomstopgørelse. Da ægtefællerne se-

nere blev separeret, ville svigersønnen sælge sin andel til den tidligere ægtefælle, hvorfor der blev 

foretaget en opgørelse over genvundne afskrivninger. Samtidig blev det klarlagt, at svigersønnen 

                                                 
11

 Jan Pedersen m. fl. Skatteretten 1. side 805.  
12

 Betænkning nr. 1111 af 21. maj 1987.  
13

 Lov nr. 763 af 14/12 1988 (L 51 af 11/10 1988) Virkning f.o.m. 1/1 1989 
14

 Lov nr. 763 af 14/12 1988 (L 51 af 11/10 1988) Virkning f.o.m. 1/1 1989 
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http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1988-1989_1_51&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
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kun skulle beskattes af de i dennes ejertid foretagne afskrivninger, hvormed der ikke var hjemmel til 

at beskatte svigersønnen af de afskrivninger, han fejlagtigt have succederet i. Hermed kom halvde-

len af de genvundne afskrivninger foretaget af svigerfaderen aldrig til beskatning. Ligeledes kan en 

svoger succedere, hvilket fremgår af SKM 2010.170SR (TfS 2010.426), hvor der skete en overdra-

gelse af fast ejendom til ægtefællen efter KSL § 26 B, og videreoverdragelse til dennes bror efter 

KSL § 33 C. En anden mulighed ved familiesuccession er et glidende generationsskifte, hvor suc-

cessionen foretages over en årrække. Efter at have erhvervet en andel kan erhververen indskyde 

midler på etablerings- eller iværksætterkonto i op til 5 år efter etableringen, jf. ETBL § 2 og anven-

de disse midler på at erhverve den resterende andel.  

 

Samlever  

Det blev muligt for en samlever at succedere i levende live i 2008 for at opnå parallelitet til reglerne 

ved død.
15

 

Nuværende definition  

Samleveren blev ved lov nr. 532 af 17/6 2008 med virkning f.o.m. 1/1 2009 indført i KSL § 33 C 

sammen med den øvrige familie. En samlever defineres ud fra BAL § 22 stk. 1 litra d, hvormed 

definitionen er tilknyttet, om hvorvidt en samlever kan modtage en gave. Samleveren er, jf. BAL § 

22 stk. 1 litra d en person, som har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen 

af gaven, og en person der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende 

periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, 

herunder i ældrebolig. Der stilles ikke krav om ægteskabslignende forhold, hvilket betyder, at en-

hver, som har haft samme bopæl som overdrager i 2 år, kan succedere. Herved kan venner og nære 

medarbejdere af bagvejen blive omfattet af successionskredsen.  

 

Medarbejdere og tidligere nær medarbejder 

I 1998 blev det i en betænkning undersøgt om generationsskiftet kunne smidiggøres ved at indføre 

medarbejdere i successionskredsen.
16

 Dette blev dog ikke vedtaget, da der var en frygt for at udvide 

kredsen af successionsberettigede, således at succession blev en generel undtagelse til avancebe-

skatning. I 2002 blev reglerne dog indført i KSL § 33 C stk. 12, fordi det iflg. bemærkningerne til 

lovforslaget ikke var givet, at den bedst egnede til at videreføre virksomheden fandtes i den nære 

familiekreds.
17

 

                                                 
15

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 (L 167-2 af 28/3 2008) Virkning f.o.m. 1/1 2009 
16

 Betænkning om generationsskifte i erhvervslivet nr. 1374 august 1999  
17

 Lov nr. 394 af 6/6 2002 (L 194-2 af 5/4 2002) Virkning f.o.m. 1/7 2002 
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Nuværende definition  

Siden lov nr. 532 af 17/6 2008 med virkning f.o.m. 1/1 2009 skal medarbejderen for at anvende 

reglerne inden for de seneste 5 år have været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæf-

tigelse i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden, jf. KSL § 33 C stk. 12.
18

 Det er ikke længere et 

krav, at medarbejderen er ansat på tidspunktet for overdragelsen. Hvordan fuldtidsbeskæftigelsen 

skal udregnes fremgår af Skatteministeriets høringssvar til Dansk Landbrugsrådgivning.
19

 Beskæf-

tigelsen regnes ud fra ATP loven, hvorefter en fuldtidsbeskæftiget er en som arbejder 117 timer pr. 

md., og som dermed skal have arbejdet (117*12)* 3= 4212 timer inden for de seneste 5 år før over-

dragelsesdagen. Kravet vil derfor være opfyldt efter 4212/37=113,8 uger inkl. ferie. Samtidig vil 

dokumenteret overarbejde nedsætte perioden. Derudover medregnes praktikophold og landsbrugs-

skole ophold, hvis det betales af ejeren af den virksomhed, der skal erhverves med succession.  

 

Det er muligt at gennemføre et glidende generationsskifte til en medarbejder, hvis medarbejderen 

senest 5 år efter den første overdragelse får overdraget den anden halvdel. Grunden, til der er indført 

en begrænsning tidsmæssigt, er iflg. bemærkningerne til lovforslaget, at en interessent ikke ube-

grænset skal kunne indtræde i den anden parts skattemæssige stilling.
20

 Ideen kan muliggøre, at 

medarbejderen og ejeren kan forberede den endelige overdragelse.  

 

Ansættelsesforholdet skal fortolkes snævert og kan ikke udstrækkes til konstellationer, hvor der 

ikke foreligger et reelt ansættelsesforhold. Dette fremgår af et bindende svar SKM 2010.589 SR 

(TfS 2011.18). Sagen omhandlede en fysioterapeut, som lejede sig ind hos en fysioterapeutvirk-

somhed. Indehaveren ønskede at stoppe med at drive fysioterapeutvirksomhed og ville overdrage 

virksomheden med succession til lejeren efter reglerne om nær medarbejder. Dette var ikke muligt, 

da konstellationen ikke kunne sidestilles med et ansættelsesforhold, fordi lejeren selv modtog til-

skud og fakturerede sine kunder.  

 

Indførelsen af successionsmuligheden for samleveren har muligvis åbnet op for, at en nær medar-

bejder kan nøjes med to års fælles bopæl med overdrager. For at være sikker på at bopælskravet 

godkendes, må det anbefales, at der indhentes et bindende svar.  

                                                 
18

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 (L 167-2 af 28/3 2008) Virkning f.o.m. 1/1 2009 
19

 SKM 2009.411 SR (TfS 2009.794) SKATM 2009-19-03 (Bilag 8B) 
20

 Lov nr. 394 af 6/6 2002 (L 194-2 af 5/4 2002) Virkning f.o.m. 1/7 2002 
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Tidligere ejer 

I 2008 indførtes muligheden for tilbagesalg til en tidligere ejer i KSL § 33 C stk. 13.
21

 Baggrunden 

herfor var at have mulighed for at fortryde succession, hvis der indtrådte uforudsete omstændighe-

der som f.eks. sygdom.  

Nuværende definition  

Siden lov nr. 532 af 17/6 2008 med virkning f.o.m. 1/1 2009 har en tidligere ejer været omfattet af 

successionskredsen. Der behøver ikke være nogen begrundelse for, hvorfor der skal ske succession 

til en tidligere ejer, men tilbagesalget skal ske inden for de første 5 år regnet fra overdragelsesdato-

en. Det er en betingelse, at den første overdragelse skete med succession.  

 

Andre  

Bestemmelserne i KSL § 26 A stk. 2 og KSL § 33 C er udtømmende, og det er derfor ikke muligt 

for andre end den nævnte personkreds at succedere.  

 

Da familie, samlever, medarbejder, tidligere medarbejder og tidligere ejers successionsmuligheder 

alle er nævnt i KSL § 33 C, vil de blive gennemgået samlet.
22

 Hvis personkredsen i KSL § 33 C 

ikke har samme muligheder, vil det blive fremhævet. Ægtefællesuccession vil ligeledes blive gen-

nemgået særskilt.  

2.2 Betingelserne for succession i levende live 
 

Generelle betingelser personer omfattet af KSL § 33 C 

Iflg. KSL § 33 C er det en betingelse, at overdragelsen vedrører en erhvervsvirksomhed eller en 

andel heraf. Indtil lov nr. 532 af 17/6 2008 var det ikke reguleret ved lov, at der skulle være tale om 

en erhvervsvirksomhed men blot en virksomhed. Dette førte til diskussioner af, hvad der konkret 

skulle forstås ved en virksomhed.
23

 Først og fremmest blev det i SKM 2002.82 LR (TfS 2002.371) 

fastslået, at en vindmølle, som blev beskattet ud fra reglerne i LL § 8 P, var anvendt til private for-

mål, hvilket udelukkede successionen. Efter at ordlyden af KSL § 33 C blev ændret i 2008, er tviv-

len om, hvad der konkret skal forstås ved en erhvervsvirksomhed eller en ideel andel heraf mind-

sket.
24

 Herefter er det fastslået i bemærkningerne, at hvis f.eks. en landmand har 3 ejendomme, som 

drives samlet, kan en af de tre ejendomme sælges til en søn med succession. Dette skyldes, at det 

                                                 
21

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 (L 167-2 af 28/3 2008) Virkning f.o.m. 1/1 2009 
22

 Personkredsen vil herefter blive kaldt personer omfattet af KSL § 33 C. 
23

 Jane K. Bille ”Skattemæssig succession” side 145 
24

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 (L 167-2 af 28/3 2008) Virkning f.o.m. 1/1 2009 
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overdragne kan betragtes som en erhvervsvirksomhed for sønnen, selvom dette ikke udgør en ideel 

andel af hele virksomheden. Ligeledes er det muligt at succedere i en tredjedel af hver af de 3 ejen-

domme. Når der er erhvervet en ideel andel med succession, er det ikke et krav, at den resterende 

andel ligeledes erhverves med succession.
25

 

 

Hvorvidt der har været tale om en virksomhedsoverdragelse er ligeledes diskuteret i et ikke offent-

liggjort bindende svar fra 2008.
26

 Ligningssvaret berørte en landmand, der havde to ejendomme en 

på 87 ha og en på 9 ha. Ejendommen på 9 ha ville landmanden fortsat benytte, mens de 79 ha af 

ejendommen på 87 ha skulle sælges til en søn med succession. De resterende 8 ha skulle udstykkes, 

hvorefter en datter skulle have et parcelhus på grunden. Spørgsmålet var, om dette kunne karakteri-

seres som en virksomhedsoverdragelse. LSR gav medhold heri, fordi det overdragne udgjorde en 

selvstændig virksomhed, fordi de væsentligste elementer som bygninger og maskiner blev overdra-

get.  

 

Der er ikke tale om virksomhedsoverdragelse, hvis det alene er handel med jord, da dette ikke udgør 

en komplet virksomhed iflg. et udkast til et styresignal fra SKAT om overdragelse af bygningsløse 

jordlodder og bortforpagtning.
27

 Der vil opstå et tilsvarende problem, hvis en far har overdraget en 

ideel andel til en søn, og sønnen samtidig forpagter den resterende del af ejendommen. Den reste-

rende andel kan ikke overdrages med succession iflg. SKAT, da faderen er ophørt med at drive 

virksomhed ved bortforpagtningen til sønnen. Omvendt vil det være tilladt, at der sker en successi-

on, hvis forpagtningen i første omgang er sket til tredjemand. Overordnet indskrænker SKAT her-

med muligheden for succession i udlejningsejendomme omfattet af VUL § 33 stk. 1 og 7, nærmere 

herom under betingelserne for fast ejendom. Denne problemstilling er fortsat ikke endelig afklaret, 

da SKAT ikke har afgivet en klar holdning.   

 

En anden betingelse for succession er, at der skal konstateres en gevinst (skattepligtig avance). 

Endvidere er det en betingelse, jf. KSL § 33 C stk. 9, at erhververen er skattepligtig til Danmark 

efter KSL § 1, da der ellers vil være tale om en skattefritagelse. Derudover er det et krav, jf. KSL § 

33 C stk. 7, at overdrageren meddeler til skattemyndighederne senest i selvangivelsen, at der er be-

nyttet succession. SKAT har for nylig ændret praksis således, at successionen kan finde sted, selv-

                                                 
25

 Jane K. Bille ”Skattemæssig succession” side 171 
26

 SKATM 2008-02-51 (Bilag 8B) 
27

 Skatteorientering 2011 fra Videncentret for Landbrug side 140 (Bilag 8C) 
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om oplysningspligten ikke overholdes.
28

 Overdrager og erhverver kan aktiv for aktiv vælge, om der 

skal ske succession, men det fremgår af TfS 1998.461 LR, at bygninger som er sammenhørende, og 

som bliver afskrevet samlet er et objekt, og erhververen må enten succedere i begge eller ingen af 

dem. Samtidig er det ikke muligt at succedere delvist i et aktiv, successionen er her alt eller intet.  

 

Særlige betingelser fast ejendom 

Fast ejendom har siden 1993 været successionsobjekt, hvor skattefriheden efter 7 års ejertid blev 

afskaffet.
29

  

 

Overordnet stilles der følgende krav til succession i fast ejendom.  

 Ejendommen skal anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles er-

hvervsvirksomhed, jf. KSL § 33 C stk. 1. 3 pkt. 

 Succession i afskrivningerne AL kap 3, kræver succession i EBL. Hvis der ikke er en avance 

efter EBL, kan der ikke succederes i afskrivningerne. Denne ændring var resultatet af Pinse-

pakken i 1999 og skyldtes, at der samtidig i EBL § 5 stk. 4 nr. 1 blev fastsat regler om, at 

genvundne afskrivninger som ikke kom til beskatning, skulle nedsætte ejendommens an-

skaffelsessum.
30

 Uden denne ændring ville der opstå en dobbeltbeskatning, fordi når der 

succederes i genvundne afskrivninger, bliver disse ikke beskattet hos overdrageren. Derfor 

skal overdrageren, når dennes ejendomsavance opgøres, fratrække de ikke genvundne af-

skrivninger i ejendommens anskaffelsessum. Derudover vil der ske endnu en beskatning, når 

erhververen senere afhænder aktivet. 

 Der kan succederes i ejendomsavancen, uden at der succederes i afskrivningerne, men er-

hververen skal senere nedsætte anskaffelsessummen med det beløb i EBL § 5 stk. 4 nr. 1-5, 

som overdrageren skulle have nedsat anskaffelsessummen med ved overdragelsesdagen, jf. 

KSL § 33 C stk. 2, sidste pkt.  

 Det er ikke muligt at succedere i udlejningsejendomme, med mindre det er omfattet af VUL 

§ 33 stk. 1 og 7.
31

 Dette betød, at en søn i SKM 2009.282 SR (TfS 2009.642) blev nægtet 

succession i faderens restaurationsvirksomhed. Hvorimod SKM 2008.179.SR (TfS 

2008.485) tillod succession på trods af ejendommen på aftaletidspunktet var bortforpagtet, 

dette fordi ejendommen var omfattet af undtagelsen i VUL § 33 ang. landbrug. Når SKAT 

                                                 
28

 SKM 2011.250. SKAT med virkning f.o.m. indkomståret 2010 
29

 Lov nr. 427 af 25/6 1993 (L 295 af 19/5 1993) Virkning f.o.m. 19/5 1993 
30

 Lov nr. 958 af 20/12 1999 (L 85 af 3/11 1999) Virkning f.o.m. 1/1 2000 
31

 Ved lov nr. 406 af 8/5 2006 (L 123 A af 18/1 2006) med virkning for indkomståret 2006, blev henvisningen i KSL 

rettet fra VUL § 33 stk. 1 og 7 til stk. 4 og 7. Ændringen vurderes ikke at have betydning for, hvad der kan succederes i, 

da det kun var en præcisering.  
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som tidligere omtalt ikke mener, at der kan ske salg med succession til bortforpagteren, vir-

ker det som om, at regelsættet ang. succession i udlejede landbrugsejendomme undergives 

en indskrænkende fortolkning.  

 I 2008 blev det muligt at succedere i ejendomme, hvor den erhvervsmæssige andel var under 

50%, svarende til reglerne indført ved død.
32

 Hvis den erhvervsmæssige andel er over 50%,  

kan der succederes i hele ejendommen også i udlejningsdelen. Hermed er det blevet muligt 

at succedere fuldt ud i blandede benyttede ejendomme, blot ikke boligdelen overstiger 50%.  

 

Eks. på 50% reglen
33

 

Erhverv over 50% = Succession i det hele  Erhverv under 50% = Succession i 1/3 

 

 

 

 

 

 

Betingelser ægtefællesuccession 

Ovenstående betingelser gælder ikke for ægtefællesuccession, som er en tvungen succession. Der er 

ikke i KSL § 26 A stk. 2 krav om, at overdragelsen omfatter en erhvervsvirksomhed eller en andel 

heraf. Erhververen skal dog efterfølgende anvende aktivet i dennes erhvervsvirksomhed. Hvis akti-

vet ændrer karakter fra erhverv til privat, betragtes dette iflg. KSL § 26 A stk. 3 som et salg, hvorfor 

successionsreglerne i KSL § 26 A stk. 2 ikke kan anvendes. Tilsvarende er successionsmuligheden 

betinget af erhververens skattepligt til Danmark. Efter ordlyden kan der succederes i fortjeneste og 

tab. Skattemyndighederne skal informeres om overdragelsen, hvis der er sket en overdragelse af 

VSO eller KAO. Ægtefællen kan ikke succedere delvist i et aktiv, da der hverken i ordlyden eller 

forarbejderne er hjemmel hertil.  

2.3 Successionsobjekter 
 

I LV 2011-1 afsnit E. 1.7 fremgår eksempler på successionsobjekter for personer omfattet af KSL § 

33 C.
34

 

 Afskrivningsberettige bygninger 

                                                 
32

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 (L 167-2 af 28/3 2008) Virkning f.o.m. 1/1 2009 
33

 Egen tilvirkning.  
34

 LV 2011-1 afsnit E.I.7 samt egen tilvirkning 

Udlejning 

 
Lager 

Forretning 

Udlejning 

 
Udlejning 

Forretning 
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 Maskiner, inventar og lignende driftsbygninger 

 Landbrugets husdyrbesætning 

 Varelager, herunder landbrugets beholdninger   

 Aktier og obligationer når overdrageren driver næring med køb og salg
35

 

 Luftfartøjer 

 Skibe  

 Goodwill
36

  

 Fast ejendom hvor avancen beskattes efter EBL, og som indgår i overdragerens eller over-

dragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed 

 Fast ejendom når overdrageren driver næring med køb og salg
37

  

 

Objekter tilhørende landbrug  

Ved lov nr. 1386 af 20/12 2004 med virkning f.o.m. 1/1 2005
38

 blev det muligt at succedere i beta-

lingsrettigheder og mælkekvoter anskaffet efter 2005, som begge indregnes i AL§ 40 C.
39

 Der kan 

ligeledes ske succession i mælkekvoter anskaffet før 2005, da gevinst eller tab på mælkekvoter ind-

går i ejendomsavancen, se tabel 3 under skatteberegning afsnit 2.5.  

 

Andre objekter 

I 2010 indførtes en adgang til at succedere i gevinster på fordringer erhvervet efter 27/1 2010 som 

følge af ophævelsen af mindsterente reglen.
40

 Det er ikke indført i bemærkningerne, hvilke fordrin-

ger der hermed kan succederes i, men det må formodes at være fordringer generelt. Hvis der skal 

succederes i debitorer, må der være konstateret en gevinst i forhold til den nedskrevne værdi. I 

praksis må denne successionsmulighed derfor være meget begrænset.  

 

Eks. succession i fordring købt efter den 27/1 2010 

En far har købt en obligation til kurs 90 (kostpris) 

1. Handelsværdi ved successionstidspunktet er 92. 

Der vil hermed være en gevinst på 2 (92-90), hvori der kan succederes. Hvis sønnen senere 

sælger denne obligation til 100, vil han blive beskattet af 10, de 8 som er relateret til hans 

ejertid og de 2 fra faderens ejertid.   

                                                 
35

 Omtales ikke nærmere 
36

 CIRK 1995-06-26 nr. 97 (behandles ikke yderligere) 
37

 Næringsejendomme er ikke omfattet af EBL og dermed ikke af kravene vedr. fast ejendom, hvilket dog ikke gen-

nemgås nærmere i denne afhandling.  
38

 Lov nr. 1386 af 20/12 2004 (L 28 af 07/10 2004) Virkning f.o.m. 1/1 2005 
39

 LV 2011-1 afsnit E.C.5.4.3.3  
40

 Lov nr. 724 af 25/6 2010 (L 112 af 27/1 2010) Virkning f.o.m. 27/1 2010 
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2. Handelsværdi på successionstidspunktet er 88. Her vil der være et tab på 2, og det er ikke 

muligt at succedere. Sønnen kan købe denne med en anskaffelsessum på 88 samtidig med, at 

faderen får et fradrag på 2 i forbindelse med salget.   

 

Lovforslaget fra 2010 vedrørte fordringer, derfor kan det undre, at der samtidig blev indført en ad-

gang i KSL § 33 C stk. 1 8 pkt. til at succedere i valutakursgevinster på gæld i fremmed valuta.
41

 

Henvisningen i KSL § 33 C stk. 1 8 pkt. til fremmed valuta i KGL § 23 fandtes inden ændringen, og 

derfor må ændringen nærmere anses som en kodificering af praksis. De eneste tilfælde, hvor det er 

relevant at diskutere succession i gæld, er, hvor gevinsten er skattepligtig. Der er ingen skattepligti-

ge gevinster på kreditforeningslån i DKR, da gevinst og tab ved indfrielse ikke medregnes ved ind-

komstopgørelsen, med mindre situationen er omfattet af KGL § 22.   

 

Eks. succession i gevinst på gæld i fremmed valuta 

Valutalån optaget i kreditforening 

Lån på 100.000 optaget til kurs 95 (børskurs) og valutakurs 744    DKR  706.800 

Kurstab ved optagelse      DKR    37.200 

 

Ved overdragelsestidspunktet er kursen steget til 99 og valutakursen faldet til 700 

Kursværdi 99.000*700     DKR  693.000 

Gevinst       DKR    13.800 

Gevinsten er opstået som følgende:  

Tab på obligationsrestgælden (100.000 (99-95)) *744   DKR   -29.760 

Valutakurs gevinst 99.000 (744-700)=    DKR    43.560 

 

Iflg. bemærkningerne til L 112 af 27/1 2010 er det kun muligt at succedere i gevinsten vedr. valuta-

kursen. Et problem i relation til dette er lån, hvor der både er valutakurs og børskurs gevinster/tab. 

Herunder hvordan gevinsten i givet fald skal beregnes, om der netto skal konstateres en gevinst, 

eller om det er nok, valutakursgevinsten isoleret set er positiv. Dette er usikkert, men det må i ek-

semplet formodes, at der kan ske succession i valutakursgevinsten på 43.560 DKR. 

 

 

 

                                                 
41

 Ole Aagesen m.fl. ”Skattevejledning eksempler og oversigter” side 473 
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Eks. succession i gevinst på gæld i fremmed valuta 

Valutalån optaget i bank 

100.000 CHF optaget til kurs 600     DKR 600.000 

Kurs ved succession 530     DKR 530.000 

Gevinst ved indfrielse      DKR   70.000 

 

Denne gevinst kan der succederes i.  

 

Særregler for ægtefæller 

Ægtefæller kan succedere i aktiver vedr. en erhvervsvirksomhed efter KSL § 26 A stk. 2 og andre 

aktiver efter KSL § 26 B. En undtagelse til dette er almindeligt varesalg mellem ægtefællernes er-

hvervsvirksomheder, som skal ske på markedsvilkår. Begrænsningen gælder kun i de tilfælde, hvor 

begge ægtefæller driver hver sin virksomhed, hvorefter varerne flyttes mellem virksomhederne.
42

 

Hvis den ene ægtefælle driver en virksomhed, som den anden vil indtræde i, er det muligt at succe-

dere i varelageret. Ægtefæller er ikke omfattet af undtagelsen om udlejningsvirksomheder, de kan 

succedere i al slags fast ejendom.  

 

Seneste ændring vedr. ægtefællesuccession indførtes i 2010 i forbindelse med ændringen af KGL.
43

 

Herefter kan ægtefællen indtræde som ny debitor på overtagne passiver i DKR samt i fremmed va-

luta, uden at det udløser beskatning iflg. KSL § 26 B, forudsat kreditor accepterer debitorskiftet.  

2.4 Værdiansættelse og passivpost  
 

Ved succession vil der være en overdragelsesaftale, som fastlægger overdragelsesprisen, der skal 

berigtiges. Berigtigelsen kan ske ved at erhververen overtager gæld, betaler kontant, modtager en 

gave eller, hvor overdrageren opretter et gældsbrev med erhververen som debitor. Værdiansættelsen 

skal foretages for at konstatere, om der er en fortjeneste at succedere i. Derudover anvendes værdi-

ansættelsen til at anskueliggøre, om vederlaget stemmer overens med aktivernes værdi, eller om der 

er ydet en gave, som skal indkomstbeskattes eller påføres en gaveafgift.  

 

Hvornår forekommer der en gave?  

Betingelserne, for der er tale om en gave, er følgende:
44

 

                                                 
42

 Søren Halling Overgaard og Birgitte Olesen: ”Generationsskifte og omstrukturering” side 90 
43
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 Der skal være tale om overdragelse af et formuegode 

 Det må ikke være betalt vederlag, eller dog kun delvist vederlag 

 Formuegodet skal være ydet som et udslag af gavmildhed og ikke til opfyldelse af en 

retspligt 

 Giver skal have gavehensigt  

 

Hvem er omfattet af gaveafgiftskredsen? 

Iflg. BAL § 22 stk. 1 kan en person give afgiftsfrie gaver på 58.700 (2010-niveau) til en nærmere 

defineret kreds. Derudover kan der gives en gave, som afgiftsmæssigt svarer til tinglysningsafgif-

ten
45

. Dette skyldes, at tinglysningsafgiften fradrages i gaveafgiften, jf. BAL § 29 stk. 2. Person-

kredsen, der kan modtage afgiftsfrie gaver, er ikke den samme som successionskredsen i KSL § 33 

C, hvilket fremgår af nedenstående tabel 1. Det kan savne saglig begrundelse, hvorfor successions-

berettigede ikke skal have samme muligheder.
46

  

 

Hvad er betydningen af personen er omfattet af gaveafgiftskredsen? 

Personer inden for gaveafgiftskredsen jf. BAL § 22 stk. 1 kan støtte ret på 1982 cirk. til at værdian-

sætte aktiver og passiver. Cirkulæret blev lovfæstet i forbindelse med indførelsen af BAL, hvor cir-

kulæret direkte var nævnt i forarbejderne til loven.
48

 Cirkulæret anviser, at hvis den faste ejendom 

omregnet til kontantværdi er værdiansat inden for +/-15% af den seneste offentliggjorte ejendoms-

vurdering, skal værdien lægges til grund ved beregningen af gaveafgift, jf. pkt. 6. Værdien kan dog 

ikke anvendes, hvis ejendommen er undergået bygningsforandringer, udstykning eller har ændret 

zonestatus jf. cirkulæret pkt. 8, som endnu ikke har påvirket kontantejendomsværdien. Hvis der 

                                                                                                                                                                  
44

 Henrik Kure ”Skatteret kompendium” side 72 
45

 Eksempelvis hvis tinglysningsafgiften er 150.000 svarer dette til, at der kan gives en gave på 150.000/0,15=1.000.000 
46

 Michael Serup ”Generationsskifte og omstrukturering” side 306.  
47

 Egen tilvirkning 
48

 Bent Ramskov ”Værdiansættelsescirkulæret” Skattefagligt december 2010  

Tabel 1
47

  Succession Omfattet af BAL § 22 stk. 1 

Børn, Børnebørn, Samlever, Sted-

børn, Adoptivbørn 

Ja Ja - Gaveafgift (15% af beløb over 58.700) 

Medarbejder Ja Nej – indkomstskattepligtig hvis der ydes en 

gave  

Søskende, søskendes børn og sø-

skendes børnebørn.  

Ja Nej – indkomstskattepligtig hvis der ydes en 

gave 

Tidligere ejer Ja Afhænger af personen 

Ægtefælle Ja Ja, men afgiftsfrie 
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sælges til en værdi lavere end -15% eller over 15%, er der givet en gave fra sælger til køber eller fra 

køber til sælger.  

 

Det fremgår af SKM 2007.431 LSR (TfS 2007.980), at en borger kan støtte ret på 1982 cirk. Her 

havde en far erhvervet en ejerlejlighed i 2004 til kr. 2,6 mio. og solgt den året efter til en datter til 

kr. 1,870 mio. Seneste offentliggjorte vurdering var på salgstidspunktet 2,2 mio., og overdragelses-

summen var således inden for 15% grænsen. Selvom markedsprisen på salgstidspunktet formodent-

lig lå væsentlig højere, accepterede LSR overdragelsesprisen. Hvis der er fejl i vurderingen, er det 

myndighedernes ansvar, hvilket blev fastslået i TfS 1998.242, hvor der ikke i vurderingen var taget 

højde for en tilknyttet mælkekvote.  

 

Driftsmidler, varelager, besætninger og andre aktiver skal iflg. 1982 cirk. værdiansættes ud fra han-

delsværdien pkt. 2 og pkt. 21-26.  

 

Værdiansættelse uden for gaveafgiftskredsen  

Parterne kan anvende LV 2011-1 afsnit S.F.2.3.2, som fastlægger, at handel mellem interessefor-

bundne parter skal ske til, hvad en uafhængig tredjemand vil give. Hertil vil den seneste offentlig-

gjorte ejendomsvurdering blive inddraget for at fastlægge, om der er handlet på markedsvilkår. Hvis 

ejendomsvurderingen ikke kan anses som retvisende for handelsværdien, er hverken parterne eller 

SKAT bundet af værdien. Cirkulæret kan anvendes i forbindelse med succession over for søskende, 

søskendes børn og søskendes børnebørn, da søskende iflg. SKM 2003.338 HRD (TfS 2003.646) er 

kategoriseret som interesseforbundne. Da søskende ikke er i et gavemiljø sker værdiansættelsen i 

praksis sandsynligvis i højere grad ud fra markedsvilkårene end ud fra retningslinjerne i dette cirku-

lære. En medarbejder og en arbejdsgiver må heller ikke anses for at være interesseforbundne, da de 

er uafhængige parter, hvorfor overdragelsesprisen skal afspejle, hvad ejendommen kan sælges til i 

handel og vandel.  

 

For øvrige aktiver fastlægges værdien ud fra handelsværdien.
49

  

 

Et alternativ til cirkulærerne 

Værdiansættelse i forbindelse med succession blev diskuteret i Vognmandskendelsen, hvor 3 brødre 

ejede en vognmandsvirksomhed, som en søn/nevø ønskede at købe. Brødrene havde inden søn-

                                                 
49

 Der er ikke i cirkulæret anvist retningslinjer, men 1982 cirk. er retningsgivende iflg. ” Jan Pedersen m.fl. ”Skatteret-

ten 1” side 421 
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nens/nevøens tilbud undersøgt, hvad virksomheden kunne sælges til i fri handel. Hertil var foretaget 

en værdiansættelse af virksomheden, og en uafhængig part havde budt 66,8 mio. kr. Det var fast-

lagt, at sønnen ikke skulle tilgodeses med nogen gave i forbindelse med handlen. Herefter blev en 

pris på 72 mio. kr. (inkl. en ekstra ejendom) fundet rimelig, men da der i virksomheden var en skat-

teforpligtelse på 35 mio., var spørgsmålet, om sønnen/nevøen kunne købe virksomheden til en re-

duceret pris på 36 mio. kr., hvis han succederede i denne skatteforpligtigelse. I SR´s bindende svar 

blev der svaret nej til, at prisen kunne reduceres med den latente skat. SR mente, at hvis der blev 

handlet til en pris, som afveg fra de almindelige regler om værdiansættelse, så forelå der en gave.  

 

LSR ændrede dette svar således, at de overdragne aktiver skal værdiansættelses til handelsværdien 

under hensynstagen til den udskudte skatteforpligtigelse. I modsat fald får erhververen et lavere 

afskrivningsgrundlag og overtager en latent skat uden nogen form for kompensation. Begrundelsen 

var samtidig, at Skatteministeren i betænkningen til indførelsen af lov nr. 763 i 1988 udtalte vedr. 

sp. 15, at succession ville influere på prisen.
50

  

Spørgsmål 15: 

»Lovforslagets intentioner er efter sigende at lette generationsskiftet i erhvervsvirk-

somheder ved at stille den yngre generation bedre. Vil forslaget ikke tillige gavne den 

ældre generation økonomisk?» 

Svar: 

Spørgsmålene vedrører den indflydelse, som succession får på prisdannelse i familie-

handel. Jeg er ikke i tvivl om, at såfremt en virksomhed overdrages med succession i 

en familiehandel, vil dette betyde, at overdragelsesprisen ved sådanne handler sættes 

ned. Erhververens afskrivninger bliver nemlig mindre ved succession. Han bliver der-

for ikke i stand til at finansiere en højere pris. Forslaget gavner både den ældre og 

den yngre generation. 

 

Betænkning nr. 1374 fra 1999 udviste samme synspunkt, idet det blev fremhævet, at køber ville få 

en fordel ved succession i form af en lavere pris, fordi der blev overtaget en latent skat.
51

 LSR´s 

afgørelse bygger derfor på en formålsfortolkning af forskellige lovændringer og betænkninger ang. 

succession. Derudover kan henvises til bilag 25 til L nr. 194, hvori det fremgår, at en medarbejder 

kan erhverve en virksomhed med succession til en pris svarende til markedsprisen reduceret med 

udskudt skat.
52

 Hermed må den øvrige successionskreds have samme muligheder for at tage hensyn 

                                                 
50

 LFB nr. 15 af 2/12 1988 spørgsmål 15.  
51

 Betænkning om generationsskifte i erhvervslivet nr. 1374 august 1999  
52

 Bilag 25 til Lov nr. 394 af 6/6 2002 (L 194-2 af 5/4 2002) Virkning f.o.m. 1/7 2002  
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til udskudt skat i værdiansættelsen. LSR fastlagde i Vognmandskendelsen, at skatteforpligtigelsen 

måtte sættes under kurs 100, da der udelukkende var tale om en eventualforpligtigelse og ikke en 

faktisk betalingsforpligtelse.
53

 Kursværdien vil herefter fastsættes ud fra forhandlingsstyrken mel-

lem parterne. Et oplagt bud er, at forpligtigelsen deles ligeligt mellem parterne, som tilfældet var, jf. 

bilag 25 til L nr. 194.
54

 Det har dog vist sig, at den rigtige argumentation over for SKAT har med-

ført, at forpligtigelsen kan fastsættes til kurs 80.
55

 Argumentet for at sætte kursen over 50 kan være 

den lave rente samt aktualiteten i skatteforpligtigelsen. 

 

LSR tager ikke i Vognmandskendelsen stilling til, om reduktionen med udskudt skat vil indebære 

en gave, da det henhører under ligningsmyndighederne, når dispositionen er foretaget. Ud fra mini-

stersvaret, generationsskifte betænkningen fra 1999 samt eksemplet om medarbejdersuccession i 

bilag 25 til L nr. 194, er der intet belæg for, at en reduktion af prisen med en kursværdi af udskudt 

skat vil indebære en gave.
56

  

 

I Vognmandskendelsen var situationen, at der forelå en kendt handelsværdi. Der blev ikke taget 

stilling til, om principperne ligeledes kan anvendes parallelt med 1982 cirk. For at anvende Vogn-

mandskendelsen skal der være kendskab til handelsværdien, hvilket principielt i familiehandler fast-

sættes ud fra 1982 cirk. som den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering +/-15%. Der er ikke 

mulighed for yderligere reduktion af overdragelsesprisen, uden der herved fremkommer en gave.
57

 

Derfor har det været fremført, at hvis 1982 cirk. benyttes, kan der ikke samtidig indregnes udskudt 

skat.
58

 Dette må anses for korrekt, hvis den udskudte skat påvirker værdiansættelsen og hermed 

nedsætter aktivernes værdi, hvormed det vil være i modstrid med cirkulæret at få nedslag udover 

15%. Hvis Vognmandskendelsen i stedet medfører, at udskudt skat kan indgå i berigtigelsen, strider 

dette ikke imod 1982 cirk.´s principper, og det skulle således være muligt at tage højde for udskudt 

skat i berigtigelsen og samtidig opnå et nedslag på 15% i handelsværdien. Set ud fra L 194 bilag 25 

må den udskudte skat påvirke værdiansættelses- og ikke berigtigelsessiden. Samtidig må værdien i 

1982 cirk. anses som den skattemæssige anerkendte handelsværdi og ikke handelsværdien på det 

frie marked. Da det er handelsværdien på det frie marked, som anvendes i Vognmandskendelsen, 

                                                 
53

 Hvis ejendommen eksproprieres er der ingen ejendomsavance EBL § 11, hermed vil der være tale om en skattefrihed.  
54

 Bilag 25 til Lov nr. 394 af 6/6 2002 (L 194-2 af 5/4 2002) Virkning f.o.m. 1/7 2002  
55

 Interview med Jane K. Bille Gefion den 8. marts 2011 (se Bilag 1) 
56

 Bilag 25 til Lov nr. 394 af 6/6 2002 (L 194-2 af 5/4 2002) Virkning f.o.m.  1/7 2002 samt LFB nr. 15 af 2/12 1988 

spørgsmål 15.  
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kan 1982 cirk. skattemæssige handelsværdi ikke anvendes. Dette betyder, at der ikke ved anvendel-

se af 1982 cirk. kan tages højde for den udskudte skat i værdiansættelsen.  

 

Hermed findes der to værdiansættelsesmuligheder ved familiesuccession:  

 1982 cirk. (børn, børnebørn, adoptivbørn, stedbørn og samlever) og LV 2011-1 afsnit 

S.F.2.3.2 (søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn) 

Hvis cirkulærerne er anvendt, kan der ikke tages højde for kursværdien af udskudt skat i 

værdiansættelsen.  

 Den faktiske handelsværdi reduceret med en kursværdi af udskudt skat, som uafhængige 

parter ville forhandle sig frem til. Hvis der ved familiesuccession er valgt at handle til han-

delsværdien i stedet for at benytte værdiansættelsescirkulærerne, er parterne bundet af dette 

valg.
59

 

 

Ved medarbejder succession kan værdiansættelsen ske efter:  

 Den faktiske handelsværdi reduceret med en kursværdi af udskudt skat, som uafhængige 

parter ville forhandle sig frem til. Vognmandskendelsen er vigtigt i relation til medarbejder 

succession, idet medarbejderen ikke kan anvende værdiansættelsescirkulærerne og samtidig 

skal indkomstbeskattes af gaver. Dog kan medarbejderen som tidligere nævnt evt. blive om-

fattet af definitionen på en samlever og hermed være omfattet af BAL § 22 stk. 1, hvilket 

betyder, 1982 cirk. kan anvendes. Der vil herefter kunne være dobbelthjemmel til successi-

on, da personen opfylder definitionen i mere end en henseende. Da det ikke er nævnt i KSL 

§ 33 C, at en bestemmelse har forrang frem for en anden, må der eksistere valgfrihed for 

medarbejderen, om denne succederer som samlever eller som medarbejder. Der vil sandsyn-

ligvis blive stillet strenge krav til dokumentation af den fælles bopæl, hvorfor der må ind-

hentes bindende svar.  

 Den faktiske handelsværdi 

 

Mulighed for bindende svar og skatteforbehold 

Da værdiansættelsen har stor betydning ved succession, kan parterne bede om bindende svar hos 

SKAT for at sikre godkendelsen af overdragelsessummen iflg. SFL § 21. Spørgsmålet kan vedrøre 

opgørelsen af overdragelsesprisen samt fordelingen af denne. En anden mulighed er at tage et skat-
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teforbehold i henhold til SFL § 28 stk.1, som oplyses over for SKAT samtidig med, at der oplyses 

om dispositionens øvrige indhold.  

 

SKAT´S muligheder for ændring  

SKAT kan ikke selv kræve en sagkyndig vurdering for at efterprøve værdiansættelsen.
60

 SKAT´S 

muligheder for at ændre værdien følger SFL§ 26 (3 år og 4 mdr. efter indkomstårets udløb). Denne 

frist kan dog forkortes til 3 mdr., hvis der er ydet en gave, og i så fald skal indsendes en gaveanmel-

delse. Hvis SKAT ikke er enige i handelsværdien i gaveanmeldelsen, kan de ændre værdien dog 

kun indtil 3 mdr. efter anmeldelsens modtagelse, jf. BAL § 27 stk. 2. SKAT kan imidlertid stadig 

ændre fordelingen af overdragelsessummen på delkomponenter, jf. SKM 2008.773 LSR.  Dommen 

vedrører et dødsbo men må tilsvarende gælde i levende live.  

 

Ægtefæller og værdiansættelse 

Overdragelse mellem ægtefæller kvalificeres som en formuedisposition, og medfører ingen beskat-

ning, da der er tale om universal succession. Overførsel uden vederlag ægtefællerne imellem kræver 

oprettelse af gaveægtepagt som gyldighedskriterium, hvilket ikke behandles nærmere.   

 

Passivposter personer omfattet af KSL § 33 C 

Ved indførelsen af lov nr. 763 af 14/12 1988 blev der ikke indført mulighed for at beregne en pas-

sivpost, fordi der var for mange administrative problemer knyttet til beregningen.
61

 Først med virk-

ning f.o.m. 1/1 1995 blev det muligt at fradrage en passivpost i gavebeløbet, hvis der ved successio-

nen blev ydet en gave, jf. KSL § 33 D.
62

  Passivposten beregnes af avancen på de overtagne aktiver 

og udgør 30% af den skattepligtige fortjeneste. I 1999 blev det bestemt, at passivposten altid skulle 

beregnes på baggrund af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste for at undgå spekulation i for-

skellige indgangsværdier.
63

 Spekulationen kunne vedrøre, at ejendomsavancen blev beregnet højt, 

når passivposten skulle beregnes ved succession, mens den blev beregnet ud fra den lavest mulige 

avance ved et senere salg.  

 

I LV 2011-1 afsnit E.I. 7 er indført en passus om, at hvis passivposten bliver negativ, skal denne 

sættes til 0 kr. Det fremgår umiddelbart uforståeligt, hvordan der kan opstå en negativ passivpost, 

da der kun kan succederes i gevinster. Den nærmere tolkning fremgår af en bindende forhåndsbe-
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sked til Landbrugets Rådgivningscenter.
64

 I forbindelse med fast ejendom er der flere måder at op-

gøre anskaffelsessummen på. Hvis anvendelse af den bedste metode giver en negativ ejendoms-

avance, vil det umiddelbart ikke være muligt at succedere. Det er dog muligt, hvis ejendomsavan-

cen ved anvendelse af en anden anskaffelsessum bliver positiv, men passivposten kan ikke medta-

ges og skal derfor sættes til 0 kr. Dette betyder samtidig iflg. KSL § 33 C stk. 2. 5 pkt.,  at der ikke 

sker en succession i anskaffelsessummen, men alene i hensigten og tidspunktet, når aktivet senere 

skal beskattes hos erhververen ved afståelse.
65

 Af hensyn til retssikkerheden kan det undre, hvorfor 

det ikke er blevet præciseret i LV, hvordan dette skal fortolkes, da svaret kun findes i en bindende 

forhåndsbesked, som ikke er offentlig tilgængelig.  

 

Der kan ikke beregnes passivpost på de passiver, der succederes i. Hvis der skulle beregnes en pas-

sivposten på gældssiden, burde denne evt. reducere passivposten på aktivsiden, fordi erhververen 

overtager en gæld, som kan indfries til et mindre beløb.  

   

Kan der både tages hensyn til udskudt skat og samtidig indregnes en passivpost? 

Det fremgik ikke af Vognmandskendelsen, hvorvidt der udover indregningen af den udskudte skat 

kunne beregnes en passivpost, hvis der blev ydet en gave. Da kendelsen ikke ændrer på hidtidig 

praksis ang. passivpost beregningen, må det stadig være muligt at beregne en passivpost. Dette 

synspunkt deles af andre, som ligeledes mener, at Vognmandskendelsen kun fastlægger, at der kan 

tages hensyn til skatteforpligtigelsen i værdiansættelsen.
66

 Derudover kan der, hvis der er ydet en 

gave, beregnes en passivpost, hvilket fremføres som en nærliggende fortolkning.
67

 

 

SKAT er imidlertid uenig i denne tolkning, hvilket fremgår i et ikke offentliggjort bindende svar. 

Her blev det afvist, at der både kan tages højde for udskudt skat og samtidig beregnes en passiv-

post.
68

 Der er intet i Vognmandskendelsen, som støtter denne fortolkning, idet kendelsen kun tager 

stilling til, om handelsprisen kan reduceres med kursværdien af udskudt skat. Der kan derfor stilles 

spørgsmålstegn ved om SKAT´S svar er korrekt, idet reduktionen med udskudt skat og passivpo-

sten er to særskilte beregninger. SKAT fremfører, at der kun kan indregnes en udskudt skat, hvis 

overdragelsen finder sted mod fuldt vederlag, som tilfældet var i Vognmandskendelsen. Problem-

stillingen om indregning af passivpost blev ikke berørt i kendelsen, fordi der blev betalt fuldt veder-
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lag. Det kan derfor virke som om, SKAT ikke har accepteret følgerne af ovennævnte kendelse eller 

fortsætter med argumenter, som en gang er blevet negligeret. Vognmandskendelsen ændrer ikke på 

den lovhjemlede ret i KSL § 33 D om indregning af passivposten. 

  

Der er derfor stadig en usikkerhed på området, men det formodes, at der både når cirkulærerne og 

Vognmandskendelsen anvendes, kan indregnes en passivpost, hvis der er ydet en gave. Herefter er 

næste fokusområde, hvilken værdi passivposten i givet fald skal beregnes af i Vognmandskendel-

sen, hvorvidt det er den oprindelige eller den reducerede handelspris. Iflg. ordlyden af KSL § 33 D 

må passivposten skulle beregnes af handelsværdien uden reduktion for udskudt skat, fordi det frem-

går, at passivposten beregnes af værdien, som gavegiver ville have opnået ved overdragelsen, hvil-

ket må være handelsværdien. Der er imidlertid delte meninger om, dette er en korrekt fortolkning, 

idet passivposten i højere grad burde beregnes af den nye handelsværdi reduceret med kursværdi-

en.
69

 I casen belyses denne problematik nærmere ved 3 alternative fortolkninger af passivpostens 

beregningsgrundlag.  

 

På grund af disse uafklarede forhold, efterlyses i SRF Skattefagligt 2010 nr. 6 et styresignal på om-

rådet
70

.   

 

Særregler ægtefæller  

Da overdragelsen som nævnt er en formuedisposition, beregnes der ikke passivposter.   

2.5 Skatteberegning 
 

Retsvirkningerne for overdrager 

De skattepligtige avancer, som er overdraget ved succession, vil ikke blive beskattet hos overdrage-

ren, jf. KSL § 33 C stk. 2. Derimod vil de aktiver, som ikke er omfattet af successionen, skulle be-

skattes som ved almindeligt salg hos overdrageren.   

 

Retsvirkningerne for personer omfattet af KSL § 33 C 

Virkningen af successionen er, at erhververen ved afståelse skal beskattes af virksomhedens aktiver 

vedr. skattemæssige af- og nedskrivninger samt beskatning af fortjenester og fradrag af tab, som om 

aktivet var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil aktivet i sin tid var 
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anskaffet af overdrageren, jf. KSL § 33 C stk. 2. Endvidere indtrædes i overdragerens anskaffelses-

hensigt, hvad angår successionsobjektet. Erhververen kan undlade at blive beskattet ved afståelsen, 

hvis der sker endnu en overdragelse med succession.  

 

Erhververen indtræder ved succession iflg. KSL § 33 C stk. 2 i afskrivningslovens regler og kapi-

talgevinster som f.eks. ejendomsavance. Erhververen fortsætter dermed i overdragerens afskriv-

ningsgrundlag og kan afskrive allerede i overdragelsesåret. Når der sker en succession m.h.t. ned-

skrivninger, betyder det, at erhververen succederer i den nedskrevne værdi i relation til f.eks. hus-

dyrbesætning. Hvis der er knyttet et forskelsbeløb til husdyrbesætningen, tillægges dette anskaffel-

sessummen. Samtidig har TfS 1990.322 anvist, at succession i besætning og varelager sker i den 

nedskrevne værdi ved udgangen af året før overdragelsen.  

 

Fortolkningen af retsvirkningerne af succession efter KSL § 33 C har været behandlet i en række 

kendelser bl.a. m.h.t. vedligeholdelsesfradrag. I SKM 2002.173 LSR (TfS 2002.392) blev en søn 

nægtet fradrag for omkostninger vedr. vedligeholdelse af gyllekanaler, idet der kun kunne opnås 

fradrag svarende til forholdet mellem egen ejertid og samlet levetid. Hermed tydeliggøres, at der 

ikke er hjemmel i KSL § 33 C til at succedere i ejertiden. Dette ses endvidere i SKM 2007.333 

ØLD (TfS 2007.754), hvor en søn havde fået overdraget et gods fra sin far med succession. Herefter 

foretog sønnen større istandsættelser og ønskede fradrag for omkostninger som vedligeholdelse, 

hvilket blev nægtet med samme begrundelse. Hermed undergives retsvirkningerne af successionen i 

KSL § 33 C en streng ordlydsfortolkning. Derfor er det en ide, at overdrageren i stedet vælger at 

foretage vedligeholdelsen og derved opnår fuldt fradrag. Herefter kan successionen finde sted, og 

under forudsætning af ejendommens værdi ikke er forøget, vil overdragelsesprisen ikke stige til 

ugunst for næste generation.   

 

Derimod tillades det i SKM 2003.346 LSR (TfS 2003.676), at en erhverver kan foretage et nedriv-

ningsfradrag. Betingelsen for at foretage et nedrivningsfradrag er iflg. AL § 22, at den skattepligtige 

i mindst 5 år forud har ejet ejendommen og anvendt den til afskrivningsberettigede formål. Hvis en 

ejendom er erhvervet med succession, kan en erhverver derfor i året efter foretage et nedrivnings-

fradrag, selvom dennes faktiske ejertid er under 5 år. Dette skyldes, at nedrivningsfradrag er en af-

skrivning, som kan rummes inden for ordlyden af KSL § 33 C. Nedrivningsfradraget er knyttet til 

de afskrivninger, som der indtrædes i, mens vedligeholdelsesfradrag er hjemlet i SL, hvortil ordly-

den af KSL § 33 C ikke kan udstrækkes til.  

 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

29 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Hvorvidt det er muligt, at genanbringe en ejendomsavance i en ejendom erhvervet med succession 

fremgår af SKM 2003.512.LR (TfS 2003.993). Det bindende svar vedrørte en situation, hvor en 

ejendomsavance fra et salg i 2003 skulle genanbringes i en ejendom købt i 2002 med succession. 

Genanbringelse kan iflg. EBL § 6 A stk. 2 ske, hvis skatteyderen i forrige indkomstår, samme ind-

komstår eller i det efterfølgende indkomstår erhverver en ejendom at genanbringe i, hvilket var op-

fyldt i nærværende tilfælde. I den forbindelse blev det fastlagt, at der kunne ske en genanbringelse, 

fordi erhververen skulle bedømmes ud fra eget retserhvervelsestidspunkt og ikke overdragerens. 

Det beløb, som der skal genanbringes i, er den ved successionen fra sælger overtagne anskaffelses-

sum. Genanbringelse skal foretages i ejendommen som helhed (dog ikke boligdelen) men hvis der 

er forskellige anskaffelsessummer, skal der ske en forholdsmæssig fordeling. Ved Forårspakke 2.0 

skete der en skærpelse af kravene til genanbringelse, idet muligheden for at genanbringe i en udlejet 

landbrugsejendom blev ophævet.
71

 Hermed er det fortsat muligt at succedere i udlejede landbrugs-

ejendomme, men der kan ikke foretages genanbringelse. Hvis udlejningen ophører inden for frister-

ne i EBL § 6 A stk. 2, anses ejendommen ikke for udlejet, og reglerne om genanbringelse kan her-

med finde anvendelse.  

 

Hvis en erhverver i indkomstårene forud for successionen har haft underskud, kan disse ikke mod-

regnes i fortjeneste ved salg af den virksomhed, der er erhvervet med succession iflg. KSL § 33 C 

stk. 4. Dette betyder, at successionen skal være reel, og en forgældet søn kan ikke succedere i sin 

fars virksomhed og fratrække sine underskud i de skattepligtige avancer, som opstår ved et hurtigt 

videresalg til tredjemand. Underskud, som sønnen har ved driften af virksomheden i sin ejertid, er 

der ikke restriktioner på.  

 

Opsparet overskud blev ikke inkluderet som successionsobjekt ved indførelsen af familiesuccession 

i 1988, uden nogen nærmere begrundelse herfor.
72

 I 2000 blev det dog muligt at succedere i VSO 

og KAO
73

 samt beregne en passivpost, jf. KSL § 33 D stk. 4-5.
74

 Betingelsen for at succedere i op-

sparet overskud er, at overdragelsen finder sted dagen efter indkomstårets udløb. Det er kun muligt 

at overtage konto for opsparet overskud svarende til den andel, som erhverves med succession. 

Overtages en virksomhed ud af flere, må denne virksomhed adskilles fra de øvrige virksomheder. 

Hertil skal der foretages en beregning, ud fra forholdet mellem kapitalafkastgrundlaget for den virk-
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somhed som overdrages i forhold til det samlede kapitalafkastgrundlag. Samtidig skal erhververen 

opfylde kravene i VSL afsnit 1. I de tilfælde, hvor succession udelukkes i ejendommen pga. udlej-

ningsmomentet, burde der ikke være hindringer for succession i de øvrige aktiver, VSO og KAO.
75

  

 

Hvis en erhverver har drevet en virksomhed tidligere, kan der være opsparede overskud fra denne 

virksomhed. Derfor er det relevant at have retningslinjer for, hvilke overskud der skal hæves først, 

hvorvidt det er egne opsparede eller de overskud, der er erhvervet med succession. Videncentret for 

Landbrug har forespurgt skatteministeriet om dette, hvorefter problemstillingen er skrevet ind i LV 

2011-1 afsnit E.G.2.15.1.11.
76

 Erhververen har frit valg mellem hvilke af overskuddene, der hæves 

først, men inden for den gruppe af overskud, som hæves, skal det ældste hæves først. Hvorfor dette 

er vigtigt, skyldes reglen i VSL § 10 stk. 3, der omhandler udbetalingen af a conto virksomheds-

skatten på det opsparede overskud. Det er kun muligt at få udbetalt skatten af egne opsparede over-

skud, og ikke af de der succederes i, disse må modregnes i slutskatten hos erhververen eller dennes 

ægtefælle. Hvis beløbet ikke kan rummes, kan det fremføres til de følgende år. Bestemmelsen skal 

hermed hindre, at der udbetales beløb, som er indbetalt af overdrager.  

 

Eks. opsparet overskud succession, tabel 2
77

  

En søn har pr. 1/1 2010 succederet i sin fars opsparingskonti vedr. perioden 2001-2008. Sønnen har 

drevet en virksomhed i perioden 2000-2010. Hvis der herefter konstateres et underskud på 500.000 

kr., og det altid er de ældste opsparinger, som skal hæves først, vil det betyde, at sønnen vil være 

tvunget til at hæve 200.000 kr. (2001-2006) af faderens opsparede overskud samtidig med 300.000 

kr. (2000-2006) af egne overskud. Det vil kun være muligt at få udbetalt 90.000 kr., mens de 58.000 

kr. fra faderens opsparing ikke kan udbetales pga. VSL § 10 stk. 4. Ved anvendelse af sønnens egne 

opsparinger er det derimod muligt at få udbetalt de 140.000 kr. 
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Tabel  2 

 

A conto Skat-

teprocent 

Sønnens egne 

opsparinger 

A conto skat af 

sønnens egne 

opsparinger 

Opsparingskonti fra 

faderen hvor der er suc-

cederet i 

A conto skat af de  

opsparinger der er 

succederet i 

År 

2000 32 100.000 32.000 0  

2001-

2004 

30 100.000 30.000 100.000 30.000 

2005-

2006 

28 100.000 28.000 100.000 28.000 

2007- 25 200.000 50.000 100.000 25.000 

I alt   500.000 140.000 300.000 83.000 

 

Iflg. KSL § 33 C stk. 6 kan der ligeledes ske en succession i KAO.
78

 Ved overtagelse af KAO over-

tager erhververen indestående på konjunkturudligningskontoen. Erhvervelsen skal ligeledes ske ved 

indkomstårets begyndelse, og erhververen skal selv opfylde betingelserne i afsnit 2 i VSL. Det 

fremgår af VSL § 22 B stk. 6, at der ikke kan udbetales a conto virksomhedsskat til en senere er-

hverver, men der må hermed menes konjunkturudligningsskat, hvorfor ordlyden burde præciseres. 

Samtidig indtræder erhververen i overdragerens henlæggelsestidspunkt således, at der skal ske en 

beskatning af beløbene senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.  

 

Det er ikke muligt at succedere i overdragerens indskud på etableringskonto. Det er imidlertid mu-

ligt for erhververen at anvende egne etableringskontomidler til forlods afskrivning ved succession 

iflg. SKM 2005.17 LR (TfS 2005.133). Erhververens etableringstidspunkt er dennes retserhvervel-

sestidspunkt og ikke den tidligere ejers anskaffelsestidspunkt. I det bindende svar omtales ikke, 

hvilken anskaffelsessum aktivet dermed skal indgå med. Hvis der f.eks. er overtaget en afskriv-

ningsberettiget bygning med et afskrivningsgrundlag på 1 mio., og sælger har afskrevet 600.000 kr., 

må det formodes, at der maks. kan hæves. 400.000 kr. fra etableringskontoen, altså den nedskrevne 

værdi. Er der ikke noget afskrivningsgrundlag, kan etableringskontomidlerne i stedet anvendes til 

sædvanlige driftsudgifter jf. ETBL § 7 litra g-j f.eks. personaleudgifter og leje af erhvervslokaler. 
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Særregler vedr. landbrug 

Ved succession i mælkekvoter indtræder køberen i sælgers skatteforhold. Successionens virkning 

for erhverver afhænger af, hvornår overdrager har anskaffet/tildelt kvoten, se tabel 3. 

Tabel 3.
 79

 Salg inden eller sammen med ejendommen Salg efter salg af ejendommen 

Salgssum Anskaffelsessum Salgssummen Anskaffelsessummen 

Kvoter anskaffet forud 

for 19/5 1993 

(mælkekvoter) 

Salgssummen ned-

sætter anskaffelses-

summen ved be-

regning af ejen-

domsavancen 

Anskaffelsessummen 

vedr. kvoten medregnes 

i ejendommens anskaf-

felsessum. Hvis 1993-

vurderingen anvendes 

vil kvoten være indreg-

net i denne.  

Salgssummen er 

skattefri, tab kan 

ikke fradrages.  

Kvotens anskaffelsessum 

medregnes til ejendom-

mens anskaffelsessum. 

Hvis 1993-vurderingen 

anvendes, vil kvoten 

være indregnet i denne.  

Kvoter anskaffet i perio-

den 19/5 1993-31/12 

2004 (mælkekvoter) 

Salgssummen ned-

sætter anskaffelses-

summen ved be-

regning af ejen-

domsavancen. 

Købspriser herunder 

den del af en ejendoms 

anskaffelsessum, der 

vedrører kvoten, med-

regnes til anskaffelses-

summen ved beregnin-

gen af ejendomsavan-

cen. 

Salgssummen 

fragår på saldo-

en AL§ 40 C 

ved salget af 

kvoten 

Anskaffelsessummerne 

for de solgte kvoter over-

føres til saldoen AL§ 40 

C. Overførslen til saldo-

en sker først, når kvoten 

sælges.  

Kvoter anskaffet 1/1 

2005 eller senere 

(kvoter, EU betalingsret-

tigheder og sukkerroer 

leveringsrettigheder) 

Salgssummen fra-

går saldoen AL§ 40 

C ved salget af 

kvoten  

Anskaffelsessummen 

placeres på saldoen 

AL§ 40 C på tidspunk-

tet for købet af kvoten 

Salgssummen 

fragår saldoen  

AL§ 40 C ved 

salget af kvoten.  

Anskaffelsessummen 

placeres på saldoen AL§ 

40 C på tidspunktet for 

købet af kvoten.  

 

Efter 1/1 2005 indgår kvoter og rettigheder på saldoen efter AL § 40 C. På saldoen indgår tildelte 

EU betalingsrettigheder fra 2005 med en anskaffelsessum på 0 samt senere købte og solgte kvoter. 

Hvis saldoen bliver negativ, indtægtsføres et beløb, indtil saldoen igen er på 0. Det er mest lønsomt 

at succedere i denne saldo især, hvis EU støtteordningen senere ophæves, og der hermed undgås 

senere beskatning. Hvis erhververen senere sælger ejendommen med tab, er det muligt at modregne 

de indtægtsførte beløb i den negative ejendomsavance samtidig med, at der opnås et fradrag i skat-

teberegningen for det pågældende år svarende til 25% af det indtægtsførte beløb, jf. AL § 40 C stk. 

8. Dette beløb fradrages i slutskatten, men kan det ikke rummes i denne, kan beløbet ikke udbetales 

kontant, hvis beløbet har oprindelse fra overdrageren, jf. AL § 40 stk. 10. Reglerne svarer til VSO § 

10 stk. 4 og forhindrer, at en erhverver får udbetalt beløb, som en tidligere ejer har indbetalt.  

 

Særregler for ægtefæller 

Erhvervende ægtefælle indtræder iflg. KSL § 26 A stk. 2 i skattemæssige afskrivninger samt i be-

skatning af fortjeneste og fradrag for tab ved afståelse, som om aktiverne var anskaffet af denne, til 

samme beløb og tidspunkt som overdragerende ægtefælle havde erhvervet dem til. Endvidere frem-

går det implicit af bestemmelsen, at ægtefællen indtræder i hensigten, hvilket underbygges af LV 
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 Skatteorientering 2006 Videncentret for Landbrug  side 38 egen tilvirkning (Bilag 8C) 
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2011-1 afsnit E.1.7.1. Set ud fra en streng ordlydsfortolkning indtræder ægtefællen kun i kapitalge-

vinster og afskrivninger og dermed ikke i den anden ægtefælles ejertid i relation til vedligeholdel-

sesfradrag. Der findes ikke kendelser på området, der kan afklare problemstillingen nærmere. Ægte-

fæller må ligesom øvrige successionsberettigede kunne foretage nedrivningsfradrag, ligesom det er 

muligt at genanbringe en ejendomsavance. I bestemmelsen omtales ikke, at ægtefæller indtræder i 

nedskrivninger. Nedskrivninger med hensyn husdyrbesætning har derfor ikke hjemmel i loven om 

ægtefællesuccession, men må antages at ske ud fra principperne fastlagt i TfS 1990.322.  

 

Hvis successionen finder sted efter KSL § 26 B, dvs. aktiver som ikke har relation til en erhvervs-

virksomhed, indebærer successionen, at ægtefællen indtræder i anskaffelsessum, tid og formål. De 

to ægtefælle successionsregler er derfor ikke formuleret enslydende, men retsvirkningerne af suc-

cessionen må anses for at være homogene.  

 

I 2004 blev det muligt for en ægtefælle at succedere i VSO og KAO, som henholdsvis havde eksi-

steret siden 1986 og 1992.
80

 Tidligere var der ikke hjemmel hertil, med mindre det kun var driften, 

som blev overdraget, hvilket fremgår af SKM 2001.290.LR (TfS 2001.638). Da det i det bindende 

svar både var driften og virksomheden, som blev overdraget, kunne VSO ikke overføres til ægtefæl-

len, fordi ordningen blev anset for ophørt, jf. VSL § 15. Ændringen blev indført for ikke at skabe 

likviditetsproblemer for overdrageren, og for at sidestille ægtefællen med andre successionsberetti-

gede som f.eks. børn og medarbejdere, som havde haft mulighed for at succedere siden 2000. Iflg. 

KSL § 26 A stk. 4 kan ægtefællen indtræde i overdragerens konto for opsparet overskud, indskuds-

konto og mellemregningskonto, hvis overdragelsen sker dagen efter indkomstårets udløb. Hvis der 

kun sker ejerskifte, skal virksomhedsindkomsten stadig medregnes hos den ægtefælle, som driver 

virksomheden. I SKM 2010.170 SR (TfS 2010.426) kunne en ægtefælle ikke succedere i VSO, for-

di ægtefællen ikke opfyldte betingelsen om at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, da manden 

fortsatte driften og medregnede virksomhedsindkomst efter KSL § 25 A stk. 1. Ægtefællen kan se-

nere få udbetalt a conto skatten, som er indbetalt af overdrageren, fordi ægtefællen ikke er undtaget 

herfor, da VSO § 10 stk. 4 alene henviser til personer omfattet af KSL § 33 C.  

 

Overtager ægtefællen KAO jf. KSL § 26 A stk. 7, henvises der til, at dette skal ske efter reglerne i 

KSL § 33 C stk. 6. Ud fra ordlyden vil dette betyde, at ægtefællen i disse situationer omfattes af 

familiereglerne og hermed ikke kan få udbetalt a conto skatten jf. VSL § 22 B stk. 6. Det virker ikke 
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logisk, at ægtefællen således ikke har samme muligheder m.h.t. de to ordninger, og endvidere ville 

det være en skærpelse i forhold til de almindelige regler om sambeskatning af ægtefæller. Af be-

mærkningerne til lov nr. 458 af 6/6 2004 fremgår imidlertid, at reglerne for de to ordninger er paral-

lelle, hvorfor ægtefællen i begge ordninger kan få udbetalt a conto skatten. Henvisningen til KSL § 

33 C stk. 6 må derfor udelukkende relateres til opgørelsesmetoden, hvis ægtefællen kun overtager 

en forholdsmæssig andel.   

 

Ægtefæller har særregler m.h.t. overførsel af uudnyttede bundfradrag, personfradrag og underskud i 

PSL § 10, 13. Endvidere er der særregler for underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, 

jf. VSL § 13.  

 

Hvis ægtefæller succederer i saldoen jf. AL § 40 C, er der ikke nogen begrænsning i at få udbetalt 

den af overdrager indbetalte a conto skat.  

 

Derudover har ægtefæller f.o.m. 1/1 2009 haft mulighed for at overdrage etableringskonto og 

iværksætterkonto iflg. KSL § 26 A stk. 8 for at ensarte reglerne til dødsbosuccession.
81

 En ægtefæl-

le kan herved overdrage egne opsparinger til ægtefællen, som kan benytte midlerne i sin virksom-

hed. Der stilles ikke krav om nogen begrundelse for overdragelsen.
82

 Ægtefællen må ligeledes kun-

ne anvende egne midler på en igangværende virksomhed, som overdrages fra den anden ægtefælle.   

2.6 Delkonklusion succession i levende live 

Ægtefællesuccession jf. KSL § 26 A stk. 2, har været muligt siden 1/1 1970, mens familiesuccessi-

on jf. KSL § 33 C først blev indført med virkning f.o.m. 1/1 1989. Siden er personkredsen udvidet 

med medarbejdere, tidligere nære medarbejdere, samlevere og tidligere ejere. Personer omfattet af 

KSL § 33 C, kan succedere i gevinster vedr. en erhvervsvirksomhed eller en ideel andel heraf. End-

videre er det ikke muligt at succedere delvist i aktiverne. For fast ejendom kan der kun succederes i 

udlejningsvirksomhed omfattet af VUL § 33 stk. 1 og 7. Derudover kan der ikke succederes i af-

skrivningerne, uden der samtidig succederes i ejendomsavancen. Ydermere kan der succederes i 

hele ejendomsavancen, hvis den erhvervsmæssige andel er over 50%, ellers kan der kun succederes 

i den erhvervsmæssige andel.  
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Successionsobjekterne er aktiver, hvorpå der konstateres en fortjeneste. Endvidere kan der succede-

res i fordringer og gevinst på gæld i fremmed valuta. Derudover kan der succederes i specielle 

landbrugsaktiver som mælkekvoter og rettigheder.  

Det er kun børn, børnebørn, adoptiv, stedbørn og samlevere, som er omfattet af BAL § 22 stk. 1, der 

kan anvende 1982 cirk. Søskende, søskendes børn og børnebørn må i stedet anvende LV 2011-1 

afsnit S.F 2.3.2 eller principperne i Vognmandskendelsen. Medarbejdere kan handle ud fra handels-

prisen eller Vognmandskendelsen. Det er kun personer omfattet af BAL § 22 stk. 1, som skal betale 

gaveafgift, andre skal betale indkomstskat. Alle personerne i KSL § 33 C kan beregne en passivpost 

ligeledes i de tilfælde, hvor der handles ud fra principperne i Vognmandskendelsen. 

Succession iflg. KSL § 33 C, indebærer ikke en indtræden i den skattemæssige stilling generelt, og 

dermed heller ikke i ejertiden. Dog kan der foretages nedrivningsfradrag og genanbringelse af ejen-

domsavance. Der kan ske succession i opsparet overskud, konjunkturudligningskontoen og beta-

lingsrettigheder efter AL § 40 C, men det er ikke muligt at få udbetalt a conto skat indbetalt af 

overdrageren i nogle af ordningerne. Erhververen kan ikke overtage overdragers midler fra etable-

ringskontoloven, men i stedet kan erhververen anvende egne midler på de aktiver, som er erhvervet 

med succession.  

Ægtefællesuccessionen er en tvungen succession, som kan finde sted, selvom der er konstateret et 

tab. Der kan succederes i erhvervsaktiver, andre aktiver samt passiver. Det er ikke et krav at over-

dragelsen vedr. en erhvervsvirksomhed, men aktiverne skal anvendes erhvervsmæssigt efterfølgen-

de. Der foretages ingen værdiansættelse, da overførslen er en formuedisposition uden skattemæssi-

ge konsekvenser. Ægtefællen indtræder ligeledes ikke i den skattemæssige stilling generelt. Der kan 

ske en indtræden i VSO, hvis både driften og ejerskabet overgår til ægtefællen. Ægtefællen kan få 

udbetalt a conto skat vedr. VSO, KAO og AL § 40 C. Ægtefæller har endvidere specifikke regler 

om underskud i PSL § 13 og VSL § 13. Ydermere kan ægtefæller overdrage etableringskonto og 

iværksætterkonto.  

Der, hvor der eksisterer forskelle, er især mellem ægtefællen og personer omfattet af KSL § 33 C 

grundet lovenes formål. Ægtefællesuccession har som intention at overførsler mellem ægtefæller 

ikke skal udløse skattemæssige konsekvenser pga. sambeskatningen. KSL § 33 C har til formål at 

fremme generationsskiftet af virksomheder. For en nærmere sammenligning af succession i levende 

live se bilag 3.  
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3.0 Hvad er gældende ret og praksis ved dødsbo succession?  
 

Denne analyse af gældende ret og praksis inden for succession ved død er opbygget i samme krono-

logi som i levende live. For at klarlægge hvem der kan succedere i forbindelse med skiftet bo, er det 

først og fremmest relevant at anskueliggøre nogle arveretlige forhold.  

 

Hvis afdøde ikke har oprettet testamente, er de legale arvinger børn og efterlevende ægtefælle, der 

findes i den første arveklasse, jf. AVL § 1.
83

 Arven efter afdøde er halvdelen af fællesejet, mens den 

anden halvdel er efterlevende ægtefælles boslod. Af afdødes halvdel vil 1/2 tilfalde efterlevende 

ægtefælle jf. AVL § 9, mens den resterende halvdel skal deles ligeligt mellem livsarvinger, hvilket 

fremgår af nedenstående fig. 2.
84

 Hvis der ikke er nogen livsarvinger, tilfalder det hele ægtefællen. 

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, tilfalder arven afdødes forældre og deres livsarvinger, 

som kan være afdødes søskende eller disses børn, jf. AVL § 2. Når der ikke er arvinger i denne 

klasse, tilfalder arven bedsteforældre og deres børn, jf. AVL § 3.  

 

Hvis arvelader ikke er tilfreds med den oprindelige arvefordeling, kan der oprettes et testamente, 

hvor afdødes del af fællesboet fordeles anderledes end udgangspunktet. Livsarvinger og ægtefællen 

kan ikke fratages deres tvangsarv på 1/4, jf. AVL § 5 og 10. Dette betyder, at tvangsarven vil være 

1/4 af afdødes halvdel eller 2/16 i alt af hele boet til deling mellem de to børn og ægtefællen se fig. 

3.
85

 Den øvrige del kaldet friarven på 6/16, kan arvelader frit bestemme over, og i testamentet kan 
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 Børnebørn kan træde i stedet for deres forældre, hvis forældrene er døde, eller der er givet afkald til fordel for børne-

ne.  
84

 Egen tilvirkning 
85

 Egen tilvirkning 

Ægtefællens 
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8/16
Arvingers 
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Ægtefælles 
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Figur 2 Legal arv
eksempel uden testamente med fælleseje, skiftet bo, 

efterlevende ægtefælle og 2 børn 
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indsættes en medarbejder, søster eller tredjemand. Samtidig kan friarven testamenteres til ægtefæl-

len eller børnene.
86

 

 

 

Udvidet samlever testamente 

Det kan bestemmes mellem samlevende, at de skal arve hinanden som var de ægtefæller, jf. AVL § 

87-89. 

3.1 Personkredsen der kan succedere ved død (skiftet bo) 
 

Personkredsen er:  

 Personer som kan succedere udover deres andel i boet 

 Personer som succederer i forhold til deres andel i boet  

 Personer som kan succedere uden at være arvinger eller legatarer 

 

Personer som kan succedere udover deres andel i boet 

Efterlevende ægtefælle  

I 1966 blev der fremsat forslag om at indføre KSL, hvor skatte- og indkomståret var sammenfal-

dende.
87

 Indførelsen skulle hindre diskontinuiteten hvormed skattepligten bortfaldt ved dødsfaldet, 

og arvingerne fik udlagt aktiverne til den opskrevne værdi. Dette betød, at de avancer, som afdøde 

havde haft indtil dødsfaldet, ikke blev beskattet. De nye regler medførte, at fremover ville enten 

arvingerne eller boet blive skattepligtig. Reglerne blev lempet over for den efterlevende ægtefælle, 

fordi det ikke blev karakteriseret som en egentlig overdragelse, da ægtefællerne i forvejen havde 
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 Se Bilag 4 for nærmere om mulige arveretlige fordelinger.  
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 Jane K. Bille ” Skattemæssig succession” side 49 

Ægtefællens 

boslod 8/16

Tvangsarv 

2/16

Friarv  6/16
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Eksempel skiftet bo, efterlevende ægtefælle og 2 børn
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formuefællesskab.
88

 Derfor fik den efterlevende ægtefælle mulighed for at indtræde i de oprindelige 

værdier iflg. KSL § 33 i 1969, svarende til reglerne om hensidden i uskiftet bo.
89

 I 1996 blev reg-

lerne om succession ved dødsfald flyttet til DBSL, hvorefter ægtefællens successionsmulighed ud-

over arvelodden blev videreført i DBSL § 37 stk. 1.
90

 

Nuværende definition 

Definitionen er som ved levende live, jf. KSL § 4.  

 

Familie  

Ægtefælle successionsreglerne blev inden vedtagelsen udsat for kritik, fordi reglerne ikke tilgodeså 

generationsskiftet.
91

 Dette førte til, at muligheden for at indtræde i afdødes stilling blev udstrakt til 

at omfatte legatarer og arvinger, hvor efter disse sammen med ægtefællen blev indført i KSL § 33 i 

1969.
92

 Endvidere blev det muligt at gennemføre succession i de tilfælde, hvor det udlagte oversteg 

arvingens og legatarens arvelod.
93

  

Nuværende definition  

Ved lov nr. 1119 af 21/12 1994 blev det præciseret, at det kun var børn, børnebørn, søskende, sø-

skendes børn eller søskendes børnebørn samt adoptiv/stedbørn, der kunne succedere udover deres 

arvelod for at harmonisere reglerne til levende live.
94

 Disse personer blev videreført som successi-

onsberettigede i DBSL § 37 stk. 1 i 1996, da reglerne blev flyttet fra KSL.
95

 Da bestemmelsen er 

harmoniseret i forhold til levende live, kan en svigersøn ligeledes succedere efter SKM 2003.79 LR 

(TfS 2003.254) samtidig med, at en svoger kan succedere, jf.SKM2010.170.SR (TfS 2010.426). 

 

Samlever 

I 2008 blev en samlever omfattet af successionskredsen i DBSL § 37 stk. 1 for at ligestille denne 

med en efterlevende ægtefælle og gøre det muligt for samleveren at opretholde den hidtidige livsfø-

relse.
 96

  

Nuværende definition  

Samlevere har siden indførelsen ved lov nr. 521 af 17/6 2008 med virkning f.o.m.1/7 2008 været 

defineret ud fra AVL § 87-89, jf. DBSL § 96 stk. 5. Hermed skal personen have levet sammen med 
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 Betænkning nr. 509 af 1968  
92

Lov nr. 118 af 29/3 1969 (L 85 af 14/11 1968) Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1970.  
93

 Jane K. Bille ” Skattemæssig succession” side 57 
94

 Lov nr. 1119 af 21/12 1994 (L 77 af 23/11 1994) Virkning for dødsfald f.o.m. 1/7 1995 
95

 Lov nr. 1221 af 27/12 1996 (L 90 af 27/11 1996)Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1997 
96

 Lov nr. 521 af 17/6 2008 (L 159-2 af 28/3 2008) Virkning for dødsfald f.o.m. 1/7 2008 

http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1996-1997_1_90&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1994-1995_1_77&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF1996-1997_1_90&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=LFF2007-2008_2_159&crumb-action=append&crumb-label=&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3D


Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

39 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

afdøde i et ægteskabslignende forhold to år før dødsfaldet, men samlivet er ikke ophørt, hvis den 

ene er flyttet i ældrebolig eller anden institution. Kravet om 2 års samliv skal ikke opfyldes, hvis 

parterne har, venter eller har haft fælles barn sammen. Der skal oprettes et testamente, men testa-

mentet behøver ikke være et udvidet samlever testamente, blot kriterierne for at arve på grundlag af 

et sådan testamente er opfyldt.  

 

Nær medarbejder og tidligere nær medarbejder  

I 2008 blev det indført, at medarbejdere kunne succedere som arvinger eller legatarer udover deres 

andel i boet i DBSL § 37 stk. 1.
97

 Siden indkomståret 2010 har en tidligere nær medarbejder haft 

mulighed for at succedere udover andelen i boet.
98

  

Nuværende definition  

Definitionen følger KSL § 33 C stk. 12.  

 

Tidligere ejer 

Samtidig blev der i 2008 indført mulighed for tilbagesalg til tidligere ejer, når denne var arving eller 

legatar i DBSL§ 37 stk. 1.
99

  

Nuværende definition  

Definitionen følger KSL § 33 C stk. 13. 

 

Eks. succession ud over andelen i boet (uden hensynstagen til passivpost)  

Et dødsbo har værdier på 6 mio. fordelt på:  

Aktiv værdi 3 mio.  

Værdipapirer 2 mio. 

Kontanter 1 mio. 

Hvis der er efterladt 3 børn, som skal arve lige meget, skal de have 2 mio. hver. 

Det er muligt for den ene arving at succedere i aktivet til 3 mio., mod at der indbetales 1 mio. til 

deling mellem de andre arvinger.  

 

Personer som succederer i forhold til deres andel af boet 

Ved lov nr. 1221 af 27/12 1996 blev det muligt for andre arvinger eller legatarer at succedere iflg. 

DBSL § 37 stk. 1, 3 pkt. dog kun i henhold til deres andel af boet.
100

 Den resterende andel kan kø-
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bes ved salg fra dødsboet jf. DBSL § 27, hvormed der opstår en delvis succession. For at vurdere 

om der er modtaget en større andel end arvelodden, skal der tages hensyn til passivposten i bereg-

ningen, jf. DBSL § 37 stk. 2. Hermed kan passivposten anses for overtaget gæld, således at nettobe-

løbet svarer til det testamentebestemte arvelod.
101

 

Nuværende definition 

Arvelader kan bestemme, hvem der skal indsættes som arving eller legatar.  

 

Eks. succession begrænset til arvelodden  

En kusine arver i henhold til testamente 1/4. 

Aktiver i boet  

Fast ejendom værdi  1 mio. (avance herpå 500.000) = Passivpost på 30%= 150.000 

Kontanter   1 mio.  

I alt   2 mio. (arvelod 500.000) 

Hvis kusinen ønskede at erhverve hele ejendommen, ville hun få udlagt 1 mio. -150.000 =850.000. 

Da der kun kan ske succession i forhold til arvelodden, kan der kun arves 500.000/850.000 = 

58,8235% eller 588.235 kr. Fradrages passivposten svarer det til, at der er modtaget en andel på 

500.000 kr.
102

 Den resterende andel vil kunne købes af boet som almindeligt salg, efter at beskat-

ningen er sket i boet.  

 

Personer som kan succedere uden at være arvinger eller legatarer 

Medarbejdere og tidligere ejere 

Ved indførelsen af lov nr. 532 af 17/6 2008 fik medarbejdere og tidligere ejere, som ikke var arvin-

ger eller legatarer mulighed for at succedere iflg. DBSL § 27 stk. 3.
103

 Baggrunden herfor var, at en 

medarbejder eller den tidligere ejer skulle have muligheden for at succedere, uanset denne ikke var 

blevet indsat i testamentet grundet f.eks. arbejdsgiverens eller familiemedlemmets pludselige død. 

Medarbejdere og tidligere ejere kan dermed succedere som arvinger eller uden at være arvinger. 

Situationen kunne opstå, hvor medarbejderen inden arbejdsgiverens død havde erhvervet en halv-

part, og herefter ønsker at købe den anden halvpart fra dødsboet med succession. Tilbagesalg til 

tidligere ejer kunne forekomme i en situation, hvor overdragelsen er sket til en søn i levende live, 

som herefter dør, hvorefter det kan være aktuelt for forældrene at købe virksomheden tilbage fra 

dødsboet med succession.   

                                                                                                                                                                  
100

 Lov nr. 1221 af 27/12 1996 (L 90 af 27/11 1996)Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1997  
101

 Nærmere om passivpost under afsnittet om værdiansættelse afsnit 3.4 
102

 Passivposten: 150.000*58,8235%=88.235 
103

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 ((L 167-2 af 28/3 2008) Virkning for overdragelser f.o.m. 1/1 2009 
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Nuværende definition  

Definitionen følger KSL § 33 C stk. 12 og 13. 

 

Opsummering over personkredsen der kan succedere ved død, tabel 4. 

Tabel 4.
104

 Legal arving (suc-

cession) 

Testamentsarving 

(succession) 

Succession uden at 

være arving 

Succession 

udover andelen 

Efterlevende ægtefælle 
Ja 

Ja Ikke aktuelt Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt  

Børn Ja Ja Ikke aktuelt Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt 

Børnebørn Ja hvis forældre er 

døde eller har givet 

arveafkald 

Ja Ikke aktuelt Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt   

Samlever Nej Ja Ikke aktuelt Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt 

Søskende Ja hvis ingen arvin-

ger i 1. arveklasse.  

Ja Ikke aktuelt Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt   

Søskendes børn og børne-

børn 

Ja hvis arvinger i 

forudgående  arve-

klasser er døde 

Ja Ikke aktuelt Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt 

Medarbejder 
Nej 

Ja Ja DBSL § 27 stk. 3 Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt   

Tidligere ejer Afhænger af perso-

nen 

Ja Ja DBSL § 27 stk. 3 Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1.pkt 

Andre  Nej Ja Ikke aktuelt Nej DBSL § 37 

stk.1, 3. pkt. 

 

Personerne som kan succedere udover andelen, samt personer som kun kan succedere i henhold til 

andelen er alle omfattet af samme successionsregler, hvorfor de i den følgende vil blive behandlet 

samlet.
105

 For at muliggøre sammenligningen til levende live er efterlevende ægtefælles regler 

fremhævet. Endvidere vil medarbejdere og tidligere ejere, som ikke er arvinger og legatarer blive 

behandlet særskilt.
106

 

 

 

 

                                                 
104

 Egen tilvirkning 
105

 Fremover kaldes disse personer omfattet af DBSL § 37 
106

 Fremover kaldes disse personer omfattet af DBSL § 27 stk. 3 
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3.2 Betingelserne for succession ved død   
 

Generelle betingelser personer omfattet af DBSL § 37  

Der eksisterer nogle hovedbetingelser, som skal være opfyldt i forbindelse med succession i et 

dødsbo, jf. DBSL § 36.
107

 Et gældende krav for samtlige personer, der kan succedere, er, at der skal 

være tale om fysiske personer, jf. DBSL 36.
108

 Derudover kan succession kun ske i forbindelse med 

udlodning jf. DBSL § 96 stk. 1, hvormed forstås alle afståelser fra boet til arveladers efterlevende 

ægtefælle, arvinger og legatarer. Personer som ikke er legale arvinger skal indføres i testamente.
109

  

 

Der kan kun ske succession i skattepligtige boer, hvor boets aktiver og nettoformue efter handels-

værdien på skæringsdagen i boopgørelsen overstiger et grundbeløb på kr. 2.595.100 (2010-niveau), 

iflg. DBSL § 6. I de skattefritagne boer kan der ske en form for succession i forbindelse med den 

obligatoriske ophørsbeskatning af opsparet overskud og konjunkturudligningskontoen, hvor en ud-

lodningsmodtager eller efterlevende ægtefælle kan overtage disse konti iflg. DBSL § 10 stk. 4 og 11 

stk. 4. Endvidere er det kun muligt at succedere, hvis der foreligger en gevinst set ud fra værdien af 

aktivet i boopgørelsen og anskaffelsessummen. Samtidig er det et krav, at erhververen er skatteplig-

tig til Danmark, eller at aktiverne efter udlodningen kan beskattes i Danmark, jf. DBSL § 38.  

 

Selvom betingelserne for succession er opfyldt kan dødsboet vælge iflg. DBSL § 28 stk. 3 at lade 

sig beskatte helt eller delvist som ved et salg jf. DBSL § 27 for at udnytte afdødes tab og fradrag, 

nærmere herom ved skatteberegning for boet afsnit 3.5. Der skal ske en tilkendegivelse fra boet om, 

at aktivet beskattes i boet, ellers er successionen udgangspunktet, hvis betingelserne er opfyldt.
110

 

Muligheden for delvis succession blev indført i DBSL § 28 stk. 3 i 1996 ved vedtagelsen af DBSL, 

da der ikke fandtes nogen grund til at opretholde et forbud.
111

 Der kan argumenteres for, at denne 

mulighed allerede var gældende set ud fra LSRM 1982.131, hvor en arving fik udlagt 1/5 af et ak-

tiv, mod at resten blev beskattet i boet. Derfor var indførelsen i DBSL § 28 stk. 3 i 1996 måske i 

højere grad en kodificering af praksis.  

 

                                                 
107

 Overordnet har betingelserne ikke ændret sig siden indførelsen i 1969. 
108

 Lov nr. 431 af 26/6 1998 (L 100-2 af 2/6 1998) Virkning på boer f.o.m. 1/1 1999 
109

 Børnebørn kan være arvinger uden testamente, hvis forældre har givet arveafkald eller er bortgået ved død. Samtidig 

kan søskende være arvinger uden testamente, hvis der ikke er livsarvinger i første arveklasse.  
110

 Jane K. Bille Skattemæssige succession side 297.  
111

 Lov nr. 1221 af 27/12 1996 (L 90 af 27/11 1996)Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1997 
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Særlige betingelser fast ejendom 

I DBSL § 29 er opstillet særlige tilfælde, hvor der ikke kan ske udlodning med succession ang. fast 

ejendom. Samtidig er der i DBSL § 28 og 36 opstillet krav ang. afskrivningerne og ejendomsavan-

cen vedr. fast ejendom. Disse regler er harmoniseret i henhold til levende live.  

Betingelserne er hermed:  

 Succession i afskrivningerne AL kap. 3 forudsætter succession i ejendomsavancen, 

jf. DBSL § 28 stk. 1 

 Der kan succederes i ejendomsavancen, uden at der succederes i afskrivningerne, 

men erhververen skal senere nedsætte anskaffelsessummen med det beløb jf. EBL § 

5 stk. 4 nr. 1-5, som dødsboet skulle have nedsat anskaffelsessummen med ved ud-

lodningstidspunktet, jf. DBSL § 36 stk. 4. 

 Kun udlejningsejendomme omfattet af VUL § 33 stk. 4 eller 7. jf. DBSL § 29 stk. 2 

er successionsobjekter. I DBSL henvises til stk. 4, hvorimod der i levende live hen-

vises til stk. 1. Der vurderes ikke i den forbindelse at eksistere nogen forskel, da stk. 

4 omhandler, at der skal foretages en fordeling af vurderingen på stuehus og den øv-

rige del af ejendommen og henviser til stk. 1. Det havde været mest korrekt, at der 

var henvist til samme sted i VUL for at undgå tvivl.  

 Hvis der succederes i fast ejendom, er det et krav, at denne ejendom anvendes i af-

dødes eller efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Hvis den erhvervsmæssige 

andel udgør over 50%, kan der succederes i hele ejendomsavancen, ellers kun i den 

erhvervsmæssige andel, jf. DBSL § 29 stk. 2.  

 

Betingelser efterlevende ægtefælle  

Efterlevende ægtefælle er omfattet af de generelle betingelser, jf. DBSL § 36. Angående betingel-

serne for fast ejendom blev efterlevende ægtefælle ved indførelsen af DBSL delvis omfattet af 

DBSL § 29. Efterlevende ægtefælle blev dog ikke begrænset af, at overdragelsen skulle vedrøre 

aktiver knyttet til en erhvervsvirksomhed. Ægtefællen kunne derfor stadigvæk succedere i andre 

aktiver, men var omfattet af 50% reglen og begrænsningen vedr. udlejningsejendomme. I 2008 blev 

en efterlevende ægtefælle ligestillet med en ægtefælle i levende live, således at ægtefæller fremover 

kunne succedere i al fast ejendom inkl. udlejningsejendom uanset den erhvervsmæssige andel, jf. 

DBSL § 29 stk. 5.
112

 Efterlevende ægtefælle er hermed undtaget fra DSBL § 29, men fortsat omfat-

tet af kravene i DBSL § 28 stk. 1 og 36. stk. 4 ang. fast ejendom.   

                                                 
112
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Betingelser personer omfattet af DBSL § 27 stk. 3 

Denne form for succession er kendetegnet ved ikke at være en udlodning men salg med succession. 

Hermed er dette en undtagelse til, at succession kun kan finde sted ved udlodning fra et dødsbo. For 

at reglerne skal finde anvendelse, skal arvingerne være indforstået med succession til den nære 

medarbejder eller tidligere ejer. Samtidig må øvrige generelle betingelser samt betingelserne for fast 

ejendom opfyldes.  

   

3.3 Successionsobjekter  
 

For personer omfattet af DBSL § 37 var det indtil 1998 muligt at succedere i skatterelevante aktiver 

generelt, hvilket underbygges af skatteministeriets vejledning til lov nr. 431 af 26/6 1998.
113

 Dette 

blev ændret med virkning f.o.m. 1/1 1999, hvor det i DBSL § 29 stk. 1 blev indført, at der kun kun-

ne succederes i aktiver, der vedrørte en erhvervsvirksomhed eller en ideel andel for at harmonisere 

reglerne til levende live. Aktiverne, som kan udloddes med succession, er herefter de samme skatte-

relevante aktiver, som kan overdrages i levende live, jf. LV 2011-1 afsnit E.I.7. Det betyder, at det 

er muligt at succedere i fordringer, som vil udløse en kursgevinst jf. KGL. For aktivernes vedkom-

mende kan der gennemføres delvis succession som tidligere nævnt, hvormed en del af aktivet be-

skattes i boet samtidig med, at den resterende andel udloddes med succession. Der kan foretages et 

valg aktiv for aktiv om, der skal ske en succession eller ej. Sammenhørende aktiver må anses for at 

udgøre et objekt, jf. TfS 1998.461 LR (SKM).  

 

I DBSL omtales kun succession i aktiver og dermed ikke succession i passiver. I Den juridiske vej-

ledning 2011-1 afsnit C.E. 3.4.3.1 nævnes dog, at praksis tillader, at der sker en succession i acces-

soriske passiver, som f.eks. prioritetsgæld i fast ejendom. Hermed kan der succederes i den gæld, 

som vedrører det aktiv, som der succederes i, forudsat der er en gevinst.  Da gevinst på gæld i DKR 

er skattefri jf. KGL § 20, vil denne form for succession kun være relevant ved gevinst på gæld i 

fremmed valuta, som er skattepligtig, jf. KGL § 23.  Derfor kan det være essentielt at diskutere om, 

der kan succederes i gæld, der ikke er accessorisk.  

 

Ved lov nr. 724 af 25/6 2010 blev det muligt generelt at succedere i gevinst på gæld i fremmed va-

luta i levende live, og Videncentret for Landbrug har herefter fremført, at der er asymmetri mellem 

reglerne i levende live og død.
114

 Det kan imidlertid diskuteres, fordi lovgivere senest i lov nr. 532 

                                                 
113

 TFS 1999.626 
114

 Videncentret for Landbrug skatteorientering 2011 side 193 (Bilag 8C) 
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af 17/6 2008 fremlagde et ønske om, at harmonisere reglerne, hvorfor det virker uhensigtsmæssigt, 

at den nye lov fra 2010 har skabt fornyet forskellighed mellem regelsættene.
115

 Det kan hermed 

analyseres, om der i DBSL findes en hjemmel til at succedere i gæld. I DBSL § 21 nævnes, at bo-

beskatningsindkomsten følger skattelovgivningens regler for personer med mindre andet følger af 

kapitel 5. I DBSL kapital 5 nævnes ingen steder særlige undtagelser m.h.t. gæld, hvormed skatte-

lovgivningens øvrige regler for personer må finde anvendelse. Et sted, hvor der er en lex specialis, 

som regulerer dette forhold, er i KSL § 33 C stk. 1 8 pkt. Denne regel kan således ved en udvidende 

fortolkning af DBSL § 21 finde anvendelse både i dødsboer og i levende live. Denne fortolkning 

stemmer overens med lovens intentioner fra 2008 om mere ensartet beskatning af generationsskiftet 

i levende live og ved død. En betingelse er fortsat, at der konstateres en gevinst, hvilket kræver et 

valutakursfald, hvilket i de fleste situationer ikke er tilfældet, hvormed muligheden er mere teore-

tisk end praktisk. Endvidere kan det diskuteres, hvor relevant det er i praksis at overtage lån, som 

ikke knytter sig til de aktiver, der succederes i.  

 

Objekter tilhørende landbrug 

Der kan succederes i mælkekvoter og betalingsrettigheder som i levende live.   

 

Særregler efterlevende ægtefælle 

Den efterlevende ægtefælle har ikke mulighed for at succedere i andre objekter end de øvrige suc-

cessionsberettigede, bortset fra at ægtefællen ikke er omfattet af DBSL § 29.  

 

Personer omfattet af DBSL § 27 stk. 3 

Iflg. bestemmelsen skal salget efter ordlyden finde sted ud fra KSL § 33 C stk. 12 og 13. Denne 

formulering går sandsynligvis kun på den subjektive kvalifikation, som følger definitionen i levende 

live. Derfor vurderes successionsobjekterne at være analog med, hvad øvrige personer ved død kan 

succedere i. For at undgå tvivl burde lovgivere præcisere, hvilket regelsæt der skal anvendes.  

3.4 Værdiansættelse og passivpost 
 

Ved dødsbosuccession foretages værdiansættelsen for at konstatere, om der er en gevinst samt for at 

klarlægge, om der udloddes værdier, som overstiger modtagerens andel i boet, således at der skal 

                                                 
115

 Lov nr. 532 af 17/6 2008 (L 167-2 af 28/3 2008) Virkning for overdragelser f.o.m. 1/1 2009 og lov nr. 724 af 25/6 
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betales beløb til de øvrige arvinger. Samtidig danner de udlagte værdier grundlag for beregningen af 

boafgiften i den endelige boopgørelse. 

 

Hvad udgør boafgiften, og hvem skal betale denne? 

En nærmere defineret personkreds omfattet af BAL § 1 skal betale 15% i boafgift af bobeholdnin-

gen fratrukket et bundfradrag på 264.100. Den personkreds, som skal betale boafgift på 15%, og 

som samtidig kan succedere udover deres andel i boet, er børn, børnebørn, stedbørn, adoptivbørn og 

samlever. En efterlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift, jf. BAL § 3 stk. 1 litra a. Når arven 

tilfalder søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn samt medarbejdere, skal der yderligere 

svares en tillægsboafgift på 25%.
116

 En søster som arver sin bror, skal derfor først betale 15% af 

beløbet, og derefter af det resterende beløb 25% ekstra, i alt 36,25%.
117

 Alle som arver fra et døds-

bo, skal derfor betale boafgift, men størrelsen af denne kan variere afhængig af personen. Dødsboet 

kan ikke give gaver til arvingerne, derimod kan arvingerne aftale at fravige udgangspunktet om 

forholdsmæssige fordeling af boafgiften, jf. BAL § 18. Dermed kan arvingerne indbyrdes give hin-

anden ”gaver”, uden dette udløser afgift. Der kan ikke, ydes nedslag for tinglysningsafgiften i boaf-

giften.  

 

Betydningen af personer (arvinger) er omfattet af BAL § 1  

Arvinger omfattet af DBSL § 37 har mulighed for ved værdiansættelsen at anvende 1982 cirk., li-

gegyldigt om de arver i henhold til andelen eller udover andelen.
118

 Det kan imidlertid diskuteres, 

om der er et retskrav på at anvende dette cirkulære. Hvis arvingerne er enige om benyttelse af 1982 

cirk., kan myndighederne ikke ændre værdiansættelsen forudsat retningslinjerne i cirkulæret er op-

fyldt. Hvis en arving er uenig i værdiansættelsen og kræver indhentet en sagkyndig vurdering iflg. 

DSL § 93, vil boet være afskåret fra at benytte +/-15%.
119

 Dette skyldes, at der kan være konstateret 

en handelsværdi, som ligger uden for +/-15%, hvorfor værdien fastlagt efter cirkulæret ikke længere 

er retvisende. Samtidig fremgår det af TfS 1998.766 at, hvis ejendommen er videresolgt inden ind-

leveringen af boopgørelsen til en væsentlig højere værdi, kan værdien i boopgørelsen ikke accepte-

res.  Dette indebærer, at hvis der er kendskab til en handelsværdi, kan 1982 cirk. ikke finde anvende 

i forbindelse med dødsbosuccession, og der er hermed ikke et retskrav på at benytte cirkulæret.
120

   

                                                 
116

 Tidligere ejer kan være omfattet af tillægsboafgiften afhængig af personen.  
117

 100-15%=85, 85*25%=21,25, I alt 36,25% (15+21,25) 
118

 Bent Ramskov ”Værdiansættelsescirkulæret” Skattefagligt december 2010 side 19  
119

 Randi Hjort Arv og gave – er det to sider af samme sag? Skattefagligt december 2010 Side 11  
120

 Randi Hjort Arv og gave – er det to sider af samme sag? Skattefagligt december 2010 Side 11  
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Hvis der er kendskab til en handelsværdi, og parterne ønsker at handle til denne værdi, kan det være 

aktuelt at inddrage Vognmandskendelsen. Selvom kendelsen vedrørte en overdragelse i levende 

live, kan det ligeledes ved dødsbosuccession være relevant at tage hensyn til den latente skat i vær-

diansættelsen. I modsat fald kan successionen miste sin lønsomhed for erhververen, fordi der må 

accepteres et lavere afskrivningsgrundlag og en skattebyrde uden kompensation. Der er ikke noget i 

Vognmandskendelsen, som indebærer, at principperne ikke kan anvendes i dødsboer.
121

  

 

Øvrige aktiver skal værdiansættes til handelsværdien, jf. 1982 cirk.´s pkt. 21 -26.  

 

Mulighed for bindende svar og skatteforbehold 

Dødsboet har iflg. SKM 2009.534 LSR (TfS 2009.1028) ikke mulighed for at få et bindende svar 

ang. værdiansættelsen, fordi kompetencen til at afgøre tvister om værdiansættelsen henhører under 

Skifteretten. Det havde været mere nærliggende, at SKAT havde givet et bindende svar om værdi-

ansættelsen med forbehold for, der ikke i boet blev krævet en værdiansættelse via Skifteretten. Boet 

ville hermed kunne få en sikkerhed for, at værdien ikke sidenhen blev ændret. Da det er muligt at få 

et bindende svar på en fordeling af overdragelsessummen, virker det ulogisk at undtage værdiansæt-

telsen.
122

 En anden mulighed er at tage et skatteforbehold, som kan indgås i forbindelse med privat-

retlige dispositioner, hvilket en aftale med et dødsbo ligeledes må være.  

  

SKAT´S muligheder for ændring 

Hvis SKAT ikke er enige i den i boopgørelsen opgjorte værdi, kan de anmode Skifteretten om at 

udmelde en sagkyndig vurdering, jf. DSL § 93. Samtidig kan SKAT selv inden for 3 mdr. efter 

modtagelsen af boopgørelsen ændre værdiansættelsen mod meddelelse til Skifteretten og dødsboet, 

jf. BAL § 12 stk. 2. Fordelingen af salgssummen kan dog stadig ændres udover 3 mdr. fristen, jf. 

SKM 2008.773 LSR. Dette kan give problemer for arvinger i boer, der har fået udloddet værdier 

inden SKAT`S ændringer. Dette skyldes, at bobeholdningen ændres, hvilket influerer på boskat og 

boafgift.   

 

Efterlevende ægtefælle og værdiansættelse 

Der gælder ikke særlige regler for værdiansættelsen, ægtefællen kan anvende 1982 cirk. samt 

Vognmandskendelsen.   
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Værdiansættelse personer omfattet af DBSL § 27 stk. 3   

1982 cirk. kan ikke anvendes til værdiansættelse, da personerne ikke er arvinger, i stedet må der 

handles ud fra Vognmandskendelsen eller handelsværdien.  

 

Passivposter personer (arvinger) omfattet af DBSL § 37  

Siden indførelsen af successionsreglerne med virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1970 har det været 

muligt for efterlevende ægtefælle, arving eller legatar at beregne en passivpost som kompensation 

for den overtagne skattebyrde.
123

 Ved indførelsen af DBSL i 1996 blev reglerne om passivposten 

overført fra KSL § 33 A til BAL § 13 A. Samtidig blev det ændret, at det ikke længere var skatte-

myndighederne, som beregnede passivposten men dødsboet selv, hvorefter skattemyndighederne 

alene efterprøvede beregningen.
124

 Passivposten har altid udgjort 30% af den lavest mulige skatte-

forpligtige fortjeneste. Ved delvis succession beregnes passivposten ud fra forholdet mellem suc-

cessionsandelen og aktivets samlede værdi. En speciel regel m.h.t. passivposter findes i BAL § 13 

A stk. 6, hvor det anvises, at passivposten kan udelades eller nedsættes, hvis der er enighed mellem 

arvinger og efterlevende ægtefælle. Når passivposten undlades, vil boafgiften blive højere, men 

valget kan træffes for at indføre en mere ligelig fordeling af boet mellem arvingerne. 

 

Passivposten fratrækkes i den afgiftspligtige bobeholdning, samt fragår i det aktiv, som passivpo-

sten knytter sig til ved arvefordelingen. På samme måde som i levende live er der i Den juridiske 

vejledning 2011-1 afsnit C.E.9.3.2 indført en passus om, at hvis passivposten bliver negativ sættes 

den til 0 kr. Dette hænger igen sammen med, at beregnes der en negativ ejendomsavance, kan der 

alligevel ske succession, hvis der ved anvendelse af anden anskaffelsessum konstateres en gevinst. 

Derfor er det kun anskaffelseshensigten og -tidspunktet, som der er succederet i jf. DBSL § 36 stk. 

2 sidste pkt. hvis der er beregnet en passivpost.
125

 Dette indebærer, at der stadig er valgfrihed m.h.t. 

anskaffelsessummen.
126

   

 

Særregel for efterlevende ægtefælle 

Ingen undtagelser, der kan ligeledes beregnes en passivpost til den efterlevende ægtefælle.  
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Særregler personer omfattet af DBSL § 27 stk. 3 

Overordnet set er det kun muligt iflg. BAL § 13 A at beregne en passivpost i forbindelse med ud-

lodning til ægtefællen, arvinger og legatarer. Da medarbejderen og den tidligere ejer ikke er arvin-

ger eller legatarer, beregnes der ikke en passivpost ved disse salg med succession.
127

 Dette er derfor 

en forskel i modsætning til de situationer, hvor medarbejderen eller den tidligere ejer er indsat i 

testamente og derfor kan karakteriseres som udlodningsmodtagere.  

3.5 Skatteberegning  
 

Retsvirkninger boet  

Skattepligtige boer skal selvangive en indkomst for hele bobeskatningsperioden, som omfatter peri-

oden fra indkomståret start til dødsfaldet (mellemperioden) og fra dødsdagen indtil skæringsdagen i 

boopgørelsen, jf. DBSL § 19 stk. 2. Dødsboet indtræder i afdødes skattemæssige stilling jf. DBSL § 

20 og opgør bobeskatningsindkomsten efter skattelovgivningens regler for personer, jf. DBSL § 21. 

Bobeskatningsindkomsten beskattes med 50% efter fradrag på 1.900 for hver mdr. i mellemperio-

den jf. DBSL § 30 stk. 3 og efter fradrag i boperioden på 5.200 pr. mdr., jf. DBSL § 30 stk. 2. Boet 

godskrives de indbetalte forskudsskatter fra indkomstårets begyndelse til dødsfaldet, jf. DBSL § 30 

a stk. 4. Samtidig kan boet evt. udnytte underskud fra tidligere år eller kildearts tab – f.eks. negativ 

ejendomsavance. Kan boet ikke udnytte underskuddene, udbetales der automatisk 30% af restun-

derskuddet til boet såkaldt ”carry back”. Beløbet er dog maksimeret til summen af de skatter, som 

afdøde og efterlevende ægtefælle har betalt i de seneste to indkomstår før dødsfaldet, samt hvad 

efterlevende ægtefælle har betalt under boperioden, jf. DBSL § 31 stk. 2. Hermed er der sket ende-

lig afslutning af afdødes underskudssaldo i dødsboet, og der er intet at fremføre. 

 

Boet kan ikke anvende VSO eller KAO i boperioden og skal derfor efterbeskattes af opsparet over-

skud og konjunkturudligningskontoen med fradrag af 152.200, jf. DBSL § 24 og 25. Boet kan for at 

udnytte bo- og mellemperiodefradrag ved skatteberegningen vælge delvis succession. Når der ud-

loddes med fuld succession, skal der ikke ske en beskatning i boet jf. DBSL § 28 stk. 1, 1 pkt. og 

DBSL § 27 stk. 3. Hvis udlodningsmodtageren kun kan succedere i henhold til arvelodden, skal den 

resterende andel beskattes i boet med 50%. Ved succession skal boet ikke efterbeskattes af opsparet 

overskud eller konjunkturudligningskontoen, når udlodningsmodtageren har overtaget disse ordnin-

ger, jf. DBSL § 39 stk. 2 og 3.  

 

                                                 
127

 SKATM 2008-19-01 (Bilag 8B) 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

50 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Retsvirkningerne personer (arvinger) omfattet af DBSL § 37  

Virkningerne af succession er, at erhververen indtræder i boets skattemæssige stilling m.h.t. de 

overtagne aktiver, jf. DBSL § 36. Samtidig anses erhververen ved et efterfølgende salg for at have 

erhvervet aktivet på samme tidspunkt, til samme beløb og under samme hensigt som afdøde, jf. 

DBSL § 36 stk. 2. Som tidligere nævnt er der dog kun sket succession i anskaffelsestidspunktet og  

-hensigten, hvis der er beregnet en passivpost jf. DBSL § 36 stk. 2 sidste pkt. Endvidere indtrædes i 

den nedskrevne værdi i relation til husdyrbesætning.  

 

Det er herefter væsentligt at klarlægge, hvilke konsekvenser indtræden i den skattemæssige stilling 

indebærer. Dette omtales i SKM 2005.361 LSR (TfS 2005.740), hvor en person havde fået arveud-

lagt en ejendom med succession. Spørgsmålet var, om der var succederet i relation til overdragerens 

ejertid m.h.t. vedligeholdelsesfradrag. Skatteankenævnet afviste dette med henvisning til, at be-

stemmelsen skulle tolkes i relation til KSL § 33 C, hvor der ikke sker en indtræden i ejertiden. LSR 

kom til et andet resultat, da der ud fra ordlyden af DBSL § 36 sker en indtræden i den skattemæssi-

ge stilling generelt. Derudover kan erhververen foretage nedrivningsfradrag ligegyldigt om erhver-

verens egen ejertid ikke opfylder 5 års grænsen, jf. SKM 2003.346 LSR (TfS 2003.676). Ydermere 

må erhververen kunne genanbringe ejendomsavance i en ejendom erhvervet med succession, jf. 

SKM 2003.512 LR (TfS 2003.993). Derfor har det ingen betydning, om erhververen ellers er ind-

trådt i overdragerens ejertid, da genanbringelse vurderes ud fra udlodningsmodtagerens eget retser-

hvervelsestidspunkt. Ligningssvaret og kendelsen vedrørte levende live, men må kunne udstrækkes 

til at finde anvendelse i forbindelse med dødsbo succession, fordi det ligeledes i disse situationer 

kan være relevant at genanbringe en tidligere avance samt foretage nedrivningsfradrag. Begræns-

ningerne, indført i forårspakke 2.0 ang. genanbringelse i udlejningsejendomme, må tilsvarende gæl-

de ved dødsbosuccession.  

 

Der eksisterer ikke i DBSL § 36 nogen begrænsninger i erhververens mulighed for at anvende egne 

tidligere underskud i fortjeneste ved videresalg af virksomheden.
128

 Hvis salget sker straks efter 

erhvervelsen, må der dog være substans i dette videresalg.  

 

Muligheden for at succedere i VSO har eksisteret siden vedtagelsen af VSL i 1986
129

 og mulighe-

den blev i 1996 videreført i DBSL § 39 stk. 2. I 1996 blev det samtidig muligt at succedere i kon-
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junkturudligningskontoen fra KAO iflg. DBSL § 39 stk. 3.
130

 Hvis der sker en succession i opsparet 

overskud og konjunkturudligningskontoen, er det et krav, at udlodningen sker ved udløbet af ind-

komståret forud for dødsåret. Samtidig skal erhververen opfylde kravene i VSL afsnit 1 eller VSL 

afsnit 2. Hvis udlodningsmodtageren kun kan succedere i henhold til andelen af boet, skal der be-

regnes den forholdsmæssige andel, som der indtrædes i, jf. DBSL § 39 stk. 4. Ved succession i 

VSO og KAO kan der beregnes passivposter, hvis størrelse afhænger af, hvilket indkomstår beløbet 

vedrører.
131

 Hvis der succederes i opsparet overskud og erhververen i forvejen har egne opsparede 

overskud, er det de ældste af egne eller overdragerens overskud, der hæves først. Det er ikke muligt 

for en udlodningsmodtager, der succederer efter DBSL § 39 stk. 2 og 3 at få udbetalt a conto virk-

somhedsskat, som afdøde har indbetalt vedr. VSO og KAO, jf. VSL § 10 stk. 4, VSL § 22 B stk. 6. 

Selvom en udlodningsmodtager ikke kan succedere i udlejningsejendomme, kan der godt ske suc-

cession i det opsparede overskud jf. Den juridiske vejledning 2011-1 afsnit C.E.12.1.1.4.1. Ved 

succession i KAO skal udlodningsmodtager senest 10 år efter henlæggelsesårets udløb medregne 

beløbet i den personlige indkomst, jf. VSL § 22 B stk. 4.  

 

Erhververen kan anvende etableringskontomidler på de aktiver, der er erhvervet med succession 

iflg. SKM 2005.17 LR (TfS 2005.133) men kan ikke overtage overdragerens etableringskontomid-

ler. Det bindende svar vedrørte levende live, men må ligeledes anses for at gælde ved dødsbosuc-

cession.  

 

Særregler vedr. landbrug 

De skattemæssige konsekvenser af succession i mælkekvoter og betalingsrettigheder jf. AL § 40 C 

er analog med reglerne i levende live. Udbetalingen af de indtægtsførte a conto beløb i AL § 40 C 

stk. 10, kan ikke udbetales til personer, som succederer efter DBSL § 39. Grunden, til at der henvi-

ses til DBSL § 39 om succession i erhvervsvirksomheder og ikke til den generelle successionsbe-

stemmelsen i DBSL § 36, er iflg. forarbejderne, for at understrege at reglerne svarer til reglerne om 

VSO.
132

 Den korrekte henvisning ville dog stadig være DBSL § 36 og ikke § 39, da dette giver et 

mismatch om retsstillingen for personer, der succederer efter DBSL § 36 uden at succedere i opspa-

ret overskud efter DBSL § 39.  
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Særregler personer omfattet af DBSL § 27 stk. 3 

Medarbejderen og den tidligere ejer må følge regler i DBSL, og hermed indtræde i den skattemæs-

sige stilling generelt, jf. DBSL § 36. For at medarbejderen eller den tidligere ejer kan succedere i 

opsparet overskud eller konjunkturudligningskontoen, skal betingelserne i DBSL § 39 stk. 2 og 3 

opfyldes. En betingelse er, at overdragelsen finder sted i forbindelse med en udlodning. SKAT me-

ner ikke, dette er en udlodning men et salg, hvormed reglerne i KSL § 33 C stk. 5 og 6 skal anven-

des.
 133

 Hermed kan dødsboet ikke sælge en virksomhed med tilhørende opsparinger fra VSO og 

KAO til en nær medarbejder eller tidligere ejer, da denne overdragelse i givet fald skulle ske dagen 

efter indkomstårets udløb. Dødsboet kan ikke indgå juridiske bindende aftaler med virkning før 

dødsfaldet. Derved bliver medarbejdere og tidligere ejere, som ikke er arvinger stillet dårligere end 

den øvrige successionskreds, hvilket må være en utilsigtet konsekvens set ud fra formålet. Det hav-

de været mere nærliggende, at medarbejdere og tidligere ejere var indført i DBSL § 39 på linje med 

udlodningsmodtagere for at undgå tvivlsspørgsmål.  

 

Særregler efterlevende ægtefælle og samlever  

Efterlevende ægtefælle 

Efterlevende ægtefælle har siden 1986 haft mulighed for at succedere i VSO,
134

 hvilket blev videre-

ført i DBSL i 1996, hvor det samtidig blev muligt at succedere i KAO.  Derudover er efterlevende 

ægtefælle ligeledes omfattet af DBSL § 36 og indtræder hermed i den skattemæssige stilling gene-

relt. Samtidig har efterlevende ægtefælle nogle særregler i DBSL kap. 7, som i 1996 ved indførelsen 

af DBSL blev flyttet fra KSL § 13-20E og indført i DBSL kap. 7 i § 41-51.
135

 For at disse regler 

skal finde anvendelse, må ægtefællerne ikke være separerede eller skilte ved dødsfaldet, jf. DBSL § 

41. De væsentlige bestemmelser vedr. succession i en erhvervsvirksomhed er DBSL § 44-47. Ægte-

fællerne kan ikke længere medregne indkomsten hos den ægtefælle, som driver virksomheden efter 

KSL § 25 A stk. 1, da de ikke er samlevende ved indkomstårets udløb. Dette har medført, at der er 

indført disse specialregler, som tager hensyn til indkomsten vedr. en erhvervsvirksomhed.  
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DBSL § 44 regulerer situationer hvor efterlevende ægtefælle har udført arbejde i afdødes virksom-

hed, eller afdøde har udført arbejde i efterlevende ægtefælles virksomhed i mellemperioden.  

I disse situationer kan dødsboet bestemme, at ægtefællen får overført et arbejdsvederlag for arbejde 

udført i mellemperioden, jf. DBSL § 44. Omvendt kan ægtefællen fradrage et beløb, hvis det er af-

døde, som har udført et arbejde i den efterlevende ægtefælles virksomhed.  

 

DBSL § 45 stk. 2 regulerer situationer, hvor afdøde har anvendt VSO på en virksomhed tilhørende 

den efterlevende ægtefælle.  

Hovedreglen er, at der skal ske en efterbeskatning i dødsboet af det opsparede overskud, uanset om 

det er afdøde eller den efterlevende ægtefælle, som er ejer af virksomheden. Beskatningen kan und-

gås, hvis den efterlevende ægtefælle vælger at succedere i opsparede overskud, mellemregning og 

indskudskontoen ved udløb af indkomståret forud for dødsåret. Hvis den pågældende virksomhed 

kun udgør en del af afdødes samlede virksomhedsordning, overtages kun en forholdsmæssig andel 

af de 3 konti jf. DBSL § 45 stk. 3 beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget. Den resterende del af 

opsparet overskud kan dog overtages efter DBSL § 39. Samme regler gælder for KAO, jf. DBSL § 

45 stk. 4.  

 

DSBL § 46 regulerer situationer, hvor den efterlevende ægtefælle anvendte VSO på egen virksom-

hed (som ikke indgår i boet - særeje) og på virksomhed som tilhørte afdøde (der indgår i boet -

fælleseje). 

Da afdødes virksomhed indgår i boet, skal der ske en regulering af kapitalafkastkontoen, konto for 

opsparet overskud og indskudskontoen, som efterlevende ægtefælle skal anvende fremover i egen 

virksomhed. Efterlevende ægtefælle kan dog vælge at succedere i det opsparede overskud efter 

DBSL § 39 stk. 2 samt indskudskontoen efter DBSL § 47, hvormed der ikke skal ske en regulering. 

Samme regler gælder for KAO, jf. DBSL § 46 stk. 2. 

 

DBSL § 47 regulerer situationer, hvor en efterlevende ægtefælle får udlagt en selvstændig er-

hvervsvirksomhed, hvor VSO har været anvendt. Virksomheden har enten været drevet af afdøde 

eller ægtefællen selv, men afdøde har været ejeren.  

I disse situationer kan efterlevende ægtefælle overtage indskudskontoen uden at overtage kontoen 

for opsparet overskud, jf. DBSL § 47, 1 pkt. Hvis efterlevende ægtefæller vælger at succedere i op-

sparet overskud efter DBSL § 39 stk. 2, skal der også ske succession i indskudskontoen, jf. DBSL § 

47, 4 pkt. Grunden til indførelsen af denne bestemmelse er, at ægtefællen skal have mulighed for at 

fortsætte driften af den virksomhed, som ægtefællen hidtil har drevet på uændrede vilkår. Hvis æg-
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tefællen overtager en virksomhed drevet af afdøde, skaber bestemmelsen en sikkerhed for, at efter-

levende ægtefælles virksomhedsregnskab kan fortsætte på afdødes præmisser.   

 

Ovenstående medfører, at efterlevende ægtefælle afhængig af ejerforhold vil kunne succedere i 

KAO og VSO. Hvis den efterlevende ægtefælle overtager afdødes virksomhed jf. DBSL § 47 og 

samtidig succederer i opsparet overskud efter DBSL § 39, er det ikke muligt at få udbetalt a conto 

skat jf. begrænsningen i VSO § 10 stk. 4, som omfatter alle personer, der succederer efter DBSL § 

39. Der gælder tilsvarende regler for skatten på konjunkturudligningskontoen, jf. VSL § 22 B stk. 6. 

Dette vil indebære, at det kun er i de tilfælde, hvor det er ægtefællens egen virksomhed, som der 

udloddes efter DBSL § 45, at der kan ske en udbetaling af a conto skatten iflg. VSL § 10 stk. 3 og 

VSL § 22 B stk. 5. Samme problemstilling opstår i relation til AL § 40 C, hvormed ægtefællen kun 

kan få udbetalt a conto skatten, hvis der sker succession i egen virksomhed. Det vurderes ikke at 

have været lovgiveres hensigt at afskære ægtefællen fra disse muligheder, hvorfor det burde fremgå, 

at begrænsningerne ang. a conto skatten ikke gælder for ægtefæller.  

 

Den efterlevende ægtefælle har siden lov nr. 22 af 4/6 1965,
136

 haft mulighed for at succedere i af-

dødes etableringskonto, hvilket blev videreført i DBSL § 43 stk. 3. I forbindelse med indførelsen af 

iværksætterkonto, blev det ligeledes muligt for en efterlevende ægtefælle at overtage denne.
137

 Ved 

dødsfaldet bortfalder ægtefællers muligheder for at overføre uudnyttede underskud, hvilket betyder, 

at en efterlevende ægtefælle ikke kan få overført underskud, som fremkommer i bobeskatningsind-

komsten eller i mellemperioden, jf. DBSL § 49 stk. 1. Samtidig nulstilles afdødes uudnyttede un-

derskud fra tidligere indkomstår, idet disse er anvendt i boets indkomstopgørelse.  

 

Samlever 

En samlever er hovedsageligt omfattet af reglerne i DBSL kap. 6 sammen med øvrige udlodnings-

modtagere, jf. DBSL § 43 stk. 1. Samleveren er ikke omfattet af reglerne i DBSL § 44-47 ang. er-

hvervsvirksomheder og kan ikke overtage etableringskontoen efter DBSL § 43 stk. 3.  
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3.6 Succession uskiftet bo  

3.6.1 Personkredsen 
 

En efterlevende ægtefælle har med virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1970 haft mulighed for at hen-

sidde i uskiftet bo jf. KSL § 29 således, at en efterlevende ægtefælle kunne fortsætte som hidtil 

uden ændringer i økonomi og levevilkår.
138

 I 1996 blev reglerne flyttet til DBSL kap. 10. 

Nuværende definition  

For at anvende reglerne må efterlevende ægtefælle ikke være separeret fra afdøde ved dødsfaldet jf. 

DBSL § 58 stk. 1, indført ved lov nr. 1221 af 27/12 1996 med virkning for dødsfald fra og med 1/1 

1997. Det er dog ikke en betingelse, at parterne bor sammen ved dødsfaldet, hvis separationen ude-

lukkende skyldes omstændigheder som f.eks. anbringelse på plejehjem.
139

 

3.6.2 Betingelser for uskiftet bo 
 

Hvis afdøde har særbørn kan den efterlevende ægtefælle kun sidde i uskiftet bo, hvis disse særbørn 

accepterer dette, jf. AVL § 18. Det er endvidere en betingelse, at der eksisterer fælleseje eller skils-

missesæreje, jf. AVL § 17, som kan indgå i det uskiftede bo samt, at den efterlevende ægtefælle er 

solvent og vedgår gældsansvaret, jf. AVL § 25. Der stilles ikke krav om, der skal konstateres en 

gevinst førend, der kan succederes. Der er ikke krav om at overdragelsen vedrører en erhvervsvirk-

somhed eller en andel heraf. Ved boets udlevering tilkendegiver den efterlevende ægtefælle, at boet 

skal udleveres til uskiftet bo. Der skal til Skifteretten senest 6 mdr. efter dødsfaldet, indleveres en 

åbningsstatus, jf. AVL § 22 stk. 1. Denne anvendes senere, hvis der er tvivl om, ægtefællen har for-

valtet formuen i det uskiftede bo betryggende.  

3.6.3 Successionsobjekter  
 

Med indførelsen af reglerne i KSL indtrådte ægtefællen i afdødes stilling m.h.t. aktiver.  

Ved overførslen af bestemmelsen i KSL § 29 til DBSL § 59, ændredes bestemmelsen til at omfatte 

både passiver og aktiver. I forarbejderne til DBSL fra 1996 nævnes, at grunden, til at passiver in-

kluderes, er at gøre bestemmelsen ensartet med dødsboets indtræden i afdødes skattemæssige stil-

                                                 
138

 Lov nr. 118 af 29/3 1969 (L 85 af 14/11 1968) Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1970.  
139

 Karsten Gianelli ”Dødsbobeskatning” side 44.  



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

56 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

ling efter DBSL § 20.
140

 Herefter er det således muligt for ægtefællen, at indtræde både i afdødes 

aktiver og passiver uden skattemæssige konsekvenser, forudsat kreditor accept.  

3.6.4 Værdiansættelse og passivpost 
 

Der foretages ingen egentlig værdiansættelse, idet der blot afleveres en åbningsstatus med offentlige 

ejendomsvurderinger, aktuelle værdier samt saldoværdier fra skatteregnskabet. Der beregnes ikke 

en passivpost, da uskiftet bo ikke er en udlodningssituation omfattet af BAL § 13 A.  

3.6.5 Skatteberegning 
 

Ved indførelsen af bestemmelsen om uskiftet bo i KSL med virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1970 

indtrådte ægtefællen i afdødes stilling m.h.t. af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab vedr. ak-

tiver. Herunder skete der en indtræden i afdødes stilling m.h.t. anskaffelsessum, -tidspunkt og -

hensigt. Ved overførslen til DBSL blev ordlyden ændret således, at efterlevende ægtefælle indtræ-

der i afdødes skattemæssige stilling, jf. DBSL § 59 stk. 1 for at harmonisere bestemmelsen til døds-

boets succession i afdødes stilling. Herefter indtræder ægtefællen i afdødes ejertid i relation til ved-

ligeholdelsesfradrag. Samtidig kan der foretages nedrivningsfradrag, og der kan foretages genan-

bringelse af ejendomsavance. 

 

Ægtefællens mulighed for at indtræde i VSO har eksisteret siden vedtagelsen af VSL i 1986,
141

 og 

muligheden eksisterer i dag iflg. DBSL § 59 stk. 4. Hvis afdøde har drevet en virksomhed forud for 

dødsåret og anvendt VSO, indtræder efterlevende ægtefælle i afdødes skattemæssige stilling ved 

indkomstårets begyndelse. Samtidig har det siden 1996 været muligt for efterlevende ægtefælle at 

indtræde i KAO.
142

 Ægtefællen skal imidlertid, hvis denne selv driver en anden virksomhed frem-

over enten anvende VSO eller KAO samlet for alle virksomhederne. Ægtefællen kan undlade at 

indtræde i VSO og KAO, hvormed der i stedet sker en ophørsbeskatning efter reglerne i VSL § 15 

B eller VSL § 22 B stk. 8.  

 

Ægtefællen i uskiftet bo har mulighed for at få udbetalt a conto skat vedr. VSO og KAO samt AL § 

40 C stk. 9. Kun i de tilfælde hvor afdøde tidligere har overtaget opsparet overskud eller konjunk-

                                                 
140

 Lov nr. 1221 af 27/12 1996 (L 90 af 27/11 1996)Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1997 
141

 Lov nr. 144 af 19/3 1986 (L 107) Virkning f.o.m. indkomståret 1987 
142

 Lov nr. 1221 af 27/12 1996 (L 90 27/11 1996)Virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1997  
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turudligningskontoen efter KSL § 33 C eller DBSL § 39, er der ikke mulighed for at få udbetalt a 

conto virksomhedsskatten, jf. DBSL § 64.   

 

Endvidere er det muligt for den efterlevende ægtefælle at overtage afdødes indskud på etablerings-

konto og iværksætterkonto, jf. DBSL § 59 stk. 2 nr. 2.
143

 Dette kan dog fravælges med efterbeskat-

ning til følge.  

 

Ægtefæller kan iflg. DBSL § 59 stk. 5. få fremført afdødes skattemæssige underskud vedr. PSL, på 

samme måde som afdøde kunne.
144

 Endvidere må det antages, at der sker en succession i uudnytte-

de tab vedr. ejendomsavance.  

 

Den efterlevende ægtefælle skal svare skat af afdødes indkomst for mellemperioden og egen ind-

komst i dødsåret. Der udarbejdes i princippet en årsopgørelse for hver ægtefælle således, at hver 

ægtefælle kan udnytte reglerne om bundfradrag jf. PSL § 7 samt personfradrag jf. PSL § 10. Disse 

opgørelser følger de almindelige skatteretlige regler, hvormed indkomsten fra virksomheden med-

regnes hos den af ægtefællerne, som har drevet virksomheden. Forinden omregnes afdødes indtægt 

til helårsindkomst, jf. DBSL § 63 stk. 2. Den efterlevende ægtefælle skal betale skatten af den sam-

lede indkomst jf. DBSL § 63 og godskrives afdødes betalte skatter i mellemperioden. 

3.7 Delkonklusion succession ved død 
 

Skiftet bo 

Succession i skiftet bo blev indført for ægtefæller og arvinger/legatarer med virkning for dødsfald 

f.o.m. 1/1 1970. De successionsberettigede er opdelt i personer, som succederer udover andelen i 

boet, i henhold til andelen i boet og uden at være arving eller legatarer. De arvinger, der kan succe-

dere udover andelen, er ægtefællen, børn, børnebørn, adoptiv, stedbørn, samlever, søskende, sø-

skendes børn, medarbejdere og tidligere ejere. Andre arvinger kan indsættes i testamente og succe-

dere i henhold til andelen, hvorved resten må købes ved almindeligt salg. Medarbejdere og tidligere 

ejere er de eneste, som kan succedere uden at være arvinger eller legatarer.  

 

For arvinger, som kan succedere udover andelen og i henhold til andelen, er det en betingelse, at 

successionen sker ved udlodning fra et skattepligtigt bo, hvor der konstateres en gevinst. Endvidere 

                                                 
143

 Etableringskonto siden 1965, Iværksætterkonto først fra Lov nr. 1343 af 19/12 2008 (L 71 af 19/11 2008) Virkning 

f.o.m. indkomståret 2009.  
144

Muligheden har eksisteret siden Lov nr. 259 af 22/5 1986 (L 244 af 23/4 1986) Virkning f.o.m. indkomståret 1987.  
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er der betingelser knyttet specifikt til fast ejendom. Ægtefællen er den eneste, som kan succedere i 

al slags fast ejendom. Der kan succederes i skatterelevante aktiver herunder landbrugsrelaterede 

objekter. Der kan succederes i gevinst på gæld i fremmed valuta, iflg. DBSL § 21, som henviser til 

skattelovgivningens regler for personer og dermed KSL § 33 C stk. 1, 8 pkt.  

 

Hvad angår værdiansættelsen, kan arvingerne anvende 1982 cirk. eller Vognmandskendelsen. An-

vendes Vognmandskendelsen, må der yderligere kunne indregnes en passivpost efter BAL § 13 A. 

Det er kun børn, børnebørn og samlevere, som skal betale 15% i boafgift, den øvrige kreds skal 

herudover betale tillægsafgift på 25%. Ægtefællen er fritaget for boafgift. Successionen medfører, 

at der sker en indtræden i den skattemæssige stilling generelt. Hermed kan erhververen indtræde i 

overdragerens ejertid og foretage vedligeholdelsesfradrag. Derudover kan erhververen foretage ned-

rivningsfradrag og genanbringe ejendomsavance i ejendommen erhvervet med succession. Det er 

muligt at succedere i opsparet overskud, konjunkturudligningskontoen, samt saldoen for betalings-

rettigheder, men der kan ikke ske udbetaling af a conto skatten, når der er succederet ud fra DBSL § 

39. Der kan anvendes egne midler fra etableringskontoloven på de aktiver, der er erhvervet med 

succession.  

 

Medarbejdere og tidligere ejere som ikke er arvinger jf. DBSL § 27 stk. 3 er omfattet af definitionen 

i levende live, men må ellers formodes at følge reglerne i DBSL. Medarbejderen og den tidligere 

ejer kan i disse situationer anvende Vognmandskendelsen eller den fri handelspris i værdiansættel-

sen. Der beregnes ikke en passivpost, da personerne ikke er udlodningsmodtagere og derfor ikke 

omfattet af BAL § 13 A. Samtidig kan der ikke iflg. SKAT succederes i opsparet overskud og kon-

junkturudligningskontoen, da dette ville kræve, at overdragelsen fandt sted dagen efter indkomst-

årets udløb.  

 

Efterlevende ægtefælle har ekstra regler i DBSL kap. 7 relateret til succession i VSO og KAO samt 

muligheden for at overtage afdødes midler efter etableringskontoloven. Hvis ægtefællen succederer 

i egen virksomhed, som afdøde har drevet, kan a conto skatten vedr. VSO, KAO og AL § 40 C ud-

betales. Endvidere er det ikke muligt for ægtefællen at få overført afdødes uudnyttede underskud, da 

disse er endelig afregnet i boet.  
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Uskiftet bo 

Uskiftet bo er en tvungen succession, hvis betingelser bygger på arveretlige regler. Der kan succe-

deres både i aktiver og passiver. Der foretages ingen egentlig værdiansættelse, da der ikke er tale 

om en afståelse. Successionen medfører, at der sker en indtræden i den skattemæssige stilling gene-

relt. Der kan ske en succession i VSO, KAO samt saldoen iflg. AL § 40 C, og der kan ske udbeta-

ling af a conto skat. Midler fra etableringskontoloven kan overdrages til efterlevende ægtefælle iflg. 

DBSL § 59 stk. 2, og afdødes underskud kan fremføres til senere år.  

 

For en nærmere sammenligning af skiftet og uskiftet bo se bilag 5.  

4.0 Hvilke ligheder og forskelle eksisterer mellem succession i levende live og ved 

død? 
 

Efter at have undersøgt den gældende ret og praksis vil dette afsnit ved en komparativ analyse 

sammenligne de to regelsæt. Analysen vil først tage afsæt i de ligheder og forskelle, som fremstår af 

den teoretiske gennemgang, hvorefter der vil blive inddraget en case til at belyse praktiske ligheder 

og forskelle.  

4.1 Ligheder og forskelle succession i levende live og død gældende ret og prak-

sis 
 

Den komparative analyse vil klarlægge evt. fortsat manglende symmetri mellem regelsættene. Ana-

lysen foretages ud fra persongrupperne, der kan succedere. Familien er delt ind i den nære familie 

og den øvrige. Endvidere vil der ved ægtefællesuccessionen foretages en sammenligning mellem 

levende live og død i skiftet og uskiftet bo. Der vil i analysen i tabelform fremgå ligheder og for-

skelle, hvorefter der kommenteres på forskellene.   
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Ægtefæller (tabel 5) 

Opsummering over ligheder og forskelle ægte-

fællesuccession.  

Tabel 5.
145 

Levende live Skiftet bo Uskiftet bo 

Definition ægtefæller  

Krav om ægtefællerne er samlevende og ikke 

separeret eller skilt 

Ja dog kan det accep-

teres, at de er adskilt 

pga. arbejde.   

Ja dog kan det accep-

teres, at de er adskilt 

pga. arbejde  

 

Ja dog kan det accep-

teres, de ikke er sam-

levende f.eks. hvis 

den ene ægtefælle er 

på plejehjem. 

Indført (virkning dødsfald fra og med) 1/1 1970 1/1 1970 1/1 1970 

Betingelser
146

  Levende live Skiftet bo Uskiftet bo 

Krav at successionen vedrører overdragelse af 

erhvervsvirksomhed eller andel heraf.   

Nej KSL § 26 A stk. 

2 

Nej undtaget iflg. 

DBSL § 29 stk. 5 

Nej DBSL § 59  

Succession forudsætter gevinst Nej KSL § 26 A stk. 

2 

Ja DBSL § 36 Nej DBSL § 59  

Omfattet af kravet om succession i afskrivninger 

AL kap. 3 forudsætter succession i EBL.  

Nej men følger af den 

tvungne succession 

Ja DBSL § 28 stk.1, 2 

pkt. 

Nej men følger af den 

tvungne succession.  

Succession i al fast ejendom Ja KSL § 26 A stk. 2 Ja DBSL § 29 stk. 5 Ja DBSL § 59 

Omfattet af 50% reglen KSL § 33 C stk. 1. eller 

DBSL § 29 stk. 2 

Nej Nej iflg. DBSL § 29 

stk. 5 

Nej 

Erhverver skattepligtigt til DK Ja KSL § 27 Ja DBSL § 38 Ja 

Succession kan kun ske ved udlodning Ikke aktuelt Ja DBSL § 36 Ikke aktuelt 

Boet skal være skattepligtigt Ikke aktuelt Ja DBSL § 36 Ikke aktuelt 

Mulighed for delvis succession Nej Ja DBSL § 28 stk. 3 Nej 

Objekter Levende live Skiftet bo Uskiftet bo 

Aktiver generelt Ja KSL § 26 A stk. 2 

og KSL § 26 B 

Ja DBSL § 29 stk. 5  Ja DBSL § 59 

Gæld generelt Ja KSL § 26 B Nej kun gæld i 

fremmed valuta ud 

fra DBSL § 21 

Ja DBSL § 59 

Varelager Ja dog ikke hvis beg-

ge driver virksomhed 

KSL § 26 A stk. 2 

sidste pkt.  

Ja Ja 

Værdiansættelse og passivpost Levende live Skiftet bo Uskiftet bo 

Foretages værdiansættelse  Nej, formuedispositi-

on, vederlagsfri over-

førsel kræver gave-

ægtepagt 

Ja efter 1982 cirk. 

eller Vognmandsken-

del-sen,  

Ingen egentlig værdi-

ansættelse men åb-

ningsstatus indsendes 

Passivpost Ikke aktuelt Ja men valgfri % Ikke aktuelt 

Gaveafgift/boafgift Nej BAL § 22 stk. 3.  Nej BAL § 3 litra a Ikke aktuelt 

Skatteberegning  Levende live Skiftet bo Uskiftet bo 

Indtræder i skattemæssige stilling   Nej KSL § 26 A. stk. 

2 

Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 59 

                                                 
145

 Egen tilvirkning 
146

 Betingelserne for at efterlevende ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo er funderet i arveretlige regler, hvorfor de ikke 

inddrages i sammenligningen.  
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Opsummering over ligheder og forskelle ægte-

fællesuccession.  

Tabel 5.
145 

Levende live Skiftet bo Uskiftet bo 

Indtræder i anskaffelsessum, tid og hensigt Ja KSL § 26 A stk. 2, 

KSL § 26 B 

Ja DBSL § 36 stk. 2 Ja DBSL § 59 

Indtræder i overdragers ejertid i relation til vedli-

geholdelsesfradrag 

Nej  Ja Ja 

Kan foretage nedrivningsfradrag Ja vedrører afskriv-

ninger 

Ja Ja 

Kan foretage genanbringelse Ja  Ja  Ja  

Indtræde i VSO  

- Opsparet overskud   

 

Ja KSL § 26 A stk. 4 

hvis drift og virk-

somhed overdrages 

SKM 2010.170 SR 

(TfS 2010.426) 

Ja efter DBSL § 39 

stk. 2 eller DBSL § 

45 stk. 2  

Ja DBSL § 59 stk. 4 

 

 

 

- Muligheden for at få udbetalt a conto 

skat VSL  § 10 stk. 3 

Ja Ja hvis efterlevendes 

egen virksomhed, da 

succession sker efter 

DBSL § 45 stk. 2 

 

Nej hvis afdødes 

virksomhed, da suc-

cessionen sker efter 

DBSL § 39. stk. 2 

Ja 

- Indskudskontoen Ja KSL § 26 A stk. 4  Ja efter DBSL § 45 

stk. 2 (efterlevende 

ejer) eller DBSL § 47 

(afdøde ejer) 

Ja DBSL § 59 stk. 4 

- Mellemregning Ja KSL § 26 A stk. 4 Ja efter DBSL § 45 

stk. 2 hvis efterle-

vende selv har været 

ejer. 

Ja DBSL § 59 stk. 4 

Kapitalafkastordningen 

 

Ja KSL § 26 A stk. 7 Ja DBSL § 39 stk. 3 

eller DBSL § 45 stk. 

4 

Ja DBSL § 59 stk. 4 

- Mulighed for at få udbetalt VSL § 22 B 

stk. 5 

 

Ja  Ja hvis selv ejer 

DBSL § 45 stk. 4 

Nej hvis afdøde var 

ejer DBSL § 39 stk. 3 

Ja   

Udbetalt overskydende skat AL § 40 C stk. 10 
 

Ja  Ja hvis selv ejer 

DBSL § 45 stk. 4 

Nej hvis afdøde var 

ejer DBSL § 39 stk. 3 

Ja 

Underskuds begrænsning (underskud fra tidligere 

år) 

 

Nej Ja afsluttet i boet Nej 

Overtage ægtefællens/afdødes etableringskonto 

og iværksætterkonto 

Ja KSL § 26 A stk. 8 Ja DBSL § 43 stk. 3 Ja DBSL § 59 stk. 2 
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Ægtefæller (levende live kontra uskiftet bo) (tabel 5) 

Definition 

Successionsmuligheden blev indført i levende live og ved uskiftet bo i 1969 med virkning f.o.m. 1/1 

1970. Definitionerne er stort set ens, dog er det kun ægtefællen i uskiftet bo, som kan succedere på 

trods af samlivet er ophørt, som følge af den ene ægtefælle er anbragt på plejehjem.  

Betingelser 

Betingelserne er forskellige grundet forhold uden for skatteretten f.eks. vedr. arveloven og retsvirk-

ningsloven, hvorfor disse forskelle ikke er medtaget i tabellen. Øvrige betingelser er harmoniseret.  

Objekter 

Der kan overdrages alle typer aktiver. Samtidig har ægtefællen i levende live siden lov nr. 724 af 

25/6 med virkning fra 1/7 2010 haft mulighed for at overtage passiver, hvormed der er opnået 

symmetri til reglerne ved uskiftet bo.  

Værdiansættelse og passivpost 

I levende live er overdragelsen en formuedisposition, men vederlagsfri overførsel kræver gaveægte-

pagt. I uskiftet bo indsendes en formueopgørelse (åbningsstatus).  

Skatteberegning 

Med virkning f.o.m. 1/1 1997 blev KSL § 29 overført til DBSL § 59. I den forbindelse blev ordly-

den af KSL § 29 ændret, fordi der var for stor usikkerhed omkring fortolkningen, samt for at opnå 

symmetri til DBSL § 20 om dødsboets indtræden i afdødes skattemæssige stilling. Fokus var derfor 

på at opnå symmetri mellem uskiftet bo og skiftet bo i højere grad end at harmonisere i forhold til 

levende live. Indtil 1996 var retsvirkningerne af successionen iflg. KSL § 26 A stk. 2 og 29, at der 

skete en indtræden i overdragerens anskaffelsessum og anskaffelsestid, hvad angår af- og nedskriv-

ninger samt fortjeneste og tab ved afståelse. Overflytningen bevirkede hermed, at retsvirkningerne 

for ægtefællen i levende live og ved uskiftet bo ikke længere er ensartet. Ægtefællen i uskiftet bo 

indtræder i den generelle skattemæssige stilling, mens ægtefællen i levende live kun indtræder i af- 

og nedskrivninger og fortjeneste og tab ved afståelse. Betydningen heraf er, at vedligeholdelsesfra-

draget hjemlet i SL ikke kan rummes i ordlyden jf. KSL § 26 A stk. 2, hvormed ægtefællen i leven-

de live kun kan foretage vedligeholdelsesfradrag ud fra egen ejertid. Der findes ikke retspraksis, 

som kan afdække, om dette virkelig er en forskel, men det virker uhensigtsmæssigt.  

 

Fra og med 1/1 2004 har en ægtefælle i levende live haft mulighed for at indtræde i VSO og KAO, 

hvormed reglerne blev harmoniseret i forhold til ægtefællen i uskiftet bo. Ved død havde mulighe-

den eksisteret for VSO´s vedkommende f.o.m indkomståret 1987 og for KAO´s vedkommende 

f.o.m. 1/1 1997.   
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En yderligere harmonisering skete med virkning f.o.m. indkomståret 2009, hvor en ægtefælle i le-

vende live fik lov at overtage etableringskonto og iværksætterkonto svarende til reglerne ved uskif-

tet bo.  

 

Ægtefæller (levende live kontra skiftet bo) (tabel 5) 

Definition  

Ægtefællesuccession har været muligt både i levende live og ved skiftet bo siden 1/1 1970. Defini-

tionen af ægtefæller er harmoniseret.  

Betingelser 

En forskel er, at ægtefællen i skiftet bo kun kan succedere, hvis der konstateres en gevinst, mens 

ægtefællen i levende live kan succedere i både gevinster og tab. Forskellen er, at et tab altid skal 

medregnes i boet, hvormed tabet ikke kan overføres til efterlevende ægtefælle. Herudover er det en 

forskel, at det kun er i skiftet bo, at der er mulighed for at vælge delvis succession.  

Objekter 

De objekter, som kan overdrages, er stort set harmoniseret. Det indebærer, at der ikke er begræns-

ninger i henhold til, at aktiverne skal vedrøre en erhvervsvirksomhed. Ligeledes blev det med virk-

ning f.o.m 1/1 2009 muligt for efterlevende ægtefæller ved skiftet bo at succedere i al fast ejendom 

for at harmonisere reglerne til levende live. I levende live er det ikke muligt at overdrage et varela-

ger, hvis begge ægtefæller driver virksomhed, denne undtagelse gælder ikke i skiftet bo. Succession 

i gæld i DKR og fremmed valuta er der kun hjemmel til i levende live. I skiftet bo er der ikke direk-

te hjemmel til succession i gæld generelt, men der kan evt. ske en succession i gevinst på gæld i 

fremmed valuta, jf. DBSL § 21. Selvom der hermed tillades succession i gevinst på gæld i fremmed 

valuta, vil der stadig være forskel på anden gæld. 

Værdiansættelse og passivpost 

Værdiansættelsen er kun relevant i skiftet bo, hvorfor det ligeledes kun er i disse tilfælde, der kan 

beregnes en passivpost. Ingen af ægtefælle successionsmulighederne medfører betaling af ga-

ve/boafgift.   

Skatteberegning 

Forskelligheden er relateret til retsvirkningerne af successionen. Succession i skiftet bo medfører en 

generel indtræden i den skattemæssige stilling herunder i afdødes ejertid og dermed retten til vedli-

geholdelsesfradrag. Denne mulighed fremgår ikke af KSL § 26 A stk. 2 jf. problematikken ved 

uskiftet bo. Reglerne om indtræden i VSO og KAO blev harmoniseret med virkning f.o.m. 1/1 

2004, hvormed ægtefællen i levende live kan vælge at succedere i ordningerne. En forskel findes i 

relation til muligheden for at få udbetalt a conto skatten vedr. VSL § 10 stk. 4, VSL § 22 B stk. 6, 
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AL § 40 C stk.10. En ægtefælle i skiftet bo er omfattet af reglerne for de øvrige successionsberetti-

gede i DBSL § 39, hvis successionen vedrører afdødes virksomhed. Derfor kan der i disse tilfælde 

ikke foretages udbetaling af a conto skatten, men må ske fremførsel. I levende live kan ægtefællen 

få udbetalt a conto skat vedr. VSO, KAO og AL 40 C. Det forhold, at ægtefællen i skiftet bo ikke 

kan få udbetalt a conto skat vedr. afdødes virksomhed, virker uhensigtsmæssigt. Det stemmer ikke 

overens med formålet samtidig med, at dette er en skærpelse i forhold til beskatningen mellem æg-

tefæller i levende live.  

 

En anden forskel er, at ægtefællerne i levende live har en tvungen underskudsoverførsel ægtefæller-

ne imellem. I skiftet bo bliver afdødes underskud endelig udnyttet i boindkomsten. Hvad angår 

etableringskonto og iværksætterkonto er reglerne harmoniseret således, at ægtefællerne kan indtræ-

de i den anden ægtefælles indskud.  

 

Familie 1 (tabel 6) 

Opsummering familie 1  

Tabel 6
147

 

Levende live Skiftet bo 

Definition familie 

Børn og børnebørn, adoptiv- og stedbørn 

Ja Ja som arving  

Indført (virkning fra og med) 1/1 1989 1/1 1970 

Betingelser    

Krav at successionen vedrører overdragelse af 

erhvervsvirksomhed eller andel heraf 

Ja KSL § 33 C stk. 1 Ja DBSL § 29 stk. 1 

Succession forudsætter gevinst Ja KSL § 33 C stk. 3 Ja DBSL § 36 stk. 1 

Erhverver skattepligtigt til Danmark Ja KSL § 33 C stk. 9-10 Ja DBSL § 38 

Succession kan kun ske ved udlodning Ikke aktuelt Ja DBSL § 36 stk. 1 

Boet skal være skattepligtigt Ikke aktuelt Ja DBSL § 36, kan dog succedere 

i VSO og KAO uden det er et 

skattepligtigt bo DBSL § 10 stk. 4 

og 11 stk. 4.  

Mulighed for delvis succession Nej Ja DBSL § 28 stk. 3 

Succession tilvalg Ja  Nej succession udgangspunktet 

hvis betingelserne er opfyldt.  

Betingelser vedr. fast ejendom Levende live Skiftet bo 

Ejendommen skal anvendes i overdragerens eller 

overdragerens/afdødes samlevende ægtefælles 

erhvervsvirksomhed.  

Ja KSL § 33 C stk. 1. 3 pkt. 

 

Ja DBSL § 29 stk. 2 

Erhvervsmæssig del > 50% Ja i hele ejendomsavancen Ja i hele ejendomsavancen 

Erhvervsmæssig del< 50% Ja men kun i den erhvervsmæssi-

ge del  

Ja men kun i den  

erhvervsmæssige del 

Omfattet af kravet om succession i afskrivninger-

ne AL kap. 3 forudsætter succession i EBL 

Ja KSL § 33 C stk. 1. 7 pkt.  Ja DBSL § 28 stk. 1 
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 Egen tilvirkning 
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Opsummering familie 1  

Tabel 6
147

 

Levende live Skiftet bo 

Succession i EBL uden afskrivninger medfører, 

at hvis der forekommer afskrivninger, som ikke 

er blevet beskattet hos overdrageren som gen-

vundne, skal de senere nedsætte ejendommens 

anskaffelsessum hos erhververen  

Ja KSL § 33 C 2 stk. sidste pkt. Ja DBSL § 36 stk. 4 

Succession i udlejningsejendomme  Ja, men kun ejendomme omfattet 

af VUL § 33 stk. 1 og 7.  

Ja men kun ejendomme omfattet 

af VUL § 33 stk. 4 eller 7.  

Objekter Levende live Skiftet bo 

Skatterelevante aktiver omfattet af LV  2011-1 

afsnit E.I.7+fordringer+landbrugsaktiver 

Ja Ja 

Passiver  Ja gevinst på gæld i fremmed 

valuta KSL § 33 C stk. 1 8 pkt. 

Ja gevinst på gæld i fremmed 

valuta ud fra DBSL § 21 stk. 1 

Værdiansættelse og passivpost  Levende live Skiftet bo 

1982 cirkulæret  Ja omfattet af BAL § 22 stk. 1 Ja hvis arving, med mindre han-

delsværdien er kendt. 

Vognmandskendelsen Ja Ja 

Passivpost  Ja fast %  KSL § 33 D stk. 3 

Ligeledes passivpost ved Vogn-

mandskendelsen  

Ja men valgfri % BAL § 13 A stk. 

6.  

Ligeledes passivpost ved Vogn-

mandskendelsen  

Gaveafgift/boafgift Ja 15% af beløb over 58.700 BAL 

§ 22  stk. 1 

Ja 15% af arvebeholdningen BAL 

§ 1 stk. 1 med fradrag af  264.100 

Fradrag for tinglysningsafgift i gave/boafgift  Ja i gaveafgift BAL § 29 stk. 2  Nej intet fradrag i boafgift.  

Mulighed for bindende svar hos SKAT Ja  Nej SKM 2009.534.LSR  (TfS 

2009.1028) Skifterettens kompe-

tence 

SKAT`S mulighed for ændringer af værdiansæt-

telsen 

Ja op til 3 år og 4 mdr. SFL § 26 

stk. 1.  

Dog kun 3 mdr. hvis gaveanmel-

delse BAL § 27 stk.2.  

Ja men maks. 3 mdr. efter modta-

gelsen af boopgørelsen BAL § 12 

stk. 2 

 

Kan SKAT kræve sagkyndig vurdering Nej Ja  

SKAT`S mulighed for ændring af fordelingen 

udover 3 mdr.´s frist 

Ja SKM 2008.773 LSR Ja SKM 2008.773 LSR 

Skatteberegning Levende live Skiftet bo 

Indtræder i skattemæssige stilling generelt Nej KSL § 33 C stk. 2 Ja DBSL § 36 stk. 1 

Indtræder i anskaffelsessum, tid og hensigt Ja KSL § 33 C stk. 2 

Hvis beregnet passivpost ikke 

bundet af anskaffelsessummen.  

Ja DBSL § 36 stk. 2 

Hvis beregnet passivpost ikke 

bundet af anskaffelsessummen.  

Indtræder i overdragers ejertid i relation til vedli-

geholdelsesfradrag 

Nej SKM 2007.333 ØLR (TfS 

2007.754) 

og SKM 2002.173 LSR (TfS 

2002. 392) 

Ja SKM 2005.361 LSR (TfS 

2005.740)  

Kan foretage nedrivningsfradrag Ja vedrører afskrivninger SKM 

2003.79 LR (TfS 2003.254) og  

SKM 2003.346 LSR (TfS 

2003.676 

Ja SKM 2003.79 LR (TfS 

2003.254) og SKM 2003.346 

LSR (TfS 2003.676) 

Kan foretage genanbringelse Ja bedømmes ud fra eget retser-

hvervelsestidspunkt SKM 

2003.512.LR (TfS 2003.993) 

Ja bedømmes ud fra eget retser-

hvervelsestidspunkt  

SKM 2003.512.LR (TfS 

2003.993) 
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Opsummering familie 1  

Tabel 6
147

 

Levende live Skiftet bo 

Succedere i VSO og KAO Ja indtræder i opsparet overskud 

og konjunkturudligningskontoen 

KSL § 33 C stk. 5-6 

Ja indtræder i opsparet overskud 

og konjunkturudligningskontoen 

DBSL § 39 stk. 2-3 

Mulighed for at få udbetalt  a conto VSL § 10 stk. 

3 og 22 B stk. 5 

 

Nej kan kun fremføres til senere 

år.  

Nej kan kun fremføres til senere 

år.  

 

Udbetalt  a conto skat AL § 40 C stk. 9  Nej kan kun fremføres til senere 

år. 

Nej kun fremføres hvis der succe-

deres ud fra DBSL § 39.  

Egne underskud fra tidligere år kan modregnes i 

fortjeneste ved videresalg 

Nej KSL § 33 C stk. 4 Ja ingen begrænsning dog skal der 

være realitet i udlodningen.  

Overtage etableringskonto fra sælger/afdøde 

 

Nej kan ikke indtræde i overdra-

gerens, men kan anvende egne 

midler  

SKM 2005.17 LR (TfS 

2005.133). 

Nej kan ikke indtræde i overdra-

gerens, men kan anvende egne 

midler  

SKM 2005.17 LR (TfS 

2005.133). 

 

Definition 

For dødsfald f.o.m. 1/1 1970 har arvinger og legatarer haft mulighed for at succedere ved død. Med 

virkning f.o.m. 1/1 1989 blev succession i levende live indført, hvorfor det i en del år var mere for-

delagtigt at vente med generationsskiftet indtil dødsfaldet. En yderligere harmonisering skete med 

virkning for dødsfald f.o.m. 1/7 1995, hvor det blev præciseret at den personkreds, som kan succe-

dere udover deres arvelod, er den samme personkreds, som kan succedere i levende live.  

Betingelser  

Der eksisterer asymmetri ved, at det kun er muligt at vælge delvis succession ved skiftet bo, mens 

der i levende live succederes i hele aktivet eller intet. Hvorfor denne forskel fortsat består skyldes 

hovedsageligt, at boet hermed har mulighed for at udnytte tab og fradrag, som ellers ikke ville kun-

ne videreføres. I levende live er der fortsat en overdrager, som kan udnytte sine fradrag i de følgen-

de år. Ydermere er succession i levende live et tilvalg, mens det ved død er udgangspunktet, hvis 

betingelserne for succession er opfyldt. Øvrige betingelser er harmoniseret.   

Objekter 

Det er de samme aktiver, der kan succederes i ved levende live og død. Angående passiver er der 

ikke direkte hjemmel ved dødsbosuccession til succession i valutakursgevinster på gæld i fremmed 

valuta. Hjemlen kan imidlertid findes i DBSL § 21, som henviser til skattelovgivningens regler for 

personer. Hermed kan reglerne fra levende live i KSL § 33 C stk. 1 8 pkt. via en udvidende fortolk-

ning finde anvendelse ved død, hvormed der er symmetri.   
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Værdiansættelse og passivpost  

I levende live har en kendelse
148

 fastslået, at der er et retskrav på at anvende 1982 cirk. Ved død kan 

cirkulæret ikke anvendes, hvis der er kendskab til en handelsværdi.
149

 I stedet for at benytte cirku-

læret kan Vognmandskendelsens principper anvendes både i levende live og ved død, fordi pro-

blemstillingen om at tage hensyn til udskudt skat er relevant i begge situationer. Siden 1/1 1995 har 

det været muligt at beregne en passivpost i levende live, hvormed der skete en harmonisering til 

død. En forskel i relation til passivposten er at ved død, kan denne nedsættes til en lavere procent-

sats for hermed at opnå en mere rimelig fordeling af arven. Hvorvidt denne forskel udmønstres i 

praksis kan diskuteres, da det må forventes, at det er sjældent, at arvingerne vælger at forfordele 

hinanden. Både i levende live og ved død burde der på trods af SKAT`S uenighed være mulighed 

for at tage hensyn til den udskudte skat jf. Vognmandskendelsen, og samtidig indregne en passiv-

post. En anden forskel er, at ved dødsbosuccession kan der ikke opnås et bindende svar ang. værdi-

ansættelse, hvilket er muligt i levende live. Denne forskel kunne fjernes ved, at SKAT gav en vur-

dering med forbehold for, at ingen af arvingerne indgav krav om sagkyndig vurdering til Skifteret-

ten. Hvis der i levende live er valgt at indsende gaveanmeldelse, kan SKAT ændre værdiansættelsen 

i op til 3 mdr. efter modtagelsen. Dette svarer til reglerne, hvis SKAT vil ændre værdien i boopgø-

relsen, hvorfor reglerne på dette område er harmoniseret. SKAT kan ikke i levende live kræve en 

sagkyndig vurdering. Ydermere er det kun i levende live, der kan opnås fradrag i gaveafgiften med 

tinglysningsafgiften, jf. BAL § 29 stk. 2. 

Skatteberegning 

Retsvirkningerne er forskellige i levende live og ved død. I DBSL § 36 sker der iflg. ordlyden en 

generel indtræden i den skattemæssige stilling, mens der i levende live kun indtrædes i af- og ned-

skrivninger og fortjeneste og tab ved afståelse. Dette har været fastlagt i flere kendelser, og Lands-

retten har samtidig fastslået i SKM 2007.333 ØLR (TfS 2007.754), at hvis dette skal ændres, er det 

et lovgivningsanliggende. Hermed kan det udledes, at Landsretten dømmer ud fra loven, men den 

antyder, at resultatet bygger på en streng ordlydsfortolkning. Selvom landsretsdommerne i oven-

nævnte tilfælde påpegede, at det var lovgiveres område at ændre bestemmelsen, er der stadig ikke 

sket ensartethed. Hvorfor der opretholdes denne forskel samtidig med, at lovgivere har haft fokus på 

at harmonisere reglerne kan synes uforklarligt. Harmoniseringen kunne være ønskelig på dette om-

råde, da lovgiverne flere gange har haft fokus på, at generationsskiftet planlægges ud fra driftsøko-

nomiske hensyn i stedet ud fra skatteretlige.  
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VSO og KAO blev med virkning f.o.m. indkomståret 2001 indført som successionsobjekter i leven-

de live, hvorefter reglerne blev identiske med reglerne ved død.  

 

I levende live er der i KSL § 33 C stk. 4 indsat en begrænsning om erhververens muligheden for at 

modregne tidligere underskud i fortjeneste ved salg af virksomheden. Denne begrænsning er ikke 

nævnt i DBSL, men det må stadig forventes, at der ved død skal være ræsonnement i, hvorfor er-

hververen straks efter overdragelser videresælger virksomheden. Forskellen vurderes ikke at have 

konkret betydning, da der kun er indført en begrænsning, hvis der sker et videresalg af hele virk-

somheden.  

 

Familie 2 (tabel 7) 

Definition 

Søskende, søskendes børn og børnebørn har med virkning for dødsfald f.o.m. 1/1 1970 kunne suc-

cedere som arvinger eller legatarer. Siden 1/1 1989 har muligheden tilsvarende eksisteret i levende 

live. Med virkning for dødsfald f.o.m. 1/7 1995 blev bestemmelserne harmoniseret således, at be-

greberne arvinger og legatarer udgik til fordel for søskende, søskendes børn og børnebørn. 

Betingelser 

Forskelle og ligheder som familie 1  

Objekter 

Forskelle og ligheder som familie 1 

 

                                                 
150

 Egen tilvirkning 

Opsummering familie 2 Tabel 7
150

 Levende live Skiftet bo 

Definition familie 2 

Søskende, søskendes børn og søskendes  

børnebørn 

Ja Ja hvis arvinger 

Indført (virkning fra og med) 1/1 1989 1/1 1970 

Betingelser Ja samme betingelser som familie 1  Ja samme betingelser som familie 1 

Objekter Ja objekter som familie 1 Ja objekter som familie 1 

Værdiansættelse  

 

 

 

 

 

 

Ja som familie 1 dog kan 1982 

cirkulæret ikke anvendes, men i 

stedet kan anvendes LV 2011-1 

afsnit S.F. 2.3.2 eller Vognmands-

kendelsen SKM 2008. 876. LSR 

(TfS 2008.1429) 

Ja som familie 1, kan anvende 1982 

cirkulæret som arvinger eller 

Vognmandskendelsen.  

Passivpost Ja som familie 1 Ja som familie 1 

Betaler gave/boafgift Nej betaler ikke gaveafgift er ind-

komstskattepligtig for gaver udover 

passivposten. 

Ja, betaler boafgift 15 % og tillægs-

boafgift 25% i alt 36,25%.  

Skatteberegning Ja samme som familie 1 Ja samme som familie 1 
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Værdiansættelse og passivpost 

Denne familiekreds er ikke omfattet af gaveafgiftskredsen jf. BAL § 22, og derfor kan 1982 cirk. 

ikke anvendes i levende live. Derimod kan de ved død anvende cirkulæret som testamentsarvinger, 

hvilket er en forskel fra levende live. Endvidere kan Vognmandskendelsen anvendes i levende live 

og ved død.  En anden forskel er, at i levende live kan der ikke modtages en gave, uden at der skal 

betales indkomstskat heraf. Ved død betales 36,25% af arven i boafgift. Denne forskel gør, at det 

kan være en ide, at søskende i levende live opretter et gældsforhold parterne imellem. Ved testa-

mente kan søster/bror arve et beløb svarende til gældsforholdet og dermed ”slippe” med 36,25% 

mod indkomstskattepligt, hvis der var ydet en gave i levende live. Hvis dette skal ændres, skal per-

sonerne i familie 2 inkluderes på lige vilkår med den øvrige familie, hvad angår bo- og gaveafgifts-

reglerne.  

Skatteberegning 

Forskelle og ligheder som familie 1.  

 

Samlever (tabel 8) 

Opsummering samlever 

Tabel 8
151

 

Levende live Skiftet bo 

Definition samlever KSL § 33 C stk. 1  BAL § 22 

stk. 1 litra d 

Fælles bopæl med gavegiver 2 år 

forud for successionen.  

 

DBSL § 37 AVL § 87-89 

Fælles bopæl i ægteskabslignende 

forhold i 2 år forud for succession 

eller have, vente eller have haft 

fælles barn.  

Indført (virkning fra og med) 1/1 2009 1/7 2008 

Krav om testamente Ikke aktuelt Ja men behøver ikke være udvidet 

samlever testamente.  

Betingelser Ja samme betingelser som familie 

1+2 

Ja samme betingelser som familie 

1+2  

Objekter Ja samme objekter som fami-

lie1+2 

Ja samme objekter som fami-

lie1+2 

Værdiansættelse og passivpost Ja samme som familie 1 Ja samme som familie 1 

Skatteberegning Samme som familie 1+2 Samme som familie 1+2 

Ekstra regler i kap 7. DBSL § 43 

stk. 1, 2 og 4.  

Definition 

Samleveren har haft mulighed for at succedere siden 1/7 2008 ved død, mens det i levende live først 

blev muligt med virkning f.o.m. 1/1 2009. Samleveren er i levende live indført sammen med perso-

nerne i KSL § 33 C, mens samleveren ved død er indført som en person, der kan succedere udover 

andelen i boet. Definitionen på en samlever er forskellig i levende live og ved død. I levende live 

skal samleveren have haft fælles bopæl med gavegiver i to år forud for successionen. Ved død skal 

personerne have levet sammen i ægteskabslignende forhold i to år. Dette krav bortfalder, hvis sam-
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leveren har, havde eller venter fælles barn med afdøde. For at samleveren kan succedere ved død, 

skal der forefindes et testamente, men dette testamente behøver ikke være et udvidet samleverte-

stamente. Da samlevere blev inkluderet i kredsen af successionsberettigede, blev det fra start fast-

lagt, at definitionerne skulle opbygges forskelligt, og derfor er det ikke sandsynligt, at dette vil æn-

dres i fremtiden. Forskelligheden skyldes især, at de arveretlige regler har indflydelse på samleve-

rens muligheder for at arve ved død. Ved indførelsen af reglerne var fokus i højere grad at sidestille 

en samlever i generationsskifte med en samlever, som kan modtage gaver end at gøre bestemmelsen 

ens med reglerne ved død.  

Betingelser 

Ligheder og forskelle som den øvrige familie 

Objekter 

Ligheder og forskelle som den øvrige familie 

Værdiansættelse og passivpost 

Samleveren kan både i levende live og ved død anvende 1982 cirk. eller principperne i Vogn-

mandskendelsen. Samleveren er i begge tilfælde omfattet af den lave gave/boafgift på 15%.  

Skatteberegning 

Ligheder og forskelle som øvrige familie. Lovgiverne har ikke ønsket at ligestille samlevere og æg-

tefæller fuldt ud. Selvom samleveren er blevet ligestillet med en ægtefælle i nogle civilretlige til-

fælde, kan der ikke ske en fuld ligestilling skatteretlig, fordi samlevere ikke er sambeskattede.  
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Medarbejder (tabel 9) 

Definition 

Fra og med 1/7 2002 har en medarbejder i levende live haft mulighed for at succedere. Indtil 2009 

kunne medarbejderen ved død kun succedere i henhold til arvelodden. Herefter har medarbejderen 

med virkning for overdragelser f.o.m. 1/1 2009 tilsvarende opnået adgang til at succedere ved død 

udover arvelodden jf. DBSL § 37 stk. 1 samt uden at være arving eller legatar, jf. DBSL § 27 stk. 3. 

Fra indkomståret 2010 fik en tidligere nær medarbejder ligeledes mulighed for at succedere ved død 

således, at reglerne blev harmoniseret med levende live. Definition er identisk i levende live og ved 

død.  

Betingelser  

Ligheder og forskelle som den øvrige familie.  

                                                 
152

 Egen tilvirkning 
153

 Det blev konkretiseret med virkning f.o.m. indkomståret 2010 at en tidligere nær medarbejder ligestilles med en nær 

medarbejder.  

Opsummering medarbejdere 

Tabel 9
152

 

Levende live Skiftet bo 
 Arving/legatar 

 

Ikke                

arving/legatar 

 

Definition medarbejdere KSL § 33 C stk. 12 

Medarbejder som inden for de 

sidste 5 år har været beskæftiget 

i et antal timer svarende til fuld-

tidsbeskæftigelse i mindst 3 år.  

KSL § 33 C stk. 12 

Medarbejder som inden for de sidste 

5 år har været beskæftiget i et antal 

timer svarende til fuldtidsbeskæfti-

gelse i mindst 3 år.  

Indført (virkning fra og med) 1/7 2002 Medarbejder 1/1 2009 

Tidligere nær medarbejder fra og 

med indkomståret 2010
153

 

Krav om ansættelse ved overdragelsen  Nej KSL § 33 C stk. 12 Nej KSL § 33 C stk. 12 

Krav om testamente Ikke aktuelt Ja  Nej men arvin-

gerne må accepte-

re successionen.   

Betingelser Ja samme betingelser som fami-

lie 1+2 

Ja samme betingelser som familie 

1+2   

Objekter Ja samme objekter som fami-

lie1+2 

Ja samme objekter som familie1+2  

 

Værdiansættelse og passivpost      

1982 Cirkulæret Nej Ja, som arving Nej ikke arving 

Vognmandskendelsen SKM 2008.876 LSR 8(TfS 

2008.1429) 

Ja 

 

Ja  Ja 

Passivpost Ja  Ja udlodning 

omfattet af BAL 

§ 13A stk. 1 

 

Nej, da det ikke er 

udlodning.  

Skatteberegning Ja samme som familie 1+2 Ja samme som familie 1+2  

Succedere i opsparet overskud og konjunkturud-

ligningskontoen 

Ja samme som familie 1+2 Ja samme som 

familie 1+2  

Nej dødsboet kan 

ikke indgå juridisk 

bindende aftaler 

med virkning fra 

før dødsfaldet.  
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Objekter 

Ligheder og forskelle som den øvrige familie.  

Værdiansættelse og passivpost  

I levende live kan medarbejderen ikke anvende 1982 cirk., hvilket er en forskel til død, hvor medar-

bejderen kan anvende cirkulæret som arving. Både i levende live og ved død kan principperne i 

Vognmandskendelsen anvendes. I levende live og ved død kan der beregnes passivposter, dog ikke i 

de tilfælde medarbejderen ikke er arving.   

Skatteberegning 

Ligheder og forskelle som den øvrige familie. En forskel er, at medarbejderen ikke kan succedere i 

opsparet overskud eller konjunkturudligningskontoen ved død, når denne ikke er arving, fordi et 

dødsbo ikke kan indgå aftaler med virkning fra før dødsfaldet. Dette virker paradoksalt, at lovgivere 

har ønsket at skabe asymmetri, hvorfor der burde ske en ændring i lovteksten således, at det klart 

fremgår, at medarbejderen kan succedere i ordningerne uafhængig af, om denne er arving eller ej.  

 

Tidligere ejer (tabel 10) 
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 Egen tilvirkning 

Opsummering tidligere ejere 

Tabel 10
154

 

Levende live Skiftet bo 

 Arving/legatar Ikke ar-

ving/legatar 

Definition tidligere ejer 

Tilbagesalg inden 5 år efter overdragelsen  

Ja KSL § 33 C stk. 13 Ja KSL § 33 C stk. 13 

 

Indført (virkning fra og med) 1/1 2009 1/1 2009 

Betingelser Ja samme betingelser som familie 

1+2 

Ja samme betingelser som familie 

1+2   

Objekter Ja samme objekter som familie1+2 Ja samme objekter som familie1+2  

Værdiansættelse og passivpost      

1982 cirkulære Værdiansættelsesmetoden afhæn-

ger af, om personen er omfattet af 

BAL § 22 eller ej. 

Ja, som arving Nej ikke arving 

Vognmandskendelsen SKM 2008.876 (TfS 

2008.1429) 

Ja 

 

Ja  Ja 

Passivpost 

 

Ja samme som familie 1+2 Ja udlodning 

omfattet af BAL 

§ 13A stk. 1 

Nej, da det ikke 

er udlodning.  

Skatteberegning Ja samme som familie 1+2 Ja samme som familie 1+2  

Succedere i opsparet overskud og konjunkturud-

ligningskontoen  

Ja samme som familie 1+2 Ja samme som 

familie 1+2  

Nej dødsboet kan 

ikke indgå juri-

disk bindende 

aftaler med virk-

ning fra før døds-

faldet. 
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Definition 

En tidligere ejer fik f.o.m. 1/1 2009 lov at succedere både i levende live og ved død. Definition er 

identisk i levende live og ved død. 

Betingelser  

Ligheder og forskelle som øvrige familie.  

Objekter 

Ligheder og forskelle som øvrige familie.  

Værdiansættelse og passivpost 

Den tidligere ejer kan ved død anvende 1982 cirk., hvis denne er en arving. Samtidig kan princip-

perne i Vognmandskendelsen anvendes. I levende live kan 1982 cirk. anvendes, hvis den tidligere 

ejer er omfattet af BAL § 22.  

Skatteberegning 

Ligheder og forskelle som øvrige familie. En forskel er dog, at den tidligere ejer ikke kan succedere 

i opsparet overskud og konjunkturudligningskontoen ved død, når denne ikke er arving jf. diskussi-

onen under medarbejder. 

 

Andre (tabel 11) 

 

I levende live er det kun fysiske personer nævnt i KSL § 33 C, som kan succedere. Ved død kan 

arvelader indsætte andre personer i et testamente, disse personer kan dog ikke succedere i mere end 

deres arvelod. I levende live kan der være åbnet op for, at andre kan succedere, fordi definitionen af 

en samlever er formuleret bredt.  
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 Egen tilvirkning 

Opsummering andre 

Tabel 11
155

 

Levende live Skiftet bo 

Definition andre KSL § 33 C er udtømmende andre 

kan ikke succedere 

Skal være indsat i testamente og 

succederer kun i forhold til ande-

len.  

Betingelser Samme som familie 1+2 

Objekter Samme som familie1+2 

Værdiansættelse og passivpost Kan anvende 1982 cirkulæret eller 

Vognmandskendelsen.  

Skatteberegning Samme som familie 1+2 
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4.2 Ligheder og forskelle succession i levende live og ved død analyseret i en case  
 

I dette afsnit afdækker en case ligheder og forskelle mellem succession i levende live og ved død. I 

casen er inddraget en landbrugsvirksomhed, hvori en søn succederer.
156

 Landmanden Ib ejer en ho-

vedejendom og 2 jordlodder. På hovedejendommen er der 3 bygninger, afskrivningerne på bygning 

1 genbeskattes, på bygning 2 kommer afskrivningerne delvist til genbeskatning, mens der på byg-

ning 3 er et tab. Dette har betydning for nedsættelsesbeløbet anvendt til beregning af anskaffelses-

summen på ejendommen, se nærmere herom bilag 7B. Sønnen succederer i ejendomsavance, gen-

vundne bygningsafskrivninger, maskiner, besætning, beholdning, betalingsrettigheder og opsparet 

overskud. Avanceopgørelser og passivpostberegning fremgår af bilag 7C (levende live) og 7D 

(død). Da det er en landbrugsvirksomhed, er der anvendt indeksregulering i beregningerne, jf. EBL 

§ 5 A. Yderligere forudsætninger anvendt i casen fremgår af bilag 7.  

 

Ved værdiansættelsen er anvendt 1982 cirk. samt Vognmandskendelsen. I Vognmandskendelsen er 

inddraget 3 alternativer, fordi der som tidligere nævnt ikke er klare retningslinjer for, om passivpo-

sten beregnes af den oprindelige handelsværdi (alternativ 1), den reducere handelsværdi (alternativ 

2), eller om der overhovedet kan indregnes en passivpost (alternativ 3). Som udgangspunkt for vær-

diansættelsen i Vognmandskendelsen er anvendt handelsprisen på 25,440 mio. som er fastlagt ud 

fra konsultation med ejendomskonsulent Verner Christensen Landboforeningen Gefion.
157

 Avan-

cerne er først beregnet på handelsprisen, hvorefter handelsprisen er reduceret med et kursnedslag på 

50 for udskudt skat, som er fordelt forholdsmæssigt på aktiverne. Aktiverne får hermed nye over-

dragelsespriser, som medfører, at forholdet mellem genvundne og ikke genvundne afskrivninger på 

de 3 bygninger ændres, hvilket påvirker ejendommens anskaffelsessum.
158

 Efter kursnedslaget bli-

ver aktivernes samlede overdragelsespris på 23,114 mio. (levende) og 23,093 mio. (død).
159

 Denne 

pris er anvendt som overdragelsespris i alle 3 alternativer, forskellen mellem alternativerne er ude-

lukkende grundlaget for passivpostens beregning.  

 

 

 

 

                                                 
156

 I Bilag 7A fremgår kommentarer til succession i levende live og ved død. I afhandlingen er alene medtaget sammen-

ligningen.  
157

 Mail korrespondance Verner Christensen Bilag 6 
158

 Se Bilag 7B for nærmere opgørelse af anskaffelsessummen for den faste ejendom.  
159

 Overdragelsesprisen divergerer fordi skatteprocenterne anvendt i levende live er (ejendomsavance 47,5% og 55,5% 

andre avancer)  og ved død (50%).  
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Hovedtal fra casen (tabel 12) 

                                                 
160

 Egen tilvirkning. Der er i tabellen henvist til Bilag 7C og 7D, hvor nærmere udregninger forefindes.  
161

 Der er ikke kursnedslag på denne pris.  
162

 Passivpost beregnet af den oprindelige pris på 25.440.000 mio.  
163

 Som kompensation for manglende passivpost er der indregnet en større gave.  
164

 Den samlede gave svarer til det fulde skattebeløb. I Vognmand alternativ 1 medfører dette, at der ydes en overkom-

pensation på forskellen mellem den samlede gave på 3,971 mio. og skattebeløbet på 3,639 mio. hvilket skyldes, at der 

gives en passivpost på den oprindelige handelspris.  
165

 Der er ikke i beregningen inkluderet den faste afgift på 1.400 kr.  
166

 ¼ af 23.975.000-10.500.000=3.368.750 

Tabel 12
160

 

 

 1982 Cirkulæret 

(bilag 7C tabel 1) 

Vognmandskendelsen 

Alternativ 1 

bilag 7C tabel  2-

5  

Alternativ 2 

bilag 7C tabel 

2-5 

Alternativ 3 

bilag 7C tabel 2-

5  
Levende live 

Pris før kursnedslag 23.975.000 25.440.000 25.440.000 25.440.000 

Kursnedslag  på 50 af skatten af 

avancen.  

 

2.325.298 2.325.298 2.325.298 

Overdragelsespris efter kursned-

slag (bilag 7C tabel 3) 23.975.000
161

  23.114.702 23.114.702  23.114.702 

Passivpost (gave svarende til 

passivpost)    2.641.057  2.846.422
162

 2.220.826 0 

Gave afgiftsmæssigt svarende til 

tinglysningsafgiften 1.066.000 1.066.000 1.066.000 1.066.000 

Ekstra gave 558.078 0        294.361  

         

2.515.187
163

  

Gave bundgrænse 58.700 58.700 58.700 58.700 

Samlet gave 
164

 4.323.835 3.971.122 3.639.887 3.639.887 

Overtaget gæld  10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 
Kontant betaling/ 

Anfordringsgældsbrev 9.151.165 8.643.580 8.974.815 8.974.815 

+Tinglysningsafgift
165

 159.900 159.900 159.900 159.900 

+Gaveafgift 15% 83.712 0 44.154 377.278 

Kontant betaling i alt  9.394.777 8.803.480 9.178.869 9.511.993 

Død 

1982 Cirkulæret 

(bilag 7D tabel 1) 

Alternativ 1 

(bilag 7D tabel 2-

5) 

Alternativ 2 

(bilag 7D tabel 

2-5) 

 

Alternativ 3 

(bilag 7D tabel 2-

5) 

Pris før kursnedslag 23.975.000 25.440.000 25.440.000 25.440.000 

Kursnedslag  på 50 af skatten af 

avancen  

 

2.346.298 2.346.298 2.346.298 

Overdragelsespris efter kursned-

slag (bilag 7 D tabel 3) 23.975.000 23.093.702 23.093.702 23.093.702 

Passivpost    2.618.227 2.823.592 2.192.346 0 

Overtaget gæld 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 

Kontant betaling 10.856.773 9.770.110 10.401.356 12.593.702 

- Heraf arv 3.368.750
166

 3.148.426 3.148.426 3.148.426 

+ Boafgift 72.963 9.110 103.797 432.648 

+ Tinglysningsafgift 159.900 159.900 159.900 159.900 

Kontant betaling i alt  7.720.886 6.790.694 7.516.627 10.037.824 
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Ved anvendelse af 1982 cirk. er overdragelsesprisen den samme i levende live og ved død. Passiv-

postens størrelse er forskellig, fordi kr. 152.200 af opsparet overskud er beskattet i boet, jf. DBSL § 

24. Overordnet kan det bedst betale sig at vente med generationsskiftet til efter dødsfaldet, da den 

samlede betaling ved død kun er på 7,720 mio. mod 9,394 mio. i levende live. Denne konklusion er 

dog baseret på størrelsen af den kontante betaling. I levende live kan der ydes en gave svarende til 

den fulde skattebesparelse fordelt på passivposten, samt en gave der afgiftsmæssigt svarer til ting-

lysningsafgiften, jf. BAL § 29 stk. 2. Hvis sønnen ikke herved fuldt ud kompenseres for skattebelø-

bet, kan der indsættes en yderligere gave. Dette er indregnet, fordi intentionen bag en familiehandel 

ofte er, at overdragelsen skal ske til en så lav en pris som muligt, for at hjælpe næste generation i 

gang.
167

  Derudover kan der i levende live oprettes et anfordringstilgodehavende, hvorefter Ib årligt 

kan yde sønnen en gave svarende til 58.700 kr.(evt. dobbelt hvis begge ægtefæller ejede ejendom-

men) til nedbringelse på mellemværendet. En anden forskel er, at et glidende generationsskifte i 

højere grad kan planlægges i levende live. Disse faktorer kan medføre, at det alligevel er en fordel 

at succedere i levende live.  

 

I Vognmandskendelsens alternativer, fremgår det, at kan der gives en passivpost enten på den op-

rindelige handelspris (alternativ 1) eller den reducerede (alternativ 2), er det i begge tilfælde en for-

del at vente med successionen til efter dødsfaldet set isoleret ud fra den kontante betaling. Hermed 

skal der ved dødsbosuccession betales 6,790 mio. eller 7,516 mio. mod 8,803 eller 9,178 mio. i le-

vende live. Hvis der ikke kan indregnes en passivpost (alternativ 3), vil succession ved død kræve 

en ekstra kontant betaling på 0,525 mio. (10,037-9,511 mio.), fordi der ikke som i levende live kan 

indsættes en gave som kompensation for manglende passivpost. Alternativet vil dog aldrig være 

interessant for sønnen, da 1982 cirk. er mere fordelagtigt, hvis muligheden for at indregne passiv-

post i Vognmandskendelsen ikke er til stede.  Billedet kan dog ændre sig, hvis der i stedet kan ind-

regnes udskudt skat til en højere kursværdi end 50.  

 

Yderligere kommentarer specifikt relateret til levende live og død fremgår af bilag 7A.  

 

Analysen har hermed vist, at når Vognmandskendelsen har skabt nye perspektiver i værdiansættel-

sen, er det især under hensynstagen til, at der udover kursnedslaget på normalvis kan indregnes en 

passivpost. Da reglerne om succession er indført for at fremme generationsskiftet, ville det være 

relevant at få specifikke guidelines for, hvorvidt der både kan tages hensyn til udskudt skat og sam-

tidig indregnes en passivpost.  

                                                 
167

 Se Bilag 6 mail korrespondance Verner Christensen Landboforeningen Gefion.  
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Overordnet set er forskellene på succession i levende live og ved død relateret til reglerne i boaf-

giftsloven, beskatningsprocenten samt muligheden for at lade nogle avancer beskatte i boet. Langt 

hen af vejen er der derfor sket en harmonisering således, at der er opnået en ensartethed. For at ska-

be en større lighed kunne der indføres en mulighed for fradrag for tinglysningsafgiften i boafgiften 

ved død på tilsvarende måde som i levende live.   

 

Hvilket af Vognmandskendelsens alternativer burde danne præcedens i levende live og ved 

død? 

Det er mest nærliggende, at alternativ 1 fremover skal danne præcedens. Dette skyldes, at Vogn-

mandskendelsen ikke ændrer på praksis og derfor burde det fortsat være muligt at indregne en pas-

sivpost, hvorfor alternativ 3 kan forkastes. Ud fra en ordlyds fortolkning af KSL § 33 D stk. 2 skal 

passivposten beregnes som alternativ 1, fordi det heraf fremgår, at passivposten beregnes af, hvad 

overdrager kunne sælge aktivet til på overdragelsestidspunkt, hvilket må være handelsværdien. Det-

te kan samtidig underbygges af U 2010.1542 HRD, hvoraf det fremgår, at passivposten skal bereg-

nes af handelsværdien og ikke ud fra en lavere udlægsværdi. Alternativ 2 fremhæves i SKATM 

2009-19-02 (Bilag 8B), hvorfor praksis stadig udviser divergerende fortolkninger. Det kan derfor 

være svært at udlede den eksakte fortolkning, hvorfor klarere retningslinjer efterlyses.
168

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168

 Se hertil SKATM 2009-19-02 (Bilag 8B) og Poul Erik Frederiksen m.fl SRF Skattefagligt 2010 nr. 6 ”styresignal 

efterlyses”  
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5.0 Konklusion  
 

Afhandlingen har haft fokus på at undersøge, hvorvidt der er sket en harmonisering af regelsættene 

om succession i levende live og ved død, således at ensartethed er opnået. For at besvare dette blev 

den gældende ret og praksis udledt. Analysen har vist, at ensartethed er opnået på en række områ-

der. I dag er personkredsen, som kan succedere i levende live og ved død ensartet dog med den for-

skel, at ved dødsbosuccession kan der indsættes en tredjemand, der kan succedere i henhold til an-

delen i boet. Personkredsen i levende live er udtømmende angivet i KSL § 33 C, dog er der ved 

definitionen på en samlever åbnet op for succession til tredjemand, som har haft bopæl med over-

drager i 2 år. Der er hermed forskel på definitionen på en samlever i levende live og ved død. I le-

vende live stilles der krav om fælles bopæl i 2 år, mens der ved dødsbosuccession ydermere kræves, 

at parterne har boet sammen i et ægteskabslignende forhold. Ved død kan dette krav dog fraviges, 

hvis samleveren har, venter eller havde barn med afdøde.  

 

Betingelserne for at succedere er i begge regelsæt afhængig af, at der konstateres en gevinst, at er-

hververen er skattepligtig til Danmark, og at successionsobjekterne vedrører erhvervsvirksomheder. 

Endvidere er betingelserne ang. fast ejendom harmoniseret. Successionsobjekterne er ligeledes 

harmoniseret, dog er det diskutabelt, om der er ensartethed, hvad angår succession i gæld. I levende 

live er der indført adgang til succession i gevinst på gæld i fremmed valuta, mens denne mulighed 

ikke er nævnt specifikt i DBSL, men må antages at kunne finde sted ud fra DBSL § 21.  

 

Værdiansættelsesmæssigt er det muligt at anvende 1982 cirk. og principperne i Vognmandskendel-

sen både i levende live og ved død. Forskellen eksisterer dog i, at personerne, som kan anvende 

1982 cirk., ikke er de samme i levende live og ved død. Ved død kan alle arvinger anvende cirkulæ-

ret, mens det i levende live kun er personer omfattet af gaveafgiftskredsen. 1982 cirk. kan dog ikke 

anvendes ved dødsbosuccession, hvis der er kendskab til en handelsværdi. Hvis Vognmandskendel-

sen finder anvendelse, anerkender SKAT ikke, at der kan indregnes en passivpost, når der er givet 

nedslag med udskudt skat. Dette er der dog ikke holdepunkter for at kunne konkludere, da Vogn-

mandskendelsen ikke ændrer på hidtidig praksis. Derfor burde muligheden for at indregne en pas-

sivpost stadig bestå på trods af SKAT`S afvisning heraf. Det ville derfor være ønskeligt, at der kom 

klarere guidelines herfor.  

 

Casen viste i afhandlingen, at en anden usikkerhed i Vognmandskendelsen er, at hvis der kan ind-

regnes en passivpost, skal dette så ske på den oprindelige handelspris eller på den reducerede han-
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delspris. Ud fra ordlyden af KSL § 33 D må det formodes at ske på den oprindelige handelspris. 

Endvidere viste casen, at der i levende live er flere muligheder for at begunstige næste generation 

via gaver og anfordringsgæld. Derudover kan der kun i levende live opnås et nedslag i gaveafgiften 

med, hvad der svarer til tinglysningsafgiften. Ved død kan der imidlertid aftales en delvis successi-

on således, at der beskattes en del af aktivet i boet for at udnytte boets fradragsmuligheder.  

 

En anden forskel er, at i levende live kan der opnås et bindende svar fra SKAT ang. værdiansættel-

sen, hvor det ved død er Skifterettens kompetence. Problemstillingen kunne undgås, hvis SKAT gav 

et bindende svar med forbehold for, der ikke blev indhentet vurdering via Skifteretten. Ved dødsbo-

succession er det muligt at nedsætte passivposten til en lavere %, hvis arvingerne er enige herom. 

Sluttelig er der forskelle, hvad angår retsvirkningerne af successionen. I dødsbosuccession sker der 

en indtræden i den skattemæssige stilling generelt, hvorimod der i levende live kun indtrædes i ka-

pitalgevinster samt afskrivningslovens regelsæt. Dette betyder, at erhververen i levende live ikke 

indtræder i overdragerens ejertid i relation til vedligeholdelsesfradrag. Hvis dette skal forandres, 

kræver det, at ordlyden af KSL § 33 C ændres, hvilket ville være ønskeligt for at harmonisere be-

stemmelserne yderligere. Både i levende live og ved død kan erhververen opnå nedrivningsfradrag 

og foretage genanbringelse af ejendomsavance. Endvidere kan erhververen anvende midler fra etab-

leringskontoloven, på de aktiver der er erhvervet med succession.  

 

Medarbejderen og den tidligere ejer, som succederer uden at være arvinger, kan ikke succedere i 

VSO og KAO.  Dette er hermed en forskel til de situationer, hvor medarbejderen eller den tidligere 

er arvinger. For at skabe symmetri burde ovennævnte personer indføres på linje med udlodnings-

modtagere.  

 

Hvad angår ægtefællesuccession, er der på flere områder sket en harmonisering mellem levende 

live, skiftet og uskiftet bo. Det er dog kun i levende live og uskiftet bo, der kan succederes på trods 

af, der konstateres et tab. Ægtefællen i skiftet bo kan derimod kun succedere i gevinster. Successi-

onsobjekterne er harmoniseret, hvad angår aktiver, hvormed der kan succederes i fast ejendom ge-

nerelt. Imidlertid er det kun i levende live og uskiftet bo, der kan succederes i passiver generelt. I 

skiftet bo kan der jf. DBSL § 21 argumenteres for, at der kan succederes i gevinst på gæld i frem-

med valuta. Samtidig er retsvirkningerne forskellige, da ægtefæller i uskiftet bo og skiftet bo ind-

træder i afdødes skattemæssige stilling generelt, hvorimod der i levende live, kun sker indtræden i 

afskrivninger og kapitalgevinster. Hermed kan ægtefællen i levende live ikke indtræde i ejertiden, 

hvilket dog virker som en uhensigtsmæssighed, som ingen kendelser har afklaret nærmere. Ægte-
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fællen kan i levende live, skiftet og uskiftet bo indtræde i VSO og KAO, dog er der ikke sket en 

harmonisering, hvad angår udbetalingen af a conto skatten fra ordningerne. I levende live og uskif-

tet bo er reglerne ensartet. Ved skiftet bo derimod kan efterlevende ægtefællen ikke få udbetalt a 

conto skatten for VSO og KAO, hvis der er succederet i afdødes virksomhed. Muligheden for at 

overtage afdødes/ægtefællens etableringskonto/iværksætterkonto er harmoniseret i levende live, 

skiftet og uskiftet bo. 

 

Afhandlingen har hermed generelt vist, at der på trods af fokus på harmonisering stadig er forskel-

ligheder ang. succession i levende live og ved død.  Regelsættene har gennem tiderne fået et mere 

ensartet præg, men der er fortsat uhensigtsmæssigheder og områder med en uafklaret retstilstand.  

6.0 Perspektivering 
 

I forbindelse med afhandlingen havde det været relevant at undersøge, hvor mange handler som 

finder sted med succession. Dette kunne give indblik i, hvem reglerne især er relevante for. Endvi-

dere kunne afhandlingen have været suppleret med flere ikke skatteretlige forhold bl.a. forhold som 

pension, sociale forhold, og hvordan generationsskiftet planlægges på den mest lønsomme måde. 

Hermed kunne der være skabt et helhedsindtryk over generationsskiftet samt opnået et mere nuan-

ceret og all round indblik i generationsskiftet med succession.  

 

Passivposten har siden introduktionen altid været fastlagt til 30% af den skattepligtige fortjeneste 

trods varierende rentesatser og marginalskatteprocenter. Det kunne derfor være relevant at have 

diskuteret om passivpostens størrelse stadig burde være fastlagt på dette niveau. Hvis passivposten 

er det eneste, som erhververen kompenseres med ved overtagelsen af skatteforpligtigelsen, har be-

regninger vist, at erhververen skal vente 10 år med at sælge virksomheden, som der er overtaget 

med succession.
169

 Først derefter vil de 30%, som passivposten udgør være vokset tilstrækkeligt til 

at kunne betale skatten. Ved L 112 af 27/ 1 2010 blev beskatningen af positiv kapitalindkomst æn-

dret til, at procenten frem mod 2019 sænkes til 42,5%. Dette betyder, at værdien af passivposten 

langsomt vil øges, hvilket kunne være undersøgt nærmere.  

 

I afhandlingen er samtidig udledt nye problemstillinger i relation til successionsreglerne. Generelt 

har afhandlingen vist, at det er svært at udlede virkningerne af Vognmandskendelsen, fordi fortolk-

ningerne hertil er tvetydige. Det fremgår ikke af kendelsen, at der ikke stadig kan indregnes en pas-

                                                 
169

 Jane K. Bille ”Skattemæssig succession” side 377 
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sivpost, men dette er ikke desto mindre SKAT`S holdning. Derfor må det generelt siges, at denne 

usikkerhed lægger op til en ”ommer” til Skatteministeren, fordi der ikke via de forskellige fortolk-

ningsbidrag kan udledes en konklusion. Samtidig har afhandlingen vist, at der i lovteksten fremgår 

områder, hvor lovgivere ikke har fuldt VEJ nr. 224 af 15/10 1969 nr. 1, hvori det anføres, at enhver, 

som teksten henvender sig til, let skal kunne læse og forstå den.    
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SKM Skatteministeriets nyhedsformidling 

SR Skatterådet 

TfS Tidsskrift for skatter og afgifter  

VLD Vestre Landsrets dom 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsordningen 

VUL  Vurderingsloven 

ØLD Østre Landsrets dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

86 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Indholdsfortegnelse bilag 

Primær bilag  

Bilag 1 Interview med specialkonsulent advokat ph.d. Jane K. Bille 8. marts 2011 ......................... 87 

Bilag 2 Passivpost i % ........................................................................................................................ 89 

Bilag 3 Sammenligning personkredsen der kan succedere i levende live ......................................... 90 

Bilag 4 Eksempler på arveretlige fordelinger .................................................................................... 96 

Bilag 5 Sammenligning personkredsen der kan succedere ved død .................................................. 97 

Bilag 6 Mail korrespondance med ejendomskonsulent Verner Christensen  Landboforeningen 

Gefion, Sorø ..................................................................................................................................... 105 

Bilag 7 Forudsætninger anvendt i casen .......................................................................................... 106 

Bilag 7A Ligheder og forskelle succession levende live og død (yderligere kommentarer til casen)

 .......................................................................................................................................................... 110 

Bilag 7B Beregninger af anskaffelsessummer for fast ejendom anvendt til casen .......................... 116 

Bilag 7C Avance beregningerne anvendt til casen i levende live. ................................................... 125 

Bilag 7D Avance beregningerne anvendt til casen ved død ............................................................ 132 

Sekundær bilag  

Bilag 8A Bindende svar af 12. januar 2011……………………………………………………….142 

Bilag 8 B SKATM fra Videncenter for Landbrug (Årstal rækkefølge) ........................................... 159 

SKATM. 2001, 02-14.  Succession. Valg af anskaffelsessum. ....................................................... 159 

SKATM-2008-19-01. Nye regler ved generationsskifte med succession. Lovændringer. .............. 165 

SKATM-2008-02-51. Succession. Den væsentligste del af landbrugsejendommen overdraget til 

søn. ................................................................................................................................................... 174 

SKATM-2009-19-02. Værdiansættelse ved overdragelser med succession. ................................... 180 

SKATM-2009-02-20. Dødsbo. Salg af landbrugsejendom. Fordelingen af salgssummen accepteret.

 .......................................................................................................................................................... 198 

SKATM-2009-19-03. Overdragelse af virksomhed. Succession. Nær medarbejder. 

Beskæftigelseskrav........................................................................................................................... 209 

SKATM-2010-11-04. Succession i opsparingsordning. Egne og succederede opsparinger. Hævning 

af opsparing ...................................................................................................................................... 216 

Bilag 8 C Skatteorientering 2006 (side 38) og 2011 (side 140-142, 192-193). ............................... 223 

 

 

 

 

 

 

 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

87 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Bilag 1 Interview med specialkonsulent advokat ph.d. Jane K. Bille 8. marts 2011 

 

Spørgsmål og svar er medtaget 

 

- Hvordan forholder det sig med succession ved død i passiver?  

Vedrørende gæld er det korrekt, at der ikke står meget om succession i passiver. Det har dog altid 

været forudsat, at der kunne succederes i passiver, der har tilknytning til virksomheden, forudsat at 

der er en avance at succedere i. I levende live har der i øvrigt været en begrænsning, da der hidtil 

alene har været nogle avancer efter KGL, der kunne succederes i.  

Det afhænger altid af en konkret vurdering, om gæld knytter sig til virksomheden /et aktiv. Et ek-

sempel på gæld, der klart knytter sig til fast ejendom, er gæld med pant i ejendommen. En driftskre-

dit vil også knytte sig til virksomheden. Men ikke et forbrugslån. Men hverken forbrugslånet eller 

driftskreditten vil være gæld, hvor en fortjeneste er skattepligtig for den personlige erhvervsdriven-

de. Alene hvor gælden er i fremmed valuta, kan det blive relevant.  

 Da overtagelse af gælden (debitorskifte) kræver kreditors accept, er det endvidere sjældent, at der 

overtages gæld, hvor der ikke samtidig er en form for hæftelse på aktivet.  

- Hvad skete der med succession som følge af ændringerne af KGL i 2010? 

Med de nye regler i kursgevinstloven er successionsreglerne ændret primært på fordringssiden.  
  

 - Hvor i loven står der, at medarbejderen eller den tidligere ejer kan succedere uden at være ar-

ving? (jeg kan kun se det i lovens forarbejder) 

Det står i DBSL § 27 stk. 3, i og med der står ordet salg. Medarbejderen og den tidligere ejer kan 

dog ikke få beregnet en passivpost, når personen ikke er arving eller legatar 

- Kan medarbejderen som ikke er arving også overtage opsparet overskud? 

Ja det burde han kunne.  

- Ville du vurdere, at Vognmandskendelsen kan finde anvendelse i dødsboer? 

Ja det er relevant her.  

- Hvilken værdi skal den udskudte skat sættes til? 

Det er muligt at sætte kursen til 80, såfremt man argumenterer for, at forpligtigelsen er reel og aktu-

el. 

- Kan man både indregne udskudt skat og passivpost? 

Vognmandskendelsen siger ikke noget om, det ikke er muligt.  

- Hvad ville passivposten i givet fald skulle beregnes af? 

Hvis der skal gives en passivpost efter, at værdien er nedsat med henvisning til Vognmandskendel-

sen, er det på den reducerede pris, at avancerne beregnes.  

 

Altså – handelsværdien reduceres med kursen af den skat, der ville skulle betales, ved overdragelse 

til handelsværdien.  

Den reducerede pris er den skattemæssige overdragelsessum.  

Passivposten beregnes som 30/22 % af den avance, der opgøres på den reducerede pris.  

Bemærk nedslaget i første omgang er på den skat, der ville skulle betales. Passivposten beregnes på 

avancen.  
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- Ville du mene, at ægtefællesuccession i levende live ikke indebærer indtræden i ejertiden? 

Jeg mener ikke, det har været hensigten, at ægtefæller ikke skulle indtræde i ejertiden.  
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Bilag 2 Passivpost i % 

 

I dette bilag fremgår de procentsatser, som passivposten beregnes af.  

Passivposten på avancer har siden indførelsen med virkning for dødsfald fra og med 1/1 1970 været 

fastsat til at udgøre 30%. Samme procentsats blev indført i levende live med virkning fra og med 

1/1 1995.  

Passivposten på opsparet overskud og konjunkturudligningskontoen har ændret sig gennem tiderne 

som følge af ændringer i virksomhedsskatteprocenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  

 

Opsparet overskud 

BAL § 13 A stk. 4 

KSL § 33 D stk. 4 (%) 

Konjunkturudligningsk. 

BAL § 13 A stk. 5 

KSL § 33 D stk. 5 (%) 

Indkomst der ikke er aktieind-

komst BAL § 13 A. stk. 3 

KSL § 33 D stk. 3 (%) 
 

År 

1991 9,00  30 

1992-1998 12,00 12,00 30 

1999-2000 13,50 13,50 30 

2001-2004 15,00 15,00 30 

2005-2006 16,50 16,50 30 

2007- 18,75 18,75 30 
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Bilag 3 Sammenligning personkredsen der kan succedere i levende live 

 

I dette bilag er der foretaget en nærmere sammenligning af de successionsberettigede i levende live. 

Hermed kan der udledes ligheder og forskelle mellem personer, som kan succedere i levende live. 

De største forskelle findes mellem ægtefæller og øvrige successionsberettigede, og sammenlignin-

gen kan hermed vise, hvilken forskel der er på, om den successionsberettigede er en ægtefælle eller 

en person omfattet af KSL § 33 C.  

Tabel - Opsummering over succession i levende live Personer (udtømmende) 

Definition Ægtefæller  

Samme husstand 

ikke 

skilt/separeret, ok 

adskilt pga. ar-

bejdsforhold  

KSL § 26 A stk. 2, 

26 B.  

Børn, bør-

nebørn 

adoptiv- 

stedbørn 

KSL § 33 

C stk. 1 

Søskende, 

søskendes 

børn, sø-

skendes 

børnebørn 

KSL § 33 

C stk. 1 

Medarbejder 

Inden for de 

sidste 5 år 

været beskæf-

tiget  i et antal 

timer svarende 

til fuldtidsbe-

skæftiget i 3 år. 

Mulighed for at 

overtage andel 

og anden andel 

inden for 5 år. 

KSL § 33 C 

stk. 12 

Samlever  

Levet sammen 

med overdra-

ger i 2 år 

forud.  BAL § 

22 litra d.  

KSL § 33 C 

stk. 1 

 

 

Tidligere ejer 

Tilbagesalg skal 

ske inden 5 år 

efter overdragel-

sen. 

 KSL § 33 C stk. 

13 

 

Indført 

(virkning 

fra og med 

) 

1/1 1970 1/1 1989 

 

1/1 1989 1/7 2002 1/1 2009 1/1 2009 

Personer (samlet i grupper) Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer 

Betingelser for succession    

Krav at successionen vedrører overdragelse af er-

hvervsvirksomhed eller andel heraf. 

Nej kan overdrage enkelt 

aktiver KSL § 26 A stk. 2 

Ja KSL § 33 C stk. 1, 1 pkt.  

Succession forudsætter gevinst Nej KSL § 26 A stk. 2 Ja KSL § 33 C stk. 2 

Erhverver skattepligtigt til DK Ja KSL § 27  Ja KSL § 33 C stk. 9 og 10.  

Meddelelse til myndighederne Nej kun hvis VSO, KAO 

overtages.  KSL § 26 A stk. 

6 

Ja KSL § 33 C stk. 7 
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Definition: Ægtefællesuccession har været muligt fra og med 1/1 1970, mens familiesuccession 

blev muliggjort fra og med 1/1 1989. Efterfølgende er kredsen udvidet med medarbejdere, samleve-

re og tidligere ejere. Det er ikke muligt for andre personer, end dem der er nævnt i KSL § 26 A stk. 

2 og KSL § 33 C at succedere i levende live. Ægtefællesuccession er særskilt reguleret i KSL § 26 

A stk. 2 og B, mens den øvrige kreds er reguleret i KSL § 33 C. 

Betingelserne: Ved ægtefællesuccession KSL § 26 A stk. 2, er der ikke krav om, at overdragelsen 

vedrører en erhvervsvirksomhed. Der kan derfor overdrages aktiver enkeltvis, og der kan ske suc-

cession, selvom der er et tab. Kun hvis VSO og KAO overdrages, skal myndighederne underrettes. 

Ægtefæller er ikke begrænset af, at udlejningsejendomme ikke kan overdrages med succession. For 

personer omfattet af KSL § 33 C stilles der krav om, at overdragelsen vedrører en erhvervsvirksom-

hed eller en andel heraf. Endvidere skal der være en gevinst at succedere i, erhververen skal være 

Betingelser vedr. fast ejendom.   

Personer (samlet i grupper) Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer 

Ejendommen skal anvendes i overdragerens eller 

overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirk-

somhed 

Nej Ja KSL § 33 C stk. 1 3 pkt.  

Omfattet af 50% reglen KSL § 33 C stk. 1. 4 pkt. Nej Ja 

>50 =succession i det hele 

<50= succession i den er-

hvervsmæssige del 

Omfattet af kravet om succession i afskrivninger AL 

kap. 3 forudsætter succession i EBL.  

Nej men følger af den 

tvungne succession.  

Ja KSL § 33 C stk. 1. 7 pkt. 

Succession i EBL uden succession i afskrivninger Nej følger af den tvungne 

succession.  

Ja erhververen skal dog sene-

re nedsætte anskaffelses-

summen med det beløb i 

EBL § 5 stk. 4 nr. 1-5 som 

overdrageren skulle have 

nedsat anskaffelsessummen 

med ved overdragelsesdagen 

KSL § 33 C stk. 2 6 pkt. 

Succession i udlejningsejendomme  Ja ikke omfattet af undtagel-

ser i KSL § 33 C 

Nej ikke udlejning med min-

dre omfattet af VUL § 33 

stk. 1 og 7.  
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undergivet dansk beskatning, og SKAT skal underrettes senest ved indgivelsen af overdragerens 

selvangivelse om købet.  

Objekter: Ægtefæller kan succedere i erhvervsaktiver som fast ejendom, besætning, varelager, 

driftsmidler og andre aktiver. Ægtefæller kan dog ikke overdrage varelageret med succession, hvis 

begge ægtefæller driver erhvervsvirksomhed. Samtidig kan ægtefæller succedere i gæld generelt 

både i DKR og fremmed valuta. Personer omfattet af KSL § 33 C kan succedere i samme erhvervs-

aktiver, som ægtefællen men med hensyn til gæld, kan der kun succederes i gevinst på gæld i 

fremmed valuta.  

Objekter  Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer  

Skatterelevante aktiver omfattet af  L.V 2011-1 af-

snit  E.I .7 

Ja KSL § 26 A stk. 2. 

Dog ikke varelager hvis 

begge driver erhvervsvirk-

somhed 

Ja kun erhvervsaktiver 

Andre aktiver Ja KSL § 26 B Nej   

Fordringer Ja KSL § 26 B Ja KSL § 33 C.  

Gæld Ja generelt både gæld i DKR 

og fremmed valuta. KSL § 

26 B 

Ja kun gevinst på gæld i 

fremmed valuta KSL § 33 C 

stk. 1. 8 pkt.  

Landbrugsaktiver Ja Ja 

Værdiansættelse og passivpost Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer  

1982 cirkulæret (omfattet af BAL § 22) Ikke aktuelt Ja, Børn, børnebørn, adoptiv- 

stedbørn. 

Ja samlever 

Ja tidligere ejer afhængig af 

personen 

Gaveafgift Nej Ja, Børn, børnebørn, adoptiv- 

stedbørn. 

Ja samlever 

Ja tidligere ejer afhængig af 

personen 

Andre indkomstskat   
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Værdiansættelse og passivpost: Overførsel af aktiver mellem ægtefæller er ikke en afståelse i 

skatteretlig perspektiv. Dette indebærer, at der ikke foretages en værdiansættelse, da der kun fore-

ligger en formuedisposition, hvorfor der heller ikke beregnes en passivpost. Samtidig er ægtefælle-

succession en tvungen succession, hvor succession ikke kan fravælges, når der overføres aktiver 

mellem ægtefæller. Den øvrige personkreds kan beregne en passivpost til at reducere den gaveaf-

Værdiansættelse og passivpost Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer  

Cirkulære 2000-5 (interesseforbundne) Ikke aktuelt Ja, Søskende, søskendes 

børn, søskendes børnebørn 

Ja tidligere ejer afhængig af 

personen  

Vognmandskendelsen SKM 2008.876  LSR  (TfS 

2008,1429) 

Ikke aktuelt  Ja, Børn, børnebørn, adoptiv- 

stedbørn.  

Ja Samlever 

Ja, Søskende, søskendes 

børn, søskendes børnebørn 

Ja, Medarbejder 

Ja, Tidligere ejer  

Passivpost   

Omfattet af KSL § 33 D Ikke aktuelt Ja 

30% af den lavest mulige 

skattepligtige fortjeneste.  

Beregnes kun hvis der fore-

kommer en gave.  

Hvis anvendelse af den bedst 

mulige anskaffelsessum i 

relation til ejendomsavancen 

giver et tab, kan der ikke 

opnås en passivpost. Der kan 

dog alligevel ske en succes-

sion hvis anvendelse af an-

den anskaffelsessum giver en 

fortjeneste. Passivposten 

sættes i dette tilfælde til 0 kr.  

Ikke bundet af den anvendte 

anskaffelsessum ved senere 

salg, men tid og hensigt er 

fastlagt når der er beregnet 

passivpost KSL § 33 C stk. 

2, 5 pkt.. 

Må være muligt at beregne 

passivpost selvom handlet 

efter SKM 2008.876 LSR 

(TfS 2008,1429) 
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giftspligtige værdi KSL § 33 D. Børn, børnebørn, adoptiv, stedbørn og samlever er omfattet af ga-

veafgiftskredsen og kan derfor anvende 1982 cirkulæret. Derudover har børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn og samlever mulighed for at erhverve virksomheden med succession til handelsværdien 

reduceret med udskudt skat. Samme mulighed har søskende, søskendes børn og søskendes børne-

børn samt medarbejdere. Søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn har endvidere som 

interesseforbundne parter muligheden for at anvende cirkulære 2000-5.  

Skatteberegning Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer  

Indtræder i af- og nedskrivninger og fortjeneste eller 

tab ved afståelse.  

Ja nedskrivninger dog ikke 

nævnt direkte men muligt ud 

fra i principper i TFS 

1990.322.  

Ja KSL § 33 C stk. 2 

 

 

Indtræder i anskaffelsessum, tid og hensigt.  Ja KSL § 26 A stk. 2 og 26 

B.  

 

Ja KSL § 33 C stk. 2 

Hvis beregnet passivpost 

ikke bundet af anskaffelses-

summen.  

 

Indtræder i overdragers ejertid i relation til vedlige-

holdelsesfradrag 

Nej KSL § 26 A stk. 2 ikke 

generel succession 

Nej KSL § 33 C ikke generel 

succession  

SKM 2007.333 ØLR (TFS 

2007.754) og SKM 2002.173 

LSR (TFS 2002. 392) 

Kan foretage nedrivningsfradrag Ja  Ja, SKM 2003.346 LSR 

(TFS 2003.676)  og SKM 

2003.79 LR (TFS 2003.254) 

Kan foretage genanbringelse Ja   Ja, SKM 2003.512.LR (TFS 

2003.993) 

Indtræde i VSO opsparet overskud 

 

Ja hvis både drift og virk-

somhed overdrages KSL § 

26 stk. 4 

Ja KSL § 33 C stk. 5 

 Mulighed for at få udbetalt a conto skatten af  op-

sparet overskud 

 

Ja ikke omfattet af VSL  § 

10 stk. 4 

Nej omfattet af VSL  § 10 

stk.4 

Indskudskontoen Ja KSL § 26 A stk. 4 Nej KSL § 33 C stk. 5 

Mellemregning Ja KSL § 26 A stk. 4 Nej KSL § 33 C stk. 5 
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Skatteberegning: Hverken ægtefæller, familien, medarbejdere eller tidligere ejer kan succedere i 

ejertiden relateret til vedligeholdelsesfradrag, da KSL § 33 C og KSL § 26 A stk. 2 ikke indeholder 

hjemmel til generel succession. I stedet er der mulighed for at kunne fortage nedrivningsfradrag og 

genanbringe ejendomsavance i ejendomme erhvervet med succession. KSL § 26 A stk. 2 omtaler 

ikke succession i henhold til nedskrivninger, men ægtefæller må antages at have tilsvarende mulig-

heder som personer omfattet af KSL § 33 C jf. TFS 1990. 322 (SKM). Ægtefællen indtræder desu-

den i både indskudskonto, mellemregningen og opsparet overskud. Personer omfattet af KSL § 33 

C kan indtræde i opsparet overskud og konjunkturudligningskontoen, men det er ikke muligt at få 

udbetalt a conto skat jf. VSL § 10 stk. 4, 22 B stk.6. Derudover kan der ikke udbetales a conto skat i 

henhold til AL § 40 C stk. 9. Ægtefællen kan få udbetalt a conto skat vedr. VSO, KAO og AL § 40 

C. Ægtefæller kan overføre underskud mellem hinanden efter reglerne i PSL og VSL § 13. Personer 

omfattet af KSL § 33 C kan ikke modregne tidligere underskud i gevinster ved en senere afståelse 

af den virksomhed, som er erhvervet med succession. Ægtefællen kan overtage etableringskontoen 

og iværksætterkontoen efter KSL § 26 A stk. 8, hvilket er i modsætning til personer omfattet af 

KSL § 33 C. Både ægtefæller og personer omfattet af KSL § 33 C kan anvende egne midler til for-

lods afskrivning på aktiver erhvervet med succession.  

Skatteberegning Ægtefæller Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer  

Kapitalafkastordningen 

 

Ja KSL § 26 A stk. 7.  Ja KSL § 33 C stk. 6 

Mulighed for at få udbetalt a conto skat af konjunk-

turudligningskontoen 

Ja ikke omfattet af VSL § 22 

B stk. 6 

Nej kun fremførelse, omfat-

tet af VSL § 22 B stk. 6 

Udbetalt a conto skat iflg. AL § 40 C stk. 9 Ja  Nej kun fremførelse AL § 40 

C stk. 10 

Underskuds begrænsning  Nej underskuddet følger de 

almindelige regler i PSL, 

VSL § 13 

Ja iflg. KSL § 33 C stk. 4. 

(begrænsning for modreg-

ning i fortjeneste ved videre-

salg) 

Overtage overdragers etableringskonto og iværksæt-

terkonto 

Ja KSL § 26 A stk. 8 Nej  

Anvende egne midler på aktiver erhvervet med suc-

cession  

Ja Ja SKM 2005.17 LR (TFS 

2005.133) 
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Bilag 4 Eksempler på arveretlige fordelinger  

I dette bilag er medtaget eksempler på, hvor meget afdøde har mulighed for at testamentere til ægte-

fælle, børn og andre.  

 

Ægtefællen har mulighed for at få testamenteret friarven på 6/16 plus tvangsarven på 1/16. Herud-

over har ægtefællen krav på halvdelen af fællesejet (boslod), hvilket medfører, at ægtefællen i alt 

kan få 15/16 af boet, og dermed kun skal indbetale 1/16 til deling mellem børnene. På den anden 

side kan ægtefællens arv begrænses til 9/16, hvis friarven testamenteres til anden side. Børnene kan 

testamenteres 7/16, men kan succedere i 16/16 mod indbetaling til de andre arvinger. Andre perso-

ner som søskende, søskendes børn og børnebørn, medarbejdere kan maks. arve 6/16. De har dog 

alligevel mulighed for at succedere fuldt ud mod betaling for den overskydende andel. Herudover 

kan ikke familiemedlemmer begunstiges i testamentet, men denne personkreds kan ikke succedere 

udover deres andel af boet. Den resterende del skal købes ved almindelig handel jf. DBSL § 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  Ægtefælle (maks.) Ægtefælle (min) Børn (maks.) Andre  

Egen boslod 8/16 8/16 Ikke muligt Ikke muligt 

Testamente (friarv) 6/16 0 6/16 6/16 

Arvelod (tvangsarv) 1/16 1/16 1/16 0 

I alt  15/16 9/16 7/16 6/16 

Rest til andre 1/16 7/16 9/16 10/16 
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Bilag 5 Sammenligning personkredsen der kan succedere ved død  

 

I dette bilag er der foretaget en nærmere sammenligning af de successionsberettigede ved død. 

Sammenligningen er foretaget mellem personer, der kan succedere i skiftet bo, hvad angår betingel-

ser, objekter, værdiansættelse og skatteberegning. I samme forbindelse er opstillet, hvordan reglerne 

om uskiftet bo afviger fra reglerne i skiftet bo for ægtefæller.  

Tabel opsummering over succession ved død  

Definition Ægtefæller 

Skiftet bo: 

Ægtefæller 

ikke separeret 

eller skilt.   

DBSL kap. 6 

og kap 7.  

Uskiftet bo:  

Ikke separeret 

ved dødsfal-

det. 

DBSL § 58 

stk. 1 

Børn, bør-

nebørn, 

adoptiv- 

stedbørn 

 

DBSL kap. 

6.  

Samlever  

Levet sammen 

med afdøde i 

ægteskabslig-

nende forhold 

2 år forud eller 

har, havde, 

venter barn 

sammen.  

AVL § 87-89 

Omfattet af 

kap. 6 og en-

kelte områder i 

kap. 7.  

Søskende, 

søskendes 

børn, sø-

skendes 

børnebørn 

DBSL kap 

6.  

Medarbejder 

og tidligere 

ejer  

DBSL kap. 6  

Medarbej-

der og 

tidligere 

ejer (ikke 

arving 

eller lega-

tar)  

DBSL § 

27 stk. 3 

Andre  

DBSL 

kap. 6 

 

Succession 

ud over 

andelen 

Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1 pkt. 

men kun 

aktuelt i skif-

tet bo. 

Ja DBSL § 

37 stk. 1, 1 

pkt. 

Ja DBSL § 37 

stk. 1, 1 pkt. 

 

Ja DBSL § 

37 stk. 1, 1 

pkt. 

 Ja DBSL § 

37 stk. 1, 1 

pkt. 

Ikke aktu-

elt 

Nej kun 

i forhold 

til ande-

len 

Indført 

(virkning 

fra og 

med) 

Dødsfald fra 

og med 1/1 

1970 

Dødsfald fra 

og med 1/1 

1970 

 

Dødsfald fra 

og med 1/7 

2008 

Dødsfald 

fra og med 

1/7 1995 

(tidligere 

som arvin-

ger) 

Overdragel- 

ser fra og 

med 1/1 

2009  

Fra indkom-

såret 2010 

tilsvarende  

nær medar-

bejder 

Overdra-

gelser fra 

og med 

1/1 2009 

Fra ind-

koms-året 

2010 tidli-

gere nær 

medarbej-

der 

Døds-

fald fra 

og med 

1/1 1997 
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Personer (samlet i grupper) Ægtefæller 

skiftet bo 

 

Ægtefæller 

uskiftet bo 

Børn, børne-

børn, adoptiv-, 

stedbørn, sam-

lever, søskende, 

søskendes børn, 

søskendes bør-

nebørn, medar-

bejder, tidligere 

ejer og andre 

DBSL § 37 

Medarbejdere og 

tidligere ejer der 

ikke er arving eller 

legatar. 

DBSL § 27 stk. 3 

Betingelser Skiftet  Uskiftet Personer DBSL 

§ 37  

DBSL § 27 stk. 3 

Krav om successionen vedrører overdragel-

se af en erhvervsvirksomhed eller andel  

heraf. 

Nej undtaget 

iflg. DBSL § 

29 stk. 5 

Nej Ja DBSL § 29  Ja DBSL § 29  

Succession forudsætter en gevinst Ja DBSL § 36 Nej DBSL 

§ 59 

Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 36 

Erhverver er skattepligtig til Danmark Ja DBSL § 38 Ja Ja DBSL§ 38 Ja DBSL§ 38 

Boet skal være skattepligtigt Ja DBSL§ 36 Ikke aktu-

elt 

Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 36 

Mulighed for delvis succession Ja DBSL § 28 

stk. 3 

Ikke aktu-

elt 

Ja DBSL § 28 

stk. 3 

Ja DBSL § 28 stk. 

3 

Betingelser vedr. fast ejendom Skiftet  Uskiftet Personer 

DBSL§ 37  

DBSL § 27 stk. 3 

Ejendommen skal anvendes i afdødes eller 

afdødes samlevende ægtefælles erhvervs-

virksomhed 

Nej undtaget 

iflg. DBSL § 

29 stk. 5 

Ikke aktu-

elt 

Ja DBSL § 29 Ja DBSL § 29 

Omfattet af 50% reglen DBSL § 29 stk. 2 Nej undtaget 

iflg. DBSL § 

29 stk. 5 

Nej Ja DBSL § 29 Ja DBSL § 29 

Omfattet af kravet om succession i afskriv-

ninger  iflg. AL kap. 3 forudsætter successi-

on i EBL. 

Ja DBSL § 28 

stk.1 2 pkt.  

Nej men 

følger af 

den tvung-

ne succes-

sion 

Ja DBSL § 28 

stk. 1 2 pkt. 

Ja DBSL § 28 stk. 

1 2 pkt. 

Succession i EBL uden succession i af-

skrivninger 

Ja DBSL § 36 

stk. 4 

Nej følger 

af tvungen 

succession 

Ja DBSL § 36 

stk. 4 

Ja DBSL § 36 stk. 

4 

Succession i udlejningsejendomme Ja undtaget 

iflg. DBSL § 

29 stk. 5 

Ja Nej kun hvis 

omfattet at VUL 

§ 33 stk. 4 og 7 

Nej kun hvis om-

fattet at VUL § 33 

stk. 4 og 7 

Succession forudsætter testamente Nej legal arving Nej  Nej ikke hvis 

legal arving. 

Andre ja 

Nej men accept fra 

andre arvinger.  
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Definition (skiftet bo): Ægtefællesuccession og familiesuccession har været muligt for dødsfald fra 

og med 1/1 1970. Efterfølgende er kredsen udvidet med medarbejdere, samlevere og tidligere ejere. 

Det er muligt for andre personer at succedere, men successionen er begrænset til andelen i boet. 

Herudover er det kun muligt for personer, der ikke er omfattet af de legale arveregler at succedere, 

hvis der er oprettet et testamente. Dette gælder især med hensyn til søskende, søskendes børn og 

børnebørn, samlevere og medarbejdere. En medarbejder eller tidligere ejer kan imidlertid, som de 

eneste anvende successionsreglerne uden at være arving eller legatar. 

Definition (uskiftet bo): Ægtefællen har haft mulighed for at sidde i uskiftet bo fra og med 1/1 

1970. Ægtefællerne må ikke være separeret ved dødsfaldet. 

Betingelserne (skiftet bo): Ved skiftet bo kan der kun succederes, hvis der er en gevinst ved ud-

lodningen. Samtidig er det ikke muligt at succedere, hvis boet er skattefritaget, eller hvis erhverve-

ren ikke er skattepligtig til Danmark. Hvis der succederes i fast ejendom, skal denne vedrøre en 

erhvervsvirksomhed, ligesom der er krav om, at succession i bygningsafskrivningerne forudsætter 

succession i EBL. Endvidere kan der ikke succederes i udlejningsejendomme, som ikke er omfattet 

af VUL § 33 stk. 4 eller 7. Det er muligt at konstruere en delvis succession for at udnytte boets be-

skatningsmæssige situation. 

Ægtefællen er omfattet af de samme betingelser som den øvrige kreds, men ægtefællen er ikke om-

fattet af begrænsningerne i DBSL § 29 omkring fast ejendom (jf. tabel), som skal anvendes er-

hvervsmæssigt eller om, at udlejningsejendomme ikke er successionsobjekter.  

 

Betingelserne (uskiftet bo): Ægtefællen i uskiftet bo har nogle betingelser, som adskiller sig fra 

skiftet bo, og som det ikke giver så meget ræsonnement i at sammenligne, da forskellene er relateret 

til forhold uden for skatteretten. Derfor er disse betingelser undladt i tabellen. Uskiftet bo er desu-

den en tvungen succession i modsætningen til reglerne om succession i skiftet bo. Samtidig er der 

mulighed for at succedere ligegyldigt, om der konstateres en gevinst eller ej. En ægtefælle i uskiftet 

bo er ligeledes ikke begrænset af, om overdragelsen vedrører en erhvervsvirksomhed.  
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Objekter (skiftet bo) 

Ægtefællen kan i skiftet bo succedere i alle typer aktiver, hvorpå der konstateres en gevinst. Andre 

successionsberettigede i skiftet bo er begrænset af, at aktivet anvendes erhvervsmæssigt. Med hen-

syn til gæld har det været fremhævet, at hverken ægtefællen eller øvrige personer kan succedere i 

gæld i forbindelse med død udover accessoriske passiver. Der må imidlertid anses for at være en 

hjemmel hertil i DBSL § 21, som henviser til skattelovgivningens regler for personer. Hermed kan 

KSL § 33 C stk. 1 8 pkt. finde anvendelse ved dødsbosuccession.  

Objekter (uskiftet bo) 

I uskiftet bo er det ikke nødvendigt at skelne mellem, om det er passiver i DKR eller fremmed valu-

ta, idet der er generel hjemmel til succession i passiver. Ægtefællen kan i uskiftet bo succedere i 

aktiver generelt og ikke kun i erhvervsaktiver.  

 

 

 

 

 

 

 

Objekter Ægtefæller skiftet 

bo 

 

Ægtefæller uskif-

tet bo 

Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søsken-

de, søskendes børn, søsken-

des børnebørn, medarbejder, 

tidligere ejer og andre DBSL 

§ 37 

Medarbejdere og 

tidligere ejer der 

ikke er arving eller 

legatar. 

DBSL § 27 stk. 3 

Skatterelevante 

aktiver omfattet af  

L.V.2011-1 afsnit  

E.I .7 

 Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 59 Ja DBSL § 36 Ja DBSL§ 36 

Andre aktiver Ja ikke omfattet af 

DBSL § 29 

Ja DBSL § 59 Nej kun erhvervsaktiver Nej kun erhvervs-

aktiver 

Fordringer Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 59 Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 36 

Gæld Nej kun gæld i 

fremmed valuta ud 

fra DBSL § 21 

Ja generelt Nej kun gæld i fremmed 

valuta ud fra DBSL § 21 

Nej kun gæld i 

fremmed valuta ud 

fra DBSL § 21 

Landbrugsaktiver Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 59 Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 36 
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Værdiansættelse og passivpost (skiftet bo) 

Både ægtefællen og andre personer i skiftet bo kan anvende 1982 cirkulæret, dog med den undta-

gelse, at hvis der er kendskab til en handelsværdi, må denne anvendes i stedet. Ved anvendelse af 

dette cirkulære kan der indregnes en passivpost jf. BAL § 13A. Passivposten er imidlertid valgfri og 

kan nedsættes til et mindre beløb BAL § 13 A stk. 6, hvis der er enighed mellem arvingerne. 

Vognmandskendelsen kan ligeledes anvendes af alle parter og samtidig der kan indregnes en pas-

sivpost. Når medarbejderen eller den tidligere ejer ikke er arving, beregnes der ikke en passivpost, 

Værdiansættelse og 

passivpost 

Ægtefæller 

skiftet bo 

 

Ægtefæl-

ler uskif-

tet bo 

Børn, børnebørn, adoptiv-, sted-

børn, samlever, søskende, søsken-

des børn, søskendes børnebørn, 

medarbejder, tidligere ejer og andre 

DBSL § 37 

Medarbejdere og tidli-

gere ejer der ikke er 

arving eller legatar. 

DBSL § 27 stk. 3 

1982 cirkulæret Ja hvis ikke 

kendskab til 

handelsværdi 

Ikke 

aktuelt 

Ja hvis ikke kendskab til handels-

værdi 

Nej 

Vognmandskendel-

sen SKM 2008.876 

LSR (TfS 

2008.1429) 

Ja Ikke 

aktuelt 

Ja Ja  

Passivpost     

Kan der beregnes 

passivpost efter BAL 

§ 13 A 

Ja 

 

Ikke 

aktuelt 

Ja  

Fragår i den arveafgiftspligtige 

beholdning og ved arvefordelingen 

i det relaterede aktiv.  

Hvis anvendelse af den bedst muli-

ge anskaffelsessum i relation til 

ejendomsavancen giver et tab, kan 

der ikke opnås en passivpost. Der 

kan dog alligevel ske en succession 

hvis anvendelse af anden anskaffel-

sessum giver en fortjeneste. Passiv-

posten sættes i dette tilfælde til 0 kr.  

Mulighed for at nedsætte passivpo-

sten  til lavere % BAL § 13A. stk. 6 

Ikke bundet af den anvendte an-

skaffelsessum ved senere salg, men 

tid og hensigt er fastlagt DBSL § 36 

stk. 2.  

 

Nej ikke udlodning   
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da der ikke er tale om en udlodningssituation. I stedet må virksomheden erhverves med succession 

ud fra principperne i Vognmandskendelsen.  

Værdiansættelse og passivpost (uskiftet bo) 

Der foretages ingen egentlig værdiansættelse og beregning af passivpost i uskiftet bo. Der indsendes 

blot en formueopgørelse.  

Skatteberegning Ægtefæller 

skiftet bo 

 

Ægtefæller 

uskiftet bo 

Børn, børnebørn, adoptiv-, sted-

børn, samlever, søskende, sø-

skendes børn, søskendes børne-

børn, medarbejder, tidligere ejer 

og andre DBSL § 37 

Medarbejdere og tidli-

gere ejer der ikke er 

arving eller legatar. 

DBSL § 27 stk. 3 

Indtræder i afdødes skattemæssi-

ge stilling   

Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 59  Ja DBSL § 36 Ja DBSL § 36 

Indtræder i anskaffelsessum, tid 

og hensigt.  

Ja DBSL § 36 

stk. 2 

Ja DBSL § 59 

stk. 1 

Ja DBSL § 36 stk. 2 Ja DBSL § 36 stk. 2 

Indtræder i ejertid i relation til 

vedligeholdelsesfradrag 

Ja 

 

Ja 

 

Ja SKM 2005.361 LSR (TFS 

2005.740) 

Ja SKM 2005.361 LSR 

(TFS 2005.740) 

Kan foretage nedrivningsfradrag Ja  Ja Ja SKM 2003.79  LR (TFS 

2003.254) og 

SKM 2003.346 LSR (TFS 

2003.676) 

Ja SKM 2003.79  LR 

(TFS 2003.254) SKM 

og  2003.346 LSR (TFS 

2003.676) 

Kan foretage genanbringelse Ja  Ja  Ja SKM 2003.512.LR (TFS 

2003.993) 

Ja SKM 2003.512.LR 

(TFS 2003.993) 

Indtræde i VSO opsparet over-

skud 

 

Ja efter DBSL 

§ 39 stk. 2. 

eller DBSL § 

45 stk. 2 

Ja iflg. DBSL 

§ 59 stk. 4 

Ja DBSL § 39 stk. 2 Nej dødsboet kan ikke 

indgå juridisk bindende 

aftale med virkning før 

dødsfaldet  

Mulighed for at få udbetalt a 

conto skat af opsparet overskud 

VSL § 10 stk. 3 

 

 

 

Ja hvis efter-

levende er 

ejer. (DBSL § 

45 stk. 2) 

 

Nej hvis 

afdøde var 

ejer (DBSL § 

39 stk. 2) 

Ja   Nej ikke når der er succederet ud 

fra DBSL § 39.  

Nej  

Indskudskontoen 

 

 

 

Ja efter DBSL 

§ 45 stk. 2  

(efterlevende 

ejer) eller 

DBSL § 47 

(afdøde ejer) 

Ja DBSL § 59 

stk. 4 

Nej  Nej 

Mellemregning  

 

 

Ja efter DBSL 

§ 45 stk. 2 

(kun hvis 

efterlevende 

selv har været 

ejer) 

Ja DBSL § 59 

stk. 4 

Nej  Nej 
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Skatteberegning (skiftet bo) 

Ved successionen indtræder ægtefællen og andre i afdødes skattemæssige stilling. Dette betyder, at 

der sker en indtræden generelt både i relation til afskrivninger, avancer og ejertid. Det er herefter 

muligt at foretage vedligeholdelsesfradrag ud fra afdødes ejertid, samtidig med at det er muligt, at 

foretage nedrivningsfradrag og genanbringe en ejendomsavance i den ejendom, som er erhvervet 

med succession. Samtidig har de successionsberettigede mulighed for at indtræde i opsparet over-

Skatteberegning Ægtefæller 

skiftet bo 

 

Ægtefæller 

uskiftet bo 

Børn, børnebørn, adoptiv-, 

stedbørn, samlever, søskende, 

søskendes børn, søskendes 

børnebørn, medarbejder, tidli-

gere ejer og andre DBSL § 37 

Medarbejdere og 

tidligere ejer der ikke 

er arving eller lega-

tar. 

DBSL § 27 stk. 3 

Kapitalafkastordningen 

 

Ja DBSL § 

39 stk. 3 

eller DBSL 

§ 

45 stk. 4 

Ja DBSL § 

59 stk. 4 

Ja DBSL 39 stk. 3 Nej.  

Mulighed for at få udbetalt a 

conto skat fra konjunkturud-

ligningskontoen VSL § 22 B 

stk. 5  

Ja hvis efter-

levende er 

ejer (DBSL 

§ 45 stk. 4) 

 

Nej hvis 

afdøde var 

ejer. (DBSL 

§ 39 stk. 3) 

Ja   Nej ikke når der er succederet 

ud fra DBSL § 39  

Nej 

Udbetalt a conto skat AL § 

40C stk. 9 
 

Ja hvis efter-

levende er 

ejer (DBSL 

§ 45) 

 

Nej hvis 

afdøde var 

ejer. (DBSL 

§ 39) 

Ja Nej ikke når der er succederet 

ud fra DBSL § 39.  

Nej 

Underskud 

 

Ja afdødes 

underskud er 

afsluttet i 

boet. 

Ingen be-

grænsning i 

henhold til 

egne under-

skud. 

Nej Ingen begrænsning i at måtte 

modregne tidligere egne un-

derskud i fortjeneste ved salg. 

Dog krav om ræsonnement i 

det foretagne 

Ingen begrænsning i 

at måtte modregne 

tidligere egne under-

skud i fortjeneste ved 

salg. Dog krav om 

ræsonnement i det 

foretagne 

Overtage etableringskonto og 

iværksætterkonto 
 

Ja DBSL § 

43 stk. 3 

Ja DBSL § 

59 stk. 2 

Nej  Nej 

Anvende egne midler på akti-

ver erhvervet med succession.  

Ja Ja Ja SKM 2005.17 LR (TFS 

2005.133). 

Ja SKM 2005.17 LR 

(TFS 2005.133). 
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skud og konjunkturudligningskontoen efter DBSL § 39 stk. 2. og 3. Endvidere kan der ske indtræ-

den i AL § 40 C. Når der indtrædes i disse ordninger kan a conto skatten indbetalt af afdøde ikke 

udbetales, men må fremføres. SKAT mener ikke, at medarbejdere og tidligere ejere, som ikke er 

arvinger, kan succedere i VSO og KAO, fordi dødsboet ikke kan indgå aftaler med virkning fra før 

dødsfaldet. Dette strider dog mod formålet med bestemmelsen, om at forbedre medarbejderens mu-

lighed for succession. Medarbejderen og den tidligere ejer burde derfor indføres i DBSL på linje 

med udlodningsmodtagere.  

 

Samlever og efterlevende ægtefælle er omfattet af nogle særregler, som de øvrige ikke kan anvende. 

Samleveren har dog kun få ekstra muligheder med hensyn til forfaldne renter og ekstraordinær ind-

frielse af lån. Efterlevende ægtefælle derimod har mulighed for at indtræde i indskudskontoen, mel-

lemregningskontoen og opsparet overskud efter VSO, hvis afdøde har drevet efterlevende ægtefæl-

les virksomhed. Hvis afdøde har været ejeren, kan der kun ske en indtræden i indskudskontoen og 

opsparet overskud jf. DBSL § 47. Hvorvidt det hermed er muligt at få udbetalt a conto skat iflg. 

VSL § 10 stk. 3 og 22 B stk. 5. afhænger af ejerforholdet. Hvis efterlevende selv har været ejer, kan 

disse udbetales, men ikke hvis afdøde var ejer, da ægtefællen succederer efter DBSL § 39. Samme 

problematik eksisterer i henhold til AL § 40 C. Det virker ikke hensigtsmæssigt, at når efterlevende 

ægtefælle succederer i ordningerne, kan a conto skatten ikke udbetales ved senere konstatering af 

underskud.  

 

Der er ikke nogen begrænsninger for ægtefællen eller andre i at måtte modregne egne tidligere un-

derskud i fortjeneste ved salg af virksomheden. Det må forventes, der skal være ræsonnement i vi-

deresalget. Den efterlevende ægtefælle kan indtræde i etableringskontoen og iværksætterkontoen. 

Denne mulighed eksisterer ikke for de øvrige successionsberettigede, som dog kan anvende egne 

midler fra etableringskontoloven på de aktiver, der er erhvervet med succession.  

Skatteberegning (uskiftet bo) 

I uskiftet bo indtræder ægtefællen i afdødes skattemæssige stilling generelt som i skiftet bo. Endvi-

dere kan der ske en indtræden i VSO og KAO, og der er ingen begrænsninger i henhold til at få 

udbetalt a conto skatten indbetalt af afdøde. Det samme gør sig gældende med AL § 40 C. I uskiftet 

bo kan efterlevende ægtefælle få overført afdødes uudnyttede underskud. Dette er i modsætning til 

en efterlevende ægtefælle i skiftet bo, som ikke kan få overført afdødes underskud fra tidligere år, 

da dette er afsluttet i boet. Endvidere kan ægtefællen i uskiftet bo indtræde i afdødes etablerings-

konto og iværksætterkonto.  
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Bilag 6 Mail korrespondance med ejendomskonsulent Verner Christensen Landboforeningen 

Gefion, Sorø 

 

Spørgsmål og svar er medtaget 

- Hvordan værdiansættes betalingsrettigheder? 

700 kr. pr. stk.  

- Hvordan værdiansættes landbrugsjord? 

150.000 kr. pr. ha.  

- Er det typisk i familiehandler at køberen i levende live kompenseres fuldt ud for skatten?  

 

De første 30% af avancen indsættes som passivpost, og indgår i gaveanmeldelse med tilsvarende 

fradrag.  

Derudover kan man beregne gave med gaveafgiften modregnet i tinglysningsafgiften, når det er 

landbrug. 

Da man mellem forældre og børn må have kontante mellemværende stående uden renter, bruger 

man ofte denne mulighed. 

Det vil sige, at dette kontante mellemværende afvikles i videst mulig omfang med nedskrivning 

med årlige afgiftsfrie gaver. 

På denne måde kan hele den udskudte skat godt blive kompenseret overfor køber. 

Modellen har jeg (og mange andre) anvendt mange gange, når sælger har en økonomi, hvor sælger 

kan undvære denne del af salgssummen. Endvidere at familien finder, at det er en rimelig model i 

forhold til søskende/medarvinger. 

 

- Hvordan værdiansættes øvrige aktiver? 

Ud fra værdien i handel og vandel i dette eksempel kan du fastsætte værdien skønsmæssigt.  

 

Verner Christensen 
Ejendomskonsulent 

Direkte telf. 57 86 53 01 

E-mail: vc@gefion.dk 

  

Landboforeningen Gefion 

Ejendom og Jura 

Fulbyvej 15 

4180  Sorø 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:vc@gefion.dk
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Bilag 7 Forudsætninger anvendt i casen 

 

Dette bilag uddyber forudsætningerne anvendt i casen. For en nærmere forståelse af tallene i tabel-

lerne henvises videres til de følgende bilag 7 A- D.  

 

Ib har købt en landbrugsejendom i 1981 og 1985 uden succession. Sidenhen er der tilkøbt jord af 

flere omgange samt foretaget bygningsinvesteringer vedrørende svineproduktion. Ejendommen 

består i dag af en hovedejendom på 70 ha samt 2 tilkøbte jordarealer på 38 ha og 12 ha. Ib, der er 

midt i halvtredserne, har 1 søn og overvejer på sigt at overdrage ejendommen til denne med succes-

sion. Ib ønsker hermed en vurdering af, om der er forskel for sønnen på, om successionen gennem-

føres i levende live eller ved død.  

 

Forudsætninger anvendt i casen levende live og ved død  

Tabel 1
170

 Regnskab 31.12.2010 

(kr.) 

Familiehandel 1982 Cirku-

lære (kr.) 

Skønnet handelspris (kr.) 

(Vognmandskendelsen) 

Grundværdi 4.281.000 9.207.870 
171

 9.600.000 

Beboelse 1.537.800 1.307.130 2.000.000 

Forskelsværdi 

/bygningsværdi
172

 

10.081.200 3.000.000 3.500.000 

Hovedejendom 1, 70 ha 15.900.000 13.515.000 15.100.000 

Jord ejendom 2 ,38 ha
173

 7.200.000 6.120.000 5.700.000 

Jord ejendom 3, 12 ha
174

  3.550.000  (3.017.500) 

1.700.000 

2.000.000 

Fast ejendom i alt                  26.650.000
175

 21.335.000 22.800.000 

Maskiner 1.067.514 1.350.000 1.350.000 

Besætning 455.030 510.000 510.000 

Beholdning 580.350 700.000 700.000 

Kvote saldo AL  § 40 C  6.000                            80.000
176

 80.000 

I alt  28.758.894 23.975.000 25.440.000 

 

                                                 
170

 Egen tilvirkning 
171

13.515.000-1.307.130-3.000.000=9.207.870 
172

 1982 cirkulæret: Bygning 1=2.400.000, Bygning 2=100.000 og Bygning 3= 500.000 

Handelspris: De 500.000 ekstra er forholdsmæssigt fordelt: Bygning 1= 2.800.000, Bygning 2=120.000 og Bygning 

3=580.000  
173

 Ejendom 2 og 3 består udelukkende af jord.  
174

 Ejendom 2 og 3 består udelukkende af jord.  
175

 Offentlig vurdering 1/10 2010 
176

 Egne EU rettigheder tildelt i 2005 er 106 stk. (eksklusiv ved bygninger) som prissættes til 700 kr. pr. stk. iflg. Ejen-

domskonsulent Verner Christensen Landboforeningen Gefion (Bilag 6). De tildelte rettigheder er sammenlagt med 

tilkøbte rettigheder på 6.000, hvilket medfører, at saldoen i alt er på 80.000.  
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Den offentlige vurdering ejendom 1 på 15,900 mio. er opdelt i grundværdi, beboelse og forskels-

værdi. Forskelsværdien er dels avlsbygningernes værdi samt udtryk for den manglende grundværdi 

i vurderingen. Ejendom 2 og 3 er ligeledes baseret på den offentlige vurdering. Øvrige aktiver er 

indført med saldoen fra regnskabet 31.12.2010.  

 

Ved anvendelse af 1982 cirkulæret værdiansættes ejendom 1 til 13,515 mio. hvormed dette beløb 

herefter er fordelt på bygninger, beboelse og jord. Beboelsen er fastlagt til 85% af vurderingen på 

1,537 mio. mens bygningernes værdi er fastlagt ud fra tekniske værdier
177

, hvorefter grundværdien 

er indsat som restbeløb. Endvidere er ejendom 2 værdiansat ud fra 1982 cirkulæret, hvormed prisen 

er reduceret med 15%. Ejendom 3 er købt i 2010 for en mindre værdi end vurderingen, hvorfor 

denne værdi er lagt til grund for værdiansættelsen i stedet for vurderingen. Grunden hertil er 1982 

cirkulærets pkt. 6, hvori det fastlægges, at selvom værdien afviger fra +/-15% fra vurderingen kan 

en anden værdi anvendes, hvis parterne kan oplyse særlige omstændigheder. De særlige omstæn-

digheder er her, at vurderingen ikke er retvisende, fordi ejendommen i 2010 er købt til 2 mio.  

 

Hvad angår handelspriserne for ejendommene, er disse fastlagt ud fra en skønnet handelspris på 

jord 150.000 kr. pr. ha.
178

 Jordprisen på hovedejendom er reduceret til en gennemsnitspris på 

137.000 kr. pr. ha for at tage hensyn til eng og skovareal.  For ejendom 2 er prisen 150.000*38= 

5.700.000 mio. Værdien for denne ejendom er hermed lavere end i 1982 cirkulæret, pga. for høj 

ejendomsvurdering. Ejendom 3 er købt i 2010 til 2 mio. (fra ikke interesseforbunden part), hvorfor 

denne pris er anvendt, selvom den offentlige vurdering er 3,55 mio.   

 

Avlsbygninger er fastlagt til en handelsværdi på samlet 3,5 mio. (fri handel) mod 3 mio. ved anven-

delse af 1982 cirkulæret.
179

 Bygningerne er samlet i 3 bygningsgrupper.  

- Gruppe 1 er kendetegnet ved at samtlige afskrivninger kommer til genbeskatning.  

- Gruppe 2 består af en bygning, hvor afskrivningerne kommer delvist til genbeskatning, de 

resterende afskrivninger skal derfor nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavancebe-

regningen.  

                                                 
177

 Iflg. SKAT´s vejledning om ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.  
178

 Iflg. Verner Christensen ejendomskonsulent Landboforeningen Gefion (Bilag 6) 
179

 1982 cirkulæret: Bygning 1=2.400.000, Bygning 2=100.000 og Bygning 3= 500.000 

Handelspris: De 500.000 ekstra er forholdsmæssigt fordelt: Bygning 1= 2.800.000, Bygning 2=120.000 og Bygning 

3=580.000 
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- Gruppe 3 bygningerne fremkommer med et tab således, at samtlige afskrivninger ikke 

kommer til genbeskatning, hvilket medfører en nedsættelse af anskaffelsessummen i EBL 

opgørelsen jf. EBL § 5 stk. 4 1 pkt. 

 

I nærværende case er halvdelsreglen EBL § 4 stk. 3 nr. 2 anvendt som anskaffelsessum, idet dette 

gav den laveste ejendomsavance. Da der er tale om en landbrugsejendom, er der anvendt reglerne 

om indeksregulering iflg. EBL § 5A, hvormed der er foretaget indeksregulering af anskaffelses-

summen, jordkøb, forbedringer og 10.000 kr. tillægget. De ikke genvundne afskrivninger på byg-

ning 2 og 3 er derfor ligeledes indeksreguleret.
180

 

 

Priserne på maskiner, besætning og beholdning er fastlagt ud fra diskussion med Ejendomskonsu-

lent Verner Christensen Gefion
181

, men skulle i en given situation være fastlagt ud fra en mægler-

vurdering samt indhentede priser fra en maskinhandler. Priserne er anvendt både i 1982 cirkulæret 

og i fri handel.  

 

Der er i beregningerne ikke taget højde for salgsomkostninger.  

 

Det er antaget at salg med succession sker i kalenderåret 2011 i levende live dog pr. 1/1.  

 

Opsparet indkomst udgør 420.000 kr. (hvoraf 126.000 a conto skat 30%). Opsparet overskud vedrø-

rer indkomståret 2004, hvormed passivposten beregnes med 15%, som indgår i den samlede passiv-

post. Ved beregningerne for død er antaget, at 152.200 kr. beskattes i boet efter DBSL § 24, hvor-

med der succederes i de resterende 267.800 kr..  

 

Der er kreditforeningsgæld i alt for 10.500.000 kr. 

  

Der er anvendt en skatteprocent på 55,5%
182

 til at udregne skatten af avancen af genvundne afskriv-

ninger samt avancer på beholdninger, besætning, maskiner og betalingsrettigheder.  

På ejendomsavancen er anvendt 47,5%, idet det er antaget, at overdrager ophører med at drive virk-

somhed og derfor anvender PSL, hvorfor ejendomsavancen beskattes som kapitalindkomst, da 

                                                 
180

 Se Bilag 7B for opgørelse af anskaffelsessummen for den faste ejendom 
181

 Bilag 6 Verner Christensen Ejendomskonsulent Landboforeningen Gefion.   
182

 Beregnet ud fra en indkomst på 100. Efter AM bidrag 92. Heraf topskat 51,5%=47,38. I alt 55,38=55,5% 
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overdrager ikke har andre virksomheder, hvorpå VSO kan fortsætte. Ved beregningerne for død er 

anvendt dødsboskatteprocenten på 50% jf. DBSL § 30.  

 

Disse forudsætninger vil herefter blive anvendt til at illustrere hvilken pris, der kan handles til i le-

vende live og ved død ud fra 1982 cirkulæret og Vognmandskendelsen.  
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Bilag 7A Ligheder og forskelle succession levende live og død (yderligere kommentarer til 

casen)  
Dette bilag indeholder kommentarer til casens resultater i levende live og ved død. Bilaget under-

støtter derfor den sammenligning, som findes i afhandlingen afsnit 4.2. I bilaget kommenteres på, 

hvordan successionen ved et praktisk eksempel kan gennemføres i levende live og ved død.   

 

Eksempel succession i levende live sammenligning 1982 og Vognmandskendelsen (tabel 1). 

Tabel 1
183

  1982 Cirkulære 

(kr)  

(Bilag 7 C tabel  1) 

Fri handel  

(Bilag 7 C tabel 

2) 

Vognmand 

alternativ 1 

(Bilag 7 C 

tabel 4) 

Vognmand 

alternativ 2 

(Bilag 7 C Tabel 

4) 

Vognmand 

alternativ 3 

(Bilag 7 C 

tabel 4) 

Avance fast ejendom 6.908.389 7.572.938 5.739.891 5.739.891 5.739.891 
Genvundne afskrivninger 

bygninger 1.154.029 1.174.029 1.163.061 1.163.061 1.163.061 

Avance andet
184

 531.106 531.106 289.801 289.801 289.801 

Opsparet overskud 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Samlet avance 9.013.524 9.698.073 7.612.753 7.612.753 7.612.753 

Nettoskat at betale ved salg 4.323.835  4.650.596 3.639.887 3.639.887 3.639.887 

Kursnedslag 50 0 2.325.298 0 0 0 

Samlet passivpost          2.641.057  2.846.422  2.846.422
185

 2.220.826 0 

Ny overdragelsespris 

 (Bilag 7 C Tabel 3) 

 

23.114.702 23.114.702 23.114.702 23.114.702 

    

  

Berigtigelse 

  

Bilag 7 C 

tabel 5 

Bilag 7 C 

tabel 5 

Bilag 7 C 

tabel 5 

Overtagne lån  10.500.000  

 

10.500.000 10.500.000 10.500.000 

Kontant/gældsbrev 9.151.165  

 

8.643.580 8.974.815 8.974.815 

Passivpost (gave svarende 

til passivpost)    2.641.057  

 

2.846.422 2.220.826 0 

Gave  558.078  

 

0 294.361 2.515.187 

Gave  der afgiftsmæssigt 

svarer til tinglysningsafgif-

ten 1.066.000  

 

1.066.000 1.066.000  1.066.000 

Gave bundgrænse  58.700 

 

58.700 58.700 58.700 

I alt  23.975.000  

 

23.114.702 23.114.702  23.114.702 

    

  

Opgørelse af samlet beta-

ling  

   

  

Kontant betaling 9.151.165 

 

8.643.580 8.974.815 8.974.815 

Tinglysningsafgift 159.900 

 
159.900 159.900 159.900 

Gaveafgift 15% 83.712 

 

0 44.154 377.278 

Kontant betaling i alt  9.394.777 

 

8.803.480 9.178.869 9.511.993 

                                                 
183

 Egen tilvirkning 
184

 Summen af avancerne på betalingsrettigheder, besætning, beholdning og maskiner.  
185

 Passivposten beregnet i Bilag 7C tabel 2 
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Ved anvendelse af 1982 cirkulæret er overdragelsesprisen på 23,975 mio., hvorefter der fremkom-

mer en samlet avanceskat på successionsobjekterne på 4,323 mio. Det er i eksemplet antaget, at 

sælgeren kompenserer køberen fyldt ud for overtagelsen af skatten. Dette er indregnet, fordi intenti-

onen bag en familiehandel ofte er, at overdragelsen skal ske til en så lav en pris som muligt, for at 

hjælpe næste generation i gang.
186

 I berigtigelsen fremgår det, at der er indsat en gave svarende til 

passivposten jf. KSL § 33 D stk. 1. Endvidere sker der en reduktion iflg. BAL § 29 stk. 2 af gaveaf-

giften med den betalte tinglysningsafgift, derfor er der indsat en gave svarende til tinglysningsafgif-

tens størrelse på i alt 1,066 mio.
187

 Endvidere er der indsat en gave på 58.700 kr. svarende til den 

afgiftsfrie bundgrænse i BAL § 22 stk.1. Da disse beløb ikke kompenserer køberen fuldt ud for den 

samlede skat, er der indregnet 558.078 kr. som en ekstra gave. Det resterende beløb er indregnet 

som kontant betaling/anfordringsgæld samt overtaget gæld.  

 

Nederst i tabellen er foretaget en gaveafgiftsberegning, som udviser en gaveafgift på 83.712 kr. 

svarende til afgiften af 558.078 kr. For at undgå gaveafgiften af den ekstra gave kan dette beløb 

indsættes som anfordringsgæld. Derefter kan overdrager årligt yde en gave svarende til 58.700 kr., 

hvormed gælden nedskrives. Alt i alt skal der betales 9,394 mio. kontant for at overtage ejendom-

men med succession ud fra 1982 cirkulæret, når der tages højde for gaveafgift og tinglysningsafgift.  

 

Ved inddragelse af Vognmandskendelsen er der ud fra den skønnede handelspris (fri handel) bereg-

net de samlede avancer. Skatten af avancen udgør 4,650 mio., og denne er kursfastsat til 50. I ek-

semplet er anvendt kursfastsættelsen på 50 i henhold til bilag 25 til L nr. 194 af 5/4 2002. Dette 

medfører et nedslag i overdragelsesprisen på 2,325 mio. og en ny overdragelsespris på 23,114 

mio.(25,440-2,325). Ved den endelige berigtigelse i Vognmandskendelsen er inddraget 3 alternati-

ver. Grunden, til der inddrages disse 3 alternativer, er, som diskuteret tidligere, at der er usikkerhed 

på, om der i Vognmandskendelsen kan inddrages en passivpost af den oprindelige handelspris, den 

reducerede handelspris eller, om der overhovedet kan indregnes en passivpost. Ved beregningen af 

passivposten på den reducerede pris, er der foretaget en forholdsmæssig fordeling af kursnedslaget 

på de aktiver, der succederes i, hvilket medfører, at der fremkommer nye overdragelsespriser for 

aktiverne. Som følge heraf bliver forholdet mellem genvundne og ikke genvundne afskrivninger på 

de 3 bygninger ligeledes ændret, hvilket påvirker ejendommens anskaffelsessum og ejendomsavan-

                                                 
186

 Se Bilag 6 Verner Christensen Gefion.  
187

 26.650.000*,06%=159.900. Dette svarer til en gave på 159.900/0,15=1.066.000 Se Bilag 7C tabel 1 for beregning af 

tinglysningsafgift samt gave svarende til tinglysningsafgiften. Der kan ikke ydes refusion for den faste afgift på 1400 kr. 

hvorfor disse ikke er medtaget i beregningerne.   
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ce.
188

 Ligesom ved anvendelse af 1982 cirkulæret er det antaget, at sælgeren fuldt ud kompenserer 

køberen for skatten, hvilket i alternativerne er skatten på 3,639 mio. ved den reducerede handelspris 

på 23,114 mio. 

 

Alternativerne 

1. Indregning af passivpost af oprindelige handelspris  

I dette eksempel er passivposten beregnet ud fra prisen på 25,440 mio. I berigtigelsen fremgår det, 

at køberen kompenseres for skatten via en passivpost på 2,846 mio. samt med en gave svarende til 

tinglysningsafgiften på 1,066 mio. og en gave på 58.700 kr. Dette medfører, at der ydes en over-

kompensation på forskellen mellem den samlede gave på 3,971 mio. og skattebeløbet på 3,639 mio. 

hvilket skyldes, at der gives en passivpost på den oprindelige handelspris. Dette medfører, at den 

samlede kontante betaling bliver 8,803 mio. under hensyn til tinglysningsafgift.  

2. Indregning af passivpost af reduceret handelspris (ny overdragelsespris) 

Passivposten er beregnet af 23,114 mio., hvilket medfører, at sønnen skal betale 9,178 mio. Herefter 

ses det, at forskellen mellem om passivposten beregnes af den oprindelige handelsværdi eller den 

reducerede, giver en forskel i den kontante betaling på 9,178-8,803 mio. eller 375.389 kr. heri ind-

regnet gave- og tinglysningsafgift.  

3. Ingen indregning af passivpost men gave  

Hvis der ikke kan indregnes en passivpost, og køberen skal kompenseres for det fulde skattebeløb, 

er der her indregnet en større gave i stedet. Det fulde skattebeløb på 3,639 mio. er herefter fordelt på 

en gave svarende til tinglysningsafgift samt en ekstra gave. Virkningen, af der ikke kan indregnes 

en passivpost, ses ved, at gaveafgiften stiger fra kr. 44.154 kr. til kr. 377.278 kr., hvilket samtidig 

forøger den kontante betaling. Da SKAT ikke mener, at der kan indregnes en passivpost, når der er 

givet nedslag med kursværdien af udskudt skat, vil dette alternativ være det opnåelige, indtil der 

kommer en endelig afklaring. Hermed bliver den kontante betaling på 9,511 mio. for at overtage 

ejendommen med succession.  

 

Hvilken værdiansættelsesmetode kan bedst betale sig for sønnen i levende live? 

Cirkulære 1982:      9,394 mio. 

Kursnedslag og passivpost oprindelig handelsværdi:    8,803 - 

Kursnedslag og passivpost reduceret handelsværdi   9,178 - 

Kursnedslag men ingen passivpost     9,511 - 

                                                 
188

 Se Bilag 7B for nærmere opgørelse af anskaffelsessummen for den faste ejendom.  
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Hvis der ikke kan indregnes en passivpost, er Vognmandskendelsen ikke et brugbart alternativ for 

sønnen, da 1982 cirkulæret vil give en mindre kontant betaling. Billedet kan dog ændres, hvis kurs-

værdien af skatteforpligtigelsen sættes over kurs 50. Samtidig er det vigtigt at være sikker på, at 

handelsværdien er retvisende, således at ændringer i værdiansættelsen ikke forrykker billedet. 

Grunden, til at Vognmandskendelsen er et brugbart alternativ, er, at den offentlige vurdering i øje-

blikket ofte er over de reelle handelsværdier. Værdiansættelse efter 1982 cirkulæret kan dermed 

ikke opveje den lavere handelspris.   

Eksempel succession ved død sammenligning 1982 og Vognmandskendelsen (tabel 2). 

Tabel 2 
189

  1982 Cirkulæ-

ret (kr) 

Bilag 7 D tabel 

1 

Fri handel 

(Bilag 7 D 

tabel 2) 

Vognmand 

alternativ 1 

(bilag 7 D tabel 

4) 

Vognmand 

alternativ 2 

(bilag 7 D tabel 

4) 

Vognmand 

alternativ 3 

(bilag 7 D 

tabel 4) 

Avance fast ejendom 6.908.389 7.572.938 5.723.336 5.723.336 5.723.336 

Genvundne afskrivninger byg-

ninger 1.154.029 1.174.029 1.162.962 1.162.962 1.162.962 

Avance andet
190

 531.106 531.106 287.622 287.622 287.622 

Opsparet overskud 267.800 267.800 267.800 267.800 267.800 

Samlet avance 8.861.324 9.545.873 7.441.720 7.441.720 7.441.720 

Nettoskat at betale ved salg 4.350.322  4.692.597 3.640.520 3.640.520 3.640.520 

Kursnedslag 50 0 2.346.298 0 0 0 

Samlet passivpost          2.618.227  2.823.592  2.823.592 2.192.346 2.192.346 

Ny overdragelsespris (bilag 7 D 

tabel 3) 

 

23.093.702 23.093.702 23.093.702 23.093.702 

    

  

Berigtigelse 

  

Bilag 7 D 

tabel 5 

Bilag 7 D 

 tabel 5 

Bilag 7 D 

 tabel 5 

Overtagne lån  10.500.000  

 

10.500.000 10.500.000 10.500.000 

Kontant 10.856.773  

 

9.770.110 10.401.356 12.593.702 

Passivpost     2.618.227  

 

2.823.592 2.192.346 0 

I alt  23.975.000  

 

23.093.702 23.093.702 23.093.702 

    

  

Opgørelse af samlet betaling  

   

  

Kontant betaling 10.856.773 

 

9.770.110 10.401.356 12.593.702 

- Heraf arv 3.368.750 

 

3.148.426 3.148.426 3.148.426 

+ Boafgift 72.963 

 
9.110 103.797 432.648 

+ Tinglysningsafgift
191

 159.900 

 

159.900 159.900 159.900 

Kontant betaling i alt  7.720.886 

 

6.790.694 7.516.627 10.037.824 

  

                                                 
189

 Egen tilvirkning 
190

 Summen af avancerne på betalingsrettigheder, besætning, beholdning og maskiner. 
191

 Nogle Skifteretter accepterer, at boet betaler halvdelen af tinglysningsafgiften dog ikke, hvis den afgiftspligtige bo-

beholdning hermed bliver lavere end ejendomsvurderingen med fradrag af 15%. TFS 2005.751 
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Sønnen kan kun kompenseres for overtagelse af skattebyrden via passivposten, idet dødsboet ikke 

kan yde en gave. Endvidere kan der ikke gives nedslag for tinglysningsafgiften i form af en yderli-

gere gave. Det er i eksemplet antaget, at der kun er den succederende arving og efterlevende ægte-

fælle. Ved anvendelse af 1982 cirkulæret, skal sønnen betale 7,720 mio., hvoraf moderen skal have 

7,488 mio.
192

 

 

Som alternativ til 1982 cirkulæret kan sønnen anvende principperne fastlagt i Vognmandskendel-

sen. Den samlede skat er beregnet til 4,692 mio., og hvis denne kursfastsættes til 50, giver dette en 

ny overdragelsespris på 23,093 mio. Som nævnt i casen i levende live vil der opstå nye overdragel-

sespriser for aktiverne, hvilket bevirker, at forholdet mellem genvundne og ikke genvundne afskriv-

ninger ændres, hvormed anskaffelsessummen og ejendomsavancen ligeledes differentieres.
193

 

 

Som i levende live er inddraget 3 alternativer i beregningen alle beregnet af den reducerede pris på 

23,093 mio.  

1. Indregning af passivpost af oprindelige handelspris.  

Dette medfører, at sønnen skal betale 6,621 mio. kontant til moderen samt boafgift og tinglysnings-

afgift, hvilket i alt giver 6,790 mio.  

2. Indregning af passivpost af reduceret handelspris (ny overdragelsespris) 

Dette medfører, at sønnen skal betale 7,252 mio. kontant til moderen samt boafgift og tinglysnings-

afgift, hvilket i alt giver 7,516 mio.  

3. Uden indregning af passivpost 

Dette alternativ medfører en samlet kontant betaling til moderen på 9,445 mio. eller under hensyn-

tagen til arv og afgifter 10,037 mio. Hermed ses det, at når der ikke kan indregnes en passivpost, 

bliver prisen forøget, og dette kan ikke opvejes ved, at der kan ydes en gave eller oprettes et gælds-

brev. I forhold til alternativ 1 giver dette en ekstra betaling på 10,037-6,790 mio. eller 3,247 mio.  

 

Hvilken værdiansættelsesmetode kan bedst betale sig for sønnen ved død? 

Cirkulære 1982:      7,720 mio. 

Kursnedslag og passivpost oprindelig handelsværdi:    6,790 - 

Kursnedslag og passivpost reduceret handelsværdi   7,516 - 

Kursnedslag men ingen passivpost                        10,037 -  

 

                                                 
192

 7.720.886-159.900-72.963=7.488.023 
193

 Se Bilag 7B 
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Der er stor forskel mellem overdragelsesprisen afhængig af metodevalget. Hvis der ikke kan ind-

regnes en passivpost, er Vognmandskendelsen ikke et brugbart alternativ for sønnen, da 1982 cirku-

læret vil give en mindre kontant betaling.  

 

Konklusion på landmandens forespørgsel 

Økonomisk vil det være en fordel at vente med successionen til efter dødsfaldet. Dog er der flere 

muligheder for planlægning, indregning af gaver og oprettelse af uforrentet mellemværende (anfor-

dringsgæld) i levende live, hvilket trækker i modsat retning. I den foreliggende situation er den bil-

ligste løsning anvendelse af Vognmandskendelsen alternativ 1. Landmanden skal dog gøres op-

mærksom på, at anvendelse af Vognmandskendelsen binder parterne således, at parterne ikke senere 

kan overgå til værdiansættelse efter 1982 cirkulæret. Som følge af generel usikkerhed om fortolk-

ningen af Vognmandskendelsen, må parterne tilrådes at bede SKAT om bindende svar, hvis alterna-

tiv 1 eller 2 i levende live ønskes anvendt.    

 

Konklusion praktisk eksempel 

 

Overordnet er lighederne:  

 Der kan i begge tilfælde anvendes 1982 cirkulæret eller Vognmandskendelsen 

 Der kan succederes i de samme objekter. 

 

Forskelle 

 I levende live er der mulighed for at give en gave udover passivposten. Ved død eksisterer 

denne mulighed ikke, hvilket betyder, at hvis Vognmandskendelsen anvendes, og der ikke 

kan indregnes en passivpost, vil det give sig udslag i en større kontant betaling.  

 I levende live kan oprettes et rentefrit gældsbrev (anfordringsgæld). Herefter er der mulig-

hed for årligt at yde en gave på 58.700 kr., som gældsbrevet nedskrives med.   

 I levende live kan der opnås fradrag for tinglysningsafgiften i gaveafgiften jf. BAL 29 stk. 2.  

 I levende live kan generationsskiftet planlægges over en årrække.  

 Avanceskatten bliver forskellig pga. dødsboskatte procenten er på 50% mod personlig ind-

komst på 55,5% og kapitalindkomst på 47,5 % i  levende live 

 152.200 af opsparet overskud kan beskattes i boet jf. DBSL § 24.  
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Bilag 7B Beregninger af anskaffelsessummer for fast ejendom anvendt til casen  

 

I dette bilag fremgår opgørelsen af anskaffelsessummen til brug for beregningen af ejendomsavan-

cen i casen.  

 

Den offentlige vurdering fra 1993 og 1996 er anvendt til brug for opgørelsen af anskaffelsessum-

men efter halvdelsreglen EBL § 4 stk. 3 litra 2. Dette beløb er herefter indeksreguleret og endvidere 

er jordkøb, forbedringer, 10.000 kr. tillægget samt de ikke genvundne afskrivninger indeksreguleret.  

Der er beregnet 4 forskellige anskaffelsessummer  

1. Anskaffelsessummen anvendt til 1982 cirkulæret i levende live og ved død. 

2. Anskaffelsessummen til brug for beregning af kursnedslaget i Vognmandskendelsen i le-

vende live og ved død. (fri handel) 

3. Anskaffelsessummen til brug for alternativerne i Vognmandskendelsen i levende live. 

4. Anskaffelsessummen til brug for alternativerne i Vognmandskendelsen ved død.  

 

Grunden til at der opstår 4 forskellige anskaffelsessummer er, at i de forskellige opgørelser er byg-

ningernes overdragelsespriser forskellige, hvormed genvundne og ikke genvundne afskrivninger 

ændres, hvilket påvirker ejendommens anskaffelsessum i form af et nedsættelsesbeløb. Dette er 

eneste forskel mellem anskaffelsessummerne.  
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Tabel 1 Opgørelse af anskaffelsessum (kr.) 

 1982 cirkulæret 

(levende live og 

død) 

Fri handel 

(levende live 

og død) 

Vognmand 

alternativ 1,2,3 

(levende live) 

Vognmand 

alternativ 

1,2,3 (død) 

Anskaffet år 1981/85         1981/85  1981/85  1981/85 

Beregning af indgangsværdi 
 

   

Vurdering 1/1 1993 (heraf beboelse 

540.000)  2.100.000         2.100.000   2.100.000  

                                           

2.100.000  

Plus 10 % 210.000            210.000        210.000      210.000  

Vurdering + 10 % 2.310.000  2.310.000  2.310.000             2.310.000  

Vurdering 1996 3.400.000         3.400.000      3.400.000   3.400.000  

Stigning 1.090.000     1.090.000      1.090.000      1.090.000  

Halvdelen  545.000           545.000   545.000  

                                               

545.000  

I alt  2.855.000       2.855.000      2.855.000          2.855.000  

Indeks regulering (52,3%) 1.493.165       1.493.165      1.493.165   1.493.165  

I alt  4.348.165    4.348.165  4.348.165    4.348.165  

Heraf erhvervsdel194 3.230.065       3.230.065  3.230.065    3.230.065  

Jordkøb indeksreguleret (note 1) 7.920.591         7.920.591    7.920.591     7.920.591  

Forbedringer efter 1/1 1993 over 10.000 

indeksreguleret  (note 2)  2.455.453  

                        

2.455.453  2.455.453  

                                           

2.455.453  

Nedsættelse med ikke genvundne af-

skrivninger/tab (note 3.1-3.4) 
Note 3.1  

710.869  

        Note 3.2 

603.288  

    Note 3.3 

671.428  

Note 3.4                                               

672.044  

10.000 kr. tillæg (indeks reguleret) 

(note 4)  224.240           224.240       224.240  

                                               

224.240  

Reguleret anskaffelsessum 13.119.481        13.227.062    13.158.922  13.158.307  

 

 

Fælles for alle beregninger.  

Note 1. Indeksering af 

jordkøb 

Beløb (kr.) Indeks Indeksreguleret jordkøb (kr.) 

År 

1996 763.000 42,8 1.089.564  

2001 615.557 25,4 771.908  

2002 3.338.635 21,7 4.063.119  

2010 1.996.000 

 

         1.996.000  

I alt  
  

                 7.920.591  

 

 

 

 

 

                                                 
194

 Erhvervsandel er (2.100.000-540.000)/2.100.000)*4.348.165= 3.230.065 
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Fælles for alle beregninger 

Note 2 Indekse-

ring af forbed-

ringer 

Efter 1/1 1993 Beløb (kr.) 

Beløb over 

10.000 Indeksfaktor Indekseret udgift (kr.) 

1993 1.015.575 1.005.575 52,3   1.531.491  

1994 167.000 157.000 47,8 232.046  

1996 74.535 64.535 42,8   92.156  

1997 143.667 133.667 42    189.807  

2000 18.428 8.428 29,8    10.940  

2001 165.095 155.095 25,4   194.489  

2002 156.905 146.905 21,7   178.783  

2004 32.600 22.600 13,9    25.741  

I alt  
   

     2.455.453  

 

 

Anskaffelsessummen anvendt til 1982 cirkulæret i levende live og ved død. 

Note 3.1. Indeksering af nedsættelsesbeløb (ikke genvundne afskrivninger)  

Bygning 1. På denne bygning er fortjenesten (2.400.000-397.171) 2.002.829 kr. hvormed samtlige 

afskrivninger kommer til genbeskatning.  

Bygning 2: På denne bygning er fortjenesten på (100.000-85.168) 14.832 kr. Da der er afskrevet 

58.499, kr., opstår der ikke genvundne afskrivninger på 58.499-14.832=43.667 kr., som ved indeks-

regulering svarer til 60.219 kr. Dette beløb skal nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavan-

ceberegningen.  

Bygning 3: På denne bygning er der ingen fortjeneste men et tab på 100.000 kr. Samtlige foretagne 

afskrivninger på 400.000 kr. skal derfor nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavancebereg-

ningen, som indeksreguleret svarer til 550.650 kr. Med tillæg af tabet på 100.000 kr. opnås et sam-

let nedslag på 650.650 kr.  
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Note 3.1 Beregning af genvundne afskriv-

ninger (kr.) 

Bygning 1 

(kr.) 

Bygning 2 

(kr.) 

Bygning 3 

(kr.) I alt  (kr.) 

Overdragerens anskaffelsessum 1.536.368 143.667 1.000.000 

 Afskrivninger  1.139.197 58.499 400.000 

 Nedskrevet værdi 397.171 85.168 600.000 

 Afståelsessum (Bilag 7 tabel 1) 2.400.000 100.000 500.000 

 Fortjeneste 2.002.829 14.832 -100.000 

 Genvundne afskrivninger  1.139.197 14.832 0 1.154.029 

Passivpost af genvundne afskrivninger  
   

346.209 

     Nedsættelse af ejendommens anskaf.sum 

ikke genv. afskr. 
 

43.667 400.000 

 Indekseret nedsættelsesbeløb 

 (ikke genvundne afskrivninger) 
 

60.219 550.650 610.869 

Tabsfradrag 
 

 100.000 100.000 

Nedsættelsesbeløb i alt 
 

60.219 650.650 710.869 

 

Forklaring på beregningen af bygning 2 (60.219) indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.1 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 2) 

Afskrevet  

(kr.) 

Procentvis 

ikke gen-

vundne 

Andel af afskrivnin-

ger (ikke genv.) (kr.) Indeks Indekseret  (kr.) 

1997 34.000 74,65% 25.380 42,0 36.039 

1998 7.000 74,65% 5.225 38,2 7.221 

1999 5.833 74,65% 4.354 34,3 5.848 

2000 5.833 74,65% 4.354 29,8 5.652 

2001 5.833 74,65% 4.354 25,4 5.460 

I alt  58.499 

 

43.667 

 

60.219 

 

Forklaring på beregningen af bygning 3 (550.650)  indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.1 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 3) Afskrevet  (kr.) 

Procentvis ikke 

genvundne Indeks Indekseret  (kr.) 

1993 50.000 0 52,3 76.150 

1994 50.000 0 47,8 73.900 

1995 50.000 0 46,7 73.350 

1996 50.000 0 42,8 71.400 

1997 50.000 0 42,0 71.000 

1998 50.000 0 38,2 69.100 

2003 50.000 0 17,6 58.800 

2004 50.000 0 13,9 56.950 

Ikke genvundne afskr. 
   

550.650 

Tabsfradrag 2011 
   

100.000 

I alt  400.000 

  

650.650 
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Anskaffelsessummen til brug for beregning af kursnedslaget i Vognmandskendelsen i levende 

live og ved død. (fri handel) 

 Note 3.2. Indeksering af nedsættelsesbeløb (ikke genvundne afskrivninger)  

Bygning 1. På denne bygning er fortjenesten (2.800.000-397.171) 2.402.829 kr. hvormed samtlige 

afskrivninger kommer til genbeskatning.  

Bygning 2: På denne bygning er fortjenesten på (120.000-85.168) 34.832 kr. Da der er afskrevet 

58.499 kr., opstår der ikke genvundne afskrivninger på 58.499-34.832=23.667 kr., som ved indeks-

regulering svarer til 32.638 kr. Dette beløb skal nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavan-

ceberegningen.  

Bygning 3: På denne bygning er der ingen fortjeneste men et tab på 20.000 kr. Samtlige foretagne 

afskrivninger på 400.000 kr. skal derfor nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavancebereg-

ningen, som indeksreguleret svarer til 550.650 kr. Med tillæg af tabet på 20.000 kr. opnås et samlet 

nedslag på 570.650 kr.  

Note 3.2 Beregning af genvundne afskriv-

ninger (kr.) 

Bygning 1 

(kr.) 

Bygning 2 

(kr.) 

Bygning 3 

(kr.) I alt  (kr.) 

Overdragerens anskaffelsessum 1.536.368 143.667 1.000.000 

 Afskrivninger  1.139.197 58.499 400.000 

 Nedskrevet værdi 397.171 85.168 600.000 

 Afståelsessum (bilag 7 tabel 1) 2.800.000 120.000 580.000 

 Fortjeneste 2.402.829 34.832 -20.000 

 Genvundne afskrivninger  1.139.197 34.832 0 1.174.029 

Passivpost af genvundne afskrivninger  
   

352.209 

     Nedsættelse af ejendommens anskaf.sum 

ikke genv. afskr. 
 

23.667 400.000 

 Indekseret nedsættelsesbeløb 

 (ikke genvundne afskrivninger) 
 

32.638 550.650 583.288 

Tabsfradrag 
 

 20.000 20.000 

Nedsættelsesbeløb i alt 
 

32.638 570.650 603.288 

 

Forklaring på beregningen af bygning 2 (32.638) indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.2 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 2) 

Afskrevet  

(kr.) 

Procentvis 

ikke gen-

vundne 

Andel af afskrivnin-

ger (ikke genv.) (kr.) Indeks Indekseret  (kr.) 

1997 34.000 40,46% 13.755 42,0 19.533 

1998 7.000 40,46% 2.832 38,2 3.914 

1999 5.833 40,46% 2.360 34,3 3.169 

2000 5.833 40,46% 2.360 29,8 3.063 

2001 5.833 40,46% 2.360 25,4 2.959 

I alt  58.499 

 

23.667 

 

32.638 
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Forklaring på beregningen af bygning 3 (550.650)  indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.2 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 3) Afskrevet  (kr.) 

Procentvis ikke 

genvundne Indeks Indekseret  (kr.) 

1993 50.000 0 52,3 76.150 

1994 50.000 0 47,8 73.900 

1995 50.000 0 46,7 73.350 

1996 50.000 0 42,8 71.400 

1997 50.000 0 42,0 71.000 

1998 50.000 0 38,2 69.100 

2003 50.000 0 17,6 58.800 

2004 50.000 0 13,9 56.950 

Ikke genvundne afskriv-

ninger 
   

550.650 

Tabsfradrag 2011 
   

20.000 

I alt  400.000 

  

570.650 

 

Anskaffelsessummen til brug for alternativerne i Vognmandskendelsen i levende live. 

 Note 3.3. Indeksering af nedsættelsesbeløb (ikke genvundne afskrivninger)  

Bygning 1. På denne bygning er fortjenesten (2.544.071-397.171) 2.146.900 kr. hvormed samtlige 

afskrivninger kommer til genbeskatning.  

Bygning 2: På denne bygning er fortjenesten på (109.032-85.168) 23.864. kr. Da der er afskrevet 

58.499 kr., opstår der ikke genvundne afskrivninger på 58.499-23.864=34.635 kr., som ved indeks-

regulering svarer til 47.764 kr. Dette beløb skal nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavan-

ceberegningen.  

Bygning 3: På denne bygning er der ingen fortjeneste men et tab på 73.014 kr. Samtlige foretagne 

afskrivninger på 400.000 kr. skal derfor nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavancebereg-

ningen, som indeksreguleret svarer til 550.650 kr. Med tillæg af tabet på 73.014 kr. opnås et samlet 

nedslag på 623.664 kr.  
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Note 3.3 Beregning af genvundne afskriv-

ninger (kr.) 

Bygning 1 

(kr.) 

Bygning 2 

(kr.) 

Bygning 3 

(kr.) I alt  (kr.) 

Overdragerens anskaffelsessum 1.536.368 143.667 1.000.000 

 Afskrivninger  1.139.197 58.499 400.000 

 Nedskrevet værdi 397.171 85.168 600.000 

 Afståelsessum (bilag 7 C tabel 3) 2.544.071 109.032 526.986 

 Fortjeneste 2.146.900 23.864 -73.014 

 Genvundne afskrivninger  1.139.197 23.864 0 1.163.061 

Passivpost af genvundne afskrivninger  
   

348.918 

     Nedsættelse af ejendommens anskaf.sum 

ikke genv. afskr. 
 

34.635 400.000 

 Indekseret nedsættelsesbeløb 

 (ikke genvundne afskrivninger) 
 

47.764 550.650 598.414 

Tabsfradrag 
 

 73.014 73.014 

Nedsættelsesbeløb i alt 
 

47.764 623.664 671.428 

 

Forklaring på beregningen af bygning 2 (47.764) indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.3 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 2) 

Afskrevet  

(kr.) 

Procentvis 

ikke gen-

vundne 

Andel af afskrivnin-

ger (ikke genv.) (kr.) Indeks Indekseret  (kr.) 

1997 34.000 59,21% 20.130 42,0 28.585 

1998 7.000 59,21% 4.144 38,2 5.728 

1999 5.833 59,21% 3.454 34,3 4.638 

2000 5.833 59,21% 3.454 29,8 4.483 

2001 5.833 59,21% 3.454 25,4 4.331 

I alt  58.499 

 

34.635 

 

47.764 

 

Forklaring på beregningen af bygning 3 (550.650)  indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.3 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 3) Afskrevet  (kr.) 

Procentvis ikke 

genvundne Indeks Indekseret  (kr.) 

1993 50.000 0 52,3 76.150 

1994 50.000 0 47,8 73.900 

1995 50.000 0 46,7 73.350 

1996 50.000 0 42,8 71.400 

1997 50.000 0 42,0 71.000 

1998 50.000 0 38,2 69.100 

2003 50.000 0 17,6 58.800 

2004 50.000 0 13,9 56.950 

Ikke genvundne afskriv-

ninger 
   

550.650 

Tabsfradrag 2011 
   

73.014 

I alt  400.000 

  

623.664 
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Anskaffelsessummen til brug for alternativerne i Vognmandskendelsen ved død 

Note 3.4. Indeksering af nedsættelsesbeløb (ikke genvundne afskrivninger)  

Bygning 1. På denne bygning er fortjenesten (2.541.760-397.171) 2.144.589 kr. hvormed samtlige 

afskrivninger kommer til genbeskatning.  

Bygning 2: På denne bygning er fortjenesten på (108.933-85.168) 23.765 kr. Da der er afskrevet 

58.499 kr., opstår der ikke genvundne afskrivninger på 58.499-23.765=34.734 kr., som ved indeks-

regulering svarer til 47.901 kr. Dette beløb skal nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavan-

ceberegningen.  

Bygning 3: På denne bygning er der ingen fortjeneste men et tab på 73.493 kr. Samtlige foretagne 

afskrivninger på 400.000 kr. skal derfor nedsætte anskaffelsessummen ved ejendomsavancebereg-

ningen, som indeksreguleret svarer til 550.650 kr. Med tillæg af tabet på 73.493 kr. opnås et samlet 

nedslag på 624.143 kr.  

 

Note 3.4 Beregning af genvundne afskriv-

ninger (kr.) 

Bygning 1 

(kr.) 

Bygning 2 

(kr.) 

Bygning 3 

(kr.) I alt  (kr.) 

Overdragerens anskaffelsessum 1.536.368 143.667 1.000.000 

 Afskrivninger  1.139.197 58.499 400.000 

 Nedskrevet værdi 397.171 85.168 600.000 

 Afståelsessum (bilag 7 D tabel 3) 2.541.760 108.933 526.507 

 Fortjeneste 2.144.589 23.765 -73.493 

 Genvundne afskrivninger  1.139.197 23.765 0 1.162.962 

Passivpost af genvundne afskrivninger  
   

348.889 

     Nedsættelse af ejendommens anskaf.sum 

ikke genv. afskr. 
 

34.734 400.000 

 Indekseret nedsættelsesbeløb 

 (ikke genvundne afskrivninger) 
 

47.901 550.650 598.551 

Tabsfradrag 
 

 73.493 73.493 

Nedsættelsesbeløb i alt 
 

47.901 624.143 672.044 

 

Forklaring på beregningen af bygning 2 (47.764) indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.4 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 2) 

Afskrevet  

(kr.) 

Procentvis 

ikke gen-

vundne 

Andel af afskrivnin-

ger (ikke genv.) (kr.) Indeks Indekseret  (kr.) 

1997 34.000 59,38% 20.188 42,0 28.667 

1998 7.000 59,38% 4.156 38,2 5.744 

1999 5.833 59,38% 3.463 34,3 4.651 

2000 5.833 59,38% 3.463 29,8 4.496 

2001 5.833 59,38% 3.463 25,4 4.343 

I alt  58.499 

 

34.734 

 

47.901 
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Forklaring på beregningen af bygning 3 (550.650)  indeksering af ikke genvundne afskrivninger.  

Note 3.4 Indekseret ikke 

genvundne afskrivninger 

(bygning 3) Afskrevet  (kr.) 

Procentvis ikke 

genvundne Indeks Indekseret  (kr.) 

1993 50.000 0 52,3 76.150 

1994 50.000 0 47,8 73.900 

1995 50.000 0 46,7 73.350 

1996 50.000 0 42,8 71.400 

1997 50.000 0 42,0 71.000 

1998 50.000 0 38,2 69.100 

2003 50.000 0 17,6 58.800 

2004 50.000 0 13,9 56.950 

Ikke genvundne afskrivnin-

ger 

   

550.650 

Tabsfradrag 2011 

   

73.493 

I alt  400.000 

  

624.143 

 

 

Fælles for alle beregninger 

Note 4: Indeksering af 10.000 

tillæg 

 
 

Beløb (kr.) Indeks Indekseret. (kr.) 

1993 10.000 52,3 15.230 

1994 10.000 47,8 14.780 

1995 10.000 46,7 14.670 

1996 10.000 42,8 14.280 

1997 10.000 42 14.200 

1998 10.000 38,2 13.820 

1999 10.000 34,3 13.430 

2000 10.000 29,8 12.980 

2001 10.000 25,4 12.540 

2002 10.000 21,7 12.170 

2003 10.000 17,6 11.760 

2004 10.000 13,9 11.390 

2005 10.000 11,5 11..150 

2006 10.000 8,9 10.890 

2007 10.000 6,1 10.610 

2008 10.000 3,4 10.340 

2009 10.000 

 

10.000 

2010 10.000 

 

10.000 

I alt  
  

224.240 
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Bilag 7C Avance beregningerne anvendt til casen i levende live.  

 

Beregninger om 1982 cirkulæret:   

I denne tabel fremgår, hvordan avancerne på de forskellige aktiver er udregnet. Avancerne udgør 

forskellen mellem værdien iflg. 1982 cirkulæret og saldoværdien fra regnskabet. Endvidere fremgår 

det, hvordan tinglysningsafgiften er beregnet som 0,6% af den offentlige vurdering. Ydermere er 

medtaget eksempel på, hvordan gaveanmeldelsen ville udfærdiges.  

Tabel 1 1982 cirkulæret 

(kr.) 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Jord          17.027.870      

Bygning 1        2.400.000      

Bygning 2        100.000      

Bygning 3             500.000      

Fast ejendom i alt (erhverv)         20.027.870      

Anskaffelsessum fast ejendom  

(bilag 7 B tabel 1) 13.119.481      

Avance fast ejendom  

 

6.908.389 47,5 3.281.485  2.072.517  

Beboelse           1.307.130      

Fast ejendom i alt (afståelsessum)      21.335.000      

  

    

Avance opgørelse genvundne 

afskrivninger (bilag 7 B note 3.1)  

 

    

Bygning  1        2.400.000    1.139.197  55,5 632.254 341.759 

Bygning 2        100.000  14.832  55,5 8.232 4.450 

Bygning 3             500.000  0     

I alt  3.00.000 1.154.029 55,5 640.486 346.209 

  

    

Avance andet  

 

    

Betalingsrettigheder AL § 40C 

(afståelsessum) 80.000      

Saldoværdi  6.000     

Avance AL § 40 C 

 

74.000 55,5   41.070       22.200  

  

    

Beholdninger (afståelsessum)      700.000      

Saldoværdi    580.350      

Avance beholdninger  

 

        119.650 55,5     66.406  35.895  

  

    

Besætning (afståelsessum)           510.000      

Saldoværdi     455.030      

Avance besætning        54.970 55,5       30.508  16.491  

  

    

Maskiner (afståelsessum)  1.350.000      

Saldoværdi    1.067.514      
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Tabel 1 1982 cirkulæret 

(kr.) 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Avance maskiner 

 

282.486 55,5  156.780  84.746  

Avance andet i alt 

 

531.106    

  

    

I alt afståelsessum 23.975.000      

I alt avance  

 

8.593.524    

Opsparet overskud (heraf betalt a 

conto 126.000) 420.000  420.000 
                                    

55,5  233.100  

           

63.000  

I alt  

 

       

9.013.524  4.449.835  

         

2.641.057  

Heraf betalt a conto  

 

  126.000  

Nettoskat at betale ved salg  

 

  4.323.835   

  

    

Berigtigelse  

 

    

Overtagne lån  10.500.000      

Kontant/gældsbrev 9.151.165     

Passivpost (gave svarende til 

passivpost)    2.641.057      

Gave  558.078      

Gave bundgrænse 58.700     

Gave der afgiftsmæssigt svarer til 

tinglysningsafgiften 1.066.000      

I alt  23.975.000      

  

    

Tinglysningsafgift (note) 

 

    

Ejendom 1 15.900.000     

Ejendom 2 7.200.000     

Ejendom 3 3.550.000     

I alt 26.650.000     

Tinglysningsafgift 0,6% 159.900     

Gave  der afgiftsmæssigt svarer til  

tinglysningsafgiften
195

 1.066.000     

Bundgrænse 58.700     

Mulig gave i alt 1.124.700     

  

    

Gaveanmeldelse:  

 

    

Gave (svarende til skatten af 

avancen)  4.323.835     

Afgiftsfrie beløb       58.700     

Passivpost   2.641.057     

Afgiftsgrundlag 1.624.078     

Gaveafgift heraf 15%     243.612     

                                                 
195

 Derudover betales der ikke gaveafgift af tinglysningsafgiften jf. BAL § 29 stk. 2. 
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Tabel 1 1982 cirkulæret 

(kr.) 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

- Tinglysningsafgift      159.900     

Gaveafgift betaling        83.712     

  

    

Opgørelse over kontant betaling.  

 

    

Tinglysningsafgift      159.900     

Gaveafgift betaling        83.712     

Kontant/gældsbrev 9.151.165     

I alt  9.394.777     

 

Vognmandskendelsen – fri handel  

Nedenstående viser, hvad avancerne bliver ved anvendelse af handelsværdien på 25.440.000 mio. 

kr.   

Tabel 2 Fri handel Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Jord          17.300.000      

Bygning 1           2.800.000
196

      

Bygning 2            120.000      

Bygning 3             580.000      

Fast ejendom i alt (erhverv)        20.800.000      

Anskaffelsessum fast ejendom  

(bilag 7 B tabel 1) 13.227.062           

Avance fast ejendom          7.572.938  47,5 3.597.146  2.271.881 

Beboelse 2.000.000     

Fast ejendom i alt (afståelsessum) 22.800.000     

  

    

Avance opgørelse genvundne 

(bilag 7 B note 3.2)  

 

    

Bygning  1 2.800.000  1.139.197  55,5 632.254 341.759 

Bygning 2 120.000       34.832  55,5 19.332 10.450 

Bygning 3 580.000 0    

I alt  3.500.000 1.174.029 55,5 651.586 352.209 

  

    

Avance andet        

Betalingsrettigheder AL § 40C 

(afståelsessum) 80.000      

Saldoværdi  6.000     

Avance AL § 40 C        74.000 55,5 41.070              22.200 

  

    

Beholdninger (afståelsessum)               700.000      

                                                 
196

 Bygningerne 1,2 og 3´s samlede værdi er 500.000 større end i 1982 cirkulæret, som er forholdsmæssigt fordelt.  
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Tabel 2 Fri handel Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Saldoværdi 580.350      

Avance beholdninger  

 

         119.650  55,5 66.406        35.895  

  

    

Besætning (afståelsessum)              510.000      

Saldoværdi        455.030      

Avance besætning  

 

     54.970  55,5   30.508       16.491  

  

    

Maskiner (afståelsessum)  1.350.000      

Saldoværdi   1.067.514      

Avance maskiner 

 

        282.486  55,5 156.780  84.746  

Avance andet i alt  

 

531.106    

  

    

I alt afståelsessum  25.440.000      

I alt avance  

 

9.278.073    

Opsparet overskud (heraf betalt a 

conto 126.000)        420.000  420.000 

                                    

55,5   233.100  63.000  

I alt  

 

 9.698.073   4.776.596  

           

2.846.422  

Heraf betalt a conto  

 

  126.000  

Nettoskat at betale ved salg  

 

   4.650.596   

Kursnedslag på skat (kurs 50) 

 

   2.325.298   

Ved anvendelse af handelsværdien på 25.440.000 kr. fremkommer en samlet skat af avancen på 

4.650.596 kr., hvilket ved en kursværdi på 50 svarer til 2.325.298 kr. Det beregnede kursnedslag på 

2.325.298 kr. medfører en ny overdragelsespris på kr. 25.440.000-2.325.298 = 23.114.702 kr. Ne-

denstående viser, hvordan kursnedslaget er fordelt på de aktiver, der succederes i. Kursnedslaget er 

fordelt forholdsmæssigt f.eks. (17.300.000/25.440.000)= 68% af 2.325.298= 1.581.276. kr.  

Tabel 3 

 Fri handel (kr) 

Reduktion kursværdi 

udskudt skat (kr) 

Fri handel reduceret med 

udskudt skat (kr) 

Jord              17.300.000              1.581.276           15.718.724  

Bygning 1               2.800.000                     255.929              2.544.071  

Bygning 2                   120.000                    10.968                 109.032  

Bygning 3                 580.000                   53.014                 526.986  

Fast ejendom (erhverv)                  20.800.000  

 

18.898.813 

Beboelse                             2.000.000                               182.806              1.817.194  

Fast ejendom i alt             22.800.000  

 

20.716.007 

Betalingsrettigheder  AL § 40C                       80.000             7.312                    72.688  

Beholdninger                    700.000                   63.982                 636.018  

Besætning                   510.000                 46.616                 463.384  

Maskiner            1.350.000                  123.394              1.226.606  

I alt afståelsessum               25.440.000           2.325.298           23.114.702  
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Den reducerede overdragelsespris på 23.114.702 kr. anvendes herefter i alternativ 1,2 og 3.  

De 3 alternativer er.  

 Indregning af passivpost på den oprindelige handelspris 25.440.000 kr. 

 Indregning af passivpost på den reducerede handelspris 23.114.702 kr. 

 Ingen indregning af passivpost.  

 

I de 3 alternativer skal der beregnes avancer af den nye reducerede overdragelsespris. Dette skal 

herefter anvendes i berigtigelsen for at klarlægge, hvilket skattebeløb sønnen skal kompenseres for. 

Ydermere beregnes den passivpost, som skal anvendes i alternativ 2 af den reducerede pris.  

 

Tabel 4 Vognmands- 

dommen 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Jord    15.718.724      

Bygning 1             2.544.071      

Bygning 2          109.032      

Bygning 3                526.986      

Fast ejendom i alt (erhverv)      18.898.813      

Anskaffelsessum fast ejendom  

(bilag 7 B tabel 1 13.158.922                                                        

Avance fast ejendom                                                      5.739.891  47,5 2.726.448  1.721.967  

Beboelse 1.817.194     

Fast ejendom i alt (afståelsessum) 20.716.007                                                 

  

    

Avance opgørelse genvundne 

Bilag 7 B  note 3.3  

 

    

Bygning  1        2.544.071  1.139.197 55,5 632.254 341.759 

Bygning 2            109.032  23.864 55,5 13.245 7.159 

Bygning 3               526.986  0    

I alt  3.180.089 1.163.061 55.5 645.499 348.918 

  

    

Avance andet  

 

    

Betalingsrettigheder  AL§ 40C 

(afståelsessum) 72.688      

Saldoværdi  6.000     

Avance AL § 40 C 

 

66.688  55,5 37.012   20.006  

  

    

Beholdninger (afståelsessum) 636.018      

Saldoværdi     580.350      

Avance beholdninger  

 

55.668  55,5 30.896  16.700 

  

    

Besætning (afståelsessum) 463.384      

Saldoværdi         455.030      
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Tabel 4 Vognmands- 

dommen 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Avance besætning  

 

     8.354  55,5 4.637   2.506  

  

    

Maskiner (afståelsessum) 1.226.606      

Saldoværdi  1.067.514      

Avance maskiner 

 

159.092  55,5 88.296  47.727  

Avance andet i alt  

 

289.801    

  

    

I alt afståelsessum 23.114.702     

I alt avance  

 

    7.192.753     

Opsparet overskud (heraf betalt a 

conto 126.000) 420.000                       

                                                    

420.000  55,5 233.100 63.000 

I alt  

 

  7.612.753    3.765.887  2.220.826 

Heraf betalt a conto  

 

      126.000   

Nettoskat at betale ved salg  

 

   3.639.887   

 

 

Berigtigelsen i de 3 alternativer 

Herunder er vist berigtigelsen i de 3 alternativer. Endvidere fremgår beregningen af tinglysningsaf-

gift, samt hvordan gaveafgiften er udregnet.  

Tabel 5 Alternativ 1 (kr.) Alternativ 2 (kr.) Alternativ 3 (kr.) 

Overtagne lån         10.500.000                 10.500.000            10.500.000  

Kontant/gældsbrev                    8.643.580          8.974.815           8.974.815  

Passivpost (gave svarende til passivpost)                   2.846.422                 2.220.826                             0  

Gave  0                 294.361           2.515.187  

Gave bundgrænse 58.700 58.700 58.700 

Gave der afgiftsmæssigt svarer til tinglys-

ningsafgiften 1.066.000 

                                      

1.066.000  

                                      

1.066.000 

I alt              23.114.702      23.114.702       23.114.702  

    
Tinglysningsafgift  

   
Ejendom 1  15.900.000 

  
Ejendom 2 7.200.000 

  
Ejendom 3 3.550.000 

  
I alt  26.650.000 

  
Tinglysningsafgift 0,6% 159.900 159.900 159.900 

Gave der afgiftsmæssigt svarer til tinglys-

ningsafgiften 1.066.000 

  
Bundgrænse 58.700 

  
Mulig gave i alt  1.124.700 1.124.700 1.124.700 

    

    



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

131 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Tabel 5 Alternativ 1 (kr.) Alternativ 2 (kr.) Alternativ 3 (kr.) 

Gave anmeldelse 

   
Gave (svarende til skatten) 3.971.122

197
 3.639.887 3.639.887 

Afgiftsfrie beløb 58.700 58.700 58.700 

Passivpost 2.846.422 2.220.826 0 

Afgiftsgrundlag 1.066.000 1.360.361 3.581.187 

Gave afgift heraf 15% 159.900  204.054     537.178  

- Tinglysningsafgift 159.900 159.900 159.900 

Gaveafgift 0 44.154 377.278 

    
Opgørelse over samlet kontant betaling 

   
Tinglysningsafgift 159.900 159.900 159.900 

Gaveafgift betaling 0 44.154 377.278 

Kontant/gældsbrev 8.643.580          8.974.815          8.974.815  

Kontant betaling i alt  8.803.480 9.178.869 9.511.993 
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 Overkompensation da passivposten er beregnet af den oprindelige handelspris.  
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Bilag 7D Avance beregningerne anvendt til casen ved død 

 

Beregninger om 1982 cirkulæret:  

  

I denne tabel fremgår, hvordan avancerne på de forskellige aktiver er udregnet. Avancerne udgør 

forskellen mellem værdien iflg. 1982 cirkulæret og saldoværdien fra regnskabet. Skatten af avancen 

er udregnet med dødsboskatteprocenten 50%. Endvidere fremgår det, hvordan tinglysningsafgiften 

er beregnet som 0,6% af den offentlige vurdering. Ydermere er vist en boopgørelse samt en reparti-

tion for at vise fordelingen af boets midler mellem ægtefællen og sønnen.  

Tabel 1 1982 cirkulæret 

(kr.) 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Jord          17.027.870      

Bygning 1        2.400.000      

Bygning 2        100.000      

Bygning 3             500.000      

Fast ejendom i alt (erhverv)         20.027.870      

Anskaffelsessum fast ejendom  

(bilag 7 B tabel 1 13.119.481     

Avance fast ejendom  

 

6.908.389  50 3.454.195  2.072.517  

Beboelse           1.307.130     

Fast ejendom i alt (afståelsessum)      21.335.000      

  

    

Avance opgørelse genvundne 

(bilag 7 B note 3.1)  

 

    

Bygning  1 2.400.000      1.139.197 50 569.599 341.759 

Bygning 2 100.000           14.832 50 7.416 4.450 

Bygning 3 500.000 0    

I alt  3.000.000 1.154.029 50 577.015 346.209 

  

    

Avance andet  

 

    

Betalingsrettigheder AL § 40C 

(afståelsessum) 80.000      

Saldoværdi  6.000     

Avance AL § 40 C 

 

74.000  50   37.000    22.200  

  

    

Beholdninger (afståelsessum) 700.000      

Saldoværdi 580.350      

Avance beholdninger  

 

        119.650  50      59.825     35.895  

  

    

Besætning (afståelsessum)      510.000      

Saldoværdi        455.030      

Avance besætning  

 

       54.970  50 27.485    16.491  
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Tabel 1 1982 cirkulæret 

(kr.) 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Maskiner (afståelsessum)            1.350.000      

Saldoværdi        1.067.514      

Avance maskiner 

 

282.486  50 141.243     84.746  

Avance andet i alt  

 

531.106    

  

    

I alt afståelsessum 23.975.000     

I alt avance  

 

8.593.524    

Opsparet overskud (heraf betalt a 

conto 80.340) 267.800 

            

267.800  

                                    

50,0  133.900  

                   

40.170  

I alt  

 

8.861.324  4.430.662  2.618.227  

Heraf betalt a conto  

 

  80.340  

Nettoskat at betale ved salg          4.350.322   

  

    

Berigtigelse  

 

    

Overtagne lån      10.500.000      

Kontant 10.856.773      

Passivpost         2.618.227      

I alt  23.975.000      

  

    

Tinglysningsafgift (note) 15.900.000     

Ejendom 1 7.200.000     

Ejendom 2 3.550.000     

Ejendom 3 26.650.000     

Tinglysningsafgift 0,6% I alt 159.900     

  

    

Boopgørelse 

 

    

Aktiver 23.975.000      

Gæld 10.500.000      

Bobeholdning 13.475.000     

Ægtefælle boslod 6.737.500      

Ægtefælle arv 3.368.750      

Afgiftspligtig beholdning (arv 

søn) 3.368.750     

Bundfradrag  264.100     

Afgiftspligtig bobeholdning 3.104.650     

Passivpost 2.618.227     

Endelig afgiftspligtig beholdning 486.423     

Boafgift 15% 72.963      

  

    

 

Ægtefælle Søn  I alt    

Repartition 
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Tabel 1 1982 cirkulæret 

(kr.) 

Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Aktiver 

 

23.975.000     

Overtaget gæld  

 

  10.500.000     

Passivpost 

 

2.618.227     

Arv 7.488.023 3.368.750 10.856.773   

  

    

Opgørelse kontant betaling søn 

 

    

Kontant betaling 

 

10.856.773    

-Arv 

 

3.368.750    

+ Tinglysningsafgift 

 

159.900    

+Boafgift 

 

72.963    

I alt  

 

7.720.886    

 

Eksempel på udfyldelse af boopgørelse- fordeling af bobeholdning 1982 cirkulæret
198

  

                                                 
198

 http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Privat%20skifte%20-%20Boopgoerelse.pdf 
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Vognmandskendelsen ved død  

 

Vognmandskendelsen - fri handel  

Nedenstående viser, hvad avancerne bliver ved anvendelse af handelsværdien på 25.440.000 kr.   

Tabel 2 Fri handel (kr.) Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Jord            17.300.000      

Bygning 1            2.800.000      

Bygning 2        120.000      

Bygning 3           580.000      

Fast ejendom i alt (erhverv)          20.800.000      

Anskaffelsessum fast ejendom  

(bilag 7 B) tabel 1 13.227.062     

Avance fast ejendom  

 

 7.572.938  50 3.786.469  2.271.881  

Beboelse       2.000.000      
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Tabel 2 Fri handel (kr.) Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Fast ejendom i alt (afståelsessum) 22.800.000     

  

    

Avance opgørelse genvundne 

(bilag 7 C note 3.2) 

 

    

Bygning  1 2.800.000 1.139.197  50 569.599 341.759 

Bygning 2 120.000            34.832  50 17.416 10.450 

Bygning 3 580.000     

I alt  3.500.000 1.174.029 50 587.015 352.209 

  

    

Avance andet  

 

    

Betalingsrettigheder AL § 40C 

(afståelsessum)                 80.000      

Saldoværdi  6.000     

Avance AL § 40 C 

 

        74.000  50  37.000       22.200  

  

    

Beholdninger (afståelsessum)                 700.000      

Saldoværdi           580.350      

Avance beholdninger  

 

        119.650  50   59.825       35.895  

  

    

Besætning (afståelsessum)         510.000      

Saldoværdi            455.030      

Avance besætning  

 

       54.970  50  27.485       16.491  

  

    

Maskiner (afståelsessum)     1.350.000      

Saldoværdi           1.067.514      

Avance maskiner 

 

       282.486  50  141.243       84.746  

Avance andet i alt  

 

531.106    

  

    

I alt afståelsessum           25.440.000     

I alt avance  

 

      9.278.073     

Opsparet overskud (heraf betalt a 

conto 80.340) 

 

                          

267.800  

                                    

50,0  

          

133.900  

                                 

40.170  

I alt  

 

     9.545.873  4.772.937   2.823.592 

Heraf betalt a conto  

 

  80.340  

Nettoskat at betale ved salg  

 

  4.692.597   

Kursnedslag på skat (kurs 50) 

 

   2.346.298   

 

 

Ved anvendelse af handelsværdien på 25.440.000 kr. fremkommer en samlet skat af avancen på 

4.692.597 kr., hvilket ved en kursværdi på 50 svarer til 2.346.298 kr.. Det beregnede kursnedslag på 

kr. 2.346.298 medfører en ny overdragelsespris på kr. 25.440.000-2.346.298= 23.093.702 kr. Ne-
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denstående viser, hvordan kursnedslaget er fordelt på aktiver, der succederes i. Kursnedslaget er 

fordelt forholdsmæssigt f.eks. (17.300.000/25.440.000)= 68% af 2.346.298= 1.595.557 kr. 

 

Tabel 3 

 Fri handel (kr) 

Reduktion kursværdi 

udskudt skat (kr) 

Fri handel reduceret med 

udskudt skat (kr) 

Jord                           17.300.000  1.595.557 15.704.443 

Bygning 1                             2.800.000  258.240 2.541.760 

Bygning 2                                120.000  11.067 108.933 

Bygning 3                                580.000  53.493 526.507 

Fast ejendom (erhverv)                           20.800.000  

 

18.881.643 

Beboelse                             2.000.000  184.457 1.815.543 

Fast ejendom i alt                           22.800.000  

 

20.697.185 

Betalingsrettigheder AL § 40C                             80.000  7.378 72.622 

Beholdninger                                 700.000  64.560 635.440 

Besætning                                510.000  47.037 462.963 

Maskiner                             1.350.000  124.509 1.225.491 

I alt afståelsessum                           25.440.000  2.346.298 23.093.702 

 

 

Den reducerede overdragelsespris på 23.093.702 kr. anvendes herefter i alternativ 1,2 og 3.  

De 3 alternativer er.  

 Indregning af passivpost på den oprindelige handelspris 25.440.000 kr. 

 Indregning af passivpost på den reducerede handelspris 23.093.702 kr. 

 Ingen indregning af passivpost.  

 

Heraf fremgår beregningerne af avancer af den nye reducerede overdragelsespris. Hermed skal der 

beregnes den passivpost, som skal anvendes i alternativ 2.  

Tabel 4 Vognmand (kr) Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Jord 15.704.443     

Bygning 1 2.541.760     

Bygning 2 108.933     

Bygning 3 526.507     

Fast ejendom i alt (erhverv) 18.881.643     

Anskaffelsessum fast ejendom  

(bilag 7 B tabel 1 13.158.307     

Avance fast ejendom  

 

5.723.336 50 2.861.668 1.717.001 

Beboelse 1.815.543     

Fast ejendom i alt (afståelsessum) 20.697.185     
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Tabel 4 Vognmand (kr) Avancen 

/genvundne 

afskrivninger 

Skatteprocent 

avance   

Skat af 

avance   

(kr.) 

Passivpost 

(kr.)  

Avance opgørelse genvundne 

(bilag 7 B note 3.4 

 

    

Bygning  1 2.541.760 1.139.197 50 569.598 341.759 

Bygning 2 108.933 23.765 50 11.883 7.130 

Bygning 3 526.507 0    

I alt  3.177.200 1.162.962 50 581.481 348.889 

  

    

Avance andet  

 

    

Betalingsrettigheder AL § 40C 

(afståelsessum) 72.622     

Saldoværdi  6.000     

Avance AL § 40 C 

 

66.622 50 33.311 19.987 

  

    

Beholdninger (afståelsessum) 635.440     

Saldoværdi 580.350     

Avance beholdninger  

 

55.090 50 27.545 16.527 

  

    

Besætning (afståelsessum) 462.963     

Saldoværdi  455.030     

Avance besætning  

 

7.933 50 3.967 2.380 

  

    

Maskiner (afståelsessum) 1.225.491     

Saldoværdi  1.067.514     

Avance maskiner 

 

157.977 50 78.989 47.393 

Avance andet i alt  

 

287.622    

  

    

I alt afståelsessum 23.097.702     

I alt avance  

 

7.173.920    

Opsparet overskud (heraf betalt a 

conto 80.340) 

 

267.800 50 133.900 40.170 

I alt  

 

7.441.720  3.720.860 2.192.346 

Heraf betalt a conto  

 

  80.340  

Nettoskat at betale ved salg  

 

  3.640.520  

 

 

Berigtigelsen i de 3 alternativer 

Herunder er vist berigtigelsen i de 3 alternativer, samt boopgørelse og repartition. Passivposten er 

fratrukket i den afgiftspligtige beholdning samt inddraget i den indbyrdes fordeling.  
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Berigtigelse, boopgørelse og repartition i de 3 alternativer.     

Tabel 5 Alternativ 1 (kr.) Alternativ 2 (kr.)  Alternativ 3  (kr.) 

Berigtigelse 

   
Overtagne lån                     10.500.000           10.500.000                  10.500.000  

Kontant                           9.770.110         10.401.356                     12.593.702 

Passivpost                           2.823.592                2.192.346                          -  

I alt                     23.093.702  23.093.702                 23.093.702  

    
Tinglysningsafgift (note) 

   
Ejendom 1  15.900.000 

  
Ejendom 2 7.200.000 

  
Ejendom 3 3.550.000 

  
I alt  26.650.000 

  
Tinglysningsafgift 0,6% 159.900 159.900 159.900 

    
Boopgørelsen  (alternativ 1) 

   
Aktiver 23.093.702 

  
Gæld 10.500.000 

  
Bobeholdning 12.593.702 

  
Ægtefælle boslod 6.296.851 

  
Ægtefælle arv 3.148.426 

  
Afgiftspligtig beholdning (arv søn) 3.148.426 

  
Bundfradrag  264.100 

  
Afgiftspligtig bobeholdning 2.884.326 

  
Passivpost 2.823.592 

  
Endelig afgiftspligtig beholdning 60.734 

  
Boafgift 15% 9.110 

  

    
Repartition Ægtefælle Søn I alt  

Aktiver 

 

23.093.702 

 
Overtaget gæld  

 

10.500.000 

 
Passivpost 

 

2.823.592 

 
Arv 6.621.684 3.148.426 9.770.110 

    
Opgørelse kontant betaling søn 

   
Kontant betaling 

 

9.770.110 

 
-Arv 

 

3.148.426 

 
+ Tinglysningsafgift 

 

159.900 

 
+Boafgift 

 

9.110 

 
I alt  

 

6.790.694 
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Tabel 5 Alternativ 1 (kr.) Alternativ 2 (kr.)  Alternativ 3  (kr.) 

Boopgørelsen  (alternativ 2) 

   
Aktiver 23.093.702 

  
Gæld 10.500.000 

  
Bobeholdning 12.593.702 

  
Ægtefælle boslod 6.296.851 

  
Ægtefælle arv 3.148.426 

  
Afgiftspligtig beholdning (arv søn) 3.148.426 

  
Bundfradrag  264.100 

  
Afgiftspligtig bobeholdning 2.884.326 

  
Passivpost 2.192.346 

  
Endelig afgiftspligtig beholdning 691.980 

  
Boafgift 15% 103.797 

  

    
Repartition Ægtefælle Søn I alt  

Aktiver 

 

23.093.702 

 
Overtaget gæld  

 

10.500.000 

 
Passivpost 

 

2.192.346 

 
Arv 7.252.930 3.148.426 10.401.356 

    
Opgørelse kontant betaling søn 

   
Kontant betaling 

 

10.401.356 

 
-Arv 

 

3.148.426 

 
+ Tinglysningsafgift 

 

159.900 

 
+Boafgift 

 

103.797 

 
I alt  

 

7.516.627 

 

    
Boopgørelsen  (alternativ 3) 

   
Aktiver 23.093.702 

  
Gæld 10.500.000 

  
Bobeholdning 12.593.702 

  
Ægtefælle boslod 6.296.851 

  
Ægtefælle arv 3.148.426 

  
Afgiftspligtig beholdning (arv søn) 3.148.426 

  
Bundfradrag  264.100 

  
Afgiftspligtig bobeholdning 2.884.326 

  
Passivpost 0 

  
Endelig afgiftspligtig beholdning 2.884.326 

  
Boafgift 15% 432.648 

  

    
Repartition Ægtefælle Søn I alt  

Aktiver 

 

23.093.702 

 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

141 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Tabel 5 Alternativ 1 (kr.) Alternativ 2 (kr.)  Alternativ 3  (kr.) 

Overtaget gæld  

 

10.500.000 

 
Passivpost 

 

0 

 
Arv 9.445.276 3.148.426 12.593.702 

    
Opgørelse kontant betaling søn 

   
Kontant betaling 

 

12.593.702 

 
-Arv 

 

3.148.426 

 
+ Tinglysningsafgift 

 

159.900 

 
+Boafgift 

 

432.648 

 
I alt  

 

10.037.824 

  

Vognmand alternativ 1 eksempel på fordeling af bobeholdningen.  
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Bilag 8A bindende svar af 12. januar 2011
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Bilag 8 B SKATM fra Videncenter for Landbrug (Årstal rækkefølge)  

 

SKATM. 2001, 02-14.  Succession. Valg af anskaffelsessum.  

 

Ved opgørelsen af fortjenesten i relation til, om der kan succederes, kan man vælge at anvende vur-

deringen 1. januar 1993 m.m. som anskaffelsessum, uanset at den er mindre end den faktiske an-

skaffelsessum. 

RegelInfo 

Skat 

2. oktober 2001 

Succession. Valg af anskaffelsessum. SKATM. 2001, 02-14.  

Kilde: Landskontoret for Driftsøkonomi, Lbf. 

 

Ved opgørelsen af fortjenesten i relation til, om der kan succederes, kan man vælge at anven-

de vurderingen 1. januar 1993 m.m. som anskaffelsessum, uanset at den er mindre end den 

faktiske anskaffelsessum.  

Resumé:  
Ved succession i genvundne afskrivninger skal der også succederes i ejendomsavancen. Det er ge-

nerelt en betingelse for at kunne succedere, at der er en fortjeneste at succedere i. Ved afgørelsen af 

om der kunne succederes, kunne man anvende vurderingen 1. januar 1993 + 10 pct. som anskaffel-

sessum, uanset at den faktiske anskaffelsessum eller halvdelsreglen var større. Man kunne også 

undlade at anvende indeksreglerne. Køberen kan ved et senere salg anvende den faktiske anskaffel-

sessum (som var større end de andre indgangsværdier), og køberen kan også anvende indeksregler-

ne. 

Henvisning: 

Kildeskattelovens § 33 C stk 1, 

Bemærkningerne til Lovforslag nr. 85 i Folketingssamlingen 1999/2000              1999/2000        

Afgørelse:  
Ligningsrådets bindende forhåndsbesked 99/00-4768-1 af 12. december 2000. 

Spørgsmål  

1. Kan man på baggrund af de forhold, som er omtalt i udkast til betinget skøde, succedere i ejen-

domsavance og dermed succedere i de genvundne afskrivninger? 

2. Hvis ja til spørgsmål 1, kan køberen da (A) ved et evt. videresalg af ejendommen anvende den 

faktiske købspris, som faderen købte ejendommen til i 1990, og kan køberen (B) i givet fald anven-

de indekseringsreglerne?  

Svar 

Ad. 1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse 

Ad 2.a. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse 

Ad. 2.b. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse. 
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Sagsfremstilling og begrundelse 

A påtænker inden for den nærmeste fremtid at sælge landbrugsejendommen X til datteren B. 

 

I forbindelse med indgivelsen af anmodningen om bindende forhåndsbesked blev det oplyst, at der 

var udarbejdet et betinget skøde, der ville blive underskrevet, efter at denne anmodning var ind-

sendt, men inden der forelå svar på anmodningen. Det fremgik øvrigt af det betingede skøde, at 

overtagelsesdatoen ville blive fastsat til 1. april 2000. 

 

På baggrund af et skatteforbehold i skødets § 10 vil parterne evt. foretage en regulering af prisen 

m.m. afhængig af svaret på denne anmodning om bindende forhåndsbesked. 

 

Landbrugsejendommen er på 88,7 ha. 

 

Vurderingen pr. 1. januar 1999 er på 6.550.000 kr., heraf stuehus 641.200 kr., grundværdi 

1.979.500 kr. og forskelsværdi 3.929.300 kr. 

 

Det fremgår af udkastet til det betingede skøde, at ejendommens samlede salgspris (kontantomreg-

net) er på 5.600.000 kr. 

 

A købte ejendommen i 1990 for en kontant købspris på 5.699.736 kr. 

 

Ejendommen blev ikke i 1993 vurderet i henhold til vurderingsloven § 4 B. 

 

Vurderingen pr. 1. januar 1993 var på 3.810.000 kr. og pr. 1. januar 1996 på 4.000.000 kr. Da vur-

deringen pr. 1. januar 1996 er mindre end 10 pct. over vurderingen pr. 1. januar 1993, har det ikke 

interesse at anvende halvdelsreglen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, nr. 2. 

 

Ejendommen er ikke forbedret eller lignende i ejerperioden. Sælger har ikke beboet ejendommens 

stuehus. 

 

A's repræsentant har anført, at der først og fremmest ønskes foretaget succession i afskrivningerne 

på driftsbygningerne. Endvidere har han anført, at succession i overdragerens skattemæssige stilling 

med hensyn til gevinst efter afskrivningsloven fra og med 1. januar 2000 er betinget af, at der sker 

succession i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter ejendomsavancebe-

skatningsloven, jf. således kildeskattelovens § 33 C, stk. 1. Da man generelt kun kan succedere i en 

fortjeneste, vil succession i de genvundne afskrivninger derfor være betinget af, at der er en avance 

ifølge ejendomsavancebeskatningsloven. 

Ved opgørelse af ejendomsavancen kan der anvendes 2 indgangsværdier, enten den faktiske kontan-

te anskaffelsessum eller vurderingen pr. 1. januar 1993 + 10 pct. Derudover kan anskaffelsessum-

men reguleres med indeksreglerne eller ejertidsreglerne. 

 

A's repræsentant tager i anmodningen udgangspunkt i vurderingen pr. 1. januar 1993 + 10 pct. uden 

indeksregulering. Denne værdi reduceres med foretagne afskrivninger siden 1993. 

Den regulerede anskaffelsessum udgør herefter 

Salgssummen er oplyst til 

Der kan således beregnes en fortjeneste på  

3.859.560 kr. 

5.600.000 kr. 

1.740.440 kr.  

 

A's repræsentant er således af den opfattelse, at betingelserne for, at der kan foretages succession, er 
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opfyldt. 

 

Kommunen bemærker, at ejendommen er overdraget ved skøde af 17. marts 2000. Uanset den 

mundtlige aftale formentlig ligger inden denne anmodning, vil anmodningen efter kommunens op-

fattelse dog næppe kunne afvises i henhold til skattestyrelseslovens § 20 A, stk. 4, og TfS.1998.680 

modsætningsvis. 

 

Herudover udtaler kommunen: 

Under forudsætning af at der for indkomståret 1999 foretages bygningsafskrivninger med 5 pct., vil 

der ved udgangen af indkomståret 1999 i alt være afskrevet 473.000 kr., heraf for indkomstårene 

1993-1999 inkl. 385.000 kr. 

 

Det er kommunens opfattelse, at en sælger normalt anvender den højeste "anskaffelsessum" for at 

minimere fortjenesten eller maksimere et tab. I den foreliggende situation er den faktiske anskaffel-

sessum højere end de mulige indgangsværdier efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, 

og anvendelse af den faktiske anskaffelsessum vil medføre tab, hvorfor forudsætningerne for suc-

cession ikke er opfyldt. 

 

Imidlertid kan der ved anvendelse af indgangsværdien efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, 

stk. 3, nr. 1 eller 2, 1 pkt., ("halvdelsreglen"), skabes en situation, som fører til en fortjeneste, hvor-

efter forudsætningerne for succession er opfyldt. Det skal dog herved bemærkes, at den af Landbru-

gets Rådgivningscenter anførte indgangsværdi er forkert, idet den omhandlede ejendom er vurderet 

som følger: 

Pr. 1. januar1993  4.590.000 kr.  

Pr. 1. januar 1996  5.100.000 kr.  

I bestemmelsens ordlyd ses ikke umiddelbart noget til hinder for dette valg, idet der i relation til 

anvendelsen af den faktiske anskaffelsessum er tale om en valgmulighed, jf. ordet "kan". Den skat-

tepligtige skal således ikke anvende den faktiske anskaffelsessum, selv om den er højere end ind-

gangsværdierne. 

 

Uden at der hermed er taget stilling til de talmæssige beregninger - herunder foretaget korrigeret 

beregning under hensyntagen til de korrekte vurderinger - kan der efter kommunens opfattelse ske 

succession i avancen i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven og dermed også med hensyn til 

genvundne afskrivninger, når der ved anvendelsen af indgangsværdierne konstateres en fortjeneste. 

 

I nærværende situation er der tale om en overdragelse i levende live i familieforhold. Skatteadmini-

strationen er derfor under henvisning til Skatteministeriets cirkulære nr. 166 af 12. september 1994 

om ejendomsavancebeskatningsloven, punkt 7.2., sidste afsnit, af den opfattelse, at erhververen 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunkt og anskaf-

felsessum. Og da overdrageren som sin skattemæssige stilling har valg anvendelsen af indgangs-

værdi, anses erhververen også at være bundet heraf. 

Spørgsmålet, om faderens faktiske købspris i 1990 kan anvendes ved et eventuelt videresalg, må 

derfor besvares benægtende. I relation til anvendelse af indekseringsreglen bemærkes, at denne først 

kan anvendes fra og med kalenderåret 1993, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 5 A, stk.1, sid-

ste punkt. 

 

Kommunen har ikke taget stilling til størrelsen af den aftalte overdragelsessum. 
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Told- og Skatteregionen har tilsluttet sig i kommunens udtalelse. 

 

Ligningsrådet bemærker 
Af det fremsendte betingede skøde, § 10, fremgår, at overdragelsen bl.a. er betinget af, at værdian-

sættelserne ikke medfører, at der konstateres gave, hvoraf der skal betales gaveafgift. Hvis værdian-

sættelserne forhøjes, forbeholder parterne sig at forhøje vederlaget ved udstedelse af gældsbrev på 

anfordring, således at der ikke skal betales gaveafgift. 

 

Bestemmelsen i KSL § 33 D om, at der skal optages en passivpost i tilknytning til aktiverne i gave-

opgørelsen, hvis der skal erlægges gaveafgift, samt at passivposterne altid skal beregnes på grund-

lag af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, finder derfor ikke anvendelse. 

 

Efter KSL § 33 C, stk. 1, senest ændret ved lov nr. 958 af 20. december kan der ske indtræden i 

overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter afskrivningslovens kapitel 3, hvis 

der samtidig sker indtræden i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter EBL 

på samme ejendom. Ved opgørelsen af den skattepligtige anskaffelsessum indeholder EBL § 4, stk. 

3, punkterne 1 og 2 valgmuligheder for indgangsværdierne. Der er efter bestemmelsen i EBL § 4 

valgfrihed for, hvilken af indgangsværdierne, der ønskes anvendt, idet den faktiske anskaffelsessum 

dog kun kan vælges, hvis den er højere end de øvrige indgangsværdier, der baserer sig på ejen-

domsværdien henholdsvis 1. januar 1993 - ejendommen blev ikke vurderet i henhold til vurderings-

lovens § 4 B. 

 

Anvendes KSL § 33 C, stk. 1 isoleret - dvs. uden reglen om passivpostopgørelse - er der ikke noget 

krav om, at den skattepligtige fortjeneste skal opgøres lavest muligt. Muligheden for at vælge ind-

gangsværdier efter EBL § 4, stk. 3, pkt. 1 og 2, der baserer sig på ejendomsværdien i EBL, kan der-

for også ske i forbindelse med succession efter KSL § 33 C. Hvis der derfor ved anvendelsen af 

indgangsværdien den 1. januar 1993 plus 10 pct. indtræder en gevinst efter EBL, kan der succederes 

i ejendomsavancen og dermed i de genvundne afskrivninger - gevinst efter AL kapitel 3, jf. KSL § 

33 C, stk. 1. Spørgsmål 1 kan derfor besvares bekræftende. 

 

Det af kommunen nævnte Skd. cirk. nr. 166 af 12. september 1994 om ejendomsbeskatningsloven 

er ophævet. 

 

Da erhververen jf. KSL § 33 C, stk. 1 indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn 

til gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven på samme ejendom, indebærer dette, at erhverve-

ren på samme måde som overdrageren har mulighed for at vælge, hvilken af de i EBL § 4, stk. 3, 

pkt. 1 og 2 nævnte indgangsværdier der skal danne grundlag for anskaffelsessummen. Erhververen 

er derfor ikke bundet af, at faderen ved overdragelsen har anvendt indgangsværdien pr. 1. januar 

1993 plus 10 pct., jf. EBL § 4, stk. 3, nr. 1, og kan derfor ved evt. senere afståelse anvende den fak-

tiske købspris, som faderen købte ejendommen til i 1990. Spørgsmål 2 a besvares derfor bekræften-

de. Hvis datteren anvender den faktiske købspris, som faderen købte ejendommen til i 1990, kan 

indekseringsreglerne i EBL anvendes af datteren. 

 

Landskontorets bemærkning 

Fra og med 1. januar 2000 er det en betingelse for at kunne succedere i de genvundne bygningsaf-

skrivninger, at der også succederes i ejendomsavancen jf. kildeskattelovens § 33 C, stk. 1. 

Derudover forudsætter succession generelt, at der er en fortjeneste at succedere i. 
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Ved beregning af passivposter jf. kildeskattelovens § 33 D, stk. 2 er det et krav, at man anvender 

den beregningsmetode, som giver den laveste fortjeneste. Denne regel gælder imidlertid ikke ved 

beregningen af, om der er en fortjeneste, hvori der kan succederes. Ved denne beregning kan man 

derfor i stedet vælge en af de beregningsmetoder, som giver den største fortjeneste. 

Ifølge § 4, stk. 3 kan man for ejendomme, som er anskaffet forud for 19. maj 1993 vælge imellem 

indtil 4 metoder for opgørelse af anskaffelsessummen. 

På landbrugsejendomme kan man derudover vælge at indeksregulere anskaffelsessummen. 

Dette medfører, at der kan være indtil 8 måder at opgøre anskaffelsessummen på. 

I sagen var der - på baggrund af de vurderingsoplysninger, som kommunen fremlagde - mulighed 

for 3 forskellige indgangsværdier. Der var også mulighed for at indeksregulere anskaffelsessum-

men. 

Dette giver i alt følgende 6 mulige anskaffelsessummer inkl. 10.000 kr.'s tillæg. 

 Uden indeks- 

regulering  

Med indeks- 

regulering  

Faktiske anskaffelsessum  5.769.736  6.763.170  

Vurderingen 1. januar 1993 + 10 pct.  5.119.000  5.999.857  

Halvdelsreglen  5.144.500  6.029.769  

 

Bemærk at man kun kan anvende den faktiske anskaffelsessum, hvis den er større end vurderingen 

1. januar 1993 + 10 pct. jf. bestemmelsen i § 4, stk. 3, 3. punktum. Denne bemærkning præciseres i 

ovennævnte bindende forhåndsbesked.  

Med en afståelsessummen på 5.600.000 kr. er der en fortjeneste at succedere i, når man anvender 

vurderingen 1. januar 1993 + 10 pct. eller halvdelsreglen som anskaffelsessum. Dette forudsætter 

dog, at man ikke indeksregulerer anskaffelsessummen. 

Da skatteyder ikke havde beboet ejendommens stuehus, skulle stuehusets andel af vurderingen og af 

salgssummen indgå i beregningen. 

Ifølge kommunens oplysninger var der i alt afskrevet 473.000 kr., heraf 385.000 kr. i perioden fra 

og med 1993. 

Når der succederes i de genvundne afskrivninger, er alle foretagne afskrivninger ikke-genvundne 

afskrivninger. Dette medfører generelt, at man ved opgørelsen af anskaffelsessummen jf. ovenfor 

yderligere skal nedsætte den med de foretagne afskrivninger. 

Denne konsekvens er beskrevet i bemærkningerne til ændringerne vedrørende dødsboskattelovens § 

28, stk. 2, 2. punktum. (§ 3, nr. 2 i justeringspakken jf. lovforslag 85 i Folketingssamlingen 

1999/2000              1999/2000      ). 

I disse bemærkninger er det bl.a. anført: 
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" Ændringen betyder, at det kun vil være muligt at succedere i genvundne afskrivninger for en byg-

ning, såfremt der også er en fortjeneste mht. ejendomsavancen for hele den faste ejendom, bygnin-

gen er omfattet af. Dette vil dog ofte være tilfældet, når der succederes i de genvundne afskrivnin-

ger. Dette skyldes konsekvensen af ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 1, hvorefter 

ejendommens anskaffelsessum skal nedsættes med alle afskrivninger, der ikke beskattes som gen-

vundne afskrivninger, altså alle afskrivninger, når der succederes. Det skal påpeges, at denne ud-

regning ikke er den samme som passivpostberegningen. Forskellen består i, at passivposten skal 

udregnes, som om der var tale om en afståelse, hvorfor anskaffelsessummen kun skal nedsættes 

med de afskrivninger, der i denne situation ikke var blevet beskattede som genvundne, jf. også be-

mærkningerne til forslagets § 10, nr. 4, om passivpostberegningen." 

Dette må medføre, at der udover valg af den laveste anskaffelsessum jf. ovenfor yderligere skal ske 

en reduktion med alle afskrivninger, som ikke beskattes som genvundne afskrivninger. 

Da man i ovennævnte sag netop ville succedere i de foretagne afskrivninger, skal anskaffelsessum-

men derfor reduceres med alle foretagne afskrivninger. Når man vælger vurderingen 1. januar 1993 

som indgangsværdi, skal man dog kun reducere anskaffelsessummen med de afskrivninger, som er 

foretaget i 1993 og følgende år. 

Dette giver følgende anskaffelsessummer: 

 Uden indeks- 

regulering  

Med indeks- 

regulering  

Faktiske anskaffelsesum  5.296.736  6.242.870  

Vurderingen 1. januar 1993 + 10 pct.  4.734.000  5.576.357  

Halvdelsreglen  4.759.500  5.606.269  

 

Ved denne beregning er det antaget, at indeksreguleringen af afskrivningerne i gennemsnit har væ-

ret ca. 10 pct.  

Den laveste indgangsværdi er nu 4.734.000 kr. Hvis blot afståelsessummen er over dette beløb, kan 

der derfor succederes i relation til ejendomsavancen. 

Ligningsrådet var ikke i deres svar inde på denne regel. 

Når datteren til sin tid sælger ejendommen, kan hun ifølge svaret fra Ligningsrådet anvende den 

indgangsværdi, som giver den største værdi. Datteren kan derfor anvende den faktiske anskaffelses-

sum, ligesom hun kan vælge at anvende indeksreglerne. Dette giver en indgangsværdi på 6.763.170 

kr. med tillæg af yderligere indeksregulering for perioden fra og med købsåret. 

Selvom datteren kun har givet 5.600.000 kr. for ejendommen, kan hun ved opgørelsen af anskaffel-

sessummen alligevel bruge en anskaffelsessum på godt 1 mio. kr. større. 

Hvis der ved datterens salg af ejendommen ikke sker fuld beskatning af de afskrivninger, hvori hun 

har succederet , skal de ikke-genvundne afskrivninger dog fragå i denne opgørelse af anskaffelses-

summen. 
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SKATM-2008-19-01. Nye regler ved generationsskifte med succession. Lovændringer.  

Mere ensartede regler ved generationsskifte. Udvidelse af mulighederne for succession til 

samlevere, medarbejdere og tidligere ejere. Succession i erhvervsmæssig anvendt del af fast 

ejendom. Ægtefællers succession i etableringskonto.  
 

Resumé: 

Samlevende kan succedere i aktier og i overdragelse af personligt drevne virksomheder eller andele 

heraf. En samlever defineres i denne forbindelse på samme måde som en samlever efter boafgifts-

lovens § 22, stk. 1, litra d. 

 

Der kan ske overdragelse med succession til en nær medarbejder, der inden for de seneste 5 år har 

været beskæftiget i et antal timer i virksomheden, svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Det er 

ikke et krav, at medarbejderen er beskæftiget i virksomheden på overdragelsestidspunktet, når kra-

vene til beskæftigelsen i øvrigt er opfyldt. 

 

Der indføres som noget nyt mulighed for at sælge en virksomhed eller aktier tilbage til oprindelige 

ejer med succession inden for 5 år fra den første handel. 

 

Der kan både ved død og i levende live succederes i avancen af hele ejendomsavancen, hvis den 

erhvervsmæssige del udgør mere end halvdelen af ejendommen. 

 

En person har hidtil kunnet overtage (succedere i) sin ægtefælles etableringskontoindskud ved død. 

Denne mulighed udstrækkes nu til også at gælde i levende live, således at personen også i levende 

live kan overtage sin ægtefælles etableringskontoindskud uden skattemæssige konsekvenser. 

Reference:  

Kildeskatteloven § 26A og § 33 C 

Aktieavancebeskatningsloven §§ 34, 35 og 35A 

Dødsboskatteloven § 29 og § 37 

 

Henvisning:  

Lov nr. 532 af 17. juni 2008 

L 167 (2007-08, 2. saml.) 

 

Indkomstår: 

Virkning fra den 1. januar 2009 

 

Afgørelse: 

Dette notat af 27. juni 2008 udarbejdet af Landscentret, Skat. 

 

Folketinget vedtog den 10. juni 2008 lovforslag nr. 167 om mere ensartede regler ved generations-

skifte i levende live og ved død. Loven er offentliggjort som lov nr. 532 af 17. juni 2008 og træder i 

kraft den 1. januar 2009. I dette notat beskrives de nye regler. Notatet har følgende indhold: 

 

1. Ændringer i de generelle betingelser for succession 2  

1.a. Overdragelse af en erhvervsmæssig virksomhed2  

1.b. Succession i fast ejendom2  

1.c. Succession i aktier i levende live3  

2. Ændringer i hvem der kan erhverve med succession 3  

http://www.folketinget.dk/Samling/20072/lovforslag/L167/index.htm
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595232
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595233
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595234
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595235
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595236
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2.a. Succession i levende live til en samlever3  

2.b. Ændret afgrænsning af nær medarbejder4  

2.c. Tilbagesalg til tidligere ejer med succession5  

3. Ægtefælles succession i etableringskonto 6  

4. Reglerne har virkning fra 1. januar 2009 7  

5. Forskelle i levende live og ved død 7  

 

De nye regler for generationsskifte med succession må overordnet set betragtes som justeringer af 

det hidtidige regelsæt. Ved ændringerne udvides mulighederne for succession til at kunne ske i flere 

tilfælde end tidligere. De største ændringer ligger primært på området for, hvem der kan succedere, 

hvor dels definitionen af en nær medarbejder lempes, dels indføres en hel ny mulighed for successi-

on ved tilbagesalg til en tidligere ejer. Den ændring der under lovens forarbejde har haft mest bevå-

genhed er, at mulighederne for succession i aktier i levende live væsentlig udvides ved ophævelse af 

hovedaktionærkravet, samtidig med at kravet til overdragelsens omfang lempes til 1 % af kapitalen. 

Herved ligestilles succession i aktier i levende live med succession fra dødsbo. Endelig er der en 

række mindre justeringer, herunder i reglerne for overdragelse af en personlig dreven virksomhed 

med succession. 

 

Det er værd, at bemærke at langt de fleste betingelser for succession er opretholdt uændret, f.eks. 

kravet om, at der alene kan succederes, hvor der foreligger en avance. Helt grundlæggende er der 

ikke ændret på retsvirkningerne af succession samt reglerne om passivpostberegning. Dette notat 

gennemgår ændringerne og dermed ikke det samlede regelsæt. 

 

1. Ændringer i de generelle betingelser for succession  

 

1.a. Overdragelse af en erhvervsmæssig virksomhed  
Det er en helt grundlæggende betingelse for at kunne anvende succession ved generationsskifte af 

den personlig drevne virksomhed, at der foreligger overdragelse af en selvstændig erhvervsvirk-

somhed eller en andel heraf. Kravet om overdragelse af en "andel" af en virksomhed har hele tiden 

været fortolket som krav om overdragelse af en ideel andel af en virksomhed. Successionsreglerne 

kan derfor ikke anvendes ved overdragelse af ét aktiv, medmindre det pågældende aktiv i sig selv 

udgør en virksomhed. 

 

Hvornår der foreligger en virksomhed, har været genstand for flere afgørelser. I SKATM 2000-19-

06, hvor en far overdrog beholdninger til sin søn med succession, udgjorde dette sammen med de 

samtidig indgåede aftaler om bortforpagtning af driftsbygninger, jord og maskiner en virksomheds-

overdragelse, idet faderens virksomhed ændrede karakter fra at være landbrug til at være bortfor-

pagtning. Der er også fast praksis for at en ejendom i sig selv, udgør en virksomhed. Ejer en land-

mand flere landbrugsejendomme, udgør hver ejendom en virksomhed. 

 

Ved loven er dette blevet præciseret ved, at det nu fremgår af lovteksten, at succession kan finde 

anvendelse i forbindelse med overdragelse af "en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksom-

heder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder." Præciseringen er givet i såvel kilde-

skattelovens § 33 C, som i dødsboskattelovens § 29. 

 

Præciseringen kom med under Folketingets behandling af lovforslaget, og det fremgår direkte af 

betænkningen, at der vil kunne succederes i en af f.eks. tre landbrugsejendomme, som hver udgør 

en virksomhed, ligesom der vil kunne succederes i en ideel andel af hver af de tre landbrugsejen-

domme svarende til en ideel andel af hele virksomheden. Præciseringen betyder også, at der vil 

kunne succederes i en ideel andel i én af flere landbrugsejendomme, f.eks. således at f.eks. halvde-

http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595237
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595238
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595239
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595240
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595241
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/19/Sider/SKATM-2008-19-01.aspx#_Toc202595242
http://www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo/Kommenteringer/Sider/Jordbeholdninger_Gaveafgift_Succession_P.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo/Kommenteringer/Sider/Jordbeholdninger_Gaveafgift_Succession_P.aspx
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len af en af tre landbrugsejendomme overdrages med succession. 

 

Da der er tale om en præcisering, beskriver betænkningen reelt gældende ret. 

 

1.b. Succession i fast ejendom  
Ved generationsskifte af en landbrugsvirksomhed vil det væsentligste aktiv være selve landbrugs-

ejendommen. Der kan succederes i såvel ejendomsavancen som genvundne afskrivninger, dog såle-

des at det er en betingelse for at succedere i de genvundne bygningsafskrivninger, at der succederes 

i ejendomsavancen.Som reglerne er nu, er det en betingelse for at kunne succedere i ejendomsavan-

ce på fast ejendom, at mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens erhvervsvirk-

somhed. I den forbindelse er det fordelingen i ejendomsvurderingen, der er afgørende. Denne betin-

gelse ophæves i sin nuværende form.  

 

I stedet kan der fremover succederes i hele ejendomsavancen, såfremt mere end halvdelen anvendes 

erhvervsmæssigt. Anvendes mindre end halvdelen af ejendommen erhvervsmæssigt, kan der succe-

deres i den del af ejendomsavancen, der kan henføres til den erhvervsmæssige del. Reglen har be-

tydning, hvor noget af ejendommen er udlejet - uden at der er tale om bortforpagtning af landbrug - 

da udlejning ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed i forhold til successionsreglerne. Er en er-

hvervsejendom således delvis anvendt til ejerens egen virksomhed og delvis til udlejning, vil der 

kunne succederes i hele avancen, forudsat at ejeren selv anvender mere end halvdelen af ejendom-

men i sin virksomhed. 

 

For landbrugsejendomme, hvor bortforpagtning fortsat anses for erhvervsmæssig anvendelse i rela-

tion til successionsreglerne, betyder reglen reelt, at der fremover kan succederes også i ejendomme, 

hvor ejerboligen udgør mere end halvdelen af vurderingen, således at der succederes i den avance, 

som hviler på den erhvervsmæssige del. Er stuehuset bortforpagtet kan ejendommen som hidtil 

overdrages med succession, idet hele ejendommen anses for erhvervsmæssigt anvendt. 

 

Reglen er omformuleret i såvel kildeskattelovens § 33 C, som i dødsboskattelovens § 29. 

 

I dødsboskattelovens § 29, stk. 5 er en efterlevende ægtefælle undtaget for begrænsningen vedrø-

rende succession i ejendomsavance. En efterlevende ægtefælle kan således succedere i alt fast ejen-

dom fra afdøde. Herved kan efterlevende ægtefæller succedere i fast ejendom i samme omfang, som 

de kan succedere i levende live. 

 

1.c. Succession i aktier i levende live  
Reglerne om succession i aktier i levende live findes i aktieavancebeskatningslovens § 34. Succes-

sion i aktier i levende live er efter de nugældende regler betinget af, at aktierne er hovedaktionærak-

tier, og at overdragelsen omfatter mindst 15 % af stemmeværdien i selskabet. Derimod kan aktier 

udloddes fra et dødsbo med succession, blot overdragelsen omfatter mindst 1 % af kapitalen i sel-

skabet.  

 

Ved loven ensrettes betingelserne for succession i aktier, således der også i levende live alene stilles 

krav om overdragelse af mindst 1 % af kapitalen. Kravet om, at aktierne skal være hovedaktionær-

aktier, ophæves således. 

 

Der er således åbnet op overfor overdragelse af langt mindre aktieposter med succession end hidtil. 

Ligesom det også vil være muligt at overdrage mindre poster ad gangen. Lempelsen vil klart gøre 

det nemmere at generationsskifte en virksomhed liggende i selskabsform. 
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Pengetankreglen (at selskabet ikke i overvejende grad må drive virksomhed med udlejning af fast 

ejendom og besiddelse af kontanter, værdipapirer og lign.) gælder uændret. 

 

Muligheden for overdragelse af andelsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningsloven er de samme 

som hidtil. Således skal heller ikke det nye krav om at eje 1 % af kapitalen opfyldes for at kunne 

overdrage andelsbeviser med succession. Som hidtil skal pengetankreglen heller ikke være opfyldt 

ved overdragelse af andelsbeviser. 

 

2. Ændringer i hvem der kan erhverve med succession  

De væsentligste ændringer i forhold til de gældende regler for succession er utvivlsomt, at der er 

ændret på hvem, der kan erhverve med succession. Ikke mindst muligheden for at kunne sælge til-

bage til den oprindelige ejer med succession må antages at fjerne nogle af de betænkeligheder, der i 

visse tilfælde har været en forhindring for at opnå en aftale om overdragelse med succession - ikke 

mindst til en medarbejder. 

 

2.a. Succession i levende live til en samlever  
Successionskredsen ved succession i levende live udvides til også at omfatte samlevende. Der an-

vendes i den forbindelse definitionen i bo- og gaveafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d., således at sam-

levende, der kan give hinanden gaver omfattet af gaveafgift, nu kan overdrage virksomhed eller 

aktier med succession til hinanden. Den samlever som på overdragelsestidspunktet har haft samme 

bopæl som overdrageren i mindst 2 år - eller som tidligere har haft fælles bopæl i mindst to år, hvor 

den fælles bopæl er ophørt som følge af institutionsanbringelse - vil således kunne erhverve en virk-

somhed eller aktier med succession, forudsat de øvrige betingelser er opfyldt. 

 

Udvidelsen med samlevere gør det muligt f.eks. at optage en samlever som interessent med anven-

delse af succession, uden at samleveren skal opfylde kravene som medarbejder. Eller bliver ejeren 

af virksomheden institutionsanbragt, vil en samlever kunne overtage med succession. 

 

Udvidelse af personkredsen med samlevere i lov nr. 532 er alene indsat i kildeskattelovens § 33C 

og i aktieavancebeskatningslovens § 34 - dvs. ved succession i levende live. Ved de ændringer, der 

samtidig er vedtaget i dødsboskatteloven (Lov nr. 521 af 17. juni 2008), er samlevende tilføjet i 

dødsboskattelovens § 37, stk. 1 og de kan i samme omfang som ægtefæller, børn, søskende og deres 

børn få udlagt med succession udover deres arvelod. Definitionen på en samlevende i dødsboskatte-

loven følger dog den definition, der ligger i arvelovens regler om udvidet samlevertestamente. 

 

Selvom reglen mest må antages at få betydning for samlevende, der lever i et ægteskabslignende 

forhold, er der i bo- og gaveafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d ikke noget krav om et seksuelt forhold. 

Det må derfor være muligt at overdrage til enhver, som har haft fælles bopæl i mindst to år. Det 

være sig venner eller medarbejdere, der har haft bopæl sammen med overdrageren i mindst to år. Er 

der flere lejligheder på en ejendom foreligger der alene fælles bopæl, hvis overdrager og erhverver 

har beboet samme lejlighed. Praksis om hvornår der foreligger fælles bopæl er dog begrænset, hvor-

for det må anbefales at bede om et bindende svar for de tilfælde, hvor parterne har fælles adresse, 

men dog ikke udgør en husstand. 

 

2.b. Ændret afgrænsning af nær medarbejder  
Efter kildeskattelovens § 33C, stk. 12 og aktieavancebeskatningslovens § 35 kan der overdrages 

med succession til en nær medarbejder på de vilkår og betingelser, der i øvrigt gælder for successi-

on. Begge bestemmelser er med lov nr. 532 blevet omformuleret, hvorved afgrænsningen af hvilke 

medarbejdere, der kan overtage med succession er væsentligt ændret. 
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En nær medarbejder er efter den nye formulering, en medarbejder, der de seneste 5 år forud for 

overdragelsen, samlet har haft beskæftigelse i virksomheden (eller selskabet) i et antal timer sva-

rende til tre års fuldtidsbeskæftigelse. Det er ikke længere noget krav, at der også på overdragelses-

tidspunktet, er fuldtidsbeskæftigelse i virksomheden. 

 

Den ændrede formulering rejser to problemstillinger. For det første hvor mange timer, der svarer til 

en fuldtidsbeskæftigelse. For det andet hvilke timer, der kan medregnes som beskæftigelse i virk-

somheden. 

 

I forbindelse med høring over lovforslaget stillede Landscentret følgende spørgsmål til opgørelsen 

af antal timer for en landbrugselev:  

1. Hvornår skal de "seneste fem år" regnes fra? Ud fra en naturlig sproglig fortolkning vil de 

seneste fem år være at regne fra tidspunktet for overdragelsen, således at de tre års fuldtids-

beskæftigelse skal ligge inden for fem år forud for overdragelsen. Kan dette bekræftes? 

2. Uddannelsen som landmand tager tre år og seks måneder. Heraf er landbrugseleven på land-

brugsskole 13 måneder. Der er løn under uddannelsen, såfremt der er en ansættelsesaftale 

ved skoleopholdets start. Kan det bekræftes, at de lønnede skoleophold medregnes som fuld-

tidsbeskæftigelse, således at landmandseleven efter endt uddannelse hos samme landmand 

vil opfylde beskæftigelseskravet? 

3. Landmandseleven behøver ikke have hele sin elevtid hos samme arbejdsgiver. Har en land-

brugselev skiftet arbejdsgiver efter første modul, således at andet modul af uddannelsen på i 

alt ét år og 11 måneder (17 måneders praktik og seks måneders skoleophold) er afviklet i et 

ansættelsesforhold, som fortsætter efter uddannelsen til landmand, mangler den unge land-

mand 13 måneder i at have været fuldtidsbeskæftiget i tre år, forudsat at praktikopholdet fra 

elevuddannelsen tæller med som fuldtidsbeskæftigelse. Fortsætter den unge landmand sin 

uddannelse som driftsleder og som virksomhedsleder, vil han skulle på skoleophold i yderli-

gere 24 uger, henholdsvis 12 uger. Der er ikke løn under disse uddannelser til driftsleder og 

virksomhedsleder. Den unge landmand vil som regel under sin videreuddannelse fortsætte 

med sit ansættelsesforhold, således at der arbejdes i ferier og weekenderne hos arbejdsgive-

ren. 

a. Vil det faktiske antal timer som den unge har været beskæftiget i virksomheden blive 

sammentalt ved opgørelsen af, om der har været i alt 3 års fuldtidsbeskæftigelse i 

virksomheden? 

b. Vil de timer som medregnes ved opgørelse af beskæftigelsesomfanget i forhold til 

ATP indgå i opgørelsen? 

c. Vil overarbejde under elevuddannelsen, som udbetales, kunne indgå i beregningen 

af, om beskæftigelseskravet er opfyldt? 

d. Svarer 117 timer til fuldtidsbeskæftigelse i en måned (svarende til kravene for indbe-

taling til ATP som fuldtidsbeskæftiget), således at samlet beskæftigelse på i alt 

13X117 = 1521 timer i ovennævnte eksempel efter endt elevuddannelse vil opfylde 

de resterende krav om 13 måneders fuldtidsbeskæftigelse?  

Ministeriet bekræftede eller svarede ja til alle spørgsmål og konkluderede herefter 

 Fuldtidsbeskæftigelse svarer til ATP normen på 117 timer om måneden  

 At tre års fuldtidsbeskæftigelse herefter svarer til 3x12x117 timer = 4.212 timer  

 Disse timer skal ligge inden for de fem år forud for overdragelsesdatoen  

 Praktikophold og skoleophold medregnes, hvis det afvikles med løn fra ejeren af den virk-

somhed, der ønskes overdraget med succession.  
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Ud fra besvarelsen af spørgsmålene og ministeriets sammenfatning vil en landbrugselev efter endt 

uddannelse i samme virksomhed opfylde kravene til at kunne overtage virksomheden med successi-

on. Det vil også være muligt, at den unge fortsætter på driftslederuddannelsen og arbejder i f.eks. 

weekender, således at der efter endt driftslederuddannelse inden for de forudgående fem år har væ-

ret lagt 4.212 timers beskæftigelse, der har begrundet indbetaling til ATP. 

 

Da der efter ordlyden tælles timer, og fuldtidsbeskæftigelse er defineret som 117 timer om måne-

den, må kravet om at have arbejdet i et antal timer svarende til tre års fuldtidsbeskæftigelse kunne 

opfyldes hurtigere end tre år. Der bør dog sikres dokumentation for de timer - herunder overarbejds-

timer - der indgår i beregningen. 

 

Reglen om at en tidligere medarbejder kan overtage med succession inden for fem år efter, at med-

arbejderen første gang erhvervede en andel af virksomheden bevares. Beskæftigelseskravet i disse 

tilfælde ændres tilsvarende til et krav om timer svarende til tre års fuldtidsbeskæftigelse i en periode 

på fem år forud for den første overdragelse. Det vil derfor kunne forekomme, at en medarbejder, der 

har erhvervet en ideel andel af en virksomhed uden at opfylde de gamle beskæftigelseskrav, vil 

kunne opfylde de nye krav. 

 

Der er ved loven åbnet mulighed for, at et dødsbo kan afstå til en nær medarbejder med succession. 

Definitionen af en nær medarbejder er den samme som i levende live. Skatteministeriet har i forbin-

delse med høringen oplyst, at den relevante fem års periode er forud for det faktiske aftaletidspunkt. 

 

Indgår et skattepligtigt dødsbo aftale om salg af virksomheden til en medarbejder, skal medarbejde-

ren have arbejdet et antal timer svarene til fuldtidsbeskæftigelse i tre år inden for fem år regnet fra 

aftaletidspunktet. Beskæftigelse i virksomheden efter dødsfaldet må kunne medregnes, da det er 

beskæftigelse i virksomheden (eller ved aktier - selskabet), der stilles krav til. Også i dødsbosituati-

onen er der mulighed for at sælge med succession til en tidligere medarbejder, der inden for de se-

neste 5 år har erhvervet en ideel andel fra afdøde og som på tidspunktet for den første overdragelse, 

opfyldte det nye beskæftigelseskrav 

 

Har en landmand forud for sin død f.eks. solgt en halvpart af en landbrugsvirksomhed til en medar-

bejder, således at de sammen har drevet landbrug i interessentskabsform, vil medarbejderen kunne 

købe dødsboets andel med succession, forudsat at medarbejderen fem år forud for den første over-

dragelse samlet havde været beskæftiget et antal timer i landbrugsvirksomheden svarende til tre års 

fuldtidsbeskæftigelse. Det er i den forbindelse uden betydning, om den første overdragelse foregik 

med succession eller ej. 

 

Er medarbejderen tillige indsat som arving eller legatar i dødsboet, vil der kunne succederes også 

udover arvelodden, henholdsvis legatet. Dødsboets salg til en arving eller legatar anses for en ud-

lodning fra boet. Det betyder, at hvor en medarbejder delvist erhverver en virksomhed ved arv og 

betaler differencen til boet, vil hele overdragelsen være at betragte som en udlodning. Dette har 

betydning for beregning af boets afgiftspligtige værdi, idet det alene er i forbindelse med udlodnin-

ger, at der efter bo- og gaveafgiftslovens § 13 a er mulighed for at fradrage en passivpost. 

 

Denne mulighed foreligger ikke, når boet sælger til medarbejderen, uden at denne er arving eller 

legatar. Er medarbejderen ikke indsat som arving eller legatar, må medarbejderen anses for at være 

uafhængig af boet, hvorfor værdiansættelsen af virksomheden, som det helt klare udgangspunkt, må 

accepteres af skattemyndighederne. Der er næppe tvivl om, at medarbejderen for at overtage skatte-

forpligtigelsen vil kræve en reduktion af prisen for virksomheden. 
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2.c. Tilbagesalg til tidligere ejer med succession  
Lov nr. 532 indeholder en nyskabelse. Det vil nu være muligt at sælge en virksomhed, der er over-

draget med succession, tilbage til den tidligere ejer med anvendelse af succession. Denne mulighed 

er åben inden for fem år fra den første overdragelse. 

 

Udover at de generelle regler om succession finder anvendelse, herunder de almindelig betingelser 

for succession, er der alene opstillet to betingelser for tilbagesalg med succession:  

1. Tilbagesalget sker inden fem år fra det oprindelige salg  

2. Og at det oprindelige salg foregik med succession.  

Selvom hensigten med bestemmelsen er at give mulighed for at tilbagesælge, hvor der indtræder 

uforudsete hændelser som f.eks. sygdom eller dødsfald, har man ikke ville gøre bestemmelsen yder-

ligere betinget af sådanne forhold. 

 

Reglen har betydning, hvor den tidligere ejer ikke er blandt den personkreds, der efter de generelle 

regler kan erhverve med succession. Med den nye bestemmelse kan der tilbagesælges med succes-

sion til tidligere ejere, som er den unges forældre, bedsteforældre, tanter og onkler samt tidligere 

arbejdsgivere. Det vil også være muligt efter ophævelse af et samliv at tilbagesælge til den oprinde-

lige ejer af virksomheden. 

 

Da der bortset fra de to nævnte betingelser, alene opstilles de almindelige betingelser for overdra-

gelse med succession vil det også være muligt alene at tilbagesælge en ideel andel eller en af flere 

virksomheder, blot den oprindelige handel foregik med succession. 

 

Ved overdragelse af aktier i levende live, findes reglen i en ny aktieavancebeskatningslov § 35A, 

mens tilbagesalgsreglen ved overdragelse af virksomhed i levende live findes i kildeskattelovens § 

33C, stk. 13. 

 

Kravet om at den oprindelige overdragelse skal være foretaget med anvendelse af succession, giver 

i forhold til overdragelse af en personlig dreven virksomhed anledning til tvivl, idet valget af suc-

cession træffes for hvert skatterelevante aktiv for sig. Det er mest nærliggende at antage, at alene de 

aktiver, der oprindeligt er overdraget med succession, vil kunne tilbagesælges med succession. 

 

Også ved tilbagesalg til den oprindelige ejer er der mulighed for at beregne en passivpost, der kan 

fragå ved opgørelsen af gavens afgifts- eller skattepligtige værdi i medfør af kildeskattelovens § 33 

D. Denne vil skulle beregnes af den avance som uden succession vil blive udløst ved tilbagesalget - 

altså avancen beregnet på baggrund af de anskaffelsessummer mv. som den unge er indtrådt i. 

 

Har en far overdraget en ejendom til ejendomsværdien på 16 mio. kr. til sin søn med succession, 

hvorved sønnen er indtrådt i en avance på 10 mio. kr., vil der kunne gives en gave som udlignes af 

en passivpost på tre mio. kr. Sønnen kan, uden at der skatteteknisk foreligger en gave, overtage 

ejendommen med succession til 13 mio. kr. Sælges ejendommen tilbage efter to år, men nu til en 

senere ejendomsværdi på 17 mio. kr. hvorved avancen beløber sig til 11 mio. kr., vil der kunne gi-

ves en gave, der udlignes af en passivpost på. 3,3 mio. kr. Faderen kan da tilbagekøbe ejendommen 

til 13,7 mio. kr. 

 

Men det er ikke noget krav, at der gives en gave, hvori der fradrages en passivpost. Skattemyndig-

hederne vil skulle anerkende en overdragelse indenfor +/- 15 % af ejendomsvurderingen. Det vil 

derfor være muligt at aftale, at faderen skal tilbagekøbe ejendommen til 19,5 mio. kr. og overtage 
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skatteforpligtigelsen. Herved kan der uden afgift overføres store beløb til sønnen. 

 

Også i dødsboskatteloven er der indsat mulighed for, at boet kan overdrage til en tidligere ejer med 

succession. Også her vil en tidligere ejer, der samtidig er arving eller legatar, kunne overtage virk-

somheden med succession, selvom værdien af virksomheden overstiger arvelodden eller legatet. 

 

Vedrørende passivpostberegning gør sig det samme gældende som ved boets overdragelse til en 

medarbejder. 

 

3. Ægtefælles succession i etableringskonto  

Der er med lov nr. 532 indført en ny bestemmelse i kildeskattelovens § 26A, stk. 8, hvorefter ægte-

fæller kan overdrage indskud på etableringskonto mellem hinanden med succession. Reglen ligestil-

ler ægtefæller, der er i live, med en efterlevende ægtefælle, der kan overtage etableringskontomidler 

fra dødsboet. 

 

Ydes der ikke vederlag for overførslen af etableringskontomidlerne, skal der civilretligt foreligge en 

gaveægtepagt for at overførslen civilretligt er gyldig. 

 

Da ægtefæller alene kan hæve indskud til brug i den anden ægtefælles virksomhed i forbindelse 

med indgåelse af ægteskab efter reglerne i etableringskontolovens § 10A, er der tale om en reel 

lempelse. Reglen tilgodeser den situation, hvor uforudsete forhold gør, at kontohaveren ikke vil 

kunne etablere en virksomhed. Reglen er dog ikke betinget, men er en generel regel og vil kunne 

anvendes til at overføre de etableringskontomidler, som ægtefællerne finder hensigtsmæssigt. 

 

4. Reglerne har virkning fra 1. januar 2009  

De nye regler finder anvendelse på overdragelser, dvs. på aftaler i levende live, der indgås den 1. 

januar 2009 eller senere. 

 

Vedrørende de nye regler i dødsboskatteloven kan boet fra den 1. januar 2009 indgå aftale om over-

dragelse eller udlodde med succession til medarbejdere og tidligere ejere. Det er uden betydning, 

hvornår boet er påbegyndt. Da et bo frit kan vælge skæringsdag indtil et år fra dødsdagen, vil det 

være muligt at sælge eller udlodde i boer, hvor afdøde er afgået ved døden i 2008. 

 

Derimod finder de ændrede regler om succession i fast ejendom og præciseringen af kravet om 

virksomhedsoverdragelse først anvendelse på boer, hvor afdøde afgik ved døden den 1. januar 2009 

eller senere, eller hvor begæringen om skifte af et uskiftet bo er indgivet den 1. januar 2009 eller 

senere. 

 

5. Forskelle i levende live og ved død  

Formålet med lovforslaget har været at skabe mere ensartede regler for generationsskifte i levende 

live og ved død. Blandt de væsentligste punkter, hvor der nu er indført ligestilling, er foruden over-

dragelse af aktier særligt, at dødsboet kan sælge virksomhed eller aktier med succession til nære 

medarbejdere. 

 

Selvom loven er et væsentligt skridt på vejen, er der fortsat nogle enkelte - og ikke helt ubetydelige 

- forskelle. 

 

Efter dødsboskatteloven indtrædes i den skattemæssige stilling generelt, mens dette i relation til 

overdragelse med succession i levende live med hjemmel i kildeskattelovens § 33 C alene indtrædes 

i anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt i forhold til afskrivninger og 
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avancer. Dette har primært betydning for, at der i levende live ikke indtrædes i ejertiden i relation til 

opsat vedligehold - hvilket er tilfældet ved succession fra dødsbo. 

 

At der nu kan overdrages til samlevere med succession, er indsat i såvel reglerne for succession i 

levende live som ved død, men samlevende defineres efter forskellige regelsæt i dødsboskatteloven 

og kildeskattelovens § 33C og aktieavancebeskatningslovens § 34. 

 

Ved dødsboets afståelser, herunder udlæg med succession har dødsboet mulighed for at vælge at 

sælge eller udlodde aktiverne med delvis succession. Ved succession i levende live træffes beslut-

ningen om succession for hvert skatterelevant aktiv for sig. 

 

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at disse forskelle ændres. 
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SKATM-2008-02-51. Succession. Den væsentligste del af landbrugsejendommen overdraget til 

søn.  

Der kunne ske succession ved overdragelse af 79 ha ud af ejendommens samlede areal på 87 

ha samt overdragelse af ejendommens stuehus og driftsbygninger samt den samlede maskin-

park til søn. 

Der kunne ske succession ved overdragelse af 79 ha, ud af ejendommens samlede areal på 87 

ha, samt overdragelse af ejendommens stuehus og driftsbygninger samt den samlede maskin-

park til søn.  

 

Resumé: 

A ejede landbrugsejendommen D med et areal på ca. 87 ha og landbrugsejendommen E med et are-

al på godt 9 ha. 

 

Ejendommen E var udlejet til beboelse, men det var hensigten, at A og ægtefællen ville tage bolig i 

ejendommen efter salget af ejendommen D. 

 

A (faderen) havde anmodet skattecentret om bindende svar på, om sønnen kunne succedere i ejen-

domsavance og genvundne afskrivninger ved køb af den væsentligste del af landbrugsejendommen 

D. 

 

Sønnens køb skulle omfatte ejendommens bygningsparcel med stuehus og den samlede maskinpark 

samt et areal på 79,1794 ha ud af den samlede ejendoms areal på 87,2591 ha. 

 

Ejendommens restareal på 8,0797 ha skulle herefter opdeles i flere stykker og frasælges, og heraf 

skulle et areal på 2,5696 ha tillægges datterens parcelhus (G). 

 

Skatteankenævnet fandt ikke, at der kunne ske succession, da der ikke var sket overdragelse af alle 

virksomhedens aktiver, og at overdragelsen heller ikke kunne anses for en overdragelse af en ideel 

andel af hele virksomheden, men at der var tale om en deloverdragelse. 

 

Landsskatteretten bemærkede, at succession forudsatte, at virksomhedsoverdragelsen omfattede 

enten hele virksomheden eller en ideel andel af hele virksomheden. 

 

Uanset at en del af udlejningsejendommens (E) resultat i skatteregnskabet var opgjort i tilknytning 

til landbrugsvirksomhedens samlede resultat, så fandt Landsskatteretten, at A's indtægtserhvervelse 

ved udlejning af fast ejendom i relation til A's øvrige landbrugsvirksomhed måtte anses for at udgø-

re en selvstændig virksomhed. 

 

Herefter fandt Landsskatteretten, at selv om der skete de påtænkte arealoverførsler fra landbrugs-

ejendommen D, så kunne restejendommen fortsat anvendes til erhvervsmæssig landbrugsdrift, da 

overdragelsen omfattede stuehus, driftsbygninger og maskinpark, og dermed anses for en overdra-

gelse af en virksomhed efter kildeskattelovens § 33 C. 

Reference: 

Kildeskatteloven (KSL) § 33 C 

Ligningsvejledningen 2008-4 E.I.3.1.1, E.I.7 

 

Afgørelse: 

Landsskatterettens kendelse 07-02027 af 26. november 2008.  
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Klagen vedrører et bindende svar på følgende spørgsmål: 

 

"Kan C og B succedere i deres fars skattemæssige for så vidt angår ejendomsavance og genvundne 

afskrivninger i køb af deres andel?" 

 

Landsskatterettens afgørelse 

 

Skatteankenævnet har besvaret spørgsmålet benægtende. 

 

Landsskatteretten besvarer spørgsmålet bekræftende for så vidt angår B. 

 

Møde mv. 
 

As repræsentant har udtalt sig om sagen ved et møde med Landsskatterettens sagsbehandler og ved 

et retsmøde med rettens medlemmer. 

 

Sagens oplysninger 
 

Efter det oplyste ejer A landbrugsejendommene D og E. Begge ejendomme er ifølge salgs- og vur-

deringsoplysningerne vurderet som bebyggede landbrug med én lejlighed til beboelse. 

 

Ejendommen D har et jordtilliggende på 87,2591 ha med tilhørende stuehus og driftsbygninger. 

Jorden fra en tidligere minkfarm, beliggende F er tidligere lagt ind under ejendommen D. 

 

Ejendommen E har et jordtilliggende på 9,8951 ha med tilhørende stuehus og driftsbygninger. Efter 

det oplyste er jorden ikke egnet til korndyrkning, da der er tale om stejle skrænter mv. Arealet an-

vendes derfor til afgræsning af As kreaturer. 

 

Det er endvidere oplyst, at ejendommen E anvendes til udlejning til beboelse, men at A og hans 

ægtefælle fremover skal anvende ejendommen til beboelse. 

 

A agter at råde over ejendommen D på følgende måde: 

 

For det første agter A at overdrage 79,1794 ha af ejendommens jordtilliggende inklusiv stuehus, 

driftsbygninger samt den samlede maskinpark til sin søn. Det er oplyst, at As søn er landmandsud-

dannet, og at han vil videreføre ejendommen med den nuværende drift. 

 

For det andet agter A at overdrage 2,5696 ha af ejendommens jordtilliggende til sin datter. Over-

dragelsen skal ske ved, at arealet sammenlægges med datterens beboelsesejendom beliggende G. 

Efter det oplyste driver As datter ikke erhvervsvirksomhed. 

 

For det tredje agter A at overføre 3,6564 ha af ejendommens jordtilliggende, der efter det oplyste 

består af et braklagt engareal beliggende ned til åen til ejendommen E, som herefter vil består af 

stuehus, driftsbygninger og et samlet jordtilliggende på 13,5515 ha. Det er endvidere oplyst, at der 

ikke skal være landbrugsmæssig aktivitet på ejendommen udover afgræsning af heste. 

 

For det fjerde agter A at udstykke 1,8557 ha af ejendommens jordtilliggende til en selvstændig ma-

trikel sammen med en bolig. Efter det oplyste ligger ejendommen F og er tidligere blevet lagt sam-

men med ejendommen D. Ejendommen F skal således udstykkes til en selvstændig ejendom, som 
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fremover skal ejes af A. 

 

Af indkomstopgørelsen i A's skatteregnskaber for indkomstårene 2005 og 2006 fremgår, at A har 

haft indtægter ved tilskud herunder fra betalingsrettigheder og EU-støtte og ved salg af plantepro-

dukter, mælk og kvæg i sin landbrugsvirksomhed. Endvidere har A medregnet lejeindtægter fra 

udlejning af E og F som andre indtægter i tilknytning til sin landbrugsvirksomhed. Derudover har A 

opgjort lejeindtægter fra ejendommen H under resultat af en anden virksomhed. 

 

I Balanceopgørelsen fra indkomståret 2006 er ejendomme D og E medregnet som fast ejendom 

sammen med As øvrige landbrugsaktiver, mens ejendommen H er medregnet under aktiver i anden 

virksomhed. 

 

Skatteankenævnets afgørelse 
 

Skatteankenævnet har besvaret spørgsmålet benægtende. 

 

Skatteankenævnet har anført, at der er en betingelse for anvendelsen af reglerne om succession mel-

lem familiemedlemmer i kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, at der er tale om overdragelse af en virk-

somhed eller en andel deraf. 

 

Skatteankenævnet har anset hele As landbrugsvirksomhed som en virksomhed. Ifølge regnskabet 

for 2005 har der været fælles regnskabsføring, fælles saldoafskrivning, fælles administration, fælles 

indkøb mv. Da der ikke er tale om overdragelse af alle virksomhedens aktiver, kan der efter skatte-

ankenævnets opfattelse ikke være tale om, at der overdrages en virksomhed. 

 

Skatteankenævnet har heller ikke anset den pågældende overdragelse for at udgøre en overdragelse 

af en ideel andel af hele virksomheden. Skatteankenævnet har lagt til grund, at der er tale om en 

deloverdragelse til henholdsvis A's datter og A's søn. 

 

 

A's påstand og argumenter 
A's repræsentant har nedlagt påstand om, at spørgsmålet i forhold til Hans Hermann Nielsen skal 

besvares bekræftende. 

 

Repræsentanten har til støtte for den nedlagte påstand henvist til kildeskattelovens § 33 C og be-

mærkningerne til bestemmelsens tilblivelse i lovforslag nr. 763 af 14. december 1988. Repræsen-

tanten har i tilknytning hertil anført, at A i forbindelse med ejendomsoverdragelserne til sin søn og 

datter reelt ophører med at drive selvstændig landbrugsvirksomhed. Efter gennemførsel af udstyk-

ningerne og overdragelserne til børnene har klageren godt nok en landbrugsejendom på 13,5515 ha, 

men der er stort set ingen landbrugsaktivitet tilbage udover, at fem heste afgræsser de stejle skræn-

ter ved ejendommen. 

 

Der kan således ske succession efter reglerne i kildeskattelovens § 33 C, idet hele den af A hidtil 

drevne landbrugsvirksomhed må anses for overdraget til A's søn. Det er således uden betydning, at 

overdragelsen sker til flere børn, og at overdragelsen til A's datter ikke sker med anvendelsen af 

reglerne i kildeskattelovens § 33 C. 

 

Repræsentanten har endvidere til støtte for den nedlagte påstand henvist til dødsboskattelovens § 

29, stk. 1 og Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 10. december 2002, offentliggjort i 

SKM2003.215LR og anført, at Ligningsrådet i den pågældende sag godkendte succession efter 
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dødsboskattelovens § 29, stk. 1 ved overdragelse af en ejendom, der var omfattet af afdødes omsæt-

ningsformue. I henhold til dødsboskattelovens § 29, stk. 1 kan der således succederes ved overdra-

gelse af nogle af aktiverne i en erhvervsvirksomhed, idet dette anses for overdragelse af en andel af 

en virksomhed. 

 

Idet der gælder de samme principper for succession, uanset om overdragelsen finder sted i levende 

live eller ved død, må A i pågældende tilfælde kunne anvende reglerne i kildeskattelovens § 33 C, 

hvis det lægges til grund, at der overdrages en del af virksomhedens aktiver, selvom der ikke er tale 

om overdragelse af ideelle andele af virksomheden. 

 

Repræsentanten har yderligere til støtte for den nedlagte påstand henvist til pensionsbeskatningslo-

vens § 15 A og tre ikke-offentliggjorte forhåndsbeskeder fra Ligningsrådet (99/01-4748-00012 af 

23. oktober 2001(SKATM-2002-25-05, red.), 99/01-4748-00008 af 20. juni 2001 (SKATM-2001-

25-04, red.) og 99/01-4748-00009 af 20. september 2001 (SKATM-2002-25-01, red.)). Ligningsrå-

det har i de nævnte afgørelser godkendt, at der kunne oprettes pensionsordninger efter pensionsbe-

skatningslovens § 15 A, stk. 5 og 6, ved afståelsen af en del af den til ejendommen hørende land-

brugsjord. Efter Ligningsrådets fortolkning af udtrykket "andel" i relation til ophørspension er såle-

des, at der ikke behøver at være tale om en ideel andel. 

 

Repræsentanten har gjort gældende, at udtrykket i kildeskattelovens § 33 C, stk. 1 "overdragelse 

(….) af en virksomhed eller en andel heraf" skal fortolkes i overensstemmelse med udtrykket i pen-

sionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3 "afståelse af (….) erhvervsmæssige virksomhed eller en andel 

af denne". Herefter skal reglerne i kildeskattelovens § 33 C ligeledes finde anvendelse på ved afstå-

else af en del af en landbrugsvirksomhed, f.eks. en stor del af jorden. 

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 
 

I henhold til kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 1. pkt., kan parterne ved overdragelse i levende live af 

en virksomhed eller en andel heraf til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes 

børnebørn anvende reglerne om skattemæssige succession i stk. 2-11 og 13. 

 

Af forarbejderne til ændringslov nr. 763 af 14. december 1988, hvorved reglerne i § 33 C om skat-

temæssig succession blev indsat i kildeskatteloven, fremgår bl.a., at adgangen til at succedere for-

udsætter, at der sker virksomhedsoverdragelse, enten ved at hele virksomheden overdrages, eller 

ved at en ideel andel af hele virksomheden overdrages. 

 

Efter L.V.E.I.3.1.1 afgøres det med udgangspunkt i, hvad der i almindelig sprogbrug forstås ved én 

virksomhed om, en aktivitet må behandles som én eller flere virksomheder. 

 

Ifølge A's skatteregnskab for indkomståret 2006 erhvervede klageren i det pågældende indkomstår 

indtægter henholdsvis ved landbrugsdrift herunder EU-tilskud samt salg af kvæg og planteprodukter 

og ved udlejning af fast ejendom. 

 

Uanset at en del af A's indtægter ved udlejning af fast ejendom regnskabsteknisk er opgjort i til-

knytning til landbrugsvirksomhedens samlede resultat og en anden del er opgjort selvstændigt som 

resultat af udlejningsejendomme, må A's indtægtserhvervelse ved udlejning af fast ejendom i relati-

on til A's øvrige landbrugsvirksomhed anses for at udgøre en selvstændig virksomhed. 

 

Idet den påtænkte udstykning af F og de påtænkte arealoverførelser til E og G i øvrigt ikke kan an-

tages at medføre, at ejendommen D ikke fortsat kan anvendes til erhvervsmæssig landbrugsdrift, må 

http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/25/Sider/Ophoerspension_Avance_fra_salg_af_landbr.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/25/Sider/Pensionsordning_Ophoerspensio_SKATM_2001.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/25/Sider/Pensionsordning_Ophoerspensio_SKATM_2001.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/25/Sider/SKATM-2002-25-01.aspx
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den påtænkte overdragelse, der efter det oplyste også omfatter stuehus, driftsbygninger samt den 

samlede maskinpark, anses for en overdragelse af en virksomhed efter kildeskattelovens § 33. 

 

Landsskatteretten tager således A's påstand til følge, og for så vidt angår A's søn besvarer Lands-

skatteretten spørgsmålet bekræftende. 

 

Bemærkninger fra Landscentret, Skat 

Ovennævnte sag drejer sig om fortolkning af virksomhedsoverdragelse i relation til succession efter 

KSL § 33 C. 

 

I henhold til KSL § 33 C kan en virksomhedsoverdragelse ske ved at hele virksomheden overdrages 

eller en ideel andel af hele virksomheden. 

 

Det var Skatteankenævnets opfattelse, at når det kun var en del af hele landbrugsejendommen D, 

der blev overdraget til sønnen, samt det at ejendommen E ikke blev overdraget, så kunne successi-

onsreglerne ikke anvendes, da Skatteankenævnet anså landbrugsvirksomheden bestå af ejendom-

mene D og E som én virksomhed. 

 

Fordeling af ejendommen D's areal: 

 

Ejendom (D) 

Landbrugsejendom 
Søn (B) 

Ejendom (E) 

Landbrugsejendom 

Datter (G) 

Parcelhus 

Samlet areal  
87,2591 ha 

 
9,8951 ha 

 

Frasalg til søn  79,1794 ha  
79,1794 ha 

  

Restareal  
8,0797 ha 

   

Frasalg til datter  2,5696 ha  
  

2,5696 ha 

Restareal  
5,5101 ha 

   

Frasalg til E  3,6564 ha  
 

3,6564 ha 
 

Restareal/areal i 

alt  
1,8537 ha  79,1794 ha  13,5515 ha  2,5696 ha  

Restarealet fra ejendommen D (1,8537 ha) påtænkes udstykket til en selvstændig matrikel sammen 

med en bolig. 

 

I anmodningen om bindende svar, var der også forespurgt om frasalget af arealet på 2,5696 ha til 

datteren (G) kunne være omfattet af successionsreglerne. Salg af dette areal kan ikke anses for er-

hvervsmæssig virksomhed, da arealet skulle sammenlægges med et parcelhus, og dette spørgsmål 

var ikke medtaget i klagen til Landsskatteretten. 

 

Ved salg af en ideel andel af en erhvervsvirksomhed, vil dette salg som udgangspunkt også være at 

betragte som en erhvervsmæssig andel, hvori der kan succederes, hvis betingelserne i øvrigt for 
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succession er opfyldt. 

 

Ved salg af en del af en virksomhed, uden at det er en ideel andel af virksomheden, der sælges, som 

f. eks. salg af 40 ha ud af ejendommens tilhørende areal på 100 ha, så er dette salg, ikke salg af en 

ideel andel af virksomheden, men er salget af de 40 ha salg af en virksomhed. 

 

I ovennævnte sag lagde Landsskatteretten vægt på, at bygningsparcellen (stuehus og driftsbygnin-

ger) medfulgte samt maskinparken. Hvis maskinparken, i forbindelse overdragelsen til sønnen, var 

solgt til tredje mand, så er det ikke sikkert, at Landsskatteretten ville anerkende overdragelsen af 

ejendommen til sønnen som en virksomhedsoverdragelse. 

 

Hvis faderen drev ejendommen med maskinstation, så var der ingen maskinpark, der ville være en 

del af virksomheden, og salget af ejendommen til sønnen ville formentlig kunne anses for en virk-

somhedsoverdragelse. 

 

Tilsvarende forhold må gælde for en besætning. Hvis der umiddelbart forud for overdragelse af en 

del af en virksomhed med succession sker frasalg af dele af virksomheden som besætningen og ma-

skinparken mv., så kan der være risiko for, at skattemyndighederne ikke vil anerkende den resteren-

de deloverdragelse som en virksomhedsoverdragelse.  
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SKATM-2009-19-02. Værdiansættelse ved overdragelser med succession.  

Landscentrets notat om værdiansættelse af virksomheder og aktier ved overdragelse med 

succession i lyset af SKATM-2008-02-45. Notatet omfatter både værdiansættelse ved familie-

handler og værdiansættelse ved overdragelse til nære medarbejdere.  

Resumé: 

Landsskatterettens kendelse i SKATM-2008-02-45 fastslog, at værdiansættelse af en virksomhed, 

der overdrages med succession ud fra en formålsfortolkning af reglerne, skal ske under hensyn til 

den skatteforpligtigelse, der overtages.  

I notatet fortolkes kendelsen med udgangspunkt i de forarbejder, der henvises til i kendelsen.  

Landsskatterettens kendelse har betydning for værdiansættelse af virksomheder til den faktiske 

handelsværdi.  

Handelsværdien for virksomheder, der overdrages med succession, bliver herefter den værdi, som 

uafhængige parter vil aftale under hensyn til vilkåret om succession.  

Landsskatterettens kendelse siger om nedslaget for skattebyrden, at handelsværdien heraf vil være 

under 100.  

Ud fra eksempler fra forarbejderne er det Landscentrets opfattelse, at nedslaget vil være skattebyr-

den, reduceret med den del af rentefordelen ved succession, som uafhængige parter vil aftale skal 

tilfalde sælger.  

Den værdi som herefter er handelsværdien, er den værdi, som myndighederne skal anerkende som 

overdragelsessummen. Kun hvis vederlaget er mindre end denne værdi, er der grundlag for at statu-

ere gave.  

Er der en gave, vil der efter KSL § 33D være hjemmel til at beregne en passivpost ved opgørelse af 

gaveværdien, i hvilken forbindelse passivposten beregnes ud fra overdragelsessummen.  

Notatet indeholder desuden en række eksempler på, hvordan værdiansættelsen foretages og hvordan 

nedslaget må antages at påvirke fordelingen af handelsværdien på de enkelte aktiver.  

 

Reference:  

Kildeskatteloven (KSL) § 33 C og § 33 D 

Aktieavancebeskatningsloven (ABL) §§ 34- 35A 

Ligningsvejledningen 2009-1 E.I.7 

Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved 

gaveafgiftsberegningen (1982-cirkulæret) 

Henvisning:  

http://www.lr.dk/lovogret/regelinfo/2008-02-45.htm
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SKATM-2008-02-45 (LSR-07-01759 af 10. september 2008). 

Landscentrets notat af 5. maj 2009:  

Når en virksomhed er blevet generationsskiftet med succession efter reglerne i kildeskattelovens § 

33 C eller aktieavancebeskatningslovens §§ 34-35A har det af skattemyndighederne været antaget, 

at værdiansættelsen af virksomheden har skullet ske uden hensyntagen til, at køberen ved successi-

onen overtager en latent skattebyrde. Landsskatterettens kendelse gengivet i SKATM-2008-02-45 

har ændret på dette og fastslået, at handelsværdien af en virksomhed påvirkes af, om virksomheden 

er overdraget med vilkår om succession.  

Dette notat vil søge at uddrage, hvilken betydning Landsskatterettens afgørelse har for værdiansæt-

telse af virksomheder, hvor der handles med succession. Dette vil ske gennem en analyse af afgø-

relsen og de grunde, som denne støtter sin konklusion på. Notatet vil også give Landscentrets bud 

på, hvordan afgørelsen konkret kan anvendes ved generationsskifte både i familiehandler og ved 

overdragelse til en nær medarbejder. Notatet vil være disponeret således:  

 Kort gennemgang af notatets væsentligste konklusioner  

 Værdiansættelse af virksomheder i skattemæssig kontekst  

 SKAT’s opfattelse af, at successionen ikke skulle påvirke værdiansættelsen  

 SKATM-2008-02-45  

 Hvad betyder afgørelsen konkret  

Notatet behandler ikke i hvilke tilfælde, der kan ske overdragelse af en virksomhed med succession. 

Se herom navnlig Landscentrets notat i SKATM-2008-19-01, hvor de regler for succession, der 

trådte i kraft for aftaler indgået den 1. januar 2009 eller senere, er behandlede.  

Notatets hovedkonklusioner 

Når en virksomhed overdrages, er det et væsentligt vilkår i handlen, hvilken pris køber skal betale 

sælger for virksomheden.  

Overdrages virksomheden mellem uafhængige parter, vil den aftalte pris være udtryk for virksom-

hedens værdi i handel og vandel og af skattemyndighederne blive lagt til grund for opgørelse af 

anskaffelses- og afståelsessummer. Som udgangspunkt vil en medarbejder og en arbejdsgiver være 

at anse som uafhængige parter.  

Overdrages virksomheden inden for et interessefællesskab, som familie, kan parterne vælge at vær-

diansætte virksomheden: 

 Efter administrative retningslinier for værdiansættelse (hvilket indenfor den gaveafgiftsplig-

tige kreds er værdiansættelse efter 1982-cirkulæret)  

 Til den faktiske handelsværdi (den værdi som uafhængige parter vil aftale)  

Denne værdiansættelse har betydning ikke blot for opgørelse af anskaffelses- og afståelsessummer, 

men også for skattemyndighedernes vurdering af, om der er givet en gave i forbindelse med over-

dragelsen.  

http://www.lr.dk/lovogret/regelinfo/2008-02-45.htm
http://www.lr.dk/lovogret/regelinfo/2008-02-45.htm
http://www.lr.dk/lovogret/regelinfo/2008-19-01.htm
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Landsskatterettens afgørelse i SKATM-2008-02-45 vedrører spørgsmålet om den faktiske handels-

værdi af en virksomhed, når den overdrages med succession. Landscentret mener ikke, at afgørelsen 

har betydning, hvor værdiansættelse sker efter værdiansættelsescirkulæret.  

Vælger parterne ved overdragelse af en virksomhed med succession at værdiansætte de overdragne 

aktiver efter de administrative retningslinjer i 1982-cirkulæret, giver disse retningslinjer ikke mu-

lighed for at tage hensyn til, at køberen af virksomheden overtager en latent skattebyrde. Den eneste 

måde, hvorpå der kan tages hensyn til den latente skat er, at der i forhold til værdien ydes en gave, 

hvorefter der ved opgørelse af gaveafgiften (eller indkomstbeskatningen af gaven) gives et nedslag i 

gaveværdien med en passivpost efter kildeskattelovens § 33 D.  

Vælger parterne i stedet at overdrage virksomheden til den faktiske handelsværdi, fastslår Lands-

skatteretten, at der ved fastlæggelse af handelsværdien kan tages hensyn til den skattebyrde, som 

køber overtager, således at der gives et nedslag for skattebyrden i forhold til handelsværdien af 

virksomheden uden succession ved overdragelse til uafhængig part.  

Nedslaget for den latente skattebyrde skal sættes til den værdi, som uafhængige parter vil aftale. 

Landskatterettens afgørelse angiver, at nedslaget for skattebyrden må sættes til en kurs under pari, 

men ellers må fastsættes konkret. Ud fra et eksempel fra skatteministeriet er det Landscentrets op-

fattelse, at nedslaget kan opgøres som skattebyrden reduceret med den del af nutidsværdien af skat-

teudskydelsen, som uafhængige parter vil lade tilfalde sælger.  

Denne handelsværdi ved succession anses herefter skattemæssigt for overdragelsessummen og ud-

gør grundlaget for skattemyndighedernes vurdering af, dels om der er ydet en gave, dels om der er 

en avance at succedere i.  

Er der ydet en gave, fremgår det af kildeskattelovens § 33 D, at der ved opgørelse af gaveafgift (el-

ler indkomstbeskatningen af gaven) kan fradrages en passivpost i gaveværdien. Passivposten bereg-

nes ud fra den avance, som en skattemæssige overdragelsessum vil udløse.  

Den skattemæssige overdragelsessum for virksomheden skal fordeles ud på de relevante skattemæs-

sige aktiver. Er der kun succederet i nogle avancer, må nedslaget henføres til de aktiver, der over-

drages med succession. Ved overdragelse med succession i opsparingen vil der ikke være noget 

aktiv at henføre nedslaget til. I disse tilfælde bør nedslaget fordeles forholdsmæssigt. I den forbin-

delse bør man være opmærksom på, at der for de aktiver, der overdrages med succession, er en skat-

temæssig avance at succedere i.  

Værdiansættelse af virksomheder  

I skattemæssig henseende har værdiansættelsen af virksomheder i forbindelse med virksomhedens 

overdragelse stor betydning. Dels i forhold til hvilken værdi virksomheden anses for overdraget til, 

dels om der ved handlen er ydet fuldt vederlag – eller om der foreligger en gave. Værdiansættelsen 

er den samme i de to relationer. Således fremgår det af alle avancelovene, at den værdi, der lægges 

til grund for beregning af gaveafgift, samtidig udgør grundlaget for opgørelse af afståelses- eller 

anskaffelsessum, se f.eks. ejendomsavancebeskatningslovens § 3. Den værdi, der lægges til grund 

for gaveafgiften, er handelsværdien, hvilket fremgår af bo- og gaveafgiftslovens § 27. Skulle der 

ikke være fastsat en værdi for beregning af gaveafgift, fremgår det af ejendomsavancebeskatnings-

lovens § 3, at det er handelsværdien, der er grundlaget for opgørelse af afskaffelses- og afståelses-

sum. Skattemæssigt har det således stor betydning at få fastlagt virksomhedens handelsværdi.  

http://www.lr.dk/lovogret/regelinfo/2008-02-45.htm


Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

183 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Handelsværdien udgør grundlaget for opgørelsen af sælgerens skattemæssige afståelsessum, når der 

er handlet uden succession. For køberen udgør handelsværdien grundlaget for hans anskaffelsessum 

og afskrivningsgrundlag. Ved successionen indtræder køberen i sælgerens skattemæssige forhold. 

Der skal derfor ikke opgøres nye anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag for køber.  

Værdien af virksomheden ved overdragelse med succession har dog betydning for, om der forelig-

ger en skattemæssig avance at succedere i.  

Ved overdragelser med succession har værdiansættelsen i relation til spørgsmålet om gave lige så 

stor betydning som ved overdragelser uden succession. Er der en forskel mellem den værdi, som 

lægges til grund som handelsværdien, og det vederlag, der er ydet, vil der skattemæssigt foreligge 

en gave, hvoraf der skal svares enten gaveafgift eller indkomstskat.  

Konkret kan det være forbundet med store vanskeligheder at finde frem til handelsværdien af en 

virksomhed. Det er uanset om virksomheden handles som en række aktiver (f.eks. fast ejendom, 

driftsmidler, rettigheder mv.) eller om der handles aktier i det selskab, der ejer virksomheden.  

Handelsværdien er den værdi som uafhængige køber og sælger kan blive enige om, at virksomhe-

den er værd under de givne forhold. Der er mange forhold, der kan spille ind ved værdiansættelsen. 

Det ved enhver, der har prøvet at forhandle prisen på en virksomhed eller en fast ejendom. Men 

grundlæggende har uafhængige købere og sælgere det modsætningsforhold, at køber ønsker at beta-

le så lidt som muligt, og sælger vil have så have så høj en pris som muligt. Den konkrete handels-

pris vil komme til at ligger et sted mellem, hvad en sælger er villig til at sælge for, og hvad køber er 

villig til at betale – og dette kan ændres ved at ændre på de vilkår og betingelser, der handles på. 

Den pris som to uafhængige parter aftaler sig frem til i en konkret handel, er således pr. definition 

handelsværdien.  

Er parterne ikke uafhængige, men i et interessefællesskab, således at værdiansættelsen kan være 

påvirket af andre hensyn end at opnå den højeste/laveste pris, er det af domstolene accepteret, at 

skattemyndighederne ikke blot skal lægge parternes aftalte pris til grund som handelsværdien.  

Generelt anses parterne for at være i et interessefællesskab, såfremt de som følge af familiemæssige 

relationer må antages at have en fælles økonomisk interesse. Inden for familien ses den fælles øko-

nomiske interesse som et udslag af, at parterne generelt må anses for at være i et gavemiljø. Det er 

derfor af domstolene accepteret, at skattemyndighederne i vidt omfang kan efterprøve, om der ved 

overdragelser inden for familien er foretaget en korrekt værdiansættelse til handelsværdien og til at 

ændre værdiansættelsen til en skønnet handelsværdi. Er der herefter forskel mellem det erlagte ve-

derlag og den skønnede handelsværdi, vil dette blive udlagt som udtryk for, at der er en gavehen-

sigt, og forskellen vil blive anset for en gave. Har parterne aftalt et vederlag, der er lavere end han-

delsværdien, har sælgeren givet køber en gave svarende til forskellen mellem det aftalte vederlag og 

handelsværdien. 

Da det netop er forbundet med stor usikkerhed at fastslå handelsværdien, findes der skattemæssigt 

nogle retningslinjer for, hvorledes de væsentligste aktiver kan værdiansættes med henblik på at kon-

statere, om der er ydet en gave.  

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982, der indeholder reglen, om at ejendom ved overdragelse mel-

lem parter omfattet af den gaveafgiftspligtige personkreds kan værdiansættes til ejendomsvurderin-

gen +/- 15 %, er en sådan retningslinje. 1982-cirkulæret indeholder også den retningslinje, at unote-
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rede aktier kan værdiansættes efter de regler, der gjaldt ved fastsættelse af formueskattekursen, så-

fremt der ikke er handlet med aktierne, hvorved handelsværdien er konstateret.  

1982-cirkulæret finder alene anvendelse mellem parter, der er omfattet af den gaveafgiftspligtige 

kreds. Men også uden for 1982 cirkulærets område findes der retningslinjer til værdiansættelse, 

hvor parterne er i et interessefællesskab.  

Retningslinjerne er den praktiske måde, hvorpå værdiansættelse ved familiehandler sker, idet par-

terne kan forvente at få godkendt en værdiansættelse i overensstemmelse med retningslinjerne og 

endog i visse tilfælde har et egentlig krav på at kunne anvende den værdi, som retningslinierne fører 

til.  

Skattemyndighedernes opfattelse af, at successionen ikke skulle påvirke værdiansættelsen 

Ved indførelse af muligheden for succession ved overdragelser i levende live i kildeskattelovens § 

33C og daværende aktieavancebeskatningslov § 11 blev successionsreglerne rettet mod generati-

onsskifter ved at alene en nærmere personkreds inden for overdragerens familie kunne overtage 

med succession.  

Reglerne var en overførelse af de muligheder, der var for at udlodde fra et dødsbo med succession. 

Dog adskilte reglerne sig på et væsentligt område. Der blev ikke indført en hjemmel til at fradrage 

en passivpost ved opgørelse af en gaveværdi ved overdragelser med gave i levende live.  

Systemet ved død var, at der skete en sædvanlig værdiansættelse primært efter de særlige retnings-

linjer herfor og i de tilfælde, hvor der var udloddet med succession, blev der ved opgørelse af den 

værdi, der skulle svares afgift af, fradraget en passivpost.  

I forarbejderne til KSL § 33 C anføres som begrundelse for ikke at indføre passivpost ved gave, at 

det ville give administrative vanskeligheder at opgøre passivposten ved gaveafgiftsberegningen, 

primært som følge af at ligningen og gaveafgiften blev foretaget af to forskellige myndigheder.  

Dette førte til, at skattemyndighederne i det efterfølgende cirkulære (Cirkl nr. nr. 78 (1989) pkt. 30) 

fastslår, at det afgørende for, om der foreligger en gave, er, om der overdrages til en værdi under 

den værdi, der kan godkendes, hvorved der henvises til 1982-cirkulæreret. Herefter fastslås, at vær-

diansættelsen skal ske uden hensyn til, om der sker succession eller ej. Med andre ord blev der fo-

kuseret på, at der i familieforhold vil blive statueret gave, hvis der handles under de skematiske ret-

ningslinier.  

Spørgsmålet om værdiansættelse havde været genstand for spørgsmål i forbindelse med lovforsla-

gets behandling. I den forbindelse udtalte skatteministeren, at han ikke var i tvivl om, at succession 

i en familiehandel ville betyde, at overdragelsesprisen blev sat ned. Men hvorledes det praktisk 

skulle få indflydelse på, hvilken værdi man ville kunne godkende, uden at der blev statueret en ga-

ve, blev ikke berørt.  

Dermed blev det anvisningen i cirkulære nr. 78 (1989), der blev den praktiske og anerkendte måde 

at værdiansætte på.  

Da passivposten blev indført ved indsættelsen af kildeskattelovens § 33D i 1994 skete det med nog-

le meget korte bemærkninger til lovforslaget (L77 FT 1994-95) om, at der gives en nedslag i gave-

værdien, som modsvar til at der overtages en latent skattebyrde.  
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Indførelsen af muligheden for beregning af en passivpost bidrog ikke til en ændret holdning til, at 

værdiansættelsen grundlæggende sker uden hensyn til om overtagelsen sker med succession. Det 

nye var, at der alene ved beregning af gaveafgift (eller indkomstskat af gaven) tages hensyn til suc-

cessionen i form af fradrag af en passivpost. Hvilket kom til at fremgå af LV 1994. E.I 7.  

Myndighederne har fastholdt denne opfattelse trods udtalelser fra ministeriet. 

SKAT har fastholdt denne opfattelse siden. Også selvom skatteministeriet, i forbindelse med at det i 

2002 blev muligt for visse medarbejdere at overtage virksomheder med succession, klart gav udtryk 

for, at succession må forventes at påvirke prisen.  

Under behandling af lovforslaget (L 194 FT 2001-02) blev spørgsmålet om værdiansættelse rejst fra 

flere sider. I sit svar på spørgsmål 4 til skatteudvalget vises regneeksempler på, hvor rentefordelen 

ved succession fordels ligeligt mellem sælger og køber.  

Og i ministerens bemærkninger til Landbrugets høringssvar – hvor der argumenteres for, at passiv-

posten sættes op, således at den bedre dækker den latente skatteforpligtigelse – anføres blandt an-

det:  

”Ved overdragelse i fri handel, hvor der ikke er oplysninger om gavehensigt, er udgangspunktet, at 

ydelse og modydelse aftales ud fra parternes modstående interesser. Hvis der ikke foreligger oplys-

ning om gavemiljø, foretages der kun indkomstbeskatning, når der er et åbenbart misforhold mel-

lem hovedydelsen og vederlaget. I praksis sker der kun beskatning, hvis det fastsatte vederlag klart 

afviger fra handelsværdien. 

Udgangspunktet må være, at den pris for overdragne aktiver, som køber og sælger i et frit marked 

forhandler sig frem til, er et udtryk for handelsværdien. Ved overdragelse til en nær medarbejder er 

der som udgangspunkt tale om uafhængige parter, hvorfor overdragelsesprisen som udgangspunkt 

må anses for et udtryk for handelsprisen. Der er derfor heller ikke som udgangspunkt tale om, at 

erhververen får nogen gave. Ved overdragelse af en virksomhed til en nær medarbejder vil der nor-

malt ikke være tale om overdragelser inden for et gavemiljø, og almindeligvis vil overdragelsen 

heller ikke kunne ses som et udslag af gavehensigt. 

Ved overdragelsen af aktiverne er der ikke behov for, at erhververen skal have fuldt nedslag for den 

latente skat, som overdrageren overtager. For det første er skatten kun en eventualforpligtelse, idet 

skatten muligvis aldrig udløses, fordi aktiverne igen overdrages med succession. For det andet udlø-

ses skatten i givet fald hos erhververen ikke straks ved erhvervelsen, med først på det senere tids-

punkt, hvor erhververen afstår. For det tredje er den skat, som erhververens salg til sin tid måtte 

udløse, ukendt, idet de fremtidige salgspriser og dermed fortjeneste eller tab på aktiverne ikke ken-

des.  

Derfor må det antages, at køberen vil være villig til at betale en højere pris end den pris, der ville 

fremkomme ved at reducere handelsprisen med den fulde skat, som overdrageren ved salg til en 

erhverver uden succession ellers skal betale. 

Bemærkningerne fortsætter med, at hvis der herefter er en gave, vil der være den almindelige mu-

lighed for at få nedslag i gaveværdien med en passivpost.  

I forarbejderne er der således flere gange givet udtryk for, at successionen påvirker handelsværdien.  
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Dette kommer klarest til udtryk i svarerne under behandlingen af det lovforslag, hvorved medarbej-

der successionen indføres.  

Skattemyndighedernes opfattelse af, at der ikke var mulighed for at tage hensyn til successionen 

ved værdiansættelsen, synes således at have nær sammenhæng med hvorledes værdiansættelse ved 

familieoverdragelser sker praktisk, hvor de skematiske opgørelsesmetoder i 1982-cirkulæret spiller 

en afgørende rolle ved afgørelsen af, om der foreligger en gave ved overdragelsen.  

Disse retningslinjer for værdiansættelse anvendes, uanset om der sker overdragelse med succession 

eller ej. Foreligger der efter disse retningslinjer en gave, tilkommer der den, der har overtaget med 

succession et nedslag i gaveværdien med en passivpost.  

Skattemyndighedernes opfattelse af, at succession ikke har betydning for værdiansættelsen af han-

delsværdien skal ses på denne baggrund, hvor der primært har været tænkt på værdiansættelser in-

den for familien og efter de skematiske regler, men hvor antagelsen har fundet sit udtryk i en gene-

rel regel i først cirkulære nr. 78 (1989) og siden videreført i ligningsvejledningen afs. E.I.7.  

SKATM-2008-02-45 

Tre brødre havde udbudt et vognmandsfirma, som de havde drevet i interessentskab, til salg gennem 

en virksomhedsmægler. Virksomhedsmægleren havde vurderet, at værdien af virksomheden efter 

almindelige anerkendte metoder skulle ligge i intervallet 65-75 mio. kr. Brødrene havde i aftale-

grundlaget med mægleren angivet, at der skulle sælges til det bud, der gav det største provenu målt 

efter skatter.  

Brødrene forbeholdte sig at afvise alle bud.  

En søn til den ene bror viste interesse for virksomheden. Brødrene var enige om, at sønnen kunne 

byde som andre og ikke skulle have særlige fordele, dvs. at virksomheden skulle sælges til den højst 

opnåedelige pris med afgivelse af færrest mulige garantier og indeståelser fra sælgerne.  

Der kom under salgsprocessen bud om køb af virksomheden fra G2, der tilbød en samlet pris på 

66,8 mio. kr. (hvilket bud dog ikke omfattede ejendommen Y1).  

Den ene brors søn tilbød at købe virksomheden for 36 mio. kr. med succession i driftsmidler, ejen-

domsavancen på ejendommen Y1 og bygninger og ejendomsavance på ejendommen Y2 ligesom 

der skulle succederes i brødrenes opsparede overskud i virksomhedsordning. Derved skulle sønnen 

samtidig overtage en latent skattebyrde på 35 mio. kr.  

I forbindelse med de videre forhandlinger om sønnens overtagelse af virksomheden blev stillet føl-

gende spørgsmål til Skatterådet:  

1. Vil handelsværdien for aktiverne i vognmandsforretningen G1 I/S skulle fastsættes under 

hensyn til den skatteforpligtelse, som erhververen overtager som en følge af, at erhververen 

indtræder i overdragernes skattemæssige stilling, herunder den skatteforpligtelse, der følger 

med ved succession i overdragernes indestående på konto for opsparet overskud, jfr. kilde-

skattelovens § 33 C, stk. 5. Overdragelsen forudsættes at finde sted mod fuldt vederlag?    

2. Vil værdiansættelsen af aktiver, der omfattes af successionen, kunne foretages som handels-

værdien med fradrag af erhververens udskudte skatteforpligtelse beregnet på overtagelses-

http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/02/Sider/SKATM20080245_Succession_ved_virksomheds.aspx
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dagen til pari kurs, når blot sælgerne opnår mindst samme kontante provenu, som de ville 

have opnået efter skat ved salg uden succession?  

Skatterådet svarede nej til begge spørgsmål. Skatterådet henviste herved til Ligningsvejledningen 

og cirkulære nr. 78 (1989) pkt. 30, hvor det som nævnt fremgår, at værdiansættelsen skal ske uden 

hensyntagen til om overdragelsen sker med succession eller ej.  

Skatterådet konkluderede herefter:  

”…. Der kan således ikke beregnes en individuel markedsværdi under hensyntagen til en eventuelt 

latent skatteforpligtelse. Det tilføjes, at overdragelse til JM - når henses til den nære familiemæssige 

tilknytning og de sammenfaldende skattemæssige interesser - hverken i relation til klageren eller til 

farbrødrene vil kunne sidestilles med overdragelse til en uafhængig køber.  

Er afståelsessummen mindre end den værdi, som kan godkendes efter de almindelige regler om 

værdiansættelse af overdragelse mellem interesseforbundne parter, vil der skulle beregnes enten 

gaveafgift eller indkomstskat. Hvis køberen kompenseres for den latente skat, vil dette således in-

debære en gave fra overdrageren, hvoraf der eventuelt vil kunne beregnes en passivpost efter kilde-

skattelovens § 33 D, som vil kunne fratrækkes i gaveafgiftsgrundlaget.” 

Skatterådet fandt med andre ord, at sønnen som følge af slægtskabet skulle vurderes i forhold til de 

almindelige principper for værdiansættelse ved afgørelsen af, om der forelå en gave – og at der ikke 

i den forbindelse kunne tages hensyn til om, der skete overdragelse med succession.  

Skete der overdragelse med succession, var sønnen dermed henvist til at blive kompenseret gennem 

en passivpost efter kildeskattelovens § 33 D.  

Også spørgsmål 2 blev besvaret benægtende under henvisning til svaret på spørgsmål 1. 

Skatterådets svar blev påklaget til Landsskatteretten, der kom frem til det modsatte resultat vedrø-

rende spørgsmål 1. 

Klagerens repræsentant argumenterede overfor LSR med, at der ikke forelå en gave. Repræsentan-

ten henviste herved til dels at brødrene klart havde tilkendegivet, at sønnen ikke skulle have en sær-

lig fordel, dels at salget med succession til sønnen faktisk ville give brødrene et merprovenu på 14 

mio. kr. Der var således ikke sket en formueoverførsel fra brødrene til sønnen.  

Repræsentanten henviste også til, at en overtagelse af en skattebyrde ved skattemæssig succession 

har en værdiforringende effekt, hvorfor der må tages hensyn hertil ved den skattemæssige vurdering 

af, i hvilket omfang der er ydet en gave. Ligesom repræsentanten henviste til de ministerudtalelser, 

som understøttede, at successionen ville påvirke værdiansættelsen.  

SKAT gentog i det væsentligste argumentationen fra Skatterådet, men henviste derudover til littera-

turen, herunder til Jane K. Billes ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og 

ved død”, vedrørende det historiske afsnit om lovens tilblivelse, hvor Jane K. Bille netop undrer sig 

over, at der ikke er taget stilling til, hvordan den driftsøkonomiske pris vil være lavere end den vær-

di skattemyndighederne vil acceptere som handelsværdi. Desuden blev henvist til et afsnit i samme 

bog om, at passivposten er den måde, hvorpå der sker kompensation for den overtagne skattebyrde. 

Dette uden samtidig at henvise til de mere drøftende afsnit i bogen om successionens betydning for 

værdiansættelsen. 
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Landsskatteretten finder, at der ved værdiansættelsen skal tages hensyn til, at der overtages en latent 

skattebyrde.  

Dette støttes på en formålsfortolkning, samt at der ved reglernes indførelse er forudsat, at den skat-

temæssige succession vil afspejle sig i en reduktion af overdragelsesprisen. Landsskatteretten udta-

ler herefter, at:  

”Når der henses til formålet med bestemmelsen, vil handelsværdien for aktiverne i vognmandsfor-

retningen G1 I/S skulle fastsættes under hensyn til de skatteforpligtelser, som køberen overtager fra 

sælgeren. Svaret på spørgsmål 1 ændres derfor til "ja". 

Landsskatteretten skal herefter tage stilling til om den udskudte skatteforpligtigelse kan sættes til 

kurs 100 (pari) ved værdiansættelsen. Dette finder Landsskatteretten ikke, idet der ikke er tale om 

en faktisk betalingsforpligtigelse, men en eventualforpligtigelse. Herefter udtaler Landsskatteretten:  

”En kursfastsættelse til pari vil ikke afspejle eventualforpligtigelsens handelsværdi, der må antages 

at ligge under kurs 100. Der skal derfor i forbindelse med en overdragelse foretages en konkret vur-

dering af, til hvilken kursværdi forpligtigelsen skal fragå ved opgørelsen af handelsværdien for ak-

tiverne.”  

Hvorledes denne konkret skal fastsættes og hvilke momenter, der i den forbindelse kan tillægges 

vægt, berøres ikke i afgørelsen.  

Hvor langt rækker afgørelsen? 

Afgørelsen vedrører en sag, hvor man inden for en familie ønsker at handle til de faktiske handels-

værdier. I den forbindelse ønskede parterne at kunne tage hensyn til den skattebyrde, som den ene 

interessents søn overtager ved successionen.  

Afgørelsen fastslår, at handelsværdien for en virksomhed overdraget med succession, er den værdi 

som en uafhængige partere kan blive enige om under hensyntagen til vilkåret om succession – og at 

denne værdi også kan anvendes inden for familien. Det betyder, at skattemyndighederne ved over-

dragelse med succession inden for familien skal godkende en værdiansættelse, hvor der i forhold til 

den værdi, som en uafhængig køber må forventes at ville købe en virksomhed til uden vilkår om 

succession, er reduceret med et beløb til kompensation for den overtagne skattebyrde, som uaf-

hængige partere må forventes at ville nå frem til. 

Afgørelsen er udtryk for en formålsfortolkning, som støtter sig på udtalelser fra skatteministeren i 

forbindelse med forskellige lovændringer, om at successionen vil afspejle sig i prisen for virksom-

heden. Udtalelser, som kun kan læses som, at det er ministeriets opfattelse, at successionen i et 

åbent marked generelt vil påvirke prissætningen.  

Som nævnt er det en grundlæggende regel, at overdragelser skattemæssigt skal ske til handelsvær-

dien, svarende til den værdi som uafhængige parter vil nå frem til. Parterne i en familiehandel kan 

vælge at påberåbe sig de forskellige retningslinjer til værdiansættelse. Men dette er ikke en pligt. 

Parterne vil altid kunne kræve, at der skattemæssigt handles til den værdi, som uafhængige parter 

vil aftale. Det, at Landsskatteretten ved afgørelsen fastslår, at parterne i en familiehandel kan lade 

vilkåret om succession afspejle sig i prisen, må anses for klart at have støtte i lovforarbejder.  

Afgørelsen har betydning ved overdragelse til den faktiske handelsværdi 
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Det er Landscentrets opfattelse, at afgørelsen ikke kan udstrækkes til også at omfatte de tilfælde, 

hvor værdiansættelsen sker efter diverse retningslinjer i værdiansættelsescirkulærer.  

Selvom den værdi, som i familiehandler er afgørende for, om der foreligger en gave, principielt er 

handelsværdien, har værdiansættelsescirkulærerne som nævnt det praktiske formål at lette værdian-

sættelsen. Ved at gøre brug af retningslinierne, kan parterne regne med, at dette vil blive godkendt 

af skattemyndighederne som handelsværdien. I visse tilfælde har parterne endda krav på, at værdien 

ifølge cirkulæret lægges til grund. Men disse retningslinier giver ikke mulighed for at tage hensyn 

til overtagelse af en latent skatteforpligtigelse.  

Ønsker man at anvende retningslinjerne, må man også samtidig acceptere, at man dermed er ude-

lukket fra, at der tages hensyn den latente skat – udover den mulighed, der ligger i passivposten 

efter kildeskattelovens § 33D.  

Det skal i den forbindelse understreges, at parterne altid vil kunne overdrage til den faktiske han-

delsværdi – også selvom der samtidig vil kunne støttes ret på værdiansættelsescirkulæret. Men har 

man valgt at værdiansætte til den faktiske handelsværdi, vil denne værdiansættelsesmetode være 

bindende.  

Man vil ikke efterfølgende, f.eks. såfremt skattemyndighederne viser sig uenig i, at der er handlet til 

handelsværdi, kunne påberåbe sig en værdiansættelse efter retningslinjerne i værdiansættelses-

cirkulærerne.  

Eksempel 1 

En far overdrager en ejendom til sin søn. Parterne er enige om, at værdien i handel og vandel er 15 

mio. kr. Ejendomsvurderingen er 10 mio. kr. Handles ejendommen til en overdragelsessum på 8,5-

11,5 mio. kr. vil skattemyndighederne ikke kunne anfægte værdiansættelsen efter den såkaldte 15 % 

-regel.  

Der anses derfor ikke at foreligge en gave i skattemæssig henseende, hvis sønnen yder et vederlag 

på mellem 8,5 – 11,5 mio. kr.  

Har parterne derimod handlet til 12 mio. kr. vil skattemyndighederne være berettiget til at vurdere, 

om denne værdiansættelse svare til den faktiske værdi i handel og vandel.  

Finder SKAT også, at den faktiske værdi handelsværdi er 15 mio. kr., er der ydet en gave på 3 mio. 

kr., der vil være udgangspunktet for beregning af gaveafgift. 

I et faldende marked som nu, hvor mange finder, at 15 % - reglen leder til en for høj værdiansættel-

se, vil det det være en fordel at handle til de faktiske handelsværdier på aftaletidspunktet, medmin-

dre man ønsker at overføre værdier til den sælgende part.  

Er ejendomsvurderingen steget til 14 mio. kr. ved seneste vurdering – mens parterne nu vurderer, at 

ejendommen er 10 mio. værd, vil man kunne handle til de 10 mio. kr. uden, at dette fører til, at der 

foreligger en gave, forudsat skattemyndighederne er enige i værdien. 

Disse principper er også gældende selvom, der er handlet med succession. Det afgørelsen slår fast 

er, at når man ser på, om der er handlet til den faktiske handelsværdi, kan der også tages hensyn til, 
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om der er sket overdragelse med succession. Parterne i en familiehandel bør derfor gøre sig klart, 

om man ønsker at værdiansætte virksomheden: 

 Efter administrative retningslinier for værdiansættelse, hvorved der alen kan tages hensyn til 

successionen ved nedslag i gaveværdien med en passivpost,  

 Eller om der handles til den faktiske handelsværdi, hvor der ved successionen skal findes 

den værdi som uafhængige parter vil aftale med nedslag for overtagelse den latente skatte-

byrde, ligeledes fastsat til den værdi som uafhængige parter vil aftale.  

Nedslaget for skattebyrden skal fastsættes konkret 

Hvilken værdi skatteforpligtigelsen konkret skal sættes til, siger afgørelsen desværre ikke særlig 

meget om. Det fastslås alene, at skatteforpligtigelsen skal indgå til handelsværdien, og dette vil væ-

re til en kurs under pari. Kursen må fastsættes konkret. Da afgørelsen anerkender, at successionen 

skal påvirke ansættelsen af handelsværdien – dvs. den faktiske handelspris mellem uafhængige – 

må konklusionen være, at den kurs som skattebyrden skal tages med til, netop er den kurs, som uaf-

hængige parter vil nå frem til, hvis de handlede med succession som et vilkår.  

Mellem uafhængige parter vil der blive forhandlet om den endelige pris. Hvorledes vilkårene af-

spejler sig i handelsprisen vil måske kunne ses af forhandlingsforløbet, men vil ikke fremgå af den 

pris, som parterne endelig aftaler. Det kan dermed forekomme lidt kunstigt at sætte vilkåret om suc-

cession til et konkret fradrag i prisen. Den reelle konsekvens af afgørelsen er, at parterne i en suc-

cessionsoverdragelse kan kræve at skattemyndighederne ved vurderingen af, om der er givet en 

gave i forbindelse med handlen, skal godkende, at parterne handler til den pris, som en uafhængig 

køber vil give for virksomheden ved overdragelse med succession som vilkår.  

Fortsat mulighed for passivpost ved gave 

Afgørelsen siger intet om, hvorledes der skal forholdes i forhold til mulighederne for at beregne en 

passivpost efter reglerne i kildeskattelovens § 33 D.  

Det skal understreges, at reglerne om passivpost ikke er ændret. Ej heller giver afgørelsen grundlag 

for en ændret fortolkning af reglerne om passivpost. Ved overdragelse i levende live giver kilde-

skattelovens § 33 D hjemmel til, at der ved indkomstbeskatningen af gaven eller gaveafgiftsbereg-

ningen fradrages en passivpost til udligning af det fremtidige skattetilsvar. Det er dermed en forud-

sætning for, at der kan fragå en passivpost, at der skattemæssigt foreligger en gave.  

Handler parterne til værdien i handel og vandel under hensyntagen til vilkåret om succession, og 

ydes der fuldt vederlag i forhold hertil, er der ikke en gave ved handlen. Der kan i disse tilfælde 

ikke yderligere beregnes en passivpost. Men vælger parterne at berigtige en del af handlen med en 

gave, skal der ved indkomstbeskatningen eller afgiftsberegningen fradrages en passivpost.  

Passivposten beregnes ud fra den avance, ”som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde 

solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse” (kildeskattelovens § 33 D, stk. 2). Dette fortolkes 

således, at passivposten beregnes ud fra de avancer, der kan opgøres med den værdi, der efter avan-

celovene lægges til grund som afståelsessum. Dette er som nævnt ovenfor den værdi, som skatte-

myndighederne kan anerkende som handelsværdien ved vurderingen af om der er ydet en gave. 

Anvender parterne den faktiske handelsværdi, ansat under hensyn til vilkåret om succession, vil 

passivposten med andre ord blive beregnet ud fra denne faktiske handelsværdi ved succession.  
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Eksempel 2 

En landbrugsejendom overdrages fra far til søn med succession. Ejendommen har en værdi i fri 

handel på 20 mio. kr. Skatten ved afståelse til den værdi udgør 6 mio. kr.  

Ved en kapitalisering af denne byrde er parterne enige om, at der skal gives et nedslag på 50 % eller 

3 mio. kr.  

Der ønskes derudover givet en gave svarende til passivposten.  

Handelsværdi ved succession og størrelsen af kontant vederlag kan da beregnes som følger:  

 

Værdi i fri handel  20 mio. kr.  

Avanceskat, 6 mio. kr. Kursværdi 50 %  3 mio. kr.  

Handelsværdi ved succession = skattemæssig afståelsessum  17 mio. kr.  

Avance heraf udgør 7 mio. kr.   

Gave svarende til passivpost, tinglysningsafgift og afgiftsfri bund-

grænse  

2,25 mio. kr.  

Kontant betaling  14,75 mio. kr.  

Gaveafgift  0 kr.  

 

Ligningsvejledningen er ikke ændret  

Ligningsvejledningen har fået et kort referat af afgørelsen. Derimod er der i et underafsnit under 

overskriften passivpost gentaget følgende passus:  

”Ved overdragelse til den personkreds, der er omfattet af KSL § 33 C, vil der kunne opstå en gave. 

Det afhænger af, om den værdi, der fastsættes ved overdragelsen, er mindre end den værdi, der kan 

godkendes, jf. navnlig cirk. nr. 185 af 17. nov. 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i 

dødsboer og til brug ved gaveafgiftsberegning. 

Værdiansættelsen skal foretages, uanset om der ydes helt eller delvist vederlag, og uden hensynta-

gen til om der sker succession eller ej. Der skal tages hensyn til den latente skattebyrde ved afgifts-

beregningen, jf. KSL § 33 D.” 

Dette kan forekomme besynderligt. Afgørelsen slår fast, at der ved fastsættelse af handelsværdien 

skal der tages hensyn til den latente skattebyrde – hvilket er refereret. Således som passusen om, at 

værdiansættelse skal ske uden hensyn til, om der er sket succession eller ej, er gentaget i lignings-

vejledningen, fremstår udsagnet stadig som en generel regel og dermed i modstrid med afgørelsen.  
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At passusen fortsat står uændret kan også ses som udtryk for, at dette netop alene vedrører værdian-

sættelse efter værdiansættelsescirkulæret. Dette kunne have været tydeliggjort.  

Ud fra almindelig retskildelære er der ingen tvivl. Afgørelsen rangerer over ligningsvejledningen.  

Parterne i en successionsoverdragelse kan således påberåbe sig, at skattemyndighederne skal god-

kende en overdragelse til handelsværdi, hvor der er taget hensyn til den overtagne skattebyrde i 

form af et nedslag.  

Hvad betyder afgørelsen i praksis. 

Når virksomheder skal generationsskiftes inden for familien, giver det f.eks. anledning til problemer 

ved værdiansættelse, hvis der er flere børn, og det kun er det ene barn, der skal overtage. Ikke sjæl-

dent vil der være et ønske om, at ingen af børnene begunstiges på bekostning af de andre. På den 

ene side skal der handles til de reelle værdier, på den anden side skal den, der overtager med suc-

cession, godtgøres for, at han overtager en latent skattebyrde.  

Reelt er det med afgørelsen blevet muligt at opfylde dette ønske. I stedet for at anvende den værdi, 

som efter retningslinierne vil kunne godkendes af skattemyndighederne, kan familien kræve, at 

skattemyndighederne anerkender den pris, som en uafhængig køber vil give for virksomheden ved 

overdragelse med succession som vilkår. 

Hvordan findes handelsværdien ved succession – nedslaget for skatten? 

Men afgørelsen løser ikke det rent praktiske problem med at finde den værdi, som uafhængige par-

ter vil nå frem til.  

I den konkrete sag var der klarhed om værdien af virksomheden i handel og vandel uden successi-

on. Dels havde virksomhedsmæglerne beregnet en værdi ud fra gængse værdiansættelsesmetoder til 

mellem 65 og 75 mio. kr., og en uafhængig køber havde budt 66,8 mio. kr. Dermed forelå der gode 

indikationer på, at dette var værdien i handel og vandel uden succession.  

Det er langt fra altid, at man har så klar en dokumentation for handelsværdien fra uafhængig tred-

jemand.  

Er der ikke et bud fra tredjemand, kan man bede en ejendomsmægler eller virksomhedsmægler om 

at komme med sin vurdering.  

Og hvordan vil en uafhængig lade successionen påvirke prisen? Afgørelsen gav ingen indikationer 

herpå.  

Et godt grundlag for at finde, hvor stor en forpligtigelse køberen påtager sig, er at beregne  

(rente-)fordelen ved succession. Ud fra realistiske forudsætninger om, hvor lang tid der går før skat-

tebyrden bliver aktuel i den konkrete situation og købers faktiske renteniveau, kan fordelen ved 

successionen beregnes som en tilbagediskonteret værdi af skatteudskydelsen. (Bemærk, at fordelen 

ved succession ikke at hele forpligtigelsen – sådan kan det se ud fra sælgers side – men for parterne 

samlet ligger fordelen i skatteudskydelsen, hvor skatteforpligtigelsen først bliver aktuel ved et kø-

bers senere salg).  
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Antages det, at fordelen ved successionen tilfalder sælgeren, vil handelsværdien med succession 

kunne findes ved at fradrage hele den latente skattebyrde og tilbageføre fordelen i form af den tilba-

gediskonterede værdi af skatteudskydelsen til sælger.  

Men da en uafhængig køber næppe vil lade hele fordelen ved successionen tilfalde køber, kunne et 

godt udgangspunkt kunne være at fordele rentefordelen ved successionen ligeligt mellem parterne.  

I princippet kan handelsværdien ved successionen opgøres således: 

Værdi i handel og vandel uden succession 

- den latente skattebyrde (den skat som skulle betales, hvis der handles til værdi i handel og vandel) 

+ fordelen ved succession (tilbagediskonteret værdi af skatteudskydelsen), som tilfalder sælger, fx 

50 %.  

= handelsværdien ved succession.  

Det eksempel, som er i forarbejderne ved indførelse af medarbejder succession (bilag 25 til L194 i 

2001-2) fordeler netop denne fordel ved succession med halvdelen til hver efter overstående prin-

cip.  

Eksempel 3 

Der handles en ejendom med succession til en værdi i handel og vandel på 15 mio. kr. Handel til 

denne værdi vil udløse en avance på 8 mio. kr. svarende til en latent skattebyrde på 4 mio. kr. Ud 

fra en investeringshorisont på syv år og en rente på 4 % efter skat kan fordelen ved skatteudskydel-

sen beregnes til ca. 1 mio. kr. Fordelen fordeles med halvdelen til hver.  

 

Værdi i handel og vandel 15.000 

Skat af avance - 4.000 

Fordel ved succession det tilfalder sælger + 500 

Handelsværdi med succession 11.500 

 

Ved familiehandler, hvor der ikke er nogen uafhængig prissætning, vil man ofte finde det hensigts-

mæssigt, at bede om et bindende svar på, om den aftalte pris vil kunne godkendes som handelsvær-

dien.  

Fastsættes værdien efter ovennævnte principper og således at den valgte investerings horisont og 

renteniveau ved tilbagediskonteringen kan begrundes konkret, bør der være gode muligheder for at 

få et positivt svar.  
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Skulle SKAT finde, at værdien ikke svare til handelsværdien med succession, men i stedet finder at 

der er et gavemoment – kan parterne eventuelt vælge at gennemføre overdragelsen ved delvis gave 

og heri beregne en passivpost.  

Eksempel 4 

Finder SKAT i eksemplet 3 ovenfor, at handelsværdien med succession er 12,5 mio. kr., vil det væ-

re muligt at gennemfører handlen til 12,5 men alene erlægge et vederlag på 11,5 mio. kr., hvor for-

skellen gaveanmeldes, men således at der fradrages passivpost heri. Passivposten beregnes ud fra 

avancerne på 12,5 mio. kr. der herefter udgør 5,5 mio. kr.  

 

Handelsværdi med succession (Bindende svar) 12.500 

Kontant/overtagelse af gæld 11.500 

Gave 1.000 

Passivpost 30 % af 5,5 mio. -1.650 

Gaveafgiftspligtig værdi 0 

 

Parterne her dermed fået overdraget til den værdi, som man er blevet enige om, uden at dette har 

udløst skat eller afgift. Og uden en klagesag. Der er faktisk plads til yderligere gave på 650.000 kr. 

uden, det udløser indkomstskat eller gaveafgift.  

Fordeling af handelsværdien ved succession 

Et andet praktisk problem, som afgørelsen heller ikke tager stilling til, er, hvordan handelsværdien 

ved succession skal fordeles ud på de enkelte aktiver i en handel, som det er krævet i afskrivnings-

lovens § 45 og ejendomsavancebeskatningslovens § 4.  

Angår successionen alene en eller flere af de overdragne aktiver, vil det logiske være at opgøre 

handelsværdien ved succession for hvert af de pågældende aktiver. Dermed er alle fordelingspro-

blemer dog ikke løst. Sker der succession i ejendomsavancen på en ejendom, hvor stuehuset af sæl-

ger kunne sælges skattefrit, er der ikke en latent skat på denne del. Bør fordelingen ske forholds-

mæssigt eller bør den henføres til erhvervsdelen – og da forholdsmæssigt på alle dele? Er avancen 

alene vedrørende den erhvervsmæssige del, synes det mest korrekt at give hele nedslaget på den 

erhvervsmæssige del.  

Eksempel 5 

Hvor der succederes i ejendomsavance og i betalingsrettigheder kunne fordelingen se således ud: 

 

 Fordeling uden suc- Nedslag Fordeling med suc-
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cession cession 

Stuehus 2.500 0 2.500 

Driftsbygninger 4.500 1.260 3.240 

Jord 8.000 2.240 5.760 

Ejendommen i alt 15.000 3.500 11.500 

Betalingsrettigheder 120 100 20 

Driftsmidler 500 0 500 

 

Sker der overtagelse af opsparet overskud med succession, vil ulempen ved at overtage denne skat-

tebyrde ikke kunne henføres til et konkret aktiv. Da opsparingen vedrører virksomheden som sådan, 

vil det oplagte være at lade ulempen fordele forholdsmæssigt ud på alle aktiver i handlen.  

Eksempel 6: Der overtages opsparet overskud på 1 mio. hvor der er en latent skat på 250.000 kr. 

Der gives et nedslag i forhold til værdien uden succession på 200.000 kr., Nedslaget fordeles for-

holdsmæssigt, hvorefter den fordelte handelsværdi ved succession ser således ud: 

 Fordeling uden 

succession 

Nedslag avance Nedslag VO Fordeling med 

succession 

Stuehus 2.500 0 32,0 2.468,0 

Driftsbygninger 4.500 1.260 57,7 3.182,3 

Jord 8.000 2.240 102,4 5.657,6 

Ejendommen i alt 15.000 3.500 192,1 11.307,9 

Betalingsrettigheder 120 100 1,5 18,5 

Driftsmidler 500 0  6,4 493,6 

Virksomhed i alt  15.620 3.600 200 11.820 

 

Handelsværdien ved succession er som tidligere nævnt den pris, som danner grundlag for beregning 

af de skattemæssige avancer. Ved successionen anvendes handelsværdien til at konstatere, om der 

er en skattemæssig avance at succedere i. Man bør derfor ved fordelingen af skattebyrden vedrøren-

de opsparingen være opmærksom på, at et aktiv, der succederes i, ikke ved fordelingen får en værdi, 

der udløser tab. Dette kan navnlig være tilfældet i virksomheder med store opsparinger og lave 

avancer. 
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Ovennævnte eksempler på fordelinger viser, at det ikke nødvendigvis er helt ligetil at fordele han-

delsværdien ved succession. Det kan derfor anbefales, at der også ved det bindende svar spørges til 

fordeling af handelsværdien.  

Familiehandler eller handel til nær medarbejder 

Ovenfor er der fokuseret på afgørelsens betydning for værdiansættelse ved handel inden for famili-

en. Dels vedrører afgørelsen netop en familiehandel, dels giver familierelationen og dermed gave-

miljøet skattemyndighederne en videre adgang til at foretage en vurdering af, om der er givet en 

gave i forbindelse med en overdragelse.  

Ved overdragelser mellem uafhængige partere har skattemyndighederne ikke samme adgang til at 

ændre i en værdiansættelse foretaget af parterne. Udgangspunktet er, at værdiansættelsen lægges til 

grund som udtryk for handelsværdien. Men der er i forbindelse med reglerne om fordeling af over-

dragelsessummer i afskrivningslovens § 45 og ejendomsavancebeskatningslovens § 4 forbeholdt 

skattemyndighederne en adgang til at ændre i værdiansættelsen, såfremt den er åbenbart forkert. 

Dog med den tilføjelse at uafhængige parter vil kunne forvente, at deres værdiansættelse lægges til 

grund.  

Medarbejdere, som har mulighed for at overtage med succession, betegnes ofte som nære medar-

bejdere. Dette ændrer dog ikke ved det grundlæggende udgangspunkt, at en medarbejder ikke anses 

for nærtstående til sin arbejdsgiver, men anses for uafhængig.  

Den pris for en virksomhed, som en arbejdsgiver og en medarbejder forhandler sig frem til ved en 

overdragelse med succession, vil dermed som det helt klare udgangspunkt skulle lægges til grund af 

skattemyndighederne som handelsværdien. Dette er netop også, hvad skatteministeriet giver udtryk 

for i svaret til Landscentret i forbindelse med indførelsen af muligheden for succession til medar-

bejdere.  

Kun hvor der et åbenbart misforhold, vil der være adgang for skattemyndighederne til at foretage en 

korrektion.  

SKATM-2008-02-45 kan i den forbindelse få betydning i forhold til skattemyndighedernes vurde-

ring af, om den pris som en arbejdsgiver og en medarbejder er nået frem til åbenbart (klart) afviger 

fra handelsværdien. Med afgørelsen kan der ikke længere være tvivl om, at den værdi som skatte-

myndighederne skal holde den aftalte pris op overfor ved succession, er værdien i handel og vandel 

efter nedslag for den overtagne skattebyrde.  

Som ved familiehandler vil der også ved handler til medarbejdere skulle foretages en fordeling af 

den samlede overdragelsessum. Fordelingen er en del af aftalen mellem parterne. Ikke sjældent ses, 

at fordelingen også har betydning for parternes aftale om på den samlede handelsværdi. Også ved-

rørende den aftalte fordeling gælder, at parterne som udgangspunkt kan gå ud fra, at fordelingen 

lægges til grund.  

Den åbning, som indførelsen af afskrivningslovens § 45 og ejendomsavancebeskatningslovens § 3 

har medført i forhold til at efterprøve værdiansættelsen mellem uafhængige parter, har efter Lands-

centrets erfaringer gjort, at flere beder om bindende svar på værdiansættelsen også ved overdragel-

ser mellem uafhængige parter.  

http://www.lr.dk/lovogret/regelinfo/2008-02-45.htm
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Det er Landscentrets opfattelse, at man ved handler mellem uafhængige parter skal være varsom 

med at bede om bindende svar. Beder man om skattemyndighedernes opfattelse af handelsværdien i 

en konkret handel, er det set, at SKAT konkret går ind og foretager en selvstændig værdiansættelse 

– og ikke blot udtaler sig om, hvorvidt værdien vil kunne lægges til grund af skattemyndighederne. 

Foreligger der først en værdiansættelse fra SKAT, vil parterne ofte reelt se sig nødt til at følge vær-

diansættelsen.  

Er man meget usikker på handelsværdien, og om den vil kunne godkendes af SKAT, vil et skatte-

forbehold kunne være en mulighed. I skatteforbeholdet skal tages stilling til, hvad der skal ændres 

såfremt forbeholdet udløses. Det er muligt at aftale, at aftalen ændres i forhold til den værdi SKAT 

fastsætte, at parterne skal stå frit med hensyn til at træde tilbage fra handlen, eller at forskellen an-

ses for en gave. Det vil også være muligt at aftale alternativer f.eks. alt efter om en forskel, hvis den 

blev anset som en gave, som følge af en passivpost ikke vil udløse beskatning.  

Som nævnt er medarbejdere som udgangspunkt uafhængige af arbejdsgiveren. Der vil dog kunne 

forekomme tilfælde, hvor medarbejderen konkret må anses for interesseforbunden med arbejdsgive-

ren. F.eks. må en medarbejder, der er begunstiget i arbejdsgiverens testamente, konkret anses for at 

være i et gavemiljø med arbejdsgiveren. Kan SKAT dokumentere et sådant gavemiljø, vil parterne 

anses for at være i et generelt interessefællesskab, hvor skattemyndighederne har en videre adgang 

til at prøve værdiansættelsen.  

Også andre tilfælde, hvor der er tætte personlige relationer mellem medarbejder og arbejdsgiver, 

bør det overvejes, om parterne konkret må anses for at være i et gavemiljø – og dermed anses for 

interesseforbundne. Det forhold, at parterne har arbejdet sammen i en årrække med henblik på, at 

medarbejderen skal overtage virksomheden, er generelt ikke en sådan relation, der begrunder anta-

gelsen af et gavemiljø og dermed et interessefællesskab.  
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SKATM-2009-02-20. Dødsbo. Salg af landbrugsejendom. Fordelingen af salgssummen accep-

teret.  

Ved dødsboets salg af landbrugsejendommen til en ikke nærtstående kunne den aftalte forde-

ling af overdragelsessummen accepteres. 

Ved dødsboets salg af landbrugsejendommen til en ikke-nærtstående kunne den aftalte forde-

ling af overdragelsessummen accepteres.  

 

Resumé: 

Dødsboet solgte en landbrugsejendom på ca. 16 ha til en uafhængig tredjemand. I handelen med-

fulgte driftsmidler og betalingsrettigheder. 

 

Dødsboet forespurgte Skattecentret om den interne fordeling af overdragelsessummen på de over-

dragne aktiver kunne accepteres. 

 

Skattecentret kunne ikke acceptere den del af overdragelsessummen, der var henført til stuehuset og 

driftsbygningerne. 

 

Sagen blev påklaget til Landsskatteretten, som anerkendte parternes fordeling af overdragelses-

summen. 

 

Det var Landsskatterettens opfattelse, under hensyn til stuehusets størrelse og standard samt at 

driftsbygningerne var ældre og utidssvarende, at den aftalte fordeling efter en konkret skønsmæssig 

vurdering ikke kunne anses for åbenbart forkert.  

Reference: 

Afskrivningsloven (AL) § 45  

Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) § 4 

Ligningsvejledningen 2009-1 E.C.1.2.2.1 

 

Henvisning: 

SKATs Afgørelsesdatabase 

 

Indkomstår: 

2008  

 

Afgørelse: 

Landsskatterettens kendelse 08-03368 af 5. marts 2009.04.14 

 

Klagen vedrører bindende svar og spørgsmål om fordeling af salgssum på aktiver ved salg af ejen-

dom, jf. afskrivningslovens § 45. 

 

Landsskatterettens afgørelse 

 

Spørgsmålet til skattecenteret var: 

Kan SKAT godkende og tiltræde den - mellem boet efter Klager ved B som sælger og RB som kø-

ber - aftalte fordeling af købesummen i forbindelse med afståelse af ejendommen beliggende Y1-

vej, Y1-by? 

Skattecenteret svarede: Nej. 

Købesummen skal fordeles således:  
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Stuehusværdi 1.700.000 kr. 

Driftsbygninger inkl. gyllebeholder m.v. 500.000 kr. 

Jordværdi 4.125.000 kr. 

Maskiner og inventar 75.000 kr. 

Betalingsrettigheder 
50.000 kr.  

I alt 
6.450.000 kr.  

 

Landsskatteretten svarer: Ja - til at godkende og tiltræde den - mellem boet efter Klager ved B som 

sælger og RB som køber - aftalte fordeling af købesummen i forbindelse med afståelse af ejen-

dommen beliggende Y1-vej, Y1-by. 

 

Sagens oplysninger 

Det bindende svar vedrører spørgsmål om fordeling af salgssum på aktiver ved salg af ejendommen 

beliggende Y1-vej, Y1-by - matr.nr. ... 

 

Ejendommen er vurderet som en landbrugsejendom med et vurderet areal på 16,2167 hektar. 

 

Pr. 1. oktober 2006 udgjorde ejendomsvurderingen 3.150.000 kr. - heraf grundværdi 805.800 kr. og 

stuehusværdi 947.000 kr. 

 

I den fremsendte anmodning om bindende svar oplyste repræsentanten, at Klager afgik ved døden 

den 24. april 2008, og at boet ønsker at afhænde ejendommen. 

 

Det understreges, at der ikke er tale om en familiehandel. 

 

Der er tale om en planlagt disposition, da overtagelse finder/fandt sted pr. 15.oktober 2008. 

 

Købesummens fordeling fremgår af udkast til betinget skøde § 9. 

 

Det fremgår af udkast til betinget skøde § 9, at der er aftalt følgende fordeling af købesummen (kon-

tant): 

 

Fast ejendom: 

Stuehusværdi inkl. grundværdi  2.000.000 kr. 

Driftsbygningernes værdi:   

Gl. kostald  50.000 kr. 
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Lade 150.000 kr.  200.000 kr. 

Jordværdi  4.125.000 kr.  

Fast ejendom i alt  6.325. 000 . kr 

Løsøre:   

Maskiner og inventar  75.000 kr. 

Betalingsrettigheder: 50.000 kr.  125.000 kr.  

Købesum i alt  6.450.000 kr.  

 

Det fremgår af bilag, at maskiner og inventar omfatter: 

1 traktor MF 575, ca. årg. 1980 

1 plov, 2-furet 

1 harve 

1 gødningsspreder 

1 såmaskine 3 m. 

1 vejhøvl 

1 fodersilo, 6 t. 

1 kværn 

1 kornsnegl 

Alt staldinventar. 

 

Ved mail af 15. oktober 2008 har SKAT anmodet Ejendomsvurderingen, Skattecentret, om at være 

behjælpelig med besvarelsen af det bindende svar. 

 

Ved brev af 21. oktober 2008 har Ejendomsvurderingen afgivet følgende udtalelse: 

 

"Udtalelse om handelspris på Y1-vej, Y1-by. 

 

Du har til brug for dit bindende svar anmodet Skattecentret - ejendomsvurdering om en udtalelse 

om fordelingen af handelsprisen på ejendommen Y1-vej, Y1-by. Ejd.nr. .., tilhørende Boet efter 

Klager. 

 

Ejendommen ønskes overdraget til en pris af 6.325.000 kr. 

Ejendommen er besigtiget den 21. oktober 2008 af undertegnede og til stede var endvidere ejerens 

søn KK og RJ fra G1 I/S. 

 

Efter besigtigelsen og diverse skønsusikkerheder er det vores bedste vurdering, at handelsprisen kan 

fordeles med følgende værdier: 

Stuehus (maks.) 1.700.000 kr. 
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Driftsbygninger inkl. gyllebeholder m.v. 500.000 kr. 

Jorden (ingen ændring i forhold til forslag) 4.125.000 kr.  

I alt 6.325.000 kr. 

Ejendommens bygninger er beliggende ca. midt på ejendommens samlede jordarealer. 

 

Ejendommen har et jordtilliggende på 16,2167 HA. 

 

Jorden er generel meget leret men af god og sund bonitet. 

Jf. BBR registeret er der på ejendommen opført 

 

Bygning nr. 1: Et stuehus på 126 m2 + 80 m2 i udnyttet tagetage, sammenlagt 206 m2 boligareal, 

opført i 1932 og ombygget i 1986. Ydervægge mursten og tag tegltagsten. 

 

Bygning nr. 2: Staldbygning på 270 m2, opført i 1952. Ydervægge mursten og tag fibercement 

(eternit) 

 

Bygning nr. 3 Lade/maskinhus på 625 m2, opført i 1992. Tag fibercement og ydervægge mursten. 

 

Gylletank på 380 m3, opført i 1995 

 

Ajlebeholder på 60 m3. + møddingsplads/fast befæstning. 

 

Stuehuset er i 1986 gennemrestaureret. Loftetagen blev etableret med nye værelser og et badevæ-

relse, nyt tag, som ligeledes blev hævet/kloset op med ca. 15 cm, og hele etagen blev isoleret efter 

datidens isoleringskrav. Der blev opsat ny kvist, hvorved man kunne opnå bedre regulære værelser, 

bedre belysning og minimum af skråvægge. 

 

Bygningen blev hulmursisoleret og nye vinduer/døre overalt. Indvendig er lofterne primært rustik-

brædder, der er højt til loft, dette giver pæne lyse og rummelige rum/værelser. 

 

Der blev i stuetagen lavet nyt moderne badeværelse i 1998 og køkken i 1997. I køkkenet er der 

etableret et lille spisehjørne. 

 

Selv om stuehuset er moderniseret i 1986 og med supplerende i 1997 og 1998, vil en ny ejer alt an-

det lige igen foretage en modernisering af bygningen. 

 

Stalden fremstår som en god solid bygning. 

 

Som landbrug drives i dag er den ikke mere rationel. Bygningen kan ændres til andet formål, men 

vil også som nuværende kunne bruges til bufferstald eller ungdyr i vinterperioden. 

 

Der blev oplyst, at der havde været dyr i stalden indtil engang i maj mdr. 2008. 

 

Maskinhuset/laden er bygget op omkring jernbuespær og ydervæggene er primært af mursten med 
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bagmur af lecablokke, det meste af nordsiden er dog en let og isoleret ydervæg, udvendig beklæd-

ning er stålplader og indvendig beklædning fibercementplader, ingen isolering i tag. Tag er også 

loftshøjde. Gulvet er beregnet til tung trafik. Indeværende år er der monteret en ny aluminiumsport 

med automatisk åben/luk system. I det ene hjørne er der indrettet et rum til værksted. Bygningen er 

af god kvalitet og kan anvendes til andet formål. 

 

Gyllebeholderen er af nyere dato, og den er dimensioneret til de dyr, stalden kan rumme. Hvis ikke 

staldbygningen fremover vil blive brugt til dyr, kan beholderen bruges som en bufferbeholder eller 

evt. udlejes. 

Jorden er i fordelingen ansat til 4.125.000 kr. På det jord, der anvendes til landbrug, svarer det til 

ca. 250-260 tusinde kr./HA. Denne pris kan i sin helhed ikke anfægtes, når man sammenligner 

ejendommens beliggenhed med andre jordhandler i området. 

 

Vores vurdering er foretaget med afsæt i ovennævnte, diverse skønsusikkerheder, øvrige salg af 

landbrugsejendomme i området, og ved værdiansættelsen af stuehuset er der endvidere skelet til 

salg af slagtede ejendomme i området." 

 

Skattecentrets bindende svar 

 

Skattecenteret har svaret nej til at godkende den mellem boet og køber aftalte fordeling af salgs-

summen. 

 

Skattecenteret har henvist til ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, 6 og 7. 

 

Under henvisning til indhentet udtalelse fra Ejendomsvurderingen er det skattecenterets opfattelse, 

at fordelingen af salgssummen skal foretages således: 

Stuehusværdi 1.700.000 kr. 

Driftsbygninger inkl. gyllebeholder mv. 500.000 kr. 

Jordværdi 4.125.000 kr.  

I alt 6.325.000 kr.  

Skattecenteret har ikke bemærkninger til den aftalte salgssum for maskiner og inventar 75.000 kr. 

og for betalingsrettigheder 50.000 kr. 

 

Boets påstand og argumenter 

 

Følgende fremgår af klagen til Landsskatteretten: 

 

"Klagesagens indhold 

Klagen vedrører anmodning om et Bindende svar i forbindelse med afståelse af ejendommen belig-

gende Y1-vej, Y1-by. 

Den af parterne foretagne fordeling af købesummen skal ikke ændres, jfr. vedlagte kopi af anmod-

ning om Bindende svar benævnt bilag 3. 

 

Påstand 
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Det er boet efter Klagers påstand: 

 

at den mellem parterne aftalte fordeling på boligen med kr. 2.000.000 skal accepteres 

 

at den mellem parterne aftalte fordeling på driftsbygningerne med kr. 200.000 med henholdsvis kr. 

50.000 på gammel stald og kr. 150.000 på maskinhus skal accepteres 

 

at Landsskatteretten ændrer SKATs, Skattecentret, svar på det stillede spørgsmål i anmodning om 

Bindende svar fra "Nej" til "Ja" 

 

Sagsfremstilling 
 

Klager erhvervede i 1968 ejendommen beliggende Y1-vej, Y1-by, som havde et jordtilliggende på 

16,2167 ha. 

 

Klager afgik ved døden den 24. april 2008. 

 

Frem til dødsdagen blev ejendommen drevet som hovederhverv. 

 

Produktionen har gennem hele ejertiden været dels en malkekvægsproduktionen bestående af cirka 

20 årskøer med dertil hørende opdræt og dels en mindre svineproduktion med salg af cirka 400 

slagtesvin. 

 

Mælkekvoten blev afhændet pr. 1. april 2007. 

 

Markdriften har været baseret på produktion af grovfoder og korn til foderbrug, og der har ikke væ-

ret tilforpagtet jord. 

 

Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2006 udgjorde kr. 3.150.000, og heraf stuehusværdi kr. 

947.000. 

 

Boet efter Klager ønskede at afhænde ejendommen, hvilket skete med underskrift på købsaftale den 

25. august 2008 og endelig overtagelse pr. 15. oktober 2008, jfr. vedlagte kopi af betinget skøde 

benævnt bilag 4. 

 

Der er tale om en handel mellem to uafhængige parter. 

 

Mellem boet, som sælger, og RB, som køber, blev der aftalt følgende fordeling af afståelsessum-

men, jfr. nedenstående 

Fast ejendom   

Beboelse/stuehus kr. 2.000.000 

Jord kr. 4.125.000 

Driftsbygninger (sammenbyggede) kr. 200.000  
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heraf gl. kostald kr. 50.000  

og lade/maskinhus kr. 150.000  

Fast ejendom i alt  kr. 6.325.000  

Løsere   

Driftsmidler kr. 75.000 

Betalingsrettigheder (16,2 stk.) kr. 50.000  

Løsere i alt  kr. 125.000  

Afståelsessum  kr. 6.450.000  

Som det fremgår af bilag 1 havde SKAT, Skattecentret, anmodet SKAT, Ejendomsvurderingen, 

Skattecentret, om hjælp i forbindelse med besvarelse af anmodningen om Bindende svar. 

 

Til selve beskrivelsen, jf. siderne 3 og 4, jf. bilag 1, har vi følgende bemærkninger 

 

BBR 

Ingen bemærkninger 

 

Beboelse 

Det skal bemærkes, at B, enken efter Klager, på besigtigelsestidspunktet, som fandt sted kl. 08.00 

på en regnvejrsdag, var fraflyttet ejendommen, hvorfor beboelse stod tom, og generelt vil det altid 

påvirke en vurdering, at en bolig står tom og ikke er "i brug". 

 

Køber, RB, har allerede udlejet beboelsen pr. 1. december 2008 til en børnefamilie. 

 

Stalden 

Stalden er rengjort, men at den kan benyttes til bufferstald eller ungdyr, er efter min opfattelse nok 

tvivlsomt, da inventaret, blandt andet kædebindsler, er af ældre dato, og en eventuel bruger skal 

være indstillet på meget manuelt arbejde. 

 

Stalden er ikke tidssvarende, og det er min opfattelse, at det vil være særdeles vanskeligt for ikke at 

sige nærmest umuligt at finde en lejer til denne type stald. 

 

Derfor afspejler en værdi på kr. 50.000 reelt også kun en garageværdi. 

 

Maskinhuset/laden 

For så vidt angår gulvet, skal jeg bemærke, at der er tale om et helt normalt betongulv til et maskin-

hus, og Klager har ikke haft tungere maskiner end en traktor. 

 

For så vidt angår størrelsen set i relation til antal hektar kan det diskuteres, hvorvidt maskiner i dag 

kan benytte et sådant maskinhus. 

 

En værdi på kr. 150.000 for et maskinhus, som er cirka 16 år, afspejler den reelle handelsværdi. 

 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

205 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

Gylletanken 

RB, som er køber, er i dag 66, og med den umoderne stald, vil der ikke være basis for at benytte 

gylletanken, og når der samtidig henses til, at der i dag ikke bliver bygget nye gylletanke på under 

1.500 m3, vil det være tvivlsomt, hvorvidt en udlejning vil kunne finde sted. 

 

Jorden 

Ingen bemærkninger - jordprisen afspejler de faktiske priser i området. 

 

Samlet set er vi af den opfattelse, at boligen ikke har fået den beskrivelse, som den faktisk har krav 

på, medens driftsbygningerne er tillagt værdier, som nok er af mere tvivlsom karakter. 

 

Anbringender 
Til støtte for den nedlagte påstand gør jeg følgende gældende, nemlig 

 

at sælger og køber skal foretage en fordeling af købesummen, jf. Ejendomsavancebeskatningslo-

vens § 4 stk. 5 

 

at SKAT skal anerkende den mellem parterne foretagne fordeling af købesummen 

 

at køber og sælger har konkret modstående interesser, idet der ikke er tale om en familiehandel eller 

en handel mellem interesseforbundne parter 

 

at afståelsessummerne er udtryk for handelsværdien 

 

at Landsskatteretten, jf. vedlagte kopi af LSR 2-7-1803-1108 (SKATM-2004-02-17) benævnt bilag 

5, har tiltrådt den af parterne foretagne fordeling 

 

at Landsskatteretten, jf. vedlagte kopi af SKATM-2005-02-28 benævnt bilag 6, har tiltrådt den af 

parterne foretagne fordeling 

 

at køber har købt ejendommen som helhed, og dermed har køber betalt for både driftsbygninger, 

jord og stuehus 

 

at SKAT kun kan ændre fordelingen mellem uafhængige parter, når den aftale fordeling ikke svarer 

til de faktiske handelsværdier, jf. vedlagte SKATM-2003-02-27 benævnt bilag 7 

 

at ejendommen er solgt til en faktor 2,047619 i forhold til den seneste offentlige vurdering, hvorfor 

boligværdien kunne udgøre kr. 1.939.000, men henset til almindelig usikkerheder omkring værdian-

sættelsen er kr. 2.000.000 ikke væsentlig forkert" 

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Det følger af afskrivningslovens § 45,stk. 2, at ved salg af aktiver, omfattet af afskrivningsloven, 

skal sælger og køber i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den 

samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er omfattet af overdragelsen. Det samme 

følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5. 

Det følger videre af afskrivningslovens § 45, stk. 3, at såvel den samlede kontantomregnede salgs-

sum, som den fordeling på aktiver efter afskrivningslovens § 45, stk. 2, som parterne har aftalt, er 

undergivet skatteforvaltningens prøvelse. Det samme følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 

4, stk. 6. 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/02/Sider/SKATM20040217_Fordeling_af_overdragelses.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/02/Sider/SKATM20050228_Fordeling_af_overdragelses.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/02/Sider/SKATM20030227_Fordeling_af_handelsprisen.aspx
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Der er således direkte lovhjemmel i afskrivningslovens § 45, stk. 3, og ejendomsavancebeskatnings-

lovens § 4, stk. 6, til at korrigere fordelingen af overdragelsessummen, selv om parterne har konkret 

modstridende interesser. 

 

I lovforslag nr. 85, fremsat den 3. november 1999, (senere lov nr. 958 af 20. december 1999), hvor 

afskrivningslovens § 45 fik sit nuværende indhold, anføres det bl.a. i bemærkningerne til § 45, stk. 

3, at hvor parterne i en handelssituation har konkret modstående interesser, kan parterne forvente, at 

den skatteansættende myndighed vil lægge den aftalte overdragelsessum, samt fordelingen heraf, til 

grund. Er parterne nærtstående, eller uden konkret modstående interesser i fordelingen af overdra-

gelsessummen, kan myndigheden korrigere såvel den af parterne aftalte overdragelsessum, som 

fordelingen heraf, såfremt den antages at være åbenbart forkert. Der findes ingen vejledning i be-

mærkningerne til forståelsen af denne betingelse. 

 

Det er ikke muligt at fastsætte nogen klar grænse for, hvornår en fordeling kan anses for åbenbart 

forkert. 

 

Det skyldes, at der bl.a. må tages hensyn til, at skønsusikkerheden ikke er den samme i alle handler. 

Der må derfor foretages et samlet skøn ved vurderingen af, om fordelingen af overdragelsessummen 

på de enkelte aktiver er åbenbart forkert. 

 

I nærværende sag er fordelingen af salgssummen, 6.450.000 kr., af skattecenteret, foretaget således: 

Stuehusværdi inkl. grundværdi 1.700.000 kr. 

Driftsbygninger inkl. gyllebeholder m.v. 500.000 kr. 

Jordværdi 4.125.000 kr. 

Maskiner og inventar 75.000 kr. 

Betalingsrettigheder 50.000 kr. 

Den mellem parterne aftalte fordeling af salgssummen er aftalt således: 

Stuehusværdi inkl. grundværdi 2.000.000 kr. 

Driftsbygninger inkl. gyllebeholder m.v. 200.000 kr. 

Jordværdi 4.125.000 kr. 

Maskiner og inventar 75.000 kr. 

Betalingsrettigheder 50.000 kr. 

Under henvisning til sagens oplysninger, herunder særligt om stuehusets størrelse og standard, og 

det forhold at driftsbygningerne må anses for ældre og utidssvarende, er det Landsskatterettens op-

fattelse, at den aftalte fordeling, efter en konkret skønsmæssig vurdering, ikke kan anses for åben-
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bart forkert. 

Landsskatteretten svarer således ja til at godkende og tiltræde den - mellem boet efter Klager ved B 

som sælger og RB som køber - aftalte fordeling af købesummen i forbindelse med afståelse af ejen-

dommen beliggende Y1-vej, Y1-by. 

 

Bemærkninger fra Landscentret, Skat 

Det fremgår af såvel AL § 45, stk. 3, som EBL § 4, stk. 6, at fordelingen af salgssum-

men/afståelsessummen på de overdragne aktiver, som parterne har aftalt, er undergivet told- og 

skatteforvaltningens prøvelse. 

 

Hvis parterne (køber/sælger) har modstående interesse og er uafhængige parter, er udgangspunktet, 

at den aftalte fordeling af overdragelsessummen skal accepteres af skattemyndighederne. 

 

Det fremgår blandt andet af bemærkningerne til AL § 45, stk. 3, (L 85, 1999-2000) at: 

 

"Skattemyndigheden forventes dog kun at korrigere en af parterne aftalt overdragelsessum eller 

fordeling, såfremt fordelingen er åbenbart forkert," 

 

Landsskatteretten bemærker, at der ikke findes nogen vejledning i forståelsen af, hvad der skal for-

stås ved åbenbart forkert. 

 

I ovennævnte kendelse bemærker Landsskatteretten også, at d et er ikke muligt at fastsætte nogen 

klar grænse for, hvornår en fordeling kan anses for åbenbart forkert. Det skyldes, at der bl.a. må 

tages hensyn til, at skønsusikkerheden ikke er den samme i alle handler. Der må derfor foretages et 

samlet skøn ved vurderingen af, om fordelingen af overdragelsessummen på de enkelte aktiver er 

åbenbart forkert. 

 

Det fremgår blandt andet af Ligningsvejledningen 2009-1 E.C.1.2.2.1 om tilsidesættelse af den af 

parterne foretagne fordeling: 

 

"Reglerne i AL § 45 indebærer, at de skatteansættende myndigheder ikke først og fremmest skal 

basere en tilsidesættelse af den af parterne aftalte fordeling på oplysninger fra vurderingssystemet." 

 

Det fremgår således af Ligningsvejledningen, at skattemyndighederne skal være forsigtig med at 

bruge ejendomsvurderingen som fordelingsnøgle til fastsættelse af handelsværdien for de overdrag-

ne aktiver. 

 

Hvor stuehuset kan sælges skattefrit, har skattemyndighederne en interesse i at nedsætte den af par-

terne aftalte fordeling af overdragelsessummen på stuehuset og flytte en del af overdragelsessum-

men over på beskattede aktiver. 

 

Det fremgår af ovennævnte kendelse, at aktivernes handelsværdi ikke er entydig, og ofte vil en kø-

ber have en interesse i at få flyttet så meget som muligt af overdragelsessummen fra stuehuset over 

på afskrivningsberettigede driftsbygninger, og dermed opstår der modstridende interesse. 

 

Landsskatteretten fandt således under henvisning til sagens oplysninger, herunder særligt om stue-

husets størrelse og standard og det forhold, at driftsbygningerne måtte anses for ældre og utidssva-

rende, at den aftalte fordeling, efter en konkret skønsmæssig vurdering, ikke kunne anses for åben-

bart forkert. 
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Fordeling af overdragelsessummen:  

 
Vurderingen pr. 1/10 

2006  

Skattecentrets forde-

ling  

Parternes aftalte 

fordeling  

Stuehus  
947.000 1.700.000 2.000.000 

Driftsbygninger (forskels-

værdi)  
1.397.200 500.000 200.000 

Jordværdi (grundværdi)  
805.000 4.125.000 4.125.000 

Fast ejendom i alt  3.150.000  6. 325.000  6.325.000  

Løsøre:  
   

Maskiner og inventar  
 

75.000 75.000 

Betalingsrettigheder  
 

50.000 50.000 

Overdragelsessum i alt  
 

6.450.000  6.450.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

209 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

SKATM-2009-19-03. Overdragelse af virksomhed. Succession. Nær medarbejder. Beskæfti-

gelseskrav.  

Kravet på mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse skal beregnes efter ATP-normen, som er 117 

timer om måneden for fuldtidsbeskæftigede. 

Kravet på mindst tre års fuldtidsbeskæftigelse skal beregnes efter ATP-normen, som er 117 

timer om måneden for fuldtidsbeskæftigede.  

 

Resumé: 

Med virkning for overdragelse der finder sted den 1. januar 2009 og senere er kravet til fuldtidsbe-

skæftigelse for en nær medarbejder, der vil succedere i en virksomhed, nu 3 års beskæftigelse inden 

for de seneste 5 år. 

 

Skatterådet bekræfter, at beskæftigelseskravet beregnes i timer efter ATP-normen, som for en fuld-

tidsbeskæftiget udgør 117 timer om måneden. 

 

Ved en beskæftigelse på 117 timer om måneden i tre år udgør det samlede timetal 4.212 timer, og 

ved en arbejdstid på 37 timer om ugen, vil beskæftigelseskravet være opfyldt efter 114, 6 uger. 

 

Hvis medarbejderens ansættelsesforhold indeholder ferie med løn, medregnes ferieperioden også til 

beskæftigelseskravet. 

 

Dokumenteret overarbejde indgår også i beskæftigelseskravet ligesom løn for overarbejde under 

eleVULdannelsen indgår i beregningen af beskæftigelseskravet.  

Reference: 

Kildeskatteloven (KSL) § 33 C, stk. 12 

Aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 35 

Skatteministeriets høringssvar til lovforslag L 167 (2007-08, 2. samling) 

Ligningsvejledningen 2009-2 E.I.7 

 

Henvisning: 

SKM-2009-411 

 

Afgørelse: 

Skatterådets bindende svar 09-006074              09-006074       af 23. juni 2009. 

Spørgsmål  Svar  

1. 

Vedrørende succession til nær medarbejder: Reglerne ifølge lov nr. 532 siger, at 

beskæftigelseskravet skal udgøre 4.212 timers arbejde inden for en periode på 5 

år. Spørgsmål: Hvis man arbejder 37 timer pr. uge, vil det så sige, at beskæfti-

gelseskravet er opfyldt i 4.212/37 = 114,6 uger? 

Ja 

2. 

Hvis man er ansat som funktionær med 37 timer pr. uge må ferie og øvrige fri-

dage også skulle indeholdes i de 114,6 uger. Vil det så sige, at man opfylder 

kravet efter 114,6 uger/52 = 2,2 år? 

Ja 

3. 
Ved eventuel dokumenteret overarbejde på 370 timer, nedsætter det perioden 

Ja 

http://www.folketinget.dk/samling/20072/Lovforslag/L167/Bilag/2/550332.PDF


Cand. merc. aud.  Kandidatafhandling  

   

210 

Jeanette K. Rasmussen 

 

 

med 370 timer/37 timer = 10 uger? 

Beskrivelse af de faktiske forhold  
 

Spørger har været ansat som funktionær fra den 15/6 2007 hos X, der er ejer af et større kvægbrug. 

X ønsker, at spørger køber 50 % af ejendommen, og at de opretter et interessentskab. 

 

Reglerne omkring nær medarbejder ønskes anvendt i forbindelse med dispositionen. 

 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling 
 

Spørger ønsker klarhed over reglerne vedrørende succession til nær medarbejder, idet disse er æn-

dret pr. 1/1 2009 ifølge lov nr. 532 af 17. juni 2008 (lov om ændring af kildeskatteloven m.fl. - me-

re ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død). 

 

Den planlagte disposition, som ønskes foretaget, kunne efter de tidligere regler først ske efter 3 års 

ansættelse. 

 

På grund af ændret lovgivning for en nær medarbejder pr. 1/1 2009 er 3 års reglen blevet ændret til 

en timeregel, der siger, at en nær medarbejder er en medarbejder, der de seneste 5 år forud for over-

dragelsen, samlet har en beskæftigelse i virksomheden i et antal timer svarende til 3 års fuldtidsbe-

skæftigelse. 

 

Ved en fuldtidsbeskæftigelse tages der her udgangspunkt i ATP loven. En fuldtidsbeskæftiget efter 

ATP loven udgør 117 timer pr. måned. Dette giver et samlet timetal på 117 timer * 12 måneder, 

eller i alt 4.212 timer, som skal være opfyldt inden for 5 år. 

 

Når arbejdstiden udgør 37 timer pr. uge, vil reglerne for nær medarbejder alt andet lige være opfyldt 

som i spørgsmål 1, 2 og 3. 

 

Spørgers repræsentant henviser til lov nr. 532 af 17. juni 2008 samt til Dansk Landbrugsrådgivnings 

afdeling for Skats spørgsmål til ministeriet og ministeriets svar på de rejste spørgsmål. 

 

SKATs indstilling og begrundelse 
 

Generelt 

 

Muligheden for at nære medarbejdere kan indgå i et generationsskifte blev oprindelig indført ved 

lov nr. 394 af den 6. juni 2002 om ændring af kildeskatteloven m.fl. (Succession for nære medar-

bejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter, generationsskifte). 

 

I henhold til den dagældende bestemmelse i kildeskattelovens § 33C, stk. 12 ansås en nær medar-

bejder, som en medarbejder, der inden for de seneste 4 indkomstår i sammenlagt mindst 3 år havde 

været fuldtidsbeskæftiget og som tillige på overdragelsestidspunktet var fuldtidsbeskæftiget i virk-

somheden. 

 

I henhold til dagældende lovs forarbejder, jf. bemærkningerne til § 2 nr. 5 til lovforslag nr. 194 af 

den 4. maj 2002, kunne der ved bedømmelsen af fuldtidsbeskæftigelse lægges afgørende vægt på, at 

der for medarbejdere, der var omfattet af ATP-ordningen, skulle betales ATP-bidrag for et fuldtids-
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beskæftiget medlem. 

 

Ved lov nr. 532 af den 17. juni 2008 blev bestemmelsen ændret til den nugældende formulering. 

Ændringen har virkning for overdragelser, der finder sted efter 1. januar 2009. 

 

Lovtekst 

 

Kildeskattelovens § 33C, stk. 12, 1. pkt.: 

"Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse til en medarbejder, når medarbejde-

ren inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse 

i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden ..." 

Bekendtgørelse nr. 1139 af den 26. november 2008 om Arbejdsmarkedets Tillægspension:  

§ 4, stk. 4  

"Når lønnen udbetales månedsvis, og ATP-bidrag beregnes efter reglerne om månedslønnede, ..., 

medregnes timer, hvor lønmodtageren holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. Timer med ferie-

godtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver medregnes dog ikke." 

§ 5, stk. 2 

"Overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres, fx på grund af fratræden, 

medregnes i de lønperioder, hvori der overarbejdes." 

Lovforarbejder  

 

Almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 167 af den 28. marts 2008, punkt 2.2.2: 

"Der har været kritik af, at reglerne om overdragelse med succession til en nær medarbejder ikke er 

tilstrækkeligt rummelige til, at medarbejderen kan få nok tid til at uddanne sig før overtagelsen af 

en virksomhed. 

 

Derfor foreslås det, at kravet om 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 4 år lempes, så der 

i stedet skal være tale om 3 års beskæftigelse inden for de seneste 5 år. Desuden foreslås det, at der 

ved opgørelsen af fuldtidsbeskæftigelse tælles timer svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse i stedet 

for som efter de gældende regler, hvor der skal tælles hele dage. Endelig foreslås det, at kravet om, 

at en nær medarbejder skal være fuldtidsbeskæftiget på overdragelsestidspunktet ophæves. Efter 

forslaget behøver medarbejderen slet ikke at være beskæftiget i virksomheden på overdragelsestids-

punktet. Dette skal netop ses i forbindelse med ønsket om større rummelighed i reglerne. På over-

dragelsestidspunktet kan medarbejderen sagtens være under uddannelse eller for den sags skyld 

beskæftiget i en anden virksomhed netop som led i at kvalificere sig til at overtage en virksomhed. 

..." 

Bemærkninger til § 3 nr. 8 i lovforslag nr. 167 af den 28. marts 2008, vedtaget ved lov nr. 532 af 

den 17. juni 2008: 

"I kildeskattelovens § 33C, stk. 12, defineres en nær medarbejder, der kan succedere ved overdra-

gelsen af en virksomhed eller en andel heraf i levende live, som en medarbejder, der inden for de 

seneste 4 indkomstår i sammenlagt mindst 3 år har været fuldtidsbeskæftiget og tillige på overdra-
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gelsestidspunktet er fuldtidsbeskæftiget. 

 

Det foreslås, at en nær medarbejder defineres som en medarbejder, der inden for de seneste 5 år har 

været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. ... 

 

Der henvises herudover til de almindelige bemærkninger, punkt 2.2. ..." 

Høringssvar  

 

I forbindelse med høringen af lovforslaget stillede Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skat-

teministeriet nogle spørgsmål vedrørende beregningen af timeantallet i den foreslåede formulering 

af kildeskattelovens § 33C, stk. 12. 

 

Skatteministeriet har på baggrund af spørgsmålene samt svarene udarbejdet en sammenfattende 

konklusion, som fremgår af høringsskemaet: 

 

Konklusion på svarene på spørgsmål 1, 2 og 3a-d: 

"Det er ATP-normen for, hvad der er fuldtidsbeskæftigelse, der anvendes ved opgørelsen af det 

antal timer, der skal opnås i den virksomhed, som skal overtages med succession. Efter ATP-

normen regnes 117 timers beskæftigelse om måneden for fuldtidsbeskæftigelse. Som en tommelfin-

gerregel skal der således være tale om et antal timer med beskæftigelse i virksomheden svarende til 

117 timer gange 12 måneder gange 3 år, dvs. i alt 4.212 timer, inden for de seneste 5 år regnet fra 

overdragelsesdatoen. Praktikophold hos ejeren af virksomheden, der ønskes overdraget med succes-

sion, tæller med. Det gør ophold på landbrugsskole også, hvis opholdet er betalt af ejeren af den 

virksomhed, som ønskes overdraget med succession." 

Til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret konkrete spørgsmål 3c om, hvorvidt overarbejde 

under eleVULdannelsen, som udbetales, vil kunne indgå i beregningen af, om beskæftigelseskravet 

er opfyldt, svarede Skatteministeriet ja. 

 

Konkret 

 

Ad spørgsmål 1 

 

Spørger ønsker oplyst, om beskæftigelseskravet i kildeskattelovens § 33C, stk. 12, er opfyldt efter 

4.212 timer, svarende til114,6 uger, ved arbejde 37 timer om ugen. 

 

I henhold til kildeskattelovens § 33C, stk. 12 kan reglerne i kildeskattelovens § 33C, stk. 1-11 og 14 

finde anvendelse ved overdragelse til en medarbejder, hvis denne har været beskæftiget i virksom-

heden i et antal timer svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 5 år. 

 

Det fremgår af Skatteministeriets besvarelse af høringssvar i forbindelse med behandlingen af det 

senere vedtagne lovforslag vedrørende kildeskattelovens § 33C, stk. 12, at der ved beregningen af, 

hvorvidt en medarbejder opfylder kravet om 3 års fuldtidsbeskæftigelse, skal tælles timer, og at 

dette skal ske i forhold til ATP-normen for, hvad fuldtidsbeskæftigelse udgør. Ifølge ATP-normen 

svarer 117 timer om måneden til fuldtidsbeskæftigelse. 

 

Beskæftigelseskravet i henhold til kildeskattelovens § 33C, stk. 12 vil således være opfyldt efter 

117 timer om måneden i 3 år, hvilket svarer til 4.212 timer eller 113,8 uger ved en beskæftigelse på 
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37 timer om ugen. 

 

Hvis medarbejderen ved beskæftigelse 37 timer om ugen opnår de 4.212 timer efter 114,6 uger vil 

beskæftigelseskravet i kildeskattelovens § 33C, stk. 12 således være opfyldt på dette tidspunkt. 

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med ja. 

 

Ad spørgsmål 2 

 

Spørger ønsker oplyst, om man opfylder kravet efter 2,2 år, hvis ferie og øvrige fridage også er in-

deholdt i de 114,6 uger (=113,8 uger). 

 

I Skatteministeriets konklusion ved høringssvarene udtales det, at det er ATP-normen som skal an-

vendes ved bedømmelsen af, hvorvidt en medarbejder er fuldtidsbeskæftiget. 

 

Det er SKATs vurdering, at der derfor i lighed med opgørelse af timeantal i forhold til ATP, jf. 

ATP-bekendtgørelsens § 4, stk. 4, medregnes timer i relation til kildeskattelovens § 33C, stk. 12, 

hvor medarbejderen holder ferie med løn. 

 

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ja. 

 

Ad spørgsmål 3 

 

Spørger ønsker oplyst, om dokumenteret overarbejde på 370 timer, nedsætter perioden med 370 

timer, svarende til 10 uger. 

 

Det grundlæggende i den ændrede formulering af kildeskattelovens § 33C, stk. 12 er, at der nu, 

modsat tidligere, skal tælles timer og ikke dage, ved beregningen af, hvornår en medarbejder har 

opfyldt kravet om mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse i virksomheden. 

 

Skatteministeriet har vedrørende overarbejdstimer i høringssvaret udtalt, at overarbejde under ele-

VULdannelsen, som udbetales, kan indgå i beregningen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. 

 

Det er således SKATs vurdering, at dokumenteret overarbejde kan medregnes ved beregningen af 

beskæftigelseskravet på mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse, beregnet efter ATP-normen, inden for 

de seneste 5 år. 

 

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med ja. 

 

Skatterådets afgørelse og begrundelse 
 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 

 

Bemærkninger fra Landscentret, Skat 

I forbindelse med ændring af KSL § 33 C, stk. 12 ved L 167 (2007-08, 2. samling) havde Lands-

centrets skatteafdeling fremsendt bemærkninger og spørgsmål til skatteministeriet. 

 

I ovennævnte forespørgsel/besvarelse er der blandt andet henvist til Landscentrets forespørgsel og 

Skatteministeriets besvarelse heraf. 
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Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret havde blandt andet stillet følgende spørgsmål som Skat-

teministeriet besvarede: 

Spørgsmål  Svar  

1.  Hvornår skal de "seneste 5 år" regnes fra? Ud fra en naturlig sproglig fortolk-

ning vil de seneste 5 år være at regne fra tidspunktet for overdragelsen, så de 3 

års fuldtidsbeskæftigelse skal ligge inden for 5 år forud for overdragelsen. 

Kan dette 

bekræftes?  

Ja, det 

kan be-

kræftes  

2.  Uddannelsen som landmand tager 3 år og 6 måneder. Heraf er landbrugsele-

ven på landbrugsskole 13 måneder. Der er løn under uddannelsen, hvis der er 

en ansættelsesaftale ved skoleopholdets start. Kan det bekræftes, at de lønnede 

skoleophold medregnes som fuldtidsbeskæftigelse, så landmandseleven efter 

endt uddannelse hos samme landmand vil opfylde beskæftigelseskravet?  

Ja, det 

kan 

bekræftes.  

3.  Der nævnes et eksempel, hvor en landmandselev har haft to arbejdsgivere 

under sin uddannelse og herefter mangler 13 måneder i at have været fuldtids-

beskæftiget 

i 3 år i den virksomhed, som ønskes overtaget med succession. Den unge er 

indstillet på også at arbejde i ferier og weekender i denne virksomhed.  

 

a.  Vil det faktiske antal timer, som den unge har været beskæftiget i virksomhe-

den, blive sammentalt ved opgørelsen af, om der har været i alt 3 års fuldtids-

beskæftigelse i virksomheden?  

Ja  

b.  Vil de timer, som medregnes ved opgørelse af beskæftigelsesomfanget i for-

hold til ATP, indgå i opgørelsen?  

Ja  

c.  Vil overarbejde under eleVULdannelsen, som udbetales, kunne indgå i bereg-

ningen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt?  

Ja  

d.  Svarer 117 timer til fuldtidsbeskæftigelse i en måned (svarende til kravene for 

indbetaling til ATP som fuldtidsbeskæftiget), således at samlet beskæftigelse 

på i alt 

13x117=1521 timer i ovennævnte eksempel efter endt eleVULdannelse vil 

opfylde de 

resterende krav om 13 måneders fuldtidsbeskæftigelse?  

Ja  

Konklusion på svarene på spørgsmål 1, 2 og 3 a-d: 

Det er ATP-normen for, hvad der er fuldtidsbeskæftigelse, der anvendes ved opgørelsen af det 

antal timer, der skal opnås i den virksomhed, som skal overtages med succession. Efter ATP-

normen regnes 117 timers beskæftigelse om måneden for fuldtidsbeskæftigelse. Som en tommel-

fingerregel skal der således være tale om et antal timer med beskæftigelse i virksomheden sva-

rende til 117 timer gange 12 måneder gange 3 år, dvs. i alt 4.212 timer, inden for de seneste 5 år 

regnet fra overdragelsesdatoen. Praktikophold hos ejeren af virksomheden, der ønskes overdraget 

med succession, tæller med. Det gør ophold på landbrugsskole også, hvis opholdet er betalt af 

ejeren af den virksomhed, som ønskes overdraget med succession.  

Af Ligningsvejledningen 2009-2 E.I.7 fremgår blandt andet følgende om overdragelse af en virk-

somhed til en nær medarbejder: 

 

Hjemlen til skattemæssig succession ved overdragelse i levende live af en virksomhed eller en andel 

heraf findes i: 
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KSL § 33 C (øvrige familie, nærtstående, samlevere samt nære medarbejdere og tidligere ejere). 

 

ABL § 35 overdragelse af aktier til en nær medarbejder med succession. 

 

Den ændrede formulering af LL § 33 C, stk. 12 har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. 

januar 2009 og senere, hvor det nu er muligt for en nær medarbejder at succedere i en virksomhed, 

når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været fuldtidsbeskæftiget i et antal timer svarende 

til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden. 

 

Med virkning for overdragelser den 1. januar 2009 er det ikke længere et krav, at den pågældende er 

beskæftiget i virksomheden på overdragelsestidspunktet. 

 

En nær/tidligere medarbejder kan ligeledes succedere, når den pågældende erhverver virksomheden 

eller en andel heraf fra et dødsbo, jf. § 33 C, stk. 12, 3. pkt. 
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SKATM-2010-11-04. Succession i opsparingsordning. Egne og succederede opsparinger. 

Hævning af opsparing  

Personer, der både har egne opsparede overskud i virksomhedsordningen og opsparede over-

skud, hvori der er succederet, kan frit vælge om hævninger skal ske af egne opsparinger eller 

af de succederede opsparinger. 

Afgørelse: 

Videncentrets notat af 19. august 2010 

Resumé: 

Videncentret for Landbrug har været i dialog med Skatteministeriet om forståelsen af reglerne om 

succession i opsparingsordningen jf. kildeskattelovens § 33C, stk. 5 og virksomhedsskattelovens § 

10, stk. 4. 

Personer, der har overtaget opsparingskonti med succession, kan selv have foretaget opsparing i 

virksomhedsordningen – enten forud for successionen eller efter successionen. I sådanne tilfælde 

skal opsparingskontiene opdeles i to grupper: 

 Opsparingskonti, hvori der er succederet  

 Egne opsparingskonti  

Skatteministeriet bekræftede, at personer, der både har egne opsparede overskud i virksomhedsord-

ningen, og opsparede overskud erhvervet ved succession frit kan vælge, om hævninger skal ske af 

egne opsparinger eller de succederede opsparinger. Inden for hver gruppe af opsparinger skal de 

ældste opsparinger anses for hævet først. 

Dette indebærer samtidigt, at den tidligere betalte virksomhedsskat, der knytter sig til valget bliver 

”frigivet” til modregning i personens slutskat evt. udbetalt/fremført til modregning i senere års skat-

tebetaling. 

Skatteministeriet bekræftede endvidere, at hvis der i samme indkomstår hæves både egne opsparede 

overskud, og opsparede overskud erhvervet ved succession, så kan personen frit vælge, om det er 

virksomhedsskatten fra egne opsparinger eller fra de succederede opsparinger, der først skal mod-

regnes i slutskatten.  

Skatteministeriet oplyste i den forbindelse, at SKAT ved beregningen af overskydende skat/restskat 

først modregner virksomhedsskatten fra succederede opsparede overskud, og dernæst virksomheds-

skatten af egne opsparede overskud, da dette vil være mest fordelagtigt for de fleste personer. Hvis 

personen ønsker at anvende virksomhedsskatten i en anden rækkefølge, kan dette ske ved at rette 

henvendelse til SKAT. Der er p.t. ikke planer om at oprette et felt på selvangivelsen til formålet.  

Endelig oplyste Skatteministeriet, at Ministeriets svar vil blive skrevet ind i den kommende ajourfø-

ring af Ligningsvejledningen. 

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug: 

Ved lov nr. 1283 af 20. december 2000, jf. lovforslag L 34 af 4. oktober 2000, blev der indført mu-

lighed for succession i opsparingsordningen ved familiesuccession, jf. KSL § 33C, stk. 5. 
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Der indførtes i denne forbindelse en særregel vedrørende udbetaling af indbetalte acontoskatter i 

forbindelse med hævning af opsparingskonti, hvori der er succederet, jf. VSL § 10, stk. 4. Efter 

denne bestemmelse kan den virksomhedsskat, som hidrører fra hævning af opsparede indkomster 

overtaget ved succession, kun modregnes i skatteyders egen slutskat. En eventuel virksomhedsskat 

kan dernæst modregnes i ægtefællens slutskat, mens en resterende overskydende virksomhedsskat 

kan fremføres til modregning i skatteyders egen slutskat og subsidiært i ægtefællens slutskat for de 

kommende år. Virksomhedsskat vedrørende opsparingskonti, hvori der er succederet, kan således 

ikke udbetales kontant, som det er tilfældet med virksomhedsskat af egne opsparinger (VSL § 10, 

stk. 3), men kan alene modregnes i slutskat. 

Videncentret for Landbrug rettede i april 2010 nedenstående forespørgsler til Skatteministeriet, idet 

Ligningsvejledningens afsnit E.G.2.15.1.11 ikke syntes at referere lovforslagets bemærkninger fuld-

stændigt, hvilket har givet anledning til en række spørgsmål overfor Videncentret. 

Med Skatteministeriets svar og den bebudede offentliggørelse af svarene i Ligningsvejledningen er 

der sket afklaring af de rejste spørgsmål. 

Reglerne om succession i opsparingsordningen gælder ved familiesuccession (jf. § 33, stk. 1), suc-

cession overfor nær medarbejder (jf. § 33C, stk. 12) samt ved succession ved tilbagesalg til tidligere 

ejer, såfremt betingelser er opfyldt (jf. § 33C, stk. 12) 

Håndteringen i Ø90 

Opsparet overskud, som man overtager ved succession, føres i Ø90 som rettelser til primo i succes-

sionsåret. I Ø90 skal der endvidere skrives en bemærkning om primorettelsen og angives såkaldt 

supplerende oplysning. 

I Ø90-skatteberegningen tages der altid udgangspunkt i de ældste opsparinger, uanset hvilken grup-

pe (succederede opsparinger eller egne opsparinger) opsparingerne tilhører. I Ø90-

skatteberegningen tages der således ikke hensyn til, om den hævede opsparing er overtaget med 

succession eller ej. Ø90 kan dog advare i de tilfælde, hvor en overskydende skat måske er beregnet 

med et for stort beløb. Dette kræver dog, at man har oplyst Ø90 – via bemærkning til primorettelse / 

supplerende oplysning - om, at der er tale om succession. 

Der er dog mulighed for at foretage en manuel indtastning i Ø90 for det år, hvor opsparing hæves, 

således at Ø90 kan lave en nøjagtig skatteberegning. 

Der kan henvises til Ø90 Vejledningen. 

 

Reference: 

Videncentret for Landbrugs spørgsmål og Skatteministeriets svar  

Kildeskatteloven (KSL) § 33C, stk. 5 

Virksomhedsskatteloven (VSL) § 10, stk. 4. 

Ligningsvejledningen 2010-2 E.G.2.15.1.11 

Videncentrets forespørgsel og Skatteministeriets svar 

http://www.o90.dk/Vejledning/Opgoerelse/Skat/Virksomhedsordning/Succession_i_opsparet_overskud.htm
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Videncentrets forespørgsel 

Videncentret for landbrug – tidligere Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret - vil hermed rette 

forespørgsel om forståelsen af reglerne om succession i opsparingsordningen. 

Indledende bemærkninger 

Ved lov nr. 1283 af 20. december 2000 (vedtagelse af lovforslag L 34 af 4. oktober 2000) blev der 

indført mulighed for succession i opsparingsordningen ved familiesuccession, jf. KSL § 33C, stk. 5. 

Der indførtes i denne forbindelse en særregel vedrørende udbetaling af indbetalte acontoskatter i 

forbindelse med hævning af opsparingskonti, hvori der er succederet, jf. VSL § 10, stk. 4. Efter 

denne bestemmelse kan den virksomhedsskat, som hidrører fra hævning af opsparede indkomster 

overtaget ved succession, kun modregnes i skatteyders egen slutskat. En eventuel virksomhedsskat 

kan dernæst modregnes i ægtefællens slutskat, mens en resterende overskydende virksomhedsskat 

kan fremføres til modregning i skatteyders egen slutskat og subsidiært i ægtefællens slutskat for de 

kommende år. Virksomhedsskat vedrørende opsparingskonti, hvori der er succederet, kan således 

ikke udbetales kontant som det er tilfældet med virksomhedsskat af egne opsparinger (VSL § 10, 

stk. 3), men kan alene modregnes i slutskat. 

Personen, der overtager opsparingskonti med succession, kan selv have foretaget opsparing i virk-

somhedsordningen. Der kan enten være tale om opsparing fra egen virksomhed opstartet forud for 

successionen eller opsparing i virksomhed(en/erne) efter successionen.  

Efter Videncentrets opfattelse synes der at være mulighed for mindst to fortolkninger af bemærk-

ningerne til lovforslag L 34 vedrørende hævning af egne og succederede opsparingskonti samt be-

handling af de tilhørende aconto-skatter.  

  

Forespørgsel 

Spørgsmål 1 

Kan personen, der har succederet i opsparingsordningen, selv vælge om vedkommende vil hæve af 

de succederede opsparinger eller om vedkommende vil hæve af de opsparinger som vedkommende 

selv har foretaget. Inden for hver af disse grupper af opsparinger skal de ældste opsparinger anses 

for hævet først. 

Spørgsmål 2 

Skal personen, der har succederet i opsparingsordningen, altid hæve af de tidsmæssigt ældste opspa-

ringer – uanset om det er ens egne eller succederede opsparinger – mens der i de år, hvor der fore-

ligger egne og succederede opsparinger kan vælges imellem egne og succederede opsparinger? 

Spørgsmål 3 

I år, hvor der hæves af både egne og succederede opsparinger, kan man da vælge at modregne virk-

somhedsskatten fra den succederede opsparing i slutskatten og dernæst få udbetalt virksomheds-

skatten fra den opsparing, som skatteyder selv har foretaget? 
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Videncentrets bemærkninger til spørgsmål 1 og 2 

Landbrugets Rådgivningscenter gjorde i forbindelse med høringssvaret vedr. L 34 opmærksom på, 

at der burde afklares, hvordan de overtagne opsparingskonti skulle prioriteres i forhold til erhverve-

rens eksisterende konti og i forhold til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 4, som blev til stk. 5 (dvs. 

ved overførsel af opsparet overskud, anses det tidligst opsparede overskud for det først hævede), jf. 

L 34 under ”Høring”. 

Skatteministeriet svarede, at prioriteringen er indarbejdet i bemærkningerne til lovforslagets § 3, nr. 

3, hvortil henvises, jf. L 34 under ”Høring”. 

Af bemærkningerne til lovforslagets § 3 nr. 3, jf. lovforslag L34 af 4. oktober 2000 (Folketinget 

2000/01), fremgår blandt andet følgende: 

”…… De foreslåede bestemmelser vil derfor medføre, at erhverver ved skatteberegningen skal 

skelne mellem konto for opsparet overskud, hvori der er succederet, og konto for opsparet over-

skud, hvori der ikke er succederet. Under hensyntagen til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 4, som 

bliver stk. 5, om, at ved overførsel af opsparet overskud, anses det tidligst opsparede overskud for 

det først hævede, kan erhververen i denne situation selv bestemme, om hævede beløb skal stamme 

fra opsparingskontoen, hvori der er succederet, eller fra opsparingskontoen, som erhververen selv 

har opsparet. 

Det samme gælder, hvis erhververen af virksomheden før overtagelsen har drevet virksomhed i 

virksomhedsordningen. I denne situation kan der som følge af lovforslagets § 6, nr. 1 og 2, være 

tale om, at overskud opsparet i samme år hos henholdsvis erhververen og hos overdrageren ved 

erhververens hævning får forskellige konsekvenser. Erhververen kan i denne situation selv bestem-

me, om hævede beløb skal stamme fra opsparingskontoen, hvori der er succederet, eller fra opspa-

ringskontoen, som erhververen selv har opsparet. Inden for disse to grupper af opsparingskonti for-

udsættes, at de ældste konti anvendes først.” 

I ovenstående to tekstafsnit beskrives to situationer:  

a.dels situationen, hvor erhverver ikke har drevet virksomhed i virksomhedsordningen før successi-

onen, jf. ”…Under hensyntagen til …., som erhververen selv har opsparet.” 

b.og dels situationen, hvor erhverver har drevet virksomhed i virksomhedsordningen før successio-

nen, jf. ”…. Det samme gælder, hvis …. ældste konti anvendes først.” 

I begge situationer angives efter Videncentret opfattelse 

 Opsparingskontiene opdeles i to grupper  

o Opsparingskonti, hvori der er succederet  

o Egne opsparingskonti  

 Indenfor disse to grupper anvendes de ældste konti først  

 Erhverver kan selv vælge om der hæves fra gruppen ”egne opsparingskonti” eller fra grup-

pen ”opsparingskonti, hvori der er succederet”  

Ud fra bemærkningerne til lovforslaget er det således Videncentrets opfattelse, at man selv kan 

vælge om man vil hæve af de succederede opsparinger eller om man vil hæve af de opsparinger 
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som man selv har foretaget. Inden for hver af disse grupper af opsparinger skal de ældste opsparin-

ger anses for hævet først. 

Ovenstående bestyrkes vel også af, at VSL § 10, stk. 5 henviser til VSL § 10, stk. 3, men henviser 

ikke til VSL § 10, stk. 4. VSL § 10, stk. 3, 3. pkt. henviser til VSL § 10, stk. 4 – dog kun som en 

undtagelse af reglen i stk. 3 om kontant udbetaling. 

Baggrunden for Videncentrets forespørgsel er, at såfremt man alene læser første ”tekstafsnit” i be-

mærkningerne, synes kravet i § 10, stk. 5 at være gældende i alle tilfælde, således at de ældste konti 

altid skal anvendes først. I Ligningsvejledningen afsnit E.G.2.15.1.11 er netop kun første ”tekstaf-

snit” gengivet. Da Ligningsvejledningen ikke refererer lovforslagets bemærkninger fuldstændigt 

giver det efter Videncentrets opfattelse anledning til en fejlslutning og et behov for afklaring af 

spørgsmålet. 

Eksempel 1 

En søn har pr. 1/1 2007 succederet i faderens opsparingskonti vedrørende perioden 1999 – 2005. 

Sønnen har selv drevet virksomhed siden 1990 og har egne opsparinger i perioden 1998 – 2007, jf. 

nedenstående opstilling: 

År  
a/c-

skatteprocent  

Sønnens egne 

opsparinger 

(inkl. a/c-skat)  

a/c-skat af 

sønnens egne 

opsparinger  

Opsparingskonti (inkl. 

a/c-skat), hvori der er 

succederet efter fade-

ren  

a/c-skat af opspa-

ringer, hvori der 

er succederet efter 

faderen  

1998  34  100.000  34.000  0  0  

1999-

2000  
32  100.000  32.000  100.000  32.000  

2001-

2004  
30  100.000  30.000  100.000  30.000  

2005-

2006  
28  100.000  28.000  100.000  28.000  

2007-  25  100.000  25.000  0  0  

I alt     500.000  149.000  300.000  90.000  

Der forudsættes følgende: Sønnen vil konstatere et underskud på kr. 500.000 i 2010, der dækkes via 

opsparinger i virksomhedsordningen. Der hæves således ikke opsparing udover dækning af under-

skuddet. Forskudsskatten er nul og slutskat er nul. Der ikke er nogen ægtefælle. 

Hvis sønnen kan vælge at hæve egne opsparinger først og dernæst hæve af de succederede opspa-

ringer vil sønnen kunne få udbetalt kr. 149.000 vedrørende egne opsparinger kr. 500.000 for årene 

1998 – 2007. Underskuddet på kr. 500.000 er således dækket via egne opsparinger. 

Hvis sønnen derimod altid skal hæve af de tidsmæssigt ældste – uanset om det er ens egne eller 

succederede opsparinger vil resultatet være: Der kan udbetales kr. 96.000 vedrørende egne opspa-
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ringer (kr. 300.000) i perioden 1998-2004, mens a/c-skatten vedrørende de succederede opsparinger 

for 1999-2004 (kr. 200.000) kr. 62.000 ikke kan udbetales, men alene fremføres til efterfølgende år. 

Eksempel 2 

En søn har pr. 1/1 2007 succederet i faderens opsparingskonti vedrørende perioden 1999 – 2005. 

Sønnen, der ikke har drevet virksomhed forud for 2007,har foretaget egen opsparing i 2007 og 

2008, jf. nedenstående opstilling: 

År  
a/c-

skatteprocent  

Sønnens egne 

opsparinger 

(inkl. a/c-skat)  

a/c-skat af 

sønnens egne 

opsparinger  

Opsparingskonti (inkl. 

a/c-skat), hvori der er 

succederet efter fade-

ren  

a/c-skat af opspa-

ringer, hvori der 

er succederet efter 

faderen  

1998  34  0  0  0  0  

1999-

2000  
32  0  0  100.000  32.000  

2001-

2004  
30  0  0  100.000  30.000  

2005-

2006  
28  0  0  100.000  28.000  

2007-  25  300.000  75.000  0  0  

I alt     300.000  75.000  300.000  90.000  

  

Der forudsættes følgende: Sønnen vil konstatere et underskud på kr. 500.000 i 2010, der dækkes via 

opsparinger i virksomhedsordningen. Der hæves således ikke opsparing udover dækning af under-

skuddet. Forskudsskatten er nul og slutskat er nul. Der ikke er nogen ægtefælle. 

Hvis sønnen kan vælge at hæve egne opsparinger først og dernæst hæve af de succederede opspa-

ringer vil sønnen kunne få udbetalt kr. 75.000 vedrørende egne opsparinger kr. 300.000 for 2007 og 

efterfølgende år, mens a/c-skatten vedrørende de succederede opsparinger på kr. 200.000 for 1999-

2004 kr. 62.000 ikke kan udbetales, men alene fremføres til efterfølgende år. 

Hvis sønnen derimod altid skal hæve af de tidsmæssigt ældste – uanset om det er ens egne eller 

succederede opsparinger vil resultatet være: Der kan udbetales kr. 50.000 vedrørende egne opspa-

ringer på kr. 200.000 for 2007 og efterfølgende år, mens a/c-skatten vedrørende de succederede 

opsparinger på kr. 300.000 for 1999-2006 kr. 90.000 ikke kan udbetales, men alene fremføres til 

efterfølgende år. 

Da Ligningsvejledningen som nævnt ikke er fuldstændig i relation lovforslagets bemærkninger er 

der behov for snarest muligt at få klarhed over retsstillingen for at undgå fejl i forbindelse med 

selvangivelsen og årsopgørelsen. Landscentret står gerne til rådighed for en uddybning af fore-

spørgslen. 
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Skatteministeriets svar 

  

Ad. spørgsmål 1 og 2 

Skatteministeriet kan bekræfte, at personer der både har egne opsparede overskud i virksomheds-

ordningen, og opsparede overskud erhvervet ved succession frit kan vælge, om hævninger skal ske 

af egne opsparinger eller de succederede opsparinger. Inden for hver gruppe af opsparinger skal de 

ældste opsparinger anses for hævet først. 

Ad. spørgsmål 3 

Som nævnt i svaret på spørgsmål 1 og 2 kan personer frit vælge, om der skal ske hævning af egne 

opsparede overskud eller opsparede overskud erhvervet ved succession. Dette indebærer samtidigt, 

at den tidligere betalte virksomhedsskat, der knytter sig til valget bliver ”frigivet” til modregning i 

personens slutskat evt. udbetalt/fremført til modregning i senere års skattebetaling. 

Hvis der i samme indkomstår hæves både egne opsparede overskud, og opsparede overskud erhver-

vet ved succession, så kan personen frit vælge, om det er virksomhedsskatten fra egne opsparinger 

eller fra de succederede opsparinger, der først skal modregnes i slutskatten.  

Det skal bemærkes, at SKAT ved beregningen af overskydende skat/restskat først modregner virk-

somhedsskatten fra succederede opsparede overskud, og dernæst virksomhedsskatten af egne op-

sparede overskud, da dette vil være mest fordelagtigt for de fleste personer. Hvis personen ønsker at 

anvende virksomhedsskatten i en anden rækkefølge, kan dette ske ved at rette henvendelse til 

SKAT.  

Videncentrets afklarende spørgsmål 

Videncentret vil takke for Skatteministeriets svar og samtidig stille et par afklarende spørgsmål: 

Vil Skatteministeriets svar blive offentliggjort og skrevet ind i Ligningsvejledningen?  

I og med, at skatteyder selv kan vælge, om hævninger skal ske af egne opsparinger eller af de suc-

cederede opsparinger, hvordan angiver en skatteyder da sit valg overfor SKAT? Oprettes der et 

selvangivelsesfelt til formålet eller skal skatteyder/revisor henvende sig til SKAT og i givet fald til 

hvilket skattecenter/afdeling?  

Skatteministeriets svar på afklarende spørgsmål 

Ministeriet kan bekræfte, at svaret vil blive skrevet ind i den kommende ajourføring af Ligningsvej-

ledningen. 

Der er ikke p.t. planer om at oprette et felt på selvangivelsen til formålet. Revisor/skatteyder skal 

derfor rette henvendelse til et skattecenter. Henvendelsen skal ikke ske til et bestemt skattecenter. 
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Bilag 8 C Skatteorientering 2006 (side 38) og 2011 (side 140-142, 192-193).  

2006 side 38 
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2011 Side 141-142, samt 192-193.  
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