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1 Executive resume  
This thesis is written for the purpose to put the reader in a position to get an overview of what factors 

that has to be clarified or reviewed prior to commencement of business start when choosing a entity 

form of ownership in agricultural businesses. 

The thesis starts initially with examine the agriculture sector with reference to it's special paragraph 

in the law concerning agriculture regarding the relationship about person owned companies and cap-

ital companies. This distinction between personal ownership and loss of control to the farmer in the 

company give rise to address this point of view as the thesis deals with. It is with the view that a 

farmer must have the company financed either through use of mortgage or by seeking investors who 

provide risk capital are available. First of all it is from the farmers perspective and second from the 

investors perspective but is written as a legal dogmatic task to avoid subjective judgments.  

Administrative costs associated with doing business gives the question if this provides an incentive 

to operate in a particular entity form. The investor is willing to spend more resources than the farmer 

who simply want to keep administrative costs as low as possible. This because the investor wants to 

protects the investment.    

Counterparts to the cost of giving rise to the treatment of share capital and start capital. What is in 

this context is the law and this gives identifications for selecting the type of ownership. 

The various forms of ownership gives a series of different rights and obligations to the owners and 

the way they obligates the company with their authorized signatory also various why this are of in-

terest when choosing entity form. Besides that the relationship about marriage and what is the appli-

cable law in this area is addressed. Particularly through the use of limited share partnership, limited 

company and limited partnerships are investor given the opportunity to invest with a limited liability. 

The assignment provides a overview of what in this context is the law and what distinguishes the 

different types of ownership. Under the liability, section also dealt with sole proprietorship and gen-

eral partnership. 

Withdrawal of dividends is treated to give reader an understanding and overview of the differences 

of circumstances between the individual forms of ownership in the assignment. Particularly important 

is the relationship to capital companies and their statutory basis to be clarified what the legal frame-

work is. The reason for the payment of dividends have been selected as a key issue to be clarified is 

the depiction of the owners' opportunity for yield extraction as there is a big difference in the treatment 

of ownership types in between.  

Last factor that must brings to clarity in the choice of type of ownership is the tax area. Here gives 

the thesis a overview of which fiscally differences forms of ownership possesses and what indicate 

choice from some circumstances. 

Overall, the reader will after reading this thesis be able to make the choice of form of ownership.  
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2 Motivation for valg af emne 
Erhvervelsen af landbrug for både yngre og etablerede landmænd stiller spørgsmålet, under hvilken 

ejerform erhvervelsen skal ske. At erhverve landbrug i selskabsform og forvente, at banken ikke vil 

kræve personlig kaution er illusorisk, hvorfor man sjældent vælger kapitalselskaberne, som virksom-

hedsform i landbrugsregi. Derved opnås ikke nogen begrænset hæftelse, som skulle være en af årsa-

gerne til et valg af kapitalselskab. Begrænset hæftelse vil kunne finde sin berettigelse, hvis investor 

investerer i landbruget og banken accepterer, at den fornødne sikkerhed er stillet hos den udøvende 

landmand og ikke hos investor, selv om investor sidder med den bestemmende indflydelse.  

Andre momenter, som kan være afgørende ved valg af ejerform, kunne være placering af midler i 

holdingselskab. Dertil kunne det være et valg af kapitalselskab på baggrund af placering af ejendom 

i kapitalselskab, og derved undgå en avancebeskatning ved i stedet at sælge kapitalandele, som er 

afgørende for valg af ejerform. 

Men hvad er gældende ret og hvilke afvejninger skal der foretages for, at man vælger en optimal 

ejerform ved erhvervelsen af landbrug? 

Det er nogle af de spørgsmål, som jeg finder interessant at søge at besvare med denne afhandling.  

Baggrunden for interessen omkring andre ejerformer end den selvstændige erhvervsdrivende, ud-

springer i en fortid i landbruget. Beskæftigelsen med landbrug har både været som udøvende land-

mand, konsulent i en landboforening og sidst som revisorassistent hos en revisor, hvor min kunde-

portefølje altovervejende var landbrugskunder. Gennem tiden er jeg dels blevet spurgt af venner, 

familie, kunder og dels har jeg spurgt mig selv og mine kollegaer, hvorfor det ikke er relevant at 

overveje at drive landbrug i kapitalselskabsform. Svarene har været mange og relaterer sig ofte til 

fradragsretten for renterne i personlig regi, muligheden for at modregne landbrugets underskud i æg-

tefællens indkomst og offentliggørelsen af regnskabsoplysninger. Dertil har der historisk været en 

undtagelsesbestemmelse i revisorloven1 til, at landøkonomiske konsulenter er blevet registreret, som 

berettiger til at underskrive personlige regnskaber uden at skulle have autorisation som revisor. Dette 

medfører, at landbrugskonsulenter kan påtegne og underskrive review og assistanceerklæringer. An-

tageligt har dette været et medvirkende forhold til, at konsulenterne har valgt, at kapitalselskaber ikke 

har været en særlig attraktiv ejerform, selv efter en liberalisering af Landbrugsloven vedrørende sel-

skabers muligheder for erhvervelse af landbrugsejendomme. Undtagelsen i revisorloven1 er i øvrigt 

af Revisorkommissionen vurderet uforenelig med 8. direktiv om lovpligtig revision i EU 

(2006/43/EF) vedr. revisors uafhængighed, hvorfor der fremover, efter en overgangsperiode, ikke kan 

ansættes statsautoriserede revisorer i landøkonomiske foreninger. 

Dette kan muligvis bidrage til, at der fremadrettet ses en større spredning i ejerformene i landbruget.  

                                                 
1 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) § 2 stk. 1 nr. 7 og § 17 
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3 Indledning 
Udgangspunktet for valg af ejerform er, at der i dansk ret er selskabsretlig kontraktfrihed2, hvilket 

betyder, at der frit kan vælges i hvilken form man ønsker at drive virksomhed. Dette har dog været 

begrænset i nogen grad frem til 2010-ændringen af Landbrugsloven. Inden 2010 var det ikke muligt 

at erhverve landbrugsejendom som kommanditselskab.   

Indledningsvis kan der spørges, hvorfor landbruget i så høj grad værner om selvejet og hvad der ligger 

til grund for denne tro på selvejet som optimal ejerform. 

Landbruget har historisk været drevet som enkeltmandsvirksomhed eller som personselskab i form 

af interessentskab, og har derfor været meget traditionsbunden i tilgangen til, at man ikke har haft en 

bestyrelse til at drøfte en række finansielle og driftsmæssige forhold med, men benyttet familie, erfa-

grupper, landbrugsrådgivningen eller banken til at træffe sine beslutninger ud fra. Dette har givetvis 

heller ikke været relevant, og behovet er opstået i større stil inden for de sidste par årtier i takt med 

stigningen i bedrifternes størrelse, bankernes krav til ledelse og forvaltning af kapitalapparatet.  

Den nuværende regerings ”vækstplan for fødevarer”3, hvor der er fremlagt 34 konkrete initiativer til 

fremme af landbrugets vilkår, vedrører et af forslagene specifikt selvejet. LBL § 20 kræver på nuvæ-

rende tidspunkt, at såfremt et kapitalselskab vil erhverve en landbrugsejendom, skal selskabet have 

en landmand tilknyttet som har den bestemmende indflydelse.  

Med udfasningen af LBL § 20, vil det sidste incitament for eksterne investorers mulighed til ikke at 

investere i landbrug, i forhold til landbrugsloven, være afskaffet.  

  

                                                 
2 Jf. Liselotte Madsen, Den skatteretlige behandling af personselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2011, J.Ø’s Forlag s. 21 
3 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer, 2013/14:7 Erhvervs- og Vækstministeriet ISBN: 978-87-92985-79-8  
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4 Problemformulering 
 

I henhold til ovenfor beskrevne indledning og motivation for emne, stilles følgende hovedspørgsmål:  

 

• Hvilke faktorer, indikerer valg af ejerform / selskabsform ved erhvervelse af landbrug? 

 

Til uddybning af hovedspørgsmål, er følgende underspørgsmål stillet til analyse af væsentligste fak-

torer ved valg af ejerform.  

 
• Hvilke krav stilles der ved erhvervelse af landbrugsejendom og til administration? 
 
• Hvilke krav stilles der til startkapital og selskabskapital? 

 
• Hvordan hæftes ved erhvervelse af landbrugsejendom? 
 
• Hvilke rettigheder og pligter har ejer og hvem kan tegne ejerformen? 
 
• Hvordan foretages der udbytteudlodning og aflønning? 
 
• Hvordan behandles ejerformerne skattemæssigt? 
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5 Afgrænsning 
Der foretages en sammenfattende gennemgang af de forskellige ejerformer, som er relevant at be-

skæftige sig med i forbindelse med etablering af erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed over 30 ha.  

Synsviklen er fremadrettet og vil ikke beskæftige sig med overgangsregler. 

 

Nedenfor oplistes ejerformer, som afhandlingen vil søge at finde faktorer for, som er afgørende for 

valg af en ejerform. 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• Personselskaber 

• Kapitalselskaber  

• Partnerselskaber  

Partnerselskabet, som mest af alt henhører under personselskaberne, behandles separat da det 

er en kombination af et kommanditselskab og et aktieselskab. Herved skal partnerselskabet 

bl.a. følge selskabsretlige regler, uden samtidig at blive et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor 

det findes at give størst overblik at behandle ejerformen separat. Der henvises endvidere til 

KSKL § 5, nr. 1, hvor definitionen af lovteksten lyder: I denne lov forstås ved aktieselskab: 

Et kapitalselskab, herunder efter nr. 23, et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital 

er fordelt på aktier.  

Fonde 

Der afgrænses fra behandling af fondes erhvervelse af landbrugsejendomme. 

S.M.B.A 

Der vil ikke blive behandlet forholdene omkring andelsselskaber med begrænset ansvar (a.m.b.a.), 

selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a.) og foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.), men note-

res blot, at der fra 1. januar 2014 afskaffes muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset 

hæftelse (s.m.b.a).4  

Anpartsreglerne 

I skatteretten må man maks. være 10 deltagere uden at blive omfattet af anpartsreglerne.  

Da en konstruktion med mere end 10 deltagere i landbrug sjældent vil opstå, afgrænses der fra dette 

i opgaven. Årsagen er reglens indhold i sig selv og derved afskærer investorer fra at benytte landbrug 

som underskudsmodregning, og således være omfattet af anpartsreglerne og kun kan få fradrag i ka-

pitalindkomsten.5 

 

 

                                                 
4 Overblik, Inspiration, Viden- Regnskabshåndbogen 2014 PWC, ISBN:87-91837-34-0 s. 671 
5 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s.  
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Iværksætterselskab 

Der afgrænses fra behandling af brugen af iværksætterselskaber, da det ikke findes relevant at be-

handle denne selskabsform med udgangspunkt i kapitalbehovet og en banks krav til sikkerhed.6 

Sameje 

Grænsedragningen mellem fælles driftsvirksomhed og et sameje af et formuegode kan være rele-

vant i visse situationer i landbruget, hvor to eller flere personer ejer flere maskiner hver med f.eks. 

50 %, 33 % eller en forskudt fordeling. Det er dog ikke fokus i nærværende opgave at forholde sig 

til problematikkerne omkring sameje, hvorfor der afgrænses fra behandling af denne ejerform. Der 

henvises derfor til Noe Munck’s behandling af emnet i Selskabsformerne – lærebog i selskabsret 6. 

udgave af Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen side 55, hvor samejet beskrives som (…et 

sameje kan bestemmes som det forhold, at flere ejer et eller flere formuegoder i fællesskab uden, at 

der foreligger et driftsfællesskab, der rækker ud over det interne forhold mellem samejerne. Den i 

praksis afgørende forskel til interessentskabet er, at sidstnævnte samvirke sigter på at drive egentlig 

erhvervsmæssig virksomhed.) 

Arv 

Der afgrænses fra forhold omkring arveforhold både skattemæssigt og i relation til landbrugsloven. 

Genanbringelse af ejendomsavance 

Emnet omkring muligheden for genanbringelse af ejendomsavance er en relevant mulighed for den 

selvstændiges valg og fravalg ved valg af ejerform. Fokus reduceres til ophør af virksomhed eller 

med udfasning af VSO over en kortere årrække, hvorfor området ikke behandles i nærværende op-

gave.  

Moms 

Der vil i opgaven ikke blive behandlet momsmæssige problemstillinger. 

6 Målgruppe og formål 
Afhandlingens målgruppe er, at revisorer, rådgivere og landmænd, og har som formål at belyse gæl-

dende ret ved valget af hvilken ejerform man skal erhverve en landbrugsejendom i.  

Dels er formålet med afhandlingen at afslutte cand.merc.aud. uddannelsen, og dels er det egen inte-

resse for problemstillingen at opnå viden og kompetencer til, for kunder at afklare et valg af ejerform 

ved erhvervelse af en landbrugsejendom. 

                                                 
6 http://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskab  
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7 Metode og modelvalg 

7.1 Juridisk metode 

I forhold til valg af hvilken juridisk metode, som anvendes står valget mellem at foretage en rets-

økonomisk analyse sammenholdt med en retsdogmatisk analyse, eller udelukkende en retsdogma-

tisk analyse. 

7.1.1 Retsdogmatisk analyse 

Denne afhandling vil basere sig på en retsdogmatisk analyse, hvis formål er at udlede gældende ret 

ved udvalgte ejerformer i landbruget. Formålet er at lave en systematisk og analytisk gennemgang, 

og ved ikke at foretage en case baseret retsøkonomisk analyse for at undgå at konkludere på subjek-

tive vurderinger, som giver brugeren mulighed for at anvende på en konkret case.  

Den retsdogmatiske analyse afsluttes med en gennemgang af, hvilke faktorer af gældende ret der 

indikerer eller direkte anviser en given ejerform. 
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8 Forkortelser 
 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

AFTL Aftaleloven 

AL Afskrivningsloven 

AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven 

BAL Boafgiftsloven 

CVR Det centrale virksomhedsregister 

CIRK. Cirkulære 

DJV Den Juridiske Vejledning 

EBL Ejendomsavanceloven 

GBL Gældsbrevsloven 

KL Konkursloven  

KSL Kapitalselskabsloven / selskabs-

loven 

KSKL Kildeskatteloven  

LBK Lovbekendtgørelse 

LEV Erhvervsvirksomhedsloven 

LBL Landbrugsloven 

LL Ligningsloven  

LSR Landsskatteretten 

MKBK Mindstekravsbekendtgørelsen 

for mindre virksomheder 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven  

SL Statsskatteloven 

TfS Tidsskrift for skatter og afgifter 

UfR Ugeskrift for retsvæsen 

VLL Varelagerloven  

VPHL Værdipapirhandelsloven 

VLK Vestre Landsrets kendelse 

VSL Virksomhedsskatteloven  

RVL Ægteskabsretsvirkningsloven 

ØLK Østre Landsrets kendelse  
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9 Ejerformer i landbruget i et historisk perspektiv 
Landbrugslovens kapitel 1, § 1 nr. 4 bestemmer, at formålet med loven bland andet er, at (…bevare 

selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i jordbruget).7 Til forståelse af bestemmelsen 

hvorfor landbruget har en lovbestemt paragraf, som angiver hvilken primær ejerform landbrugsejen-

domme skal drives i, startes der med en historisk gennemgang af landbrugets ejerforhold.  

Starten på reformarbejdet af landbruget startede i erkendelse af, at effektiviteten var for lav, hvorfor 

man i 1760 startede udskiftningen af landbrugsejendomme. I denne reformproces muliggjorde man, 

at fæstebønderne kunne købe deres egen jord og dermed blev selvejere. Af særlige vigtige var for-

ordningen af 13. maj 1769 om selvejerbønder, som kom under Struensee, datidens politikkere og dele 

af godsejerstanden, som ønskede at skabe en selvstændig bondestand.8 Idegrundlaget med at skabe 

en selvstændig bondestand var, at bonden havde selvstændig ejerskab over sin jord, og dette ville øge 

incitamentet til at effektivisere og producere og i sidste ende ville være til gavn for samfundet.  

Lensafløsningsloven lov nr. 563 af 4. oktober 1919 og lov om fæstevæsenet af 19. februar 1861 var 

love, som var afgørende for, at ejerformen gik fra godsbesiddelse af fæstegårde til selvejende gårde. 

Disse love og strukturelle ændringer var med til at etablere den selvstændige bondestand og det libe-

ralistiske princip, hvormed det blev en del af den selvstændiges bondes/landmands selvforståelse som 

det kendes i dag. 

I 1925 blev den første landbrugslov vedtaget, lov nr. 106 af 3. april 1925 og lov nr. 108 af 3. april 

1925, som var støttelov til landbrugsloven. Landbrugsloven betegnes som »landbrugets grundlov«9 

og illustrerer godt et erhverv, som har eller har haft en stor samfundspolitisk betydning.  

I 1967 blev der strammet ved ændring af landbrugsloven10, hvor der blev indføjet § 20, som forbød 

selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme uden særskilt tilladelse fra ministeren. Bemærknin-

gerne til loven fremhæver frygten for spekulation i landbrugsjord og besværliggørelse for en fornuftig 

rentabilitet i landbruget for egentlige landmænd.  

Der nævnes i bemærkningerne til § 21 et behov for selskaber i landbruget, hvor investeringer er risi-

kobetonede og særligt kapitalkrævende eller i forbindelse med generationsskifte i finansieringshen-

seende. I de tilfælde ville der kunne gives en dispensation efter en nøje prøvelse.  

Bopæls krav på landbrugsejendomme blev i 1973 indført i § 16 stk. 1 nr. 3, og et hovederhvervs krav 

efter § 16 stk. 1 nr. 4 blev også indført.11 Derved var danske landbrugsejendomme sikret ved indtræ-

den i EF, da det dermed forhindrede udenlandske opkøb af landbrugsejendomme. Om dette var en 

                                                 
7 LBK nr. 616 af 1. juni 2010 af lov om landbrugsejendomme 
8 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II – Landbrugsloven s.45 
9 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II – Landbrugsloven s.43 
10 Lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme s. 21 
11 Lov nr. 300 af 6. juni 1973 om landbrugsejendomme 
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utilsigtet regulering af udenlandske investorer, eller om det var tilsigtet fremgår ikke af bemærknin-

gerne til lovforslaget11. Det fremgår, at der er tale om hensyn til prisudviklingen pga. spekulation fra 

bylandmænd, skattespekulation samt et hensyn til, at landmænd der erhverver landbrug også driver 

landbrug. Sammenfaldet omkring Danmarks indtræden i EF i 1973 og indførelsen af bopælskravet11 

har den betydning i forhold til TEUF12 af 1957, at der i Romtraktaten i art. 52 blev bestemt, at gradvist 

skulle de restriktioner der måtte hindre en EU borger eller selskab i at etablere sig i en anden EU stat 

fjernes samt, at der i Romtraktaten art. 59 skulle ske en gradvis fjernelse af de restriktioner de enkelte 

medlemsstater måtte have, som kunne hindre fri udveksling af tjenesteydelser.  

Forholdet omkring Danmarks samtidige tiltrædelse i EF i 1973 indførte hindringer for at sikre danske 

landbrugsejendomme mod fjerneje og udenlandske investorer, er i modstrid med hvad TEUF art. 52 

foreskrev omkring fri etablering. Årsagen til indførelsen af bopælskravet var en protektionistisk jord-

politik, som blev vedtaget efter drøftelse mellem flere ministerier på grundlag af en udvalgsredegø-

relse af 30. september 1971 vedrørende regulering af landets naturressourcer13. 

Forholdet til EU og hindringen til fri etablering vendes der tilbage til senere, da dette senere blev 

genstand for en ændring på baggrund af en EU-domstolsafgørelse.  

Ved ændring af landbrugsloven i 198914 indførtes muligheden for at lave landbrugsfællesskaber som 

ejerform i form af sameje eller selskabsform, hvorved kapitalselskaber kunne erhverve landbrugs-

ejendomme. Dog skulle selskabets ejer, der havde stemmeflertal, opfylde de almindelige betingelser 

for at erhverve landbrug og have den bestemmende indflydelse. I 199415 blev der indført en 10 pct. 

minimums ejerkrav, hvilket ikke synes at afspejle i de hensyn, som betænkningen fra 1988 påpe-

gede.16 Betænkningen påpegede, at dansk landbrug traditionelt havde været domineret af selvejet, 

men på grund af den teknologiske udvikling var finansieringsbehovet til kapitalapparatet steget og 

udtømningen af kapital, i forbindelse med generationsskifter, havde bevirket at gældsbyrden i dansk 

landbrug var blevet så høj, at landbruget havde brug for ekstern kapital. Dette var dog en ændring der 

lettede adgangen til selskabsejet. 

Landbrugslovsændringen i 199917 strammede, i modsætning til seneste ændring, reglerne om selskab-

seje på baggrund af betænkningen af 1998.18 I kommentarerne bemærkeres det, at hensigten med § 

20 selskaberne var at bibringe landbruget ekstern risikovillig kapital til store produktioner, hvilket 

ikke var sket.  

                                                 
12 Benævnt Romtraktaten på daværende tidspunkt 
13 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II – Landbrugsloven s.51 
14 LBK nr. 504 af 17. juli 1989 af lov om landbrugsejendomme 
15 LBK nr. 769 af 24. august 1994 af lov om landbrugsejendomme 
16 Betænkning nr. 1152 1988 angående struktur og ejerformer 
17 LBK nr. 598 af 15. juli 1999 af lov om landbrugsejendomme 
18 Betænkning nr. 1351 1998 angående landbrugets strukturudvikling s. 92 
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Forståelsen af landbrug ændres ved reformen af landbrugsloven af 2004,19 hvor begrebet landbrugs-

bedrift indføjes og LBL § 2, stk. 3 ændres til, at (…bedriften kan bestå af en eller flere landbrugs-

ejendomme, arealer uden landbrugspligt samt tilforpagtede arealer.)19. Betænkningen af 2003 om 

forenklinger i jordlovgivningen20 anlægger et virksomheds/producent syn der erkender, at landbrug 

er et industrilignende erhverv, som skal have mulighed for at vokse og virksomhedsudvikle. Formålet 

skal også ses i sammenhæng med EU’s landbrugspolitik,21 som blandt andet er hensynet til struktur-

udviklingen i landbruget. Dertil kom, at betænkningen af 2003 foreslog, at selvejet stadig skulle være 

det bærende element, hvilket kom til udtryk i, at der i landbrugsloven § 1 nr. 4 blev indføjet, at for-

målet med loven blandt andet var, at (…bevare selvejet som den overvejende besiddelses- og drifts-

form samt at sikre det fornødne produktionsgrundlag for jordbrugserhvervene19). Hensynet til at be-

vare selvejet, som den overvejende ejerform til at modvirke godsdannelse og bosætningen i landdi-

strikterne, kom med forslaget fra betænkningen af 2003 til at stramme selskabers vilkår for erhver-

velse af landbrugsejendomme. 

Som tidligere omtalt var bopælspligten formentlig i strid med EU retten jf. TEUF artikel 49 om 

etableringsfriheden og TEUF artikel 56 om tjenesteydelsernes fribevægelighed. I 2007 blev bopæls-

pligten endeligt kendt i strid med EU-domstolsafgørelsen i Festersen-sagen,22 da dommen fastslog, 

at Danmarks nationale regler for erhvervelse af landbrugsejendomme ikke er overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet, i forhold til hvad der er egnet til at sikre virkeliggørelsen af formå-

let.  

Dette bevirkede at loven forsøgtes ændret således, at gældende ret vil at være i overensstemmelse 

med EU retten i 2007.23 Dommen, som var genstand for en prøvelse i EU domstolen, var den tyske 

statsborger Uwe Kay Festersen, som havde købt en ejendom i Sønderjylland på 3,29 ha. Festersen 

fik påbud om at afhænde ejendommen, da han ikke opfyldte bopælspligten. Ved en anke til Vestre 

Landsret forespurgte Landsretten, om bopælsbetingelsen for erhvervelse af landbrugsejendom var i 

strid med traktatbestemmelsen om artikel 56 om de frie kapitalbevægelser hos EU domstolen. 

EU domstolens resultat erkender, at dansk lovgivning ikke indebærer en forskelsbehandling mellem 

danske borgere og andre EU borgere men, at bopælskravet begrænser de frie kapitalbevægelser.24 

 

Domstolen anerkender, at i forhold til almen interesse vedr. formålet med bopælskravet at bevare 

selvejet som driftsform for landbrugsejendomme til at bebo og drive ejendommene i sig selv kan 

begrunde restriktioner for de frie kapitalbevægelser. Uddraget henviser til artikel 33, stk. 1, litra b 

                                                 
19 LOV nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme 
20 Betænkning nr.1429 2003 om forenklinger af jordlovgivningen s. 101  
21 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II – Landbrugsloven s.61 
22 C-370/05 (Festersen) 
23 LOV nr. 509 af 06. Juni 2007 (ændrede regler om bopælspligt) 
24 Notat om EF-Domstolens dom i Festersen-sagen. Arbejdesgruppen vedr. Festersen-sagen 22. feb. 2007 FVM 
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vedr. formålene med den fælles landbrugspolitik,25 som ligeledes er nævnt i landdistriktsredegørel-

sen.26 Forhold nr. 2 vurderer domstolen, at dansk landbrugslovgivning ikke indebærer forskelsbe-

handling mellem danske statsborgere og andre EU eller EØS medlemsstater.  

I forhold til proportionalitetsprincippet finder domstolen, at bopælskravet ikke er egnet til at sikre 

selvejerdriften og dermed formålet med bopælskravet at ”bevare selvejet”. 

Domstolsafgørelsen fandt dermed, at bopælskravet i forhold til Festersen var EU stridigt og kræ-

vede dansk landbrugslovgivning ændret for at bringe gældende ret i overensstemmelse med TEUF.  

Festersens dommen er baseret på ejendomme under 30 ha, da der ikke var krav om egen drift for 

den kategori af ejendomme. Dommen lader derfor forholdet til ejendomme over 30 ha. være uprø-

vet og er stadigt uprøvet og uafklaret.  

Gældende landbrugslov af 201027 og baggrunden for de ændringer som senest er foretaget, var re-

sultatet af VK regering og Dansk folkeparti i 2009 indgik en Grøn Vækst aftale. Aftalen baserede 

sig på baggrund af Grøn Vækst-rapporten fra Økonomi- og Erhvervsministeriet af 2009.28  

Rapporten fremhæver blandt andet i afsnit 1.2 en vækstvision, som baserer sig på fem grundlæg-

gende principper, hvoraf et punkt vedrører ”Øget fleksibilitet for landmanden”. Med dette punkt øn-

skede man, at lette adgangen til at drive landbrug i selskabsform for at øge adgangen til ekstern ka-

pital. Ønsket om at lette adgangen til ekstern kapital kommer i erkendelse af, at problematikken om-

kring landbrugets finansiering, den store gældsbyrde og forholdet omkring at landbruget tømmes 

for kapital ved hvert generationsskifte. Et andet forhold som aftalen fremhævede var, at landbruget 

skulle være ”et mere selvbærende landbrugserhverv”, som blandt andet skulle nås ved, at ”kravet 

om selvejet skulle ophæves” og ”med mulighed for at organisere sig i selskabsform, ved at ophæve 

kravet om, at landbrugsejendomme skal ejes som personlig ejendom”.28 De forslag, som Grøn 

Vækst rapporten kom med udmøntede sig i forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejen-

domme, som blev vedtaget 16. marts 2009.29 Selvejet blev ikke ophævet som rapporten lagde op til, 

men flere ændringer blev foretaget således, at der efter ændringslovens gennemførelse ikke længere 

stilles krav til investorerne i de selskaber som erhverver landbrug. 

Selvejet bevares i det forhold, at selskabet skal have en personlig landmand der opfylder betingel-

serne i §§ 12-15 og 17 ved erhvervelse af en landbrugsejendom efter § 20, stk. 1, nr. 2, og landman-

den skal besidde den bestemmende indflydelse efter § 20, stk. 1, men reglen kan dog dispenseres 

efter § 20, stk. 9 når særlige forhold taler for det således, at den bestemmende indflydelse kan deles. 

                                                 
25 Betænkning nr. 1351 1998 angående landbrugets strukturudvikling s. 92 
26 LBK nr. 769 af 24. august 1994 af lov om landbrugsejendomme 
27 LBK nr. 616 af 1. juni 2010 af lov om landbrugsejendomme 
28 Grøn Vækst-rapport, Økonomi- og Erhvervsministeriet ISBN: 978-87-92480-08-8 
29 LFV 2009-2010.1.39 
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Bestemmende indflydelse defineres i bekendtgørelse af 21. marts 201330 (uddrag fra bekendtgørel-

sen) efter § 14, stk. 2, ved 

1) Ejerskab direkte eller gennem et selskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne i sel-

skabet eller,  

2) Når vedkommende har  

a) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet i kraft af en af-

tale med andre investorer, 

b) Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i selskabet i henhold til 

vedtægterne eller en aftale, 

c) Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelses-

organ og dette organ besidder den bestemmende indflydelse i selskabet, eller 

d) Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et til-

svarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over sel-

skabet. 

9.1 Delkonklusion – Ejerformerne i landbruget historisk  

Politisk har selvejet og dermed enkeltmandsvirksomheden været beskyttet lovmæssigt, men i erken-

delse af et gældsplaget erhverv, hvis samfundsmæssige betydning ikke kan forrente den investerede 

kapital selv må der lempes for investors mulighed for at erhverve landbrugsjord og derigennem at 

tilføre erhvervet kapital.  

Festersen sagen afgører, at grundet Danmarks deltagelse i EU kan der ikke føres en restriktiv poli-

tik, der begrænser andre EU borger og selskaber i at investere i dansk landbrug, hvorfor der givet 

vis vil ske ændringer i gældende ret i nær fremtid. Gældende ret på nuværende tidspunkt er som be-

skrevet, at selvejet er landbrugets primære ejerform men der er mulighed for personselskaber, kapi-

talselskaber og partnerselskabet til at erhverve landbrug. Blot med det forbehold, at der skal opfyl-

des visse krav, som gennemgås i afsnit 11 omkring lovkrav der stilles ved erhvervelse af en land-

brugsejendom.  

  

                                                 
30 BKG nr. 314 af 21. marts 2013 om reglerne i lov om landbrugsejendomme 
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10 Ejerformerne i fokus med deres karakteristika  
Nærværende afsnit vil beskrive de i afhandlingen enkelte ejerformer i deres grundtræk. Som under 

afgrænsningen beskrevet, er fokus opdelt på fire typer af ejerformer. 

 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• Personselskaber 

• Kapitalselskaber 

• Partnerselskabet 

10.1 Definition af enkeltmandsvirksomhed 

Udgangspunktet for enkeltmandsvirksomheden er, at som betegnelsen angiver, at der kun er en ejer. 

Lovkravene til enkeltmandsvirksomheden er underlagt reglerne i LEV31 og derudover er ejerformen 

ulovreguleret, men reguleres derimod af aftalefriheden der hersker i dansk ret inden for selskabsret-

ten. Aftalefriheden giver fri mulighed for at vælge den ejerform, som personen eller personerne øn-

sker at benytte. Ved valg af enkeltmandsvirksomhed uden andre deltagere, udfyldes reguleringen af 

de deklaratoriske regler i den juridiske ret, som baserer sig på formueretlige grundprincipper og 

retspraksis.32 

Som enkeltmandsvirksomhed er indehaveren eneberettiget til at disponere og træffe alle virksomhe-

dens beslutninger i modsætningen til kapitalselskaberne, hvor en direktion og bestyrelse skal ind-

drages i visse beslutninger.33 

10.2 Definition af personselskaberne 

Det karakteristiske træk der definerer personselskaberne, er deltagernes personlige hæftelse for sel-

skabets gæld og forpligtigelser, hvorved interessentskaber og kommanditselskaber falder i denne 

kategori, dog er kommanditselskaberne karakteriseret ved, at en eller flere af kommanditisterne 

hæfter begrænset med deres indskud efter LEV § 2, stk. 2.  

Personselskaber i Danmark er i modsætning til de fleste andre europæiske lande ulovreguleret, hvil-

ket er et andet karakteristisk træk for personselskaberne. Materielle selskabsretlige regler for per-

sonselskaber gælder dog i dansk ret, men hovedparten af dem er deklaratoriske og kan således fravi-

ges ved aftale.34 

                                                 
31 LBK 15. november 2013 nr. 1295 om visse erhvervsdrivende virksomheder 
32 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 40 
33 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 53 
34 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 59 
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10.2.1 Interessentskabet 

Definitionen efter LEV § 2, stk.1 lyder (…Ved et interessentskab forstås i denne lov en virksomhed, 
hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forplig-
telser.) 
 

Ifølge Noe Munck35 er der tre forhold, som fastlægger interessentskabsbegrebet: 

 

1. Selskabet har til formål at drive erhvervsmæssig virksomhed. 

2. Hæftelsesformen over for selskabskreditorerne, også kaldet fælleskreditorerne er, at de hæf-

ter personligt, solidarisk og principalt. 

3. Formålet er, at fremme deltagernes økonomiske interesser jf. LEV §1, stk. 1.79 

 
Der vendes tilbage til behandlingen af hæftelsen i forhold til punkt 2, vedrørende den principale 

hæftelse i afsnit: 13.2.1.3, hvor hæftelsen defineres som modificeret subsidiær/principal. 

10.2.1.1 Interessenterne  

Et interessentskab betegner de enkelte selskabsdeltagere som »interessenter«, som er interessentska-

bets ejere. Som interessent er der ét krav der skal opfyldes for at kunne deltage, hvilket er evnen til 

at optræde, som et selvstændigt retssubjekt. Dette indebærer, at deltagerne i interessentskabet kan 

være fysiske personer og juridiske personer, hvorved interessentskaber kan bestå af et kapitalsel-

skab og en fysisk person eksempelvis. Der ikke noget krav om, at interessenterne skal være uaf-

hængige af hinanden, så i forhold til eksemplet omkring et interessentskab der består af et kapital-

selskab og en fysisk person, kan personen godt eje kapitalselskabet. Eneste krav til interessentska-

bet er, at deltagerantallet ikke falder under to, hvorved såfremt det faktisk sker, at der kun er en in-

teressent tilbage, opløses interessentskabet ved konfusion36 med henvisning til UfR 2001.1553VLK. 

Ejerne af interessentskabet ejer en interessentskabsandel, hvortil der er knyttet forvaltningsmæssige 

rettigheder. Blandt rettighederne er retten til at deltage i den daglige ledelse af interessentskabet og 

retten til at deltage i interessentskabets generalforsamling, som for personselskaber betegnes inte-

ressentmødet.37 Interessentmødet er ikke et lovkrav, men bør være indføjet i interessentskabets ved-

tægter og afholdes en gang hvert år. De deklaratoriske regler for interessentmødet er baseret på de 

formelle krav der stilles til kapitalselskaber. 

 

 

                                                 
35 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 59 
36 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 252 
37 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 354 
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Som interessentskabsdeltager følger rettigheder og pligter i modsætning til kapitalselskaberne, hvor 

en kapitalandel udelukkende forpligter sig til at indestå for den tegnede kapital, og derudover som 

udgangspunkt ikke har flere forpligtigelser. For personselskaberne afviger retsstillingen i forhold til 

kapitalselskaberne på en række afgørende punkter, hvor hæftelsen for personselskabets gæld er den 

væsentligste. Men også forpligtigelser, som pligt til at arbejde i interessentskabet og pligten til at 

varetage hinandens interesser loyalt følger med pligterne som interessentskabsdeltager.38 

10.2.2 Kommanditselskabet  

Definitionen efter LEV § 2, Stk. 2. lyder (…Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor 

en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er 

flere, solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, 

hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 

1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjel-

ser.) 

Som definitionen beskriver ligner kommanditselskabet interessentskabet, med undtagelse af kom-

manditisternes hæftelsesansvar og de fuldt ansvarlige skal være tillagt forvaltningsmæssige og øko-

nomiske beføjelser.  

10.2.2.1 Komplementarne   

Komplementaren eller komplementarene skal tage aktiv del i virksomhedens ledelse og drift, og 

hæfter personligt for selskabets gæld og solidarisk hvis der er flere. 

10.2.2.2 Kommanditisterne  

Kommanditisten eller kommanditisterne skal føre tilsyn med virksomhedens kapital, samt styrke 

kreditværdiheden over for omverden ved at forpligte sig til indbetaling af en eventuel resthæftelse, 

jf.39 og hæfter begrænset for selskabets gæld jf. LEV § 2, stk. 2. 

10.3 Definition af kapitalselskaberne 

Kapitalselskaber er en samlet betegnelse for aktie- og anpartsselskaber efter KSL § 5, nr. 17.  

Det karakteristiske for kapitalselskaberne er den begrænsede hæftelse40, hvor der efter KSL § 33, 

stk. 1, skal være indbetalt 25 % af selskabskapitalen og minimum 50.000 kr. Uanset om hele sel-

skabskapitalen er indbetalt hæftes der for, jf. KSL § 4, stk. 2, som er lovens mindste krav, 500.000 

kr. for aktieselskaber og 50.000 kr. for anpartsselskaber.41 I den begrænsede hæftelse forstås, at ka-

pitalejerne ikke hæfter for selskabets gæld, jf. KSL § 1, stk. 2, men alene for deres indskudskapital. 

                                                 
38 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 252 
39 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 164 
40 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 48 
41 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsret, 3. udgave, 1. oplag, 2010, Karnov Group s. 58 
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I modsætning til interessentskabet, som kan opstå uformelt ved en simpel aftale om stiftelse, opstår 

et kapitalselskab først som i forhold til ejerne, et selvstændigt retssubjekt efter KSL § 41, fra det 

tidspunkt hvor selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen. (…Et kapitalselskab, der ikke er regi-

streret, kan ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller være part i retssager, bortset fra søgs-

mål til indkrævning af tegnet selskabskapital og andre søgsmål vedrørende tegningen. Selskabet 

skal til sit navn føje ordene »under stiftelse«).  

Skattesubjektiviteten for kapitalselskaber findes i SEL § 1, nr. 1, hvilket er et karakteristisk træk 

ved kapitalselskaberne og er givet grundet substansen af begrænset hæftelse, i modsætning til per-

sonselskaberne som hæfter for skatterne.  

10.4 Definition af Partnerselskabet 

Udgangspunktet for partnerselskabet, som defineret i KSL § 5, nr. 21 er, at det integrerer to sel-

skabsformer, nemlig kommanditselskabet og aktieselskabet. Denne integration mellem aktie- og 

kommanditselskabet gør, at den retlige regulering dels skal findes i KSL og dels skal findes i de de-

klaratoriske regler. Bestemmelsen i KSL § 358 forsøger at fusionere de to regelsystemer med for-

muleringen der blot udtaler, at lovens regler om aktieselskaber »med de fornødne tilpasninger« fin-

der tilsvarende anvendelse på partnerselskaber.42 

 

Det særlige ved partnerselskabet er følgende: Uddrag:43 

i) Selskabsloven gælder med fornødne tilpasninger, det vil sige som udgangspunkt samme 

regler, som er gældende for aktieselskaber. 

ii)  Årsregnskabsloven finder anvendelse. 

iii)  Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt og derfor ikke omfattet af sel-

skabsskatteloven. I stedet beskatning hos deltagerne. 

 

Beskrivelsens andet punkt vedr. årsregnskabslovens anvendelse synes dog ikke at forekomme som 

et egentlig særkende, i forhold til opstilling og udarbejdelse, da både enkeltmandsvirksomheder og 

personselskaber er underlagt ÅRL’s regler såfremt deres regnskaber ikke udelukkende er egnet til 

eget brug. I forhold til offentliggørelse af årsrapporten, er det særligt i forhold til ikke registrerings-

pligtige kommanditselskaber, at der for partnerselskaber skal offentliggøres en årsrapport. 

 

                                                 
42 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 360 
43 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 12 
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Med udgangspunkt i Noe Munck’s beskrivelse af hvad der karakteriserer partnerselskabet, synes 

Noe Munck’s behandling at lægge vægt på andre karakteristika. Dette udspringer dels af beskrivel-

sens formål, hvor Jan Børjesson mf., fokuserer på aspekter som fordele og ulemper, hvor Noe 

Munck ser det som karakteriseret ved tre forhold, jf. KSL § 5, nr. 21, og LEV § 2, stk. 2. 

 

Følgende er uddrag:44 Partnerselskabet er et personselskab, der er karakteriseret ved: 

 

1. at der er to grupper af selskabsdeltagere – mindst én komplementar og mindst én kommandi-

tist, 

2. at komplementaren hæfter personligt og principalt, samt – hvis der undtagelsesvis er  

flere komplementarer – tillige solidarisk for selskabets gæld, medens kommanditaktionæren 

ikke hæfter for gælden (hæfter begrænset), samt 

3. at der er flere kommanditaktionærer, der har indskudt en bestemt kapital fordelt på aktier 

  

                                                 
44 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 361 
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11 Hvilke lovkrav stilles der ved erhvervelse og til administration af en 

landbrugsejendom? 
Følgende afsnit behandler landbrugslovens krav til erhvervelsen af en landbrugsejendom sammen-

holdt med de administrative krav der er i forbindelse med drift af denne landbrugsvirksomhed. I for-

hold til de administrative krav gennemgås bogføringslovens krav, årsregnskabslovens krav til regn-

skabsudarbejdelsen, offentliggørelse og pligten til revision og erklæringsafgivelse.  

Årsagen til, at LBL’s krav behandles med de øvrige administrative krav er, at de administrative lov-

krav har nær tilknytning til valg af ejerfom. Dette være sig særligt i forhold til ÅRL og forholdet 

omkring revision af kapitalselskaber kontra personligt ejede virksomheder. Sammenhængen findes 

på baggrund af kravet til erhvervelse efter LBL, særligt i forhold til LBL § 20 omkring landman-

dens bestemmende indflydelse. På baggrund af behandlingen søges at lokalisere forhold, som ad-

skiller de enkelte ejerformer og kan være indikator for valg af en ejerform.  

11.1 Enkeltmandsvirksomheds personlige erhvervelse af landbrugsejendom 

11.1.1 Landbrugslovens krav ved personlig erhvervelse  

Ved erhvervelse af en landbrugsejendom følger en række betingelser, som er defineret i Landbrugs-

loven efter Lovbekendtgørelse nr. 616 af 01. juni 2010, hvor erhververen skal opfylde betingelserne 

for personlig erhvervelse i §§ 12, 13, 14 eller 15, under nævnte forhold. 

Udgangspunktet for alle ejendomme er, at der er landbrugspligt jf. LBK § 5, stk. 1. og § 6, stk. 2. 

Såfremt landbrugsejendommen er noteret med landbrugspligt er den omfattet af landbrugsloven, 

dog kan der søges om ophævelse af landbrugspligten, men da dette ikke er afhandlingsfokus, be-

handles dette ikke nærmere. Efter LBK § 8 er der pligt til, at erhververen af en landbrugsejendom 

skal have fast bopæl på ejendommen i 10 år, og i øvrigt opfylde kravene jf. §§ 12-16. Dog kan bo-

pælspligten efter § 8, stk. 2 opfyldes ved, at en anden end erhververen tager fastbopæl på ejendom-

men. Dermed er bopælspligten upersonlig for erhververen og kan dermed opfylde sin pligt i hen-

hold til loven ved at lade en anden bebo ejendommen. Der kan i øvrigt gives en dispensation til stk. 

1 og 2, når særlige forhold taler for det, jf. Lovbekendtgørelse § 8, stk. 4.   

I forhold til hvor hurtigt den personlige erhverver skal opfylde sin bopælspligt, er der efter LBK § 

12 indsat en bestemmelse, som giver personen med adkomsten på ejendommen i landzonen 6 måne-

der til at opfylde sin pligt, eller lade en anden opfylde sin pligt efter § 8, stk. 2. 

Sammenfattende kan de pligter, som erhververen skal opfylde beskrives som: 

• Sikre sig landbrugsejendommen bebos af vedkommende selv eller en anden. 

• At der 6 måneder efter erhvervelsen sker opfyldelse af bopælspligten. 

• Først efter 10 år med bopælspligt, frafalder bopælspligten. 
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11.1.2 Lovkrævede administrative krav som enkeltmandsvirksomhed 

11.1.2.1 Bogføringsloven 

I henhold til bogføringslovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, er definitionen af en virksomhed og dens 

anvendelsesområde bredere dækkende end LEV’s definition jf. LEV § 1.45, men som begge bestem-

mer, at enkeltmandsvirksomheden er underlagt definitionen af en virksomhed.   

BFL § 1, stk. 1, lyder: (…Bogføringsloven gælder for erhvervsdrivende virksomheder, der er etab-

leret i Danmark, uanset virksomhedernes ejerforhold eller hæftelsesforhold). Allerede her er enkelt-

mandsvirksomheden omfattet af BFL, da loven ikke skelner mellem ejerforhold eller hæftelsesfor-

hold. I forhold til hvad BFL anser for at være defineret, som en ”erhvervsdrivende virksomhed” ly-

der BFL § 2, stk. 1, som (…En virksomhed anses i henhold til bogføringsloven som erhvervsdri-

vende, såfremt den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilket den nor-

malt modtager vederlag). For erhvervelse og drift af en landbrugsejendom omfattes det af begrebet 

”erhvervsdrivende”, da landbruget enten sælger sine produkter eller bortforpagter sine rettigheder.  

Forholdet til dokumentation i relation til omfanget af virksomhedsdrift lyder det efter BFL § 6, stk. 

1, at (…Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik, 

idet der skal tages hensyn til den enkelte virksomheds art og omfang). Bogføringslovens generelle 

krav til virksomhedernes bogføring bestemmer i øvrigt efter BFL § 6, stk. 1, 2. pkt., at: (…Bogfø-

ringen skal i øvrigt tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at regnskabsmaterialet sikres mod 

ødelæggelse, bortskaffelse eller forvanskning, samt mod fejl og misbrug). 

11.1.2.2 Regnskabsaflæggelse 

Aflæggelse og udarbejdelse af årsrapport for enkeltmandsvirksomheder følger af definitionen i 

ÅRL § 1, stk. 1, som lyder (…Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder), og i rela-

tion til definitionen af ”erhvervsdrivende virksomheder” er denne identisk med BFL § 1, stk. 1.,46 

som omtalt ovenfor i afsnit 11.1.2.1. ÅRL § 3 oplister i § 3, stk. 1., hvilke virksomhedsformer der 

skal aflægge en årsrapport, hvor enkeltmandsvirksomheder ikke er nævnt.  

Det vil sige, at alle erhvervsdrivende virksomheder som er anført, er omfattet af årsregnskabslo-

ven.47 Dog skal der læses efter ÅRL § 3, stk. 2 som lyder, (…Vælger en af loven omfattet virksom-

hed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter stk. 1, frivilligt at aflægge en årsrapport, 

der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal den i det mindste følge reglerne 

for regnskabsklasse A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1). Derved bliver enkeltmandsvirksomheder omfattet af 

ÅRL, og skal aflægge årsrapport, minimum efter regnskabsklasse A jf. ÅRL § 7, stk. 1, nr. 1., da 

enkeltmandsvirksomheder yderst sjældent vil kunne være selvfinansierende ved erhvervelse af en 

                                                 
45 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 75 
46 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 77 
47 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 
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landbrugsejendom og derved ”ikke udelukkende til eget brug” men også til bank, realkreditinstitut 

eller en kreditor der ønsker et regnskab forelagt.  

11.1.2.3 Erklæringsafgivelse 

Bank og Realkreditinstitut forlanger ofte en erklæring fra en revisor eller en landbrugskonsulent om 

sikkerheden af årsrapporten, hvorfor enkeltmandsvirksomhedens klasse A årsrapport vil skulle have 

foretaget et review efter ISRE 240048. Dette er med formål at kunne afgive en negativt formuleret 

erklæring om erklæringsafgiver ikke under sit arbejde er blevet bekendt med forhold der kan be-

virke, at regnskabet ikke giver et retvisende billede. Denne lave grad af sikkerhed, kommer af en 

ikke nær så omfangsrig gennemgang i forhold til en egentlig revision, hvor flere revisionshandlin-

ger kræves og gør dermed omkostningen lavere, i hvert fald i udgangspunktet.  

11.1.2.4 Offentliggørelse  

I relation til enkeltmandsvirksomheders offentliggørelse af årsrapporten er der ikke krav til offent-

liggørelse af denne, da ordlyden af ÅRL § 138 er (…Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, 

C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten indsende denne til Erhvervs-

styrelsen). Da enkeltmandsvirksomheden kun kan være omfattet af regnskabsklasse A, med tilvalg 

af klasse B krav, stilles der ikke krav til indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, ej heller er 

der mulighed for frivilligt at lade den offentliggøre gennem Erhvervsstyrelsen.  

11.2 Personselskaberne 

11.2.1 Landbrugslovens krav ved erhvervelse som personselskab 

Særligt i forhold til personselskaberne gælder det, at for interessentskaberne skal samtlige deltagere 

opfylde betingelserne for personers erhvervelse som beskrevet ovenfor, dog med henvisning til 

LBL § 16. Det gælder, at for interessenterne i et landbrugsinteressentskab, at de krav der i henhold 

til LBL § 16, stk. 2, skal være opfyldt for at være lovlig adkomsthaver på landbrugsejendommen.  

Dertil skal landbrugsinteressentskabet have opnået tilladelse jf. LVL § 21, stk. 1, nr. 3, fra ministe-

ren49,50. 

11.2.2 Lovkrævede administrative krav som personselskab 

11.2.2.1 Bogføringsloven   

BFL stiller ikke yderligere krav for personselskaberne end ved en enkeltmandsvirksomhed under 

den præmis, at omfang og art ikke er ændret, hvorfor der henvises til afsnit: 11.1.2.1. 

                                                 
48 Jf. Kim Füchel m.fl., Revisor – regulering & rapportering, 2. udgave, 1. oplag, s. 258 
49 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 307 
50 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 154 
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11.2.2.2 Regnskabsaflæggelse 

Aflæggelse og udarbejdelse af årsrapport for personselskaber følger af definitionen, som omtalt un-

der afsnit 11.1.2.2. ÅRL oplister i § 3, stk. 1, hvilke virksomhedsformer der skal aflægge en årsrap-

port. Efter denne bestemmelse skal der skelnes mellem registreringspligtige og ikke registrerings-

pligtige personselskaber. 

11.2.2.2.1 Registreringspligtige personselskaber 

ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2, bestemmer at såfremt alle interessenter eller komplementarer er deltagere 

med begrænset hæftelse, skal der aflægges årsrapport efter klasse B og indsendes en revideret års-

rapport til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse, da der er tale om registreringspligtige personsel-

skaber. Dog kan et registreringspligtigt personselskab undlade at aflægge årsrapport, hvis en række 

betingelser kan opfyldes efter ÅRL § 5, stk. 1. nr. 1-4 ved, at der indsendes en undtagelseserklæ-

ring, jf. ÅRL § 146, stk. 1.51 

11.2.2.2.2 Ikke registreringspligtige personselskaber 

Modsat ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2 falder ikke registreringspligtige personselskaber, hvor blot en enkelt 

deltager hæfter personligt, uden for kravet om aflæggelse af årsrapport efter klasse B. 

Med henvisning til afsnit 11.1.2.2, hvor ordlyden af ÅRL § 3, stk. 2 er beskrevet, bliver ikke regi-

streringspligtige personselskaber, hvor blot en enkelt deltager hæfter personligt, også omfattet af 

ÅRL, men skal kun aflægge årsrapport, minimum efter regnskabsklasse A jf. ÅRL § 7, stk. 1, nr. 1, 

da et personselskab yderst sjældent vil kunne være selvfinansierende ved erhvervelsen. 

11.2.2.3 Erklæringsafgivelse 

For behandling af erklæringsafgivelse af i forhold til ikke registreringspligtige personselskaber hen-

vises til afsnit 11.1.2.3, og i relation til de registreringspligtige personselskaber henvises til afsnit 

11.3.2.3. 

11.2.2.4 Offentliggørelse  

I relation til offentliggørelse af personselskabers årsrapport, henvises til behandlingen i afsnit 

11.1.2.4, hvor der fastslås, at såfremt personselskabet ikke er et kategori B selskab, vil der ikke 

være noget krav om offentliggørelse. Dette bevirker, at ikke registreringspligtige personselskaber 

ikke skal offentliggøre deres årsrapport, hvorimod registreringspligtige vil skulle offentliggøre års-

rapporten. 
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11.3 Kapitalselskaber  

11.3.1 Landbrugslovens krav ved erhvervelse som kapitalselskab 

Efter Landbrugsloven § 20, af lov nr. 616 af 1. juni 2010 stilles der særlige regler for selskabers er-

hvervelse af landbrugsejendomme. 

Kapitalselskaber kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom, hvis en række betingelser er op-

fyldt efter LBL § 20, ved lov nr. 616 af 1. juni 2010. 

Betingelse nr. 1 er, at de krav der stilles til en personlig erhvervelse af en landbrugsejendom jf. LBL 

§§ 12, 14 eller 17, ligeledes skal opfyldes af selskabet gennem en bestemt fysisk person, som i sel-

skabet kaldes »landmanden i selskabet«. Denne landmand i selskabet skal have den bestemmende 

indflydelse, og indflydelsen må ikke begrænses gennem vedtægtsbestemte eller ejeraftaler, der vil 

kunne indskrænke den bestemmende indflydelse til at være omgået jf. LBL § 20, stk. 4, jf.52 

Hvad der forstås ved bestemmende indflydelse er efter bemærkningerne til lov nr. 243 af 22. marts 

2010, (som er LBK’s indarbejdede forskrift) når den pågældende har beføjelsen til at styre selska-

bets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Til sammenligning bestemmer KSL § 7, stk. 1, at 

(…Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og drifts-

mæssige beslutninger.) 

Der er ingen krav til, at landmanden i selskabet ejer kapitalandelene i det selskab, som vedkom-

mende har bestemmende indflydelse over. Hvis vedkommende skulle eje kapitalandele i selskabet 

gennem et holdingselskab, skal kapitalandelene i ejes fuldt af landmanden, jf. LBL § 20, stk. 3. 

Efter LBL § 20, stk. 1, fremgår det af bemærkningerne til lov nr. 616 af 1. juni 2010, at landmanden 

i selskabet skal have en funktion svarende til direktør, som efter KSL § 117 lyder: (…I kapitalsel-

skaber, der ledes efter § 111, stk. 1, nr. 1, varetager direktionen den daglige ledelse af kapitalselska-

bet.) Dertil kommer, at der skal afgives en erklæring ved et kapitalselskabs erhvervelse af en land-

brugsejendom efter LBL § 16, stk. 1, med ordlyden: (…Et aktieselskab eller et anpartsselskab, der 

erhverver en landbrugsejendom efter bestemmelsen i lovens § 20, stk. 1, skal i forbindelse med af-

givelse af erklæring, som er en forudsætning for tinglysning af adkomst på ejendommen, give op-

lysning om: 

1) Selskabets navn og adresse, CVR-nummer samt samlede aktie- eller anpartskapital. 

2) Ejendommens areal mv. og tidspunktet for selskabets erhvervelse af ejendommen. 

3) Navn, personnummer og adresse for den deltager, der opfylder betingelserne i lovens § 20, 

stk. 1 og 2, (landmanden i selskabet) og erklæring om, at vedkommende har bestemmende 

indflydelse i selskabet, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2.) 
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11.3.2 Lovkrævede administrative krav som kapitalselskab 

11.3.2.1 Bogføringsloven   

BFL stiller ikke yderligere krav over for kapitalselskaberne end ved en enkeltmandsvirksomhed, 

under den præmis, at omfang og art ikke er ændret, hvorfor der henvises til afsnit: 11.1.2.1. 

11.3.2.2 Regnskabsaflæggelse 

Med henvisning til afsnit 11.1.2.2, for hvem der er omfattet af ÅRL noteres det, at kapitalselska-

berne har pligt til at følge de mindste krav, der er fastsat i loven og tilhørende bekendtgørelser53 til 

udarbejdelse af en årsrapport. 

Kapitalselskaberne skal, som minimum følge regnskabsklasse B ved udarbejdelsen af en årsrapport 

jf. ÅRL § 3, og i øvrigt opstilles efter de foreskrevne skemaer jf. ÅRL’s bilag 2.54 

11.3.2.3 Revisionspligt 

ÅRL § 135, stk. 1 bestemmer, at: (…En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter 

reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab 

revidere af en eller flere revisorer, jf. dog 3. pkt.), hvorved et kapitalselskab i udgangspunktet er 

forpligtet til at lade årsrapporten underkaste en revision. 

11.3.2.4 Udvidet gennemgang  

Dog vil der efter ÅRL § 135, stk. 1, 2 pkt. kunne foretages en mindre omfattende erklæring ved at 

følge Erklæringsbekendtgørelsen ved BEK nr. 385 af 17. april 2013.  

For at kunne følge denne bekendtgørelse skal kapitalselskabet være defineret i kategorien ”små 

virksomheder” efter ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1, lyder: (…Virksomheder, som i to på hinanden følgende 

regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 

 
a) En balancesum på 36 mio. kr., 
b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og 
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.) 

 
I forhold til landbrugsvirksomheder vil der være en del der kan anvende den mindre omfattende ud-

videt gennemgang på baggrund af balancesum og nettoomsætning. Gennemsnitlige antal heltidsbe-

skæftigede vil sjældent være det parameter, som bevirker, at udvidet gennemgang ikke kan anven-

des. Dog vil der være et vist antal landbrugsvirksomheder, som for punkt a og b’s vedkommende 

ligger over og derved ikke kan undlade at foretage en lovpligtig revision.  
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11.3.2.5 Virksomheder undtaget fra revisionspligt 

Kapitalselskaberne vil også helt kunne undlade at lade årsrapporten revidere jf. ÅRL § 135, stk. 1 

såfremt, at virksomheden ikke overskriver to på hinanden følgende regnskabsårs størrelser.55 

Følgende er uddrag af lovteksten:  

 

• En balancesum på 4.000.000 DKK 

• En nettoomsætning på 8.000.000 DKK 

• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigende i løbet af regnskabsåret på 12 

 

Med henvisning ovenfor til afsnit 11.3.2.4 vil hovedparten af landbrugsvirksomheder overskride 

punkt a, men et vist antal vil ikke overskride en nettoomsætning på 8 mio. kr.  

11.3.2.6 Offentliggørelse  

Årsrapporten aflægges og udarbejdes af selskabets ledelse, og under de givne omstændigheder for-

synes den med en revisionspåtegning inden fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling,56 jf. 

KSL § 88, stk. 1, nr. 1, der ikke kan fraviges. 

I relation til offentliggørelse skal den indsendes til Erhvervsstyrelen efter ÅRL § 138, stk. 1, som 

lyder: (…Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter 

godkendelsen af årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf. § 3, stk. 1, og § 7.)  

Dermed vil kapitalselskabernes årsrapport være offentligt tilgængelig efter indsendelse til Erhvervs-

styrelsen.  

11.4 Partnerselskaber  

11.4.1 Landbrugslovens krav ved erhvervelse som partnerselskab 

I forhold til hvorvidt et partnerselskab skal behandles efter reglerne som et kapitalselskab henvises 

til Bekendtgørelse nr. 314 af 21. marts 2013, hvor bekendtgørelsens § 13, stk. 3 bestemmer at: 

(…Bestemmelserne i lovens § 20 omfatter ikke partnerselskaber), hvorfor et partnerselskab må 

skulle behandles efter reglerne som personselskab.  

I henhold til landbrugslovscirkulære nr. 94 af 22. november 2010 efter § 50, hvor ordlyden af cirku-

leret er: (…Tilladelse til, at et selskab, hvis deltagere er personer, der opfylder betingelserne i lo-

vens § 16, stk. 2, erhverver en landbrugsejendom, kan normalt meddeles efter lovens § 21, nr. 3, 
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hvis betingelserne i stk. 2 er eller vil blive opfyldt ved erhvervelsen..) Cirk. er historisk, med prin-

cipperne finder stadig anvendelse med henvisning til bilag 1 og bilag 2, hvorfor henvisningen tolkes 

som gældende ret.  

For partnerselskaber gælder, at hvis deltagerne er personer, gælder det samme som for interessen-

terne i et landbrugsinteressentskab, at de krav der i henhold til LBL § 16, stk. 2 kræves, skal være 

opfyldt for at være lovlig adkomsthaver på landbrugsejendommen.  

Dertil skal partnerselskabet have opnået tilladelse efter LBL § 21, stk. 1, nr. 3, fra ministeren jf. 
57,58.  

Ordlyden af LBL § 16, stk. 2 lyder (…Herudover kan en person erhverve adkomst på en anpart i en 

landbrugsejendom i landzone, hvis mindst en af anpartshaverne er ejer af en anpart på en femtedel 

eller derover af ejendommen og opfylder betingelserne for personlig erhvervelse i §§ 12, 13, 14 el-

ler 15.), hvilket er tilsvarende til ovenfor behandlede krav til upersonlig bopælspligt. 

Derved skal der forstås, at for et partnerselskabs vedkommende skal en af deltagerne besidde 

mindst 20 % af landbrugsejendommen og opfylde alle de øvrige krav for personlig erhvervelse.  

Dette vil dog kunne dispenseres efter landbrugslovscirkulære nr. 94 af 22. november 2010 § 43, 

stk.1, med tilladelse fra NaturErhvervsstyrelsen (Tidligere Jordbrugskommissionen), når (…anker-

manden kun med betydelige vanskeligheder kan opfylde lovens krav om at skulle eje en anpart på 

mindst 1/5 af ejendommen. ) 

11.4.2 Lovkrævede administrative krav som partnerselskab 

11.4.2.1 Bogføringsloven   

BFL stiller ikke yderligere krav for et partnerselskab end ved en enkeltmandsvirksomhed under den 

præmis, at omfang og art ikke er ændret, hvorfor der henvises til afsnit: 11.1.2.1. 

11.4.2.2 Regnskabsaflæggelse 

Men henvisning til afsnit 11.3.2.2 omkring regnskabsaflæggelse for kapitalselskaber og til ÅRL § 3, 

stk. 1, nr. 1 falder partnerselskaber ind under de omfattede virksomhedsformer der skal aflægge års-

rapport og partnerselskabet skal følge samme regler som kapitalselskaberne.  

11.4.2.3 Revisionspligt 

Ligeledes henvises der til gennemgang af afsnit 11.3.2.3 omkring revisionspligten for kapitalselska-

ber for en gennemgang af lovkrav, som partnerselskaber behandles på lige fod med. 
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11.4.2.4 Offentliggørelse 

Tilsvarende gælder for kravet til offentliggørelse af årsrapporten for partnerselskaber, at denne til-

lige følger kapitalselskaberne og skal offentliggøres. Behandling af emnet henvises til afsnit 

11.3.2.6. 

11.5 Delkonklusion – Krav der stilles til erhvervelse og administration af et landbrug 

11.5.1 Krav til ejerfomer efter landbrugsloven ved erhvervelse af en landbrugsejendom 

I forhold til vurderingen af krav der indikerer valg af en bestemt ejerform, er der i relation til LBL § 

12 igen forskel i kravet, da der uanset ejerform skal ske opfyldelse af bopælspligten inden 6 måne-

der efter erhvervelsen, og ligeledes er kravet enslydende efter § 8, stk. 2 der bestemmer, at land-

brugspligten kan opfyldes af en anden og derved er upersonlig. 

Når der skal vælges finansiering af købet og realkreditinstitut og bank ikke vil indgå en engagement 

med vedkommende, som vil drive enkeltmandsvirksomhed pga. der ikke er den fornødne sikkerhed, 

kan der søges finansiering gennem brug af personselskaberne, kapitalselskaber eller partnerselskab. 

Det springende punkt i forhold til incitamentet for investor er, at denne får indflydelse på forvaltnin-

gen af sine investerede midler.  

For personselskabers krav ved erhvervelse af en landbrugsejendom, bestemmes det efter LBL § 16, 

stk. 2, at samtlige betingelser skal opfyldes som gælder for personers erhvervelse som beskrevet 

ovenfor samt, at en af deltagerne mindst besidder en ejerandel på 20 % af landbrugsejendommen. 

Derved ligges der en begrænsning i hvorledes personselskabet kan etableres i relation til antal af 

ejere og afskærer dermed personselskaber med f.eks. 6 deltagere, hvis de har lige ejerandele eller 

andre konstellationer, hvor en af deltagerene ikke har mindst 20 pct.’s ejerandel. Partnerselskabet 

behandles ligeledes efter § 50 i LBL.Cirk. nr. 94 af 22. november 2010, som bestemmer, at tilla-

delse til at et selskab, hvis deltagere er personer, der opfylder betingelserne i lovens § 16, stk. 2, er-

hverver en landbrugsejendom, kan meddeles tilladelse efter lovens § 21, nr. 3, hvis betingelserne 

nedenfor i stk. 2 er eller vil blive opfyldt ved erhvervelsen. Herved kan partnerselskaber erhverve 

landbrugsejendomme under samme forudsætninger, som behandlet under personselskaberne. Der-

ved begrænses muligheden for, at en investor tilfører den fornødne kapital til et partnerselskab, hvis 

den etablerende landmand ikke kan stille de 20 pct. I den forbindelse skal dette ses i nær sammen-

hæng med hæftelseskriteriet og hvem der tillægges økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser 

efter afsnit: 14.4.3. Dog vil det som beskrevet dispenseres efter § 43, stk. 1 i LBL.Cirk. nr. 94 af 22. 

november 2010, men alt andet lige en begrænsning.  

I forbindelse med et valg af ejerform, med udgangspunkt i de krav der stilles til de behandlede ejer-

former, er de personlige betingelser uundgåelige og såfremt, at en investor ønsker at skyde kapital i 

en landbrugsbedrift, vil investor ikke kunne få bestemmende indflydelse i forbindelse med brug af 
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kapitalselskab. Såfremt at en investor ønsker at investere i en landbrugsejendom og have bestem-

mende indflydelse, skal dette ske gennem brug af interessentskab, kommanditselskab eller et part-

nerselskab og den væsentligste faktor at forholde sig til i denne relation, er den bestemmende ind-

flydelse. Dette harmonerer dog ikke med hvis investor ønsker en begrænset hæftelse med henvis-

ning til gennemgangen omkring de økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser.  

Som nævnt er den bestemmende indflydelse et afgørende punkt for både investor og udøvende land-

mand. Kapitalselskabet kan, som gennemgået ovenfor, godt erhverve landbrug. Dog bestemmes det 

efter § 20, stk. 1, at der i kapitalselskabet skal være en person, som benævnes ”landmanden i selska-

bet”, som besidder den bestemmende indflydelse, og skal have en funktion svarende til direktør. 

Det findes at det giver kapitalselskaberne en ulempe i forhold til den bestemmende indflydelse kon-

tra personselskaberne, grundet LBL § 20. Alternativet er personselskaberne hvor der ligeledes er 

problematiske forhold i relation til de økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser.  

Dog stilles kapitalselskaber i relation til landbrug ikke anderledes end andre kapitalselskaber da en 

direktør der har en tilsvarende ”bestemmende indflydelse”  

Sammenfattende kan det konkluderes, at såfremt der ønskes at anvende finansiering gennem anven-

delse af en investor, kan dette ske gennem anvendelse af et kapitalselskab. Dog må investor lade 

den bestemmende indflydelse overgå til landmanden i selskabet. Fra en investors synspunkt synes 

kapitalselskabet at foretrække grundet dens omfattende lovreguleringsgrundlag og gennemsigtighed 

i forhold til udarbejdelse af årsrapport og øvrige klare lovgrundlag.  

Fra landmandens synspunkt vil personselskaberne være at foretrække, da den bestemmende indfly-

delse ikke rækker længere end, at kapitalejerne blot kan indsætte en anden ”landmand i selskabet” 

der agerer i overensstemmelse med hvad ejerene ønsker. 

11.5.2 Krav til administration ved erhvervelse af en landbrugsejendom  

Med reference til agent principal teorien, hvor der antages en direktør til at varetage ejernes interes-

ser, accepteres der i forskelligt omfang hvor stor denne omkostning må være. Implicit er det dog, at 

der fragår en vis del af overskuddet til enten direktøren eller revisor, alt efter hvilket forhold af 

agent principal teorien der ses på. Denne reference omkring anvendelse af virksomhedens midler 

kan overføres til i hvor stort et omfang, der ønskes lovregulering og administration i relation til in-

vestors valg af ejerform.  

I forhold til lovkrævede administration i forhold til BFL, er der ingen forskel i krav til administra-

tion, hvad enten der erhverves som enkeltmandsvirksomhed, personselskab, kapitalselskab, eller 

partnerselskab under den forudsætning, at omfanget af driften og kompleksiteten ikke ændres. 

Derved tillægges der hverken fordele eller ulemper i forhold til BFL’s regler i et valg mellem de be-

handlede ejerformer. Ved valg af kapitalselskab, registreringspligtigt personselskab eller partnersel-
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skab som ejerform, er kravet efter ÅRL højere, da dette er klasse B årsrapporten skal udarbejdes ef-

ter. Derved er de mere omfattende end hvis der anvendes enkeltmandsvirksomhed eller ikke regi-

streringspligtige personselskaber, da disse kun er underlagt klasse A. Dog betinger bank og realkre-

ditinstitutter sig ofte, at årsrapporten udarbejdes efter klasse B, og forholdet om klasse A eller B 

ikke er væsentlige i forbindelse med valg af ejerform. Alt andet lige, må det forventes, at nøjagtig-

heden af bogføringen skal være mere sikker og korrekt gennemført og kontrolleret end et kasse A 

regnskab, hvorfor der ud fra synspunktet omkring anvendelse af virksomhedens overskud til admi-

nistration, må forventes at være højere for kapitalselskaberne og for partnerselskabet.  

Som nævnt indplacerer de forskellige ejerformer sig forskelligt i forhold til revision og erklærings-

afgivelse. Udgangspunktet for omfanget af krav til administration er for kapitalselskaber, registre-

ringspligtige personselskaber og partnerselskab, at de er undergivet en revisionspligt modsat enkelt-

mandsvirksomhed eller ikke registreringspligtige personselskaber, som vil kunne nøjes med en re-

viewerklæring efter ISRE 2400. Dog er der en række undtagelser fra udgangspunktet om revision, 

da alt efter størrelsen på virksomhederne, vil kunne nøjes med udvidet gennemgang eller fravalg af 

revision. Derfor stilles der generelt større administrative krav ved valg af kapitalselskaber, registre-

ringspligtige personselskaber og partnerselskaber, end ved valg af enkeltmandsvirksomhed eller 

ikke registreringspligtige personselskaber. Dette må bero på investors holdning og ønske, hvorvidt 

en revision af virksomhedens regnskab vil kunne skabe værdi for selskabet og dermed for ejeren.  

Sidste punkt, som henhører under kategorien for administration er en afledt effekt af årsrapportens 

revidering og er i forhold til offentliggørelse. Her skal kapitalselskaber, registreringspligtige person-

selskaber og partnerselskab, som udgangspunkt indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen til of-

fentliggørelse af denne. Enkeltmandsvirksomheder og ikke registreringspligtige personselskaber 

hverken kan eller skal indsende eller offentliggøre deres årsrapporter. Dette kan være en faktor, som 

personer tillægger vægt, at deres virksomheds økonomiske data ikke er offentligt tilgængelige, hvil-

ket kan være et konkurrencemæssigt parameter i forhold til yderligere opkøb af jord og hvor meget 

den enkelte kan byde, hvorfor forholdet findes væsentligt at overveje ved valg af ejerform.  
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12 Hvilke krav stilles der til start- og selskabskapital? 
Et af momenterne der formentlig afholder en del landmænd, der ønsker at erhverve en landbrugs-

ejendom er, at der bliver stillet et krav om 500.000 kr., som minimum i start kapital for aktieselska-

ber og 50.000 kr. for anpartsselskaber. Usikkerheden om hvorledes de midler kan anvendes, er for-

mentlig et af punkterne til, hvorfor den mulighed ikke umiddelbart søges. Men hvorledes forholder 

det sig rent juridisk ejerformerne imellem. Hvori ligger forskellen mellem ejerformerne. Dette er 

hvad nærværende afsnit vil give et overblik over, for derved at identificere hvad indikerer en given 

ejerform. 

12.1 Enkeltmandsvirksomhedens uformelle startkapital 

Som enkeltmandsvirksomhed stilles der ingen formelle krav til startkapital eller indskud af virk-

somhedskapital i forhold til selskabsretlige regler. Dette forhold lades være op til den enkelte per-

sons långivere, kreditorer eller hvem vedkommende må vælge at lade finansiere sin virksomhed. 

Det afgørende er, hvorledes långivere får stillet tilfredsstillende sikkerhed. Dette kan ske i form af 

enten, at kreditgiver har sikkerhed i ens formue, som er givet ved, at en person hæfter med hele sin 

formue ved indgåelse af aftaler, personlig og ubegrænset. Såfremt, at kreditgiver ikke vurderer per-

sonen kreditværdig, kan tredjemands kaution i mange tilfælde stilles og derved opnås en tilfredsstil-

lende sikkerhed. Dette er synonym med hvad der forstås som en selskabskapital fra kapitalselska-

berne, men i forhold til enkeltmandsvirksomheden stilles der ingen formelle krav til kapital. I for-

hold til hvis enkeltmandsvirksomhedens årsrapport og formueopgørelse udviser en negativ egenka-

pital, stilles der ikke krav om reetablering af egenkapitalen eller andre tiltag juridisk set. Hvad der i 

den forbindelse er afgørende er bank og realkreditinstituts vurdering af situationen, og hvilke sank-

tioner dette måtte få.   

12.2 Personselskabers selskabskapital 

12.2.1 Interessentskabets selskabskapital 

Under personselskaberne findes interessentskabet, som ikke har nogen formelle krav til en indbetalt 

selskabskapital, men som under enkeltmandsvirksomheden følger af en given kreditors tro på inte-

ressentskabet og dets interessenter er kreditværdige. Dog er det deklaratoriske udgangspunkt for-

mentligt at der skal indskydes en passende drift og anlægskapital.59 Egentlige krav i forhold til sel-

skabsretlige regler til selskabskapital eksisterer ikke, men ofte vil der i interessentskabskontrakten 

                                                 
59 Jf. Camilla H. Jensen m.fl.: Dansk privatret, 17. udgave, 1. oplag, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 654 
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være stillet et krav til et selskabsindskud på en kapitalkonto. Her har den enkelte interessent dog 

ikke pligt til at foretage yderligere indskud eller foretage dækning af opståede driftsunderskud.60 

12.2.2 Kommanditselskabets selskabskapital 

Kommanditselskaber består af én eller flere selskabsdeltagere der hæfter personligt og solidarisk 

som et interessentskab, hvilke benævnes komplementarer og kommanditister, som hæfter begrænset 

med deres indskud. Der er ingen krav til indbetaling af dette indskud, hvilket betegnes som et kon-

tant indskud. Resthæftelse som ikke er indbetalt, henstår blot som en hæftelse i regnskabet.  

Resthæftelsen og det kontante indskud kaldes for indskudskapitalen og må sidestilles med en sel-

skabskapital, som kendt fra kapitalselskaberne.61 Igen som under interessentskabet, følger der ingen 

formelle krav til størrelsen af indskudskapitalen, og beror derfor på en kreditors tro og vurdering af 

kreditværdigheden af kommanditselskabet som helhed. 

12.3 Kapitalselskabers lovbestemte krav til selskabskapital 

Særkendet for kapitalselskaberne er, som tidligere nævnt deres begrænsede hæftelse og kapital-

ejerne hæfter således ikke for selskabets gæld efter KSL § 1, stk. 2. Selskaber som er gyldigt stiftet, 

hæfter således for sine forpligtigelser med hele selskabets formue, og derved opnår kapitalejerne en 

begrænset hæftelse, da det udelukkende er selskabets formue de kan miste. 

For at sikre sig, at selskabets kreditorer opnår en hvis form for beskyttelse i det tilfælde, at selskabet 

ikke kan dække sine forpligtigelser, er der en række præceptive regler, som skal sikre denne beskyt-

telse. En af disse regler er KSL § 5, nr. 30, som definerer selskabskapital, som følgende (…Det ind-

skud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til i medfør af denne lov, jf. § 4). Med dette menes, 

at i tilfælde af likvidation opnår selskabets kreditorer forlodsdækning inden kapitalejerne. 

Selskabskapitalens indskud skal svare til den i vedtægterne angivne kapital, og kan ikke uden videre 

udbetales til kapitalejerne. Dog vil der efter KSL § 188, stk. 1, nr. 2 kunne ske nedsættelse af sel-

skabskapitalen til kapitalejerne, men igen til beskyttelse af selskabskreditorerne bestemmer KSL § 

192, stk. 1, at der skal ske opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav til selskabet inden 

en frist på 4 uger.62 Denne beskyttelse findes ligeledes i KSL § 223, stk. 1 som bestemmer, at ud-

lodningen af likvidationsprovenu først kan ske til kapitalejerne, når kreditorernes krav er betalt.  

                                                 
60 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 106 og 92 
61 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 163 
62 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsret, 3. udgave, 1. oplag, 2010, Karnov Group s. 94 
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12.3.1 Selskabskapitalens minimumskrav 

Selskabsdeltagerne skal foretage et indskud i form af selskabskapital fordelt på enten aktier eller an-

parter.63 KSL § 4, stk. 2 bestemmer, at minimumskravet til selskabskapitalen er hhv. 500.000 DKK 

for aktieselskaber og 50.000 DKK for anpartsselskaber. 

I forhold til selskabets valg af finansiering af egenkapital eller fremmedfinansiering stilles der ingen 

krav. Ej heller i forhold til en tilpasning af selskabskapitalens størrelse i forhold til selskabets aktivi-

tetsniveau eller likviditetsbehov, så længe minimumskravet er opfyldt og selskabet reelt ikke drives 

på kreditorenes regning og risiko. Det at kapitalkravet er formelt bevirker som sagt, at der ikke er 

krav ud over minimumskravet, så længe den fornødne likviditet er til rådighed for selskabet.64 Kapi-

talejerne kan vælge at forhøje eller reducere selskabskapitalen, hvilket skal ske med stemmeflertal 

efter § 154, stk. 1. til 2. og § 186, som en vedtægtsændring. Denne eventuelle forhøjelse af sel-

skabskapitalen vil ligeledes indgå, som en del af selskabets formue, og stå tilbage til dækning af 

kreditorerne forlods. I forhold til konstatering af tab af mere end halvdelen af selskabets egenkapital 

efter KSL § 119, vil dette kunne ske gennem yderligere indskud af selskabskapital.  

12.3.2 Opfyldelse af indskudsforpligtigelsen   

Til opfyldelse af indskudsforpligtigelsen for kapitalejerne kan dette ske på to måder, gennem et 

kontant indskud efter KSL § 33 eller gennem et apportindskud jf. KSL § 35 og 36.65 

12.3.2.1 Kontantindskud 

Såfremt der foretages et indskud af kontante midler efter KSL § 33, skal der efter § 33, stk. 1, 1. 

pkt. mindst være indbetalt 25 pct. af selskabskapitalen, og dog mindst 50.000 kr. for aktie- og an-

partsselskaber.66 

Personen som tegner sig for en kapitalandel, er forpligtet til at indbetale beløbet til selskabet, dog 

med den undtagelse, at der i vedtægterne er truffet aftale om, at mindre indbetales som omtalt oven 

for efter § 33, stk. 1, 1. pkt. 67 

12.3.2.2 Apportindskud  

Den anden form for opfyldelse af indskudsforpligtigelsen er gennem et apportindskud, som væ-

rende andre aktiver en kontanter. Dette kræver blot, at der i stiftelsesdokumentet er jf. KSL § 27, 

stk. 1, nr. 3 er vedtaget, at kapitalandelene kan tegnes med andre indskud end kontanter.  

Dette apportindskud kan være et hvert aktiv med en økonomisk værdi, dog vil en forpligtigelse om 

levering af arbejdsindsats ikke kunne opfylde kravet om apportindskud jf. KSL § 35, stk. 1.68 Efter 

                                                 
63 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 105 
64 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 106 
65 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 236 
66 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 234 
67 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 116 
68 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 116 
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KSL § 35, stk. 2 kan fordringer på stiftere eller kapitalejere heller ikke indskydes, uanset om disse 

måtte være sikret ved pant.  

I det tilfælde, at en kapitalejer ønsker at indskyde et aktiv der er behæftet med pant, er det alene dets 

friværdi der indgår. Til sikring af kreditoren, som tidligere omtalt, vil en gyldig registrering af sel-

skabets anmeldelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen ikke kunne finde sted før sikringsakten er 

foretaget, jf. KSL § 40, stk. 2, 3. pkt. I forbindelse med apportindskud og registrering, skal der jf. 

KSL § 36 og 37 udarbejdes og vedlægges en vurderingsberetning om aktivets værdi. 

12.4 Partnerselskaber  

For gennemgang af krav til selskabskapital for partnerselskaber henvises til afsnit 12.3, da kravet 

for partnerselskaber er ens og behandles ens i forhold til selskabskapital.  

12.5 Delkonklusion – Krav der stilles til start og selskabskapital 

Hovedkonklusionen i forhold til identifikation af væsentlige faktorer i relation til start og selskabs-

kapital mellem de ovenfor behandlede ejerformer, er en række forhold væsentlige at få forholdt sig 

til, ved erhvervelse og drift af en landbrugsejendom. 

I forhold til startkapitalen er der to sider af sagen. Valget står mellem ejerformer, hvor der stilles 

formelle og uformelle krav til kapitalgrundlaget. Dette fordi personselskaberne og enkeltmandsvirk-

somheden er ulovreguleret i modsætning til kapitalselskaberne og partnerselskabet. Hvor kapitalsel-

skabernes lovregulerede krav om tiltag ved konstatering af over halvdelen af selskabskapitalen gør 

sig gældende som en styrke, er særligt i forhold til hvor investor har stillet risikovillig kapital til rå-

dighed. Derved er der et lovgrundlag der sikrer investor i højere grad end ved personligt hæftende 

ejerformer, for at få den investerede kapital forvaltet bedst muligt. Såfremt landmanden udeluk-

kende lader sig finansiere gennem bank og realkreditinstitut, vil kapitaltabsreglen ikke være attrak-

tiv, da dette er en trussel mod ejerens virksomhedsgrundlag. Særligt i landbruget hvor den investe-

rede jord   er konjunkturfølsom, vil en negativ egenkapital let kunne opstå uden der er tale om en 

dårligt drevet landbrugsejendom. I forhold til, at landbrug som er præget af år med store underskud 

vil dette bevirke, at der i de år vil skulle ske yderligere indskud af selskabskapital i forhold til kapi-

taltabsreglen efter KSL § 119. 

Et efterfølgende overskud og et ønske om reduktion af selskabskapitalen, vil kun kunne ske ved 

også at opfordre kreditorerne til at anmelde deres krav i selskabet efter KSL § 192, stk. 1.  

Dette er dels administrativt mere krævende, men vil også øge kapitalejernes hæftelse i visse situati-

oner til et uønsket højt niveau, uden mulighed for at få hæftelsen nedbragt.  
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I forhold til, at der stilles minimumskrav til indskud og hæftelse af selskabskapital for kapitalselska-

ber og partnerselskaber og ikke for de personligt hæftende ejerformer, gør ikke, at det stiller kapital-

selskaberne dårligere. Dette begrundes med de uformelle og indirekte krav, som kreditgiver stiller 

til låntager gennem den sikkerhedsstillelse der stilles, selvom personselskaberne ikke stiller for-

melle krav om indskud af selskabskapital i udgangspunktet, ligesom enkeltmandsvirksomheden 

ikke har et formelt krav til en egentlig selskabskapital.   
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13 Hvordan hæftes ved erhvervelse af landbrugsejendom? 
Hæftelseskriteriet er ved valg af ejerform en væsentlig ting at få afklaret, vel at mærke set fra en re-

visors / rådgivers øjne. Med henvisning til den historiske udvikling af landbrugslovens forhold til 

selvejet og hæftelsen, behandlet i afsnit: 9, har erhverver af landbrug historisk ikke benyttet sig i 

væsentlig omfang af den begrænsede hæftelse. Dels har muligheden ikke været der, indtil land-

brugslovens lempelser i forhold til personselskaber og kapitalselskabers erhvervelsesmuligheder, og  

dels har landmænd der erhverver landbrug, tillagt den personlige hæftelse mindre betydning end 

hvad den juridiske fremstilling har vurderet betydningen af hæftelsens placering. Hvad der er årsag 

hertil, falder uden for afhandlingens område hvorfor det ikke behandles nærmere.69   

Fremadrettet med de muligheder, som landbrugsloven på nuværende tidspunkt giver med henvis-

ning til afsnit: 9 vedrørende den historiske udvikling, og med henvisning til afsnit: 18.1 omkring 

vækstaftalen der på nuværende tidspunkt diskuterer ophævelen af LBL § 20’s krav til landmandens 

bestemmende indflydelse. Derfor må området om ejerformers begrænsede hæftelse udforskes i rela-

tion til erhvervelse af landbrug for at klargøre om gældende ret bevirker, at en given ejerforms hæf-

telse kan være afgørende for et valg af ejerform. 

13.1 Enkeltmandsvirksomheds hæftelse 

13.1.1 Indehaverens hæftelse  

Erhvervelse af en landbrugsejendom og drift af landbrug i form af enkeltmandsvirksomhed bevir-

ker, at hvad enten kreditorerne søger deres krav opfyldt hos enkeltmandsvirksomheden eller hos 

personen som ejer virksomheden, er disse identiske. Som enkeltmandsvirksomhed tjener virksom-

hedsformuen og ejerens personlige formue som sikkerhed for kreditorernes krav. Hæftelsen for eje-

ren er personligt, ubegrænset og direkte med hele formuen.70  

Uddybning af definitionen personlig, ubegrænset og direkte henvises til afsnit: 13.2.1.1. 

13.1.2 Ægtefælles forpligtigelser og krav 

Som erhvervsdrivende landmand ses det ofte, at ægtefællen deltager i et vist omfang på bedriften og 

en afklaring af, hvorledes ægtefællen hæfter i forhold til enkeltmandsvirksomheden, må derfor af-

klares. Ægtefællen hæfter i udgangspunkt ikke for virksomhedens gæld og forpligtelser med undta-

gelse af skattegæld.71 

                                                 
69 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 442 
70 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 55 
71 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 227 
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13.1.2.1 Ægtefællers deltagerstatus 

I forhold til afgørelsen af om en medarbejdende ægtefælle bevirker, at et interessentskab statueres 

etableret, følger at en række momenter skal tale herfor.72 Blandt andet tillægges det vægt, at virk-

somheden kun drives i den ene ægtefælles navn samt omfanget af, hvor aktiv ægtefællen er i udvik-

lingen af virksomheden kan være afgørende for, hvorvidt et interessentskab er statueret af ægtefæl-

lerne sammen. Udgangspunktet er, at fordi en ægtefælle deltager i driften, gør derved ikke, at ægte-

fællen bliver en solidarisk hæftende interessent. Da retsstillingen ikke er klar på området, vurderes 

det i litteraturen,73 at muligheden foreligger at ægteskabsretsvirkningslovens (RVL) regler finder 

forrang for selskabsretlige regler for interessentskaber. Dog er udgangspunktet også, at de deklara-

toriske regler, der gælder for interessentskaber, også gælder for ægtefælleinteressentskaber.74  Hvis 

ægtefællen, som driver virksomheden og indgår hovedparten af handler og aftaler selvstændigt, ikke 

er den der har underskrevet skødet samt hæfter for kassekredit, må retsstillingen vurderes konkret. 

Godtroende tredjemand der indgår en aftale kan berettiget tro, at der indgås en aftale med et interes-

sentskab såfremt, at ægtefællen giver udtryk for, at det er vedkommendes virksomhed. En anden 

mulighed er, at ægtefællen kommer til at hæfte personligt, hvis der ikke oplyses om virksomhedens 

eksistens og tredjemand derved berettiget tror, at vedkommende indgår aftale på vegne af sig selv. 

Derfor må det alligevel antages ud fra synspunktet om konkludent stiftet interessentskaber at ægte-

fællerne har et interessentskab i forhold til de leverandører, som vedkommende indgår aftaler med, 

og et hæftelseskrav fra en kreditor er sandsynligt, hvis denne godtroende tredjemand berettiget har 

indgået en aftale med en ægtefælle, der ikke i udgangspunktet hæfter for den reelle ægtefælleejer af 

virksomheden. Dette vurderes da som tidligere nævnt, at gældende ret vedr. formueforholdet ikke er 

klart. 

13.1.2.2 Ægtefælles fælleseje  

En ægtefælle er, som hovedregel omfattet et fælles eje eller formuefællesskab ved ægteskabets ind-

gåelse med mindre det gøres til særeje. Efter RVL § 15, stk. 1 bestemmes det, at (…Alt hvad ægte-

fællerne ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, indgår i almindeligt formuefælles-

skab mellem dem, for så vidt det ikke er gjort til særeje, jf. § 28).75 På denne baggrund kan ægtefæl-

ler indrette deres økonomiske forhold således, at man reducerer en hæftelsesrisiko. Hvorvidt en 

bank vil acceptere denne begrænsning i hæftelse, må være op til den enkelte bank eller realkreditin-

stitut og efter de konkrete forhold. 

                                                 
72 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 229 
73 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 230 
74 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s.172 
75 Jf. Camilla H. Jensen m.fl.: Dansk privatret, 17. udgave, 1. oplag, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 752 
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13.1.2.3 Ægtefælles særeje  

Udgangspunktet for erhvervelse af en landbrugsejendom, vil blandt mange momenter blandt andet 

bero på tiltroen til ægtefællen. I det tilfælde den ene af ægtefællerne ”indtræder” i ægteskabet med 

stor en formue, og ægtefællerne ønsker at begrænse deres risiko ved erhvervelsen af en landbrugs-

ejendom, vil det være hensigtsmæssigt få lavet en ægtepagt om særeje. Dette må igen forudsætte, at 

bank og realkreditinstitut ikke forlanger begge ægtefæller står som ejere af ejendommen eller afgi-

ver personlig kaution. 

Ægtepagt om særeje kan aftales efter 3 forskellige ordninger. Efter RVL § 28, stk. 1, nr. 1 bestem-

mes det, at skilsmissesæreje ikke indgår ved skifte i tilfælde af separation eller skilsmisse, men det 

indgår ved skifte i tilfælde af dødsboskifte. En anden ordning er det fuldstændige særeje, som efter 

RVL § 28, stk. 1, nr. 2. bestemmer særejet indgår ikke ved skifte i tilfælde af hverken dødsboskifte, 

separation eller skilsmisse og vil derfor tilgå ægtefællens arvinger. Den sidste ordning er kombinati-

onssæreje efter RVL § 28, stk. 2. Førsteafdødes særeje bliver ved dennes død til fællessæreje, mens 

længstlevendes særeje forbliver særeje og kommer derved ikke til at indgå i den afdøde ægtefælles 

dødsbo.76 

Disse tre former for særeje giver mulighed for en forsikring i tilfælde af død skulle indtræde såle-

des, at ægtefællen ikke skal afgive aktiver til kreditorerne.  

Efter RVL § 16, stk. 1 råder hver af ægtefællerne under ægteskabet over deres respektive bodele.  

For hvad angår en definition heraf, menes en ægtefælles aktiver, som vedkommende havde ved æg-

teskabets indgåelse eller senere erhvervelse.  

13.1.2.4 Ægtefælles hæftelse for gæld 

13.1.2.4.1 Særhæften  

Efter RVL § 25 er udgangspunktet, at ægtefæller kun hæfter for egen stiftet gæld med deres del af 

fællesboet og deres individuelle særeje. Efter RVL § 25 bestemmes det endvidere, at både gæld og 

forpligtigelser stiftet før og under ægteskabet, indgår på lige vilkår i forhold til hæftelsen. Således 

kan en ægtefælles kreditorer ikke foretage udlæg i anden end den fælles bodel.77 

13.1.2.4.2 Hæftelse for skattekrav   

I relation til skattekrav for personlige skatter kan der efter KSKL § 72, stk. 2, rettes krav mod den 

anden ægtefælle, når forgæves udlæg er søgt hos ægtefællen. Det kræves dog, at ægtefællerne er 

samlevende på tidspunktet for udlægget.  

                                                 
76 Jf. Camilla H. Jensen m.fl.: Dansk privatret, 17. udgave, 1. oplag, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 759 
77 Jf. Camilla H. Jensen m.fl.: Dansk privatret, 17. udgave, 1. oplag, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 755 
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13.2 Personselskabsdeltagernes hæftelse 

Under afgrænsningsafsnittet blev interessentskaber og kommanditselskaber lagt i samme kategori 

på grund af deres mange fælles træk. Særligt i forhold til hæftelsen giver det mening at foretage en 

yderligere særskilt behandling i forhold til kommanditselskaber. Ved at foretage en yderligere skil-

dring synliggøres faktorer, som er væsentlige at forholde sig til ved erhvervelse af en landbrugs-

ejendom i valget mellem interessentskaber og kommanditselskaber.  

I forhold til kreditorer, som vil forsøge at søge sig fyldestgjort i personselskabets formue, skelnes 

mellem to slags kreditorer. Særkreditorerne eller deltagerkreditorerne som den ene kategori, og sel-

skabskreditorerne også kaldet fælleskreditorerne i den anden kategori, som gennemgås nærmere ne-

denfor.  

13.2.1 Hæftelsen til eksterne relationer for interessentskaber 

Lovens definition af hæftelsen lyder i LEV § 2, stk. 1 (…alle deltagerne hæfter personligt, uden be-

grænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser), hvorimod definitionen af hæftelsesforhol-

det for interessentskabsdeltagerne er defineret af Noe Munck således, at de hæfter personligt, soli-

darisk og principalt.78 

13.2.1.1 Personligt og uden begrænsning  

Personlig og uden begrænsning er den første del af ordlyden i LEV § 2, stk. 179, og denne ordlyd er 

selskabsretlig teori forsøgt defineret af flere forfattere, herunder bl.a. Søren Friis Hansen.80 Her be-

skrives det ved, at deltagerne hæfter med hele deres formue, som de har og hvad de fremtidigt må 

erhverve, og for samtlige forpligtigelser virksomheden må have. 

Ved personlig hæftelse skal der ydermere forstås, at deltagerne kan bestå af juridiske personer i 

form af f.eks. aktieselskaber, som kan deltage som interessenter i interessentskaber og hæfter i inte-

ressentskabet med hele aktieselskabets formue.81 

13.2.1.2 Solidarisk hæftelse  

Solidarisk hæftelse er i dansk ret det deklaratoriske udgangspunkt og principperne følger blandt af 

gældsbrevslovens § 2, stk. 1,82 hvorved udstederne af et gældsbrev er forpligtet én for alle og alle 

for en. Derved er udgangspunktet, at kreditor kan rette krav om fuld betaling mod hver enkelt af 

deltagerne, når fordringen er forfalden. 

                                                 
78 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 130 
79 LBK 15. november 2013 nr. 1295 om visse erhvervsdrivende virksomheder 
80 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 129 
81 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 85 
82 LBK nr. 669 af 23. september 1986 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve 
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13.2.1.3 Modificeret subsidiær hæftelse  

Modificeret subsidiær hæftelse er i modsætning til Noe Muncks beskrivelse af, at selskabsdelta-

gerne hæfter principalt er, som han beskriver det, et ikke entydigt afklaret punkt, da det fremføres at 

der er uenighed i den juridiske teori83. Noe Munck fremfører, at hæftelsen er principal, hvorved man 

forstår, at selskabskreditorerne uden forinden at forsøge kravet inddrevet hos selskabet, blot kan 

kræve fordringen indfriet af interessentskabsdeltagerne.  

Med kendelserne UfR 1998.183 ØLK og UfR 2009.256 ØLK fremføres det af Søren Friis,84 at mo-

dificeret subsidiær hæftelse må være udgangspunktet for retsstillingen for kreditor, med henvisning 

til den almindelige obligationsretlige loyalitetsgrundsætning. Dette er i modsætning til Noe Munck 

således krævet, at fælleskreditor først skal afgive påkrav om betaling af forfalden fordring til inte-

ressentskabet, og først når interessentskabet har haft rimelig tid til effektuere betalingen og ikke har 

betalt, kan fælleskreditor rette kravet mod interessentskabets deltagere.  

Gældende ret må derfor være, at fælleskreditorerne først skal rette påkrav til interessentskabet og 

kun undtagelsesvis, hvis det er åbenbart, at interessentskabet ikke kan betale og med risiko for, at 

kreditor ikke vil opnå fyldestgørelse af sin fordring, vil det være accepteret, at rette kravet direkte 

mod deltagerne. Derved udledes, at gældende ret i udgangspunkter er modificeret subsidiær/princi-

pal hæftelse. 

13.2.2 Kreditorernes mulighed for fyldestgørelse  

13.2.2.1 Særkreditorerne / Deltagerkreditorernes mulighed for fyldestgørelse  

Som beskrevet ovenfor udgør interessentskabet to kategorier af kreditorer, hvor deltagerkredito-

rerne eller særkreditorerne er synonym for samme type af kreditorer. Deltagerkreditorerne er, som 

ordet beskriver, ikke interessentskabets kreditorer, men den enkelte interessents kreditorer. Som be-

skrevet under afsnit: 13.1.1, er interessenten i kraft af sin selvstændige retssubjektivitet personlig-

hæftende med alt personen ejer. Dermed hæfter den enkelte interessent også med sin interessent-

skabsandel. Særkreditorerne kan dermed ikke søge sig fyldestgjort i interessentskabets aktiver, som 

vil bevirke, at interessenten må sælge sin interessentskabsandel for at fyldestgøre en særkreditors 

krav.85 Det kreditorerne kan søge sig fyldestgjort i er rettigheder og fordringer, som interessenterne 

selv vil kunne foretage udlæg i. 86 

 

 

 

                                                 
83 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 130 
84 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 471 
85 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 135 
86 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 136 
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13.2.2.2 Fælleskreditorerne / Selskabskreditorernes mulighed for fyldestgørelse 

I forhold til afsnit: 13.2.1.3, hvor gældende ret omkring hæftelsen i forhold til fælleskreditorerne, er 

udledt til at være modificeret principalt/subsidiær, skal fælleskreditorer i første omgang rette deres 

krav mod interessentskabet og dettes aktiver, og først bagefter kan kravet rettes mod interessentska-

bet.87 

Fælleskreditorerne har alene adgang til at foretage retsforfølgning mod de aktiver, som interessent-

skabet måtte have og som ovenfor beskrevet, kan særkreditorerne ikke søge sig fyldestgjort direkte i 

aktiverne, men kun indirekte gennem interessentskabsandelen.  

13.2.2.3 Begrænsning af hæftelsen for interessentskabet som helhed 

Som defineret i LEV § 2, stk. 1, er hæftelsen uden begrænsning og såfremt, at de reelle forhold 

skulle vise sig anderledes ved, at der aftales en begrænset hæftelse med samtlige kreditorer, er det 

de egentlige forhold der er afgørende for, om det kategoriseres som et interessentskab.  

Hovedreglen er, at specifikke hæftelsesbegrænsninger ikke kan fradrage interessentskaber sin status 

som personselskab og dermed status af skattetransparent selskab.  

SEL § 1, stk. 1, nr. 288 afgrænser interessentskaber ved formuleringen (…ingen af deltagerne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser). 

Undtagelsen er således, hvorvidt karakteren af den egentlige hæftelse reelt er aftalt såfremt, at der 

systematisk aftales en begrænset hæftelse med kreditorerne af samtlige kreditorer.  

13.2.3 Hæftelsen indbyrdes 

Som situationen ofte vil være er, at fælleskreditor har gjort forgæves forsøg for dækning af udlæg i 

interessentskabets midler, og derfor retter kravet mod interessenterne personligt. Dermed opstår der 

et refusionskrav fra interessenten mod interessentskabet. Dette regreskrav mod interessentskabet vil 

ofte være afstedkommet på den baggrund, at interessentskabet ikke har midler til at dække hverken 

en fælleskreditor eller en regressøgende interessent. Sådan et regreskrav er subsidiært, og det skal 

først konstateres, at interessentskabsformuen ikke kan dække kravet og først herefter kan interes-

senten kræve en proratarisk andel af de øvrige interessenter. Såfremt at en eller flere ikke vil kunne 

dække deres proratakrav, fordeles deres andele igen på de interessenter som kan betale, dog efter en 

fordelingsnøgle, hvor den regressøgendes andel selv udeholdes.89   

Efter GBL § 2, stk. 2 vil en regressøgende interessent kunne søge sig indfriet, da loven lyder (…kan 

han afkræve hver enkelt af medskyldnerne hans del). Denne ordlyd sammenholdt med resten af 

GBL § 2 bevirker, at når det er åbenbart eller de andre interessenter ikke har betalt efter 14 dage de 

er blevet bekendt med kravet, må den eller de andre udrede dem der ikke kan betale deres andele.  

                                                 
87 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 135 
88 LBK nr. 1082 af 14. november 2012 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. 
89 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 139 
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13.2.4 Hæftelsen for kommanditselskaber 

Hæftelsen for kommanditselskaber behandles for hvad angår komplementarene jf. LEV § 2, stk. 2 

på samme måde som for interessenter i interessentskaber. For yderligere gennemgang henvises til 

afsnit: 13.2.1. LEV § 2, stk. 2 lyder i forhold til kommanditisterne (…kommanditisterne, hæfter be-

grænset for virksomhedens forpligtelser), hvormed en deltager vil kunne begrænse sin hæftelse til 

sit indskud. For behandling af indskud se afsnit: 12.2.2. 

Der tilkommer ikke kreditorerne nogen mulighed for at kræve restindskud indbetalt til dækning af 

deres krav. Så deres mulighed for fyldestgørelse kræver en konkurserklæring, hvorved en kurator 

kræver restindskud indfriet. Anderledes forholder det sig for det centrale ledelsesorgan, der efter 

KSL § 33, stk. 2 kan kræve restindskud indbetalt på anfordring.  

13.2.5 Ægtefælles hæftelse  

For behandling af ægtefællers hæftelse henvises til afsnit: 13.1.2.  

13.3 Kapitalselskabers begrænsede hæftelse 

13.3.1 Grænser for mulig udvidelse af hæftelsen 

Kapitalselskabernes særkende og karakteristika er tidligere behandlet under afsnit: 10.3. Som be-

skrevet er ejerformen særlig kendetegnet selvstændig skatte- og retssubjektivitet og ved, at sel-

skabsdeltagerne ønsker en begrænset hæftelse jf. KSL § 1, stk. 2.  

At kapitalselskaber hæfter begrænset betyder, at det udelukkende er kapitalselskabets formue som 

er genstand for kreditors dækning til gæld og forpligtigelser, der er indgået i selskabets navn.90 

En kapitalejer hæfter kun med sit indskud af selskabskapital, som behandlet under afsnit 12.3. I 

visse tilfælde kan selskabsdeltageren være nødsaget til at afgive kautionserklæring for selskabets 

gæld eller påtage sig en pligt til yderligere indskud i selskabet. At kapitalejeren afgiver en sådan 

kautionserklæring bevirker ikke, at kapitalselskabet ændrer juridisk karakter til interessentskab eller 

anden form. Kun i det tilfælde, at kapitalejerne påtager sig en pligt til at hæfte personligt, solidarisk 

for alle af kapitalselskabets forpligtigelser, ændres den juridiske ejerform fra at være et juridisk rets-

subjekt og kapitalselskabet opløses. I forbindelse med en forpligtigelse til at foretage yderligere ind-

skud, kan for dette kun ske efter KSL § 7, stk. 1 ved, at samtlige af kapitalejerne er enige og vedta-

ger dette ved en vedtægtsændring.  

13.3.2 Beskyttelsespræceptive regler for kapitalselskabets kreditorer 

Men henvisning til afsnit: 12.3’s behandling af selskabskapital og baggrund for beskyttelse af kredi-

torer, skal i nærværende afsnit tilføjes, hvilke andre momenter kreditor skal være opmærksom på. 

                                                 
90 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 1 - Indledning til selskabsret, 3. udgave, 1. oplag, 2010, Karnov Group s. 127 
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Det skal erindres, at en kreditor der kontraherer med et kapitalselskab påtager sig en yderligere ri-

siko i form af inddrivelses mulighed, i den situation at kapitalselskabet går konkurs. Derved vil kre-

ditor som udgangspunkt have udtømt sin muglighed for fyldestgørelse af sit krav.  

13.4 Partnerselskaber  

Partnerselskaber behandles efter reglerne, som kommanditselskaber hvorfor der henvises til afsnit: 

13.2.4.  

13.5 Delkonklusion – Hæftelsen ved erhvervelse af landbrugsejendom 

Valget mellem ejerformer kan i relation til en deltagende ægtefælle, tillægges en fordel for kapital-

selskaberne. Dette begrundes med, at ægtefællen under ingen omstændigheder kan komme uforva-

rende til at statuere et interessentskab ved en konkludent adfærd, og derved igennem at komme til at 

hæfte for den gæld der knytter sig til landbrugsvirksomheden. Dette fordi, at det kun er gyldigt ind-

gåede aftaler i selskabets navn der er gældende. Såfremt ægtefællen uforvarende får indgået aftale i 

eget navn, påhviler forpligtigelsen naturligvis vedkommende. Denne hæftelse kan være væsentlig 

for ægtefællerne såfremt, at den ene ikke har kautioneret, på anden vis har underskrevet eller for-

pligtet sig over for landbrugsvirksomhedens kreditorer. Hvis en leverandør indgår en aftale med den 

ægtefælle, som ikke er den egentlige hæftende ejer, men er en væsentlig aktivt deltagende interes-

sent og optræder som virksomhedens ejer, og leder og godtroende tredjemand, som har indgået afta-

len med ægtefælleinteressenten og ikke får sit krav indfriet, vil kunne rette kravet mod vedkom-

mende som aftalen er indgået med, nemlig interessentskabet eller ægtefællen personligt hvis denne 

har udtrykt at handle på egne vegne. Hvor fordelen giver sig til udtryk, er i forhold til om lovgivnin-

gen er klar nok og beskytter ægtefællerne i forhold til RVL, og da litteraturen beskriver gældende 

ret som ikke fuldstændig klar, må dette give kapitalselskaberne en fordel.   

I forhold til kapitalselskaberne er det en klar fordel at kunne begrænse sin hæftelse og såfremt, at 

selskabet ikke kan honorere sine krav, står personen eller personerne ikke tilbage med en gæld ef-

terfølgende, udover hvad der er indskudt i selskabet. Det der blot skal erindres er, hvorvidt denne 

begrænsede hæftelse kan være fornuftig. Hvis der kontinuerligt år efter år skal skydes værdier ind i 

selskabet for at dække underskud, kan en sådan løsning vise sig dyr på lang sigt. Alt andet lige be-

siddes der en begrænset hæftelse, idet at det er kapitalejerne der afgør, hvor længe de vil fortsætte 

med at dække selskabet via indskud. Modsat kan dette tale for at etablere sig i ejerform, hvor VSO 

kan anvendes da denne giver mulighed for underskud. 

Et andet element er hvorvidt det overhovedet er muligt at finde realkreditinstitut og bank, som vil 

lade et selskab erhverve en landbrugsejendom uden personlig kaution eller betryggende sikkerhed 

gennem et andet kapitalselskabsformue. I forhold til anvendelse af kapitalselskaber for at begrænse 
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sin hæftelse i forhold til erhvervelse af en landbrugsejendom, synes argumenterne at få den sikker-

hedsstillelse som der kræves.  

Afgørende er det at få klarlagt formålet med hæftelsesbegrænsningen. Dersom det er landmanden 

selv, og vedkommende er villig til at kautionere personligt for selskabet, der hæfter personligt ved 

enkeltmandsvirksomheden, interessentskabet, komplementaren i kommanditselskabet eller partner-

selskabet, findes valg af ejerform med begrænset hæftelse ringe betydning. En begrænset hæftelse 

finder sit anvendelsesområde, hvor formålet er, at investor stiller risikovillig kapital til rådighed 

mod en begrænset hæftelse. Dermed er begrænset hæftelse et alternativ ved valg af alternativ finan-

siering fra andre end banker og realkreditinstitutter. Dette er isoleret set uden hensynstagen til for-

dele ved generationsskifte problemstillinger, hvor aktiemajoriteten løbende kan overdrages eller an-

dre skattemæssige hensyn. 

Investor stilles ens i forhold til tab af sit indskud af midler, hvad enten hæftelsen er til et kapitalsel-

skab, kommanditselskab eller partnerselskab. I forhold til kommanditselskabet eller partnerselska-

bet gælder det som behandlet for kommanditister, at der i udgangspunktet ikke hæftes overfor sel-

skabskreditorerne, men alene med deres indskud, hvilket må anses at være en fordel for investor 

med risikovillig kapital. Her skal nævnes, at der skattemæssigt er forskel i tab af sit indskud og 

hvorvidt der er fradrag for dette indskud. 
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14 Hvilke rettigheder og pligter har ejer og ledelse og hvem kan tegne 

ejerformen? 
Landmanden har som behandlet under afsnit: 9, historisk været domineret af selvejet og dermed 

haft eneret til beføjelsen til at træffe beslutninger juridisk set. Der er selvfølgelig ægtefælle, familie, 

bank og realkreditinstitut som skal inddrages ved beslutninger, men ingen bestyrelse som har skulle 

godkende væsentlige forhold. Dertil skal landbrug have en landmand i kapitalselskaberne til at be-

sidde den bestemmende indflydelse efter LBL § 20. Derfor er punktet omkring hvilke rettigheder og 

pligter som ejerformen giver landmanden, relevant at få klarlagt inden valg af ejerform. Derfor gen-

nemgås hvad gældende er ret for de enkelte ejerformer og på den baggrund at lokalisere indikatorer, 

som kan være væsentlige ved valg af ejerform. 

14.1 Enkeltmandsvirksomhedsejers rettigheder og pligter 

Ledelsen af enkeltmandsvirksomheden er selvsagt ejeren selv der varetager denne opgave. Det vil 

sige, at enkeltmandsvirksomhedens indehaver er eneberettiget til at træffe alle beslutninger vedrø-

rende virksomheden. Dog er der, som tidligere beskrevet aftalefrihed i dansk ret, hvorfor der ikke er 

en egentlig grænse for, hvor stor en enkeltmandsvirksomhed må være eller krav om, at over et vist 

antal ansatte skal en given ejerform anvendes. Dette bevirker, at der kan være store enkeltmands-

virksomheder med ansatte og flere afdelinger, hvor ejeren ansætter chefer til varetagelse af de på-

gældende afdelinger. I den relation, at enkeltmandsvirksomheden antager personale til at varetage 

ejerens interesser, tildeles personerne mulighed for at tegne enkeltmandsvirksomheden udadtil, 

hvorfor tegning og fuldmagtsforhold gennemgås. 

14.1.1 Tegning og fuldmagt i en enkeltmandsvirksomhed 

14.1.1.1 Tegning efter aftaleloven for enkeltmandsvirksomheder 

For behandling af tegning af enkeltmandsvirksomheden efter AFTL, henvises til nedenfor behand-

lende afsnit: 14.2.1.1, hvor aftalelovens regler er beskrevet i forhold til hvad der er gældende. I for-

hold til tegning af enkeltmandsvirksomheder finder reglerne tilsvarende anvendelse. 

14.1.1.2 Tegning som prokurist for enkeltmandsvirksomheder 

Over for omverden er indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed, den person som tegner virksom-

heden. Derudover kan en ansat i enkeltmandsvirksomheder være tillagt »prokura« med henvisning 

til LEV § 7, stk.1, (…prokura kan kun meddeles af den eller de fuldt ansvarlige deltagere eller af 

det ledelsesorgan, der efter virksomhedens vedtægter er beføjet hertil. Prokuristen er bemyndiget til 

at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Pro-

kuristen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte virksomhedens faste 

ejendomme.) 
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I forhold til en godtroende tredjemand bestemmes det efter LEV § 7, stk. 3, at virkningen af en pro-

kura ikke begrænses og dermed ikke fritager ejeren af enkeltmandsvirksomheden for hæftelsen. 91 

14.2 Personselskabernes rettigheder og pligter for deltagerne 

Personselskaberne, som her omfatter interessentskaber og kommanditselskaber, er som tidligere be-

skrevet ulovreguleret, hvorfor udgangspunktet er de deklaratoriske regler som gælder.  

Som ejer af en andel for, hvad angår fuldt ansvarlige deltagere, består en arbejdsforpligtigelse og i 

forhold til ledelsen af personselskaber for fuldt ansvarlige deltagere, en ret og pligt til at deltage i 

ledelsen. Denne ret og pligt gør som ejer, at disse deltagere har fuld indsigt i samtlige forhold for 

selskabet. I forhold til ledelsesorganer kan der vælges at anvende en interessentskabskontrakt til at 

fastlægge et organ, som betegnes ”interessentmødet”. En anden mulighed med udgangspunkt i de 

deklaratoriske regler er, at hver deltager tillægges en vetoret til at acceptere eller afvise en beslut-

ning. Derved skal samtlige deltagere beslutte enstemmigt. Da denne enstemmighed kun skal ved-

røre beslutninger af væsentlig karakter og for ikke at virke hæmmende, er de enkelte deltagere til-

lagt en individualbeføjelse. Denne beføjelse gør, at en deltager kan agere i situationer, hvor tab kan 

undviges. En sidste beføjelse, som en selvstændig deltager kan foretage er en retspligtig disposition. 

Herunder kan nævnes indberetning og betaling af moms. Denne individuelle dispositionsret til at 

agere selvstændigt under visse omstændigheder bevirker, at vedkommende som foretager en sådan 

disposition, ikke vil lide skade i forhold til erstatning. Der vil dog være et efterspil i forhold til de 

øvrige deltagere som kan tage skade, da en anden person måske ville have ageret anderledes.  

14.2.1 Tegning og fuldmagt i personselskaber 

I forhold til behandling af tegning og fuldmagtsforhold for personselskaber henvises til, hvorledes 

personselskaber kategoriseres og behandles. Kommanditselskaber har traditionelt været behandlet 

som en underkategori af interessentskaber92 med visse særlige regler som bevirker, at kommandit-

selskaber og interessentskaber skal behandles forskelligt. 

14.2.1.1 Tegning efter aftaleloven for personselskaber 

Interessenter, som indgår handler på vegne af selskabet, forpligter dermed selskabet gennem deres 

tegningsret. Dette begrundes i, at de som ejere kan forpligte overfor godtroende tredjemand. 

I forhold til interessentskaber gælder det for kommanditselskabet, at komplementaren behandles 

som en interessent, hvorimod en kommanditist ikke har en tegningsret i udgangspunktet.  

I forhold til behandlingen af tegning af personselskaber gælder dansk rets almindelige regler, hvor-

med personselskabers ansatte vil kunne gives en stillingsfuldmagt efter AFTL § 10. Efter denne be-

stemmelse vil legitimerede fuldmægtigsaftaler være bindende over for tredjemand, og dermed 

                                                 
91 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 429 
92 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 164 
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kunne forpligte personselskabet. Forpligtigelsens grænser afhænger af fuldmagtens aftale om græn-

ser for, hvad den fuldmægtige er bemyndiget til. AFTL’s øvrige muligheder for fuldmagter findes i 

AFTL §§ 13, 14, 16 og 18, men stillingsfuldmagten som beskrevet ovenfor, er hvad der normalt vil 

være nødvendigt af fuldmagtsaftaler, hvorfor øvrige fuldmagtsforhold ikke gennemgås.93  

14.2.1.2 Tegning som prokurist for personselskaber 

Et personselskab behandles som udgangspunkt ens i forhold til enkeltmandsvirksomheder, hvorfor 

der henvises til afsnit: 14.1.1.2 ovenfor for behandling af prokura. Dog er der nogle forskelle, som 

skal iagttages for prokura. Ordlyden af LEV § 7, stk. 1 bestemmer, at (…Prokura kan kun meddeles 

af den eller de fuldt ansvarlige deltagere eller af det ledelsesorgan, der efter virksomhedens vedtæg-

ter er beføjet hertil.) Derved bestemmes det, at kommanditister ikke har den fornødne hjemmel til at 

meddele prokura, da de grundet deres begrænsede hæftelse ikke er fuldt ansvarlige deltagere. Pro-

kura skal meddeles ved tiltrædelse af samtlige ansvarlige deltagere. Kun såfremt kommanditisten 

indgår i ledelsesorganet, vil kommanditisten kunne meddeles prokura eller efter AFTL tildeles en 

fuldmagt til at tegne personselskabet.94 

14.2.2 Komplementarens forvaltningsmæssige rettigheder 

Grundet komplementarens personlige hæftelse besidder komplementaren en dominerende stilling i 

kommanditselskabet. Efter LEV § 2, stk. 2, 2. pkt. skal komplementaren have (… forvaltningsmæs-

sige og økonomiske beføjelser).  

De forvaltningsmæssige beføjelser må ikke være baseret på proforma, men skal være reelle og være 

vedtægtsbestemte eller gennem aftale. Hvad der forstås ved, at komplementaren skal have forvalt-

ningsmæssige beføjelser, være sig blandt andet retten til at varetage selskabets administration, at 

være deltager i den daglige ledelse, have vetoret overfor vedtægtsændringer og større beslutninger 

samt ret til at være repræsenteret i en evt. bestyrelse.  

Med de forvaltningsmæssige rettigheder kommer et krav til komplementaren om at yde en indsats i 

forhold til at lede selskabet. Denne indsats skal være forsvarlig og give den fornødne indsats for, at 

det vil det accepteres, at en kommanditists indskud forvaltes fornuftigt. 95 

14.2.3 Komplementarens økonomiske rettigheder 

Økonomiske beføjelser er bestemmelsens andet krav og indebærer, at komplementaren skal have en 

ret til at kræve forrentning af den indskudte kapital, adgang til en rimelig andel af overskuddet og 

ret til likvidationsprovenu. Alle disse beføjelser skal modsvare den videregående hæftelse, som der 

påtages i forhold til kommanditisten.96 

                                                 
93 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 54 
94 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 429 
95 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 172 
96 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 172 
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14.2.4 Kommanditisters rettigheder 

Det deklaratoriske udgangspunkt er, at kommanditisten ikke har pligt til at arbejde for selskabet 

men kan aftale, at kommanditisten skal indgå i ledelsen.  

Da en kommanditist ikke har nogen kontrolforpligtigelse med selskabet, er der heller ikke adgang 

til, som for en fuldt ansvarlig deltager, at se regnskabet efter for godt bekommende. Dog vil kom-

manditisten, som minimum skulle have adgang til den årlige udarbejde årsrapport.  

14.3 Kapitalselskabers kapitalejeres rettigheder og pligter  

Som kapitalejer i et kapitalselskab tilkommer en række rettigheder og pligter. 

14.3.1 Tegning og fuldmagt i kapitalselskaber 

14.3.1.1 Tegning og repræsentation i kapitalselskaber 

Hvem der har mulighed for repræsentere kapitalselskabet udadtil er efter KSL § 135, stk. 1 (…med-

lemmer af bestyrelsen og af direktionen), hvorved disse kan forpligte selskabet ved at agere på sel-

skabets vegne. Efter § 135, stk. 2 er det dog ikke medlemmer af et evt. tilsynsråd, men kun medlem-

mer af bestyrelsen eller en direktør. Denne legitimering af de tegningsberettigede gør, at de rets-

handler de indgår, forpligter kapitalselskabet. For at en direktør findes at have den fornødne hjem-

mel til at tegne selskabet, skal personen være anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Dette er også gældende 

for bestyrelsesmedlemmer efter KSL § 10, og tegningsretten har først retsvirkning efter offentliggø-

relse som er tredjemand kommet til kundskab jf. KSL § 14, stk. 2. 97 

Såfremt der handles uden for kapitalselskabets vedtægtsbestemte formål, og tredjemand forventes at 

være dette bekendt, forpligtes selskabet ikke af denne retshandel. Ej heller hvis en tegningsberetti-

get har handlet i strid med de beføjelser, som vedkommende har fået, forpligtes selskabet af denne 

retshandel.98 

14.3.1.2 Fuldmagt i kapitalselskaber 

Udover den tegningsret som tilkommer medlemmer af den centrale ledelsesorgan, direktører og be-

styrelsesmedlemmer findes aftalelovens regler. AFTL finder anvendelse som supplement til teg-

ningsretten. For behandling af prokura henvises til KSL § 135, stk. 5 som bestemmer, at det kun er 

det centrale ledelsesorgan der kan meddele prokura. I relation til fuldmagtsforhold henvises til af-

snit: 14.2.1.1 for personselskaber.99 

                                                 
97 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 458 
98 Jf. Camilla H. Jensen m.fl.: Dansk privatret, 17. udgave, 1. oplag, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 680 
99 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 468 
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14.3.2 Forvaltningsmæssige rettigheder som kapitalejer 

Som ejer af en kapitalandel kommer en række rettigheder, som kan udøves af denne person, hvad 

enten personen er fysisk eller juridisk. Men hvad er det, som ejes af kapitalejeren? Det er en ideel 

andel af selskabets egenkapital som ejes, hvorved skal forstås en specifik andel af enkelte aktiver, 

forpligtigelser og gæld. Af forvaltningsmæssige rettigheder som kapitalejeren kan udøve, bestem-

mes det blandt andet efter KSL § 46, stk. 1, at generalforsamlingen har retten til at træffe beslutnin-

ger. En anden forvaltningsmæssig rettighed som kan udøves af kapitalejeren, er retten til indkal-

delse af en ekstraordinær generalforsamling efter KSL § 89, når det findes hensigtsmæssigt.  

For kapitalejere med under 5 pct. ejerandel, er der dog en begrænsning i, at disse ikke har den for-

nødne hjemmel efter KSL § 98, stk. 3 til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med min-

dre andet er bestemt i vedtægterne. Den sidste forvaltningsmæssige rettighed som skal nævnes her, 

er KSL § 109, som er retten til at anfægte beslutninger, som enten er ulovlige eller ikke ligger inde 

for selskabets vedtægter. I forhold til vedtægterne kan dette være en vurderingssag, hvorfor kapital-

ejeren kan anlægge sag.100 

14.3.3 Økonomiske rettigheder som kapitalejer 

Ved ejerskab af en kapitalandel må almindeligvis forventes, at kapitalejeren ønsker forrentning af 

sin investering. Derfor har en kapitalejer en ret til at modtage udbytte efter KSL § 180 stk. 1.  

I forhold til ved en kapitalforhøjelse tilkommer det kapitalejeren, at en fortegningsret efter KSL § 

162 derigennem udeholder andre for at få indflydelse til en vis grad, da fortegningsretten er for-

holdsmæssig i forhold til ejerandel.101 

14.3.4 Ansvar for ledelsesmedlemmer i kapitalselskaber 

14.3.4.1 Kapitalejernes ansvarspligt 

Dispositioner som bevirker en tredjemand lider et tab og en kapitalejer aktivt har medvirket til dette 

ved at agere uagtsomt eller forsætligt efter KSL § 361, da ifaldes kapitalejeren et ansvar efter culpa-

reglen, og har efterfølgende en pligt til at erstatte, hvad enten skaden er pådraget tredjemand, sel-

skabet eller kapitalejeren efter KSL § 362.102 Derved skabes forudsætningen og grundlaget for, at 

kapitalejeren selvstændigt agere ansvarligt. 

14.3.4.2 Ledelsens pligter 

Selskabets ledelse, som er defineret efter KSL § 5 nr. 20 ved at være et medlem af direktion, besty-

relse eller tilsynsråd, er underlagt en række krav. Der er en pligt til at sikre, at lovgivning og de afta-

ler der indgås med selskabets medkontrahenter, overholdes af samtlige medlemmer af ledelsen.103  

                                                 
100 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 156 
101 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 156 
102 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 551 
103 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 555 
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Dertil er det ledelsens pligt at følge den økonomiske situation i selskabet og sikre, at der er et for-

svarligt kapitalberedskab som bestemmes efter KSL §§ 115, 116 og 119.  

14.3.4.3 Bestyrelsens pligter 

Tidligere i afhandlingen omtaltes hensynet til kreditorerne, hvilket bestyrelsens ansvarspligt synes 

at afspejle. Bestyrelsens, og hvis der er et tilsynsråds, centrale opgave er, at føre et tilsyn med sel-

skabets direktion. Men henvisning til UfR 1979.777V ifaldtes bestyrelsesmedlemmer ansvar grun-

det deres manglende tilsynsførelse af selskabets direktion.104 Det er efter KSL § 115, stk. 1. nr. 2 

bestyrelsens selvstændige pligt, at (…der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og 

interne kontroller). Såfremt denne pligt tilsidesættes vil der for bestyrelsen kunne ifaldes erstat-

ningsansvar. 

14.3.4.4 Pligt til at vurdere selskabers kapitalberedskab  

Foruden den ovenfor omtalte pligt til at føre tilsyn med selskabets direktion, bestemmes det efter 

KSL § 119, at bestyrelsen har pligt til at indkalde til generalforsamling, såfremt ledelsen tilsidesæt-

ter sine pligter ved at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved konstatering af selskabets 

tegnede kapital er halveret.105 

At ledelsens pligt til at følge udviklingen i selskabets økonomi, understreges efter bestemmelserne i 

KSL § 115, stk. 5 og § 116, stk. 5. Efter denne bestemmelse er det bestyrelsens opgave at sikre der 

altid er et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at dække de fremtidige forpligtigelser.106 

14.3.4.5 Kapitalejernes erstatningsansvar  

Som almindelig investor bliver man ikke erstatningsansvarlig, med mindre man efter KSL § 362 

stk. 1 og 2 ved groft forsætligt adfærd eller på anden måde tilfører kapitalselskabet skade. Derfor 

har man som investor og kapitalejer heller ikke pligt til at føre tilsyn med selskabet, og kan ansvar-

liggøre herfor hvis man ikke føre tilsyn.107 Det skal dog understreges, at såfremt kapitalejeren ind-

går i direktionen eller bestyrelsen har kapitalejeren en pligt til tilsyn. Det vil sige, at når kapitaleje-

ren har en kontrollerende indflydelse som udøves, kan der ifaldes ansvar ved simpelt uagtsomt ad-

færd.  

                                                 
104 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 556 
105 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 557 
106 Jf. Camilla H. Jensen m.fl.: Dansk privatret, 17. udgave, 1. oplag, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 679 
107 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 564 
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14.4 Partnerselskaber  

14.4.1 Tegning og fuldmagt i partnerselskaber 

14.4.1.1 Tegningsretten for partnerselskaber 

Udgangspunktet for tegningsretten i et partnerselskab er, at ejerformen skal behandles efter reglerne 

i KSL §§ 135 – 137. Det er ligeledes udgangspunktet, at komplementaren skal være tillagt forvalt-

ningsmæssige og økonomiske kompetencer efter LEV § 2, stk. 2, 2. pkt. I henhold til de bestemmel-

ser for de hver især, som er gældende regelsæt og med henvisning til KSL § 358 som bestemmer, at 

KSL finder anvendelse i behandlingen af partnerselskaber (…med de fornødne tilpasninger). Der-

ved udledes det, at en komplementar i et partnerselskab må kunne legitimeres til at tegne selskabet 

grundet den fuldt ansvarlige hæftelse. Såfremt komplementaren har uddelegeret ansvaret af den 

daglige ledelse og en tredjemand indgår en aftale med en denne komplementar, må tredjemand for-

venteligt kunne støtte ret på, at denne komplementar er legitimeret til at foretage den pågældende 

retshandel.  

Derved må gældende ret være at fuldt ansvarlige deltagere i partnerselskaber, kan tegne selska-

bet.108 

14.4.2 Fuldmagt i partnerselskaber 

For behandling af fuldmagtsforhold og deres regler henvises til afsnit: 14.1.1.2.  

14.4.3 Forvaltningsmæssige beføjelser 

Afsnit: 14.2.2 behandler under personselskaberne komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser, 

hvilket finder tilsvarende anvendelse for partnerselskaber.109 

14.4.4 Økonomiske beføjelser 

Grundet den sammenfaldende behandling af partnerselskabets økonomiske rettigheder, henvises til 

afsnit: 14.2.3 for uddybning hvad der gælder ved økonomiske beføjelser.  

  

                                                 
108 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 370 
109 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s. 362 
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14.5 Delkonklusion – Rettigheder og pligter for ejere og ledelse og hvem kan tegne 

Ud fra det synspunkt, at landbruget har været domineret af selveje, er enkeltmandsvirksomheden en 

god indikator ved valg af ejerform med fuld ret til at beslutte og tegne virksomheden, da landman-

den derved har bestemmende indflydelse. Landbrugsvirksomheder i dag kan være relativt store 

virksomheder i deres segment, hvormed menes SME segmentet. Deres størrelse gør, at ejeren ikke 

kan træffe alle beslutninger, hvorfor dette må uddelegeres til de ansatte. Som ejer af en enkelt-

mandsvirksomhed har man ikke andre i virksomheden at blive enige med, og kan derfor hurtigt 

agere og træffe beslutninger. Uformelt og udenfor den juridiske ramme kræver beslutninger, at kre-

ditorerne indvilliger i de trufne beslutninger. F.eks. en bank der skal godkende budgetter for en gi-

ver investering eller næste års driftsbudget. Personselskaberne behandles på lige fod med enkelt-

mandsvirksomheden, blot med 2 væsentlig forhold. At andre end ejeren kan tegne selskabet ved 

indgåelse af aftaler og kun såfremt, at tredje mand er i ond tro, har denne handel ikke retsvirkning. 

Interessenten som indgår denne handel er medhæftende, hvorfor situationen i udgangspunktet er 

bedre end hvis ejeren af enkeltmandsvirksomheden havde en ansat med fuldmagt, eller prokurist til 

at forpligtige selskabet og den ansatte ikke hæfter for deres aftaleindgåelse, medmindre det ligger 

uden for deres bemyndigelse. Det andet væsentlige forhold er i relation til kommanditselskabet, 

hvor en kommanditist som hovedregel ikke har ret til at tegne kommanditselskabet. I relation til ka-

pitalselskaberne kan bestyrelsen og direktionen tegne selskabet Dette skal ses i sammenhæng med 

behandlingen i afsnit: 9, af bestemmelsen omkring bestemmende indflydelse efter BKG af 26. marts 

2010110 § 13, stk. 2, hvor 2 af kravene lyder: (…Når vedkommende har råderet over mere end halv-

delen af stemmerettighederne i selskabet i kraft af en aftale med andre investorer og beføjelse til at 

styre de finansielle og driftsmæssige forhold i selskabet i henhold til vedtægterne eller en aftale.) 

Dette forhold bevirker ikke, at bestyrelse og andre af direktionen kan tegne et landbrugskapitalsel-

skab i forhold til godtroende tredjemand. I øvrigt finder reglerne fra AFTL om fuldmagter anven-

delse her som regulerer ansattes mulighed for at forpligte selskabet, hvorfor reglerne mellem ejer-

formen i forhold til ansatte ikke bevirker nogen væsentlige forskelle. 

Enhver fuldt ansvarlig deltager besidder en vetoret, som fra et investorsynspunkt må være en væ-

sentlig fordel. Såfremt deltageren ikke billiger en given beslutning, kan der nedlægges veto.  

Enkeltmandsvirksomheden har i modsætning til de øvrige ejerformer den fordel, at det kun er ejeren 

der kan forvalte virksomheden. For at starte ved et af landbrugslovens formål, at bevare selvejet og 

den dertilhørende selvstændighed, fokuseres der på de rettigheder og pligter som kapitalselskabs-

ejerne besidder. Generalforsamlingen er den øverste myndighed og kan træffe beslutninger samt 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det findes nødvendigt.  

                                                 
110 BKG nr. 306 af 26. marts 2010 om reglerne i lov om landbrugsejendomme 
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For personselskaberne har fuldt ansvarlige deltagere ret og pligt til at deltage i den daglige ledelse, 

og beslutninger af væsentlig karakter træffes enstemmigt.  

Hvad der så er at foretrække ved valg af ejerform, må bero på flere ting i forhold til identifikation af 

forhold under de forvaltningsmæssige rettigheder. Der er afgrænset i forhold til anpartsreglerne med 

over et deltagerantal på 10. Når flere skal træffe beslutninger sammen stiger sandsynligheden for 

uenighed. I den relation, at det ønskes at begrænse antallet med forvaltningsberettigede gennem 

valg af ejerform, er enkeltmandsvirksomheden at foretrække under den præmis. Dernæst findes valg 

af personselskaberne inklusiv partnerselskabet at fortrække, under præmissen at reducere antallet af 

forvaltningsberettige, da kommanditisternes rettigheder er begrænsede. Sidst nævnt er kapitalsel-

skaberne, hvor kapitalejerne har mulighed for at indkalde til generalforsamling, dog med hensynta-

gen til, at 5 pct.’s aktionærernes forvaltningsbeføjelser som udgangspunkt er reducerede. 

Såfremt der er tale om et kapitalselskab med mange deltagere, vil der være en bestyrelse som er 

valgt af generalforsamlingen, hvorved antallet af beslutningstagere nedbringes med bemyndigelse 

fra generalforsamlingen.  

Det tilkommer en kapitalejers ret til at modtage udbytte efter KSL, men såfremt det ikke vedtages af 

generalforsamlingen, tilkommer der ikke kapitalejeren udbytte udlodning.  
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15 Hvilke muligheder har ejerne for udtræk af udbytte? 
Udtræk af midler fra virksomheden er i praksis en væsentlig udfordring set fra revisors / rådgivers 

synspunkt. Årsagen hertil findes særligt i forhold til landbrug og selvejet, da langt den overvejede 

del af landbrug anvender virksomhedsordningen. Derved er der fuld dispositionsret over ejerens 

midler der indestår på indlåns konti eller kassekreditter. Ofte er ejeren ikke fuldt ud bekendt med 

sin VSO og kender derfor ikke effekten af udtræk af midler. Såfremt der ikke er opsparende over-

skud der indestår, eller virksomheden kontinuerligt genererer underskud, som modregnes hos ægte-

fællen, er der sjældent anledning til at drøfte disse effekter med ejeren. Modsat den velkonsolide-

rede landmand med opsparede overskud der f.eks. ændrer stuehusstatus, investerer i aktier eller an-

dre handlinger der bevirker, at der trækkes penge ud af VSO. 

Med udgangspunkt i den oftest forekommende problematiske situation, som vedrører en landmands 

overskudsgivende virksomhed hvor der opspares overskud, enten i VSO eller kapitalselskabet, og 

landmanden foretager dispositioner som bevirker, at der trækkes midler ud i privatsfæren, giver der 

i nærværende afsnit overblik over gældende ret for udtræk af udbytte.  

15.1 Enkeltmandsvirksomhed 

Som enkeltmandsvirksomhed defineres indehaveren og virksomheden, som selvstændigt rets- og 

skattesubjekt. For definition og uddybning af skattesubjektiviteten henvises til afsnit: 16.1.1. 

Civilretsligt kan ejeren bruge sine midler, som vedkommende ønsker og udtræk af udbytte må der-

for defineres for enkeltmandsvirksomheden i sammenhæng med opgørelsesprincipperne for skatte-

pligten. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom og drift af en landbrugsbedrift med svingende ind-

komster, må mulighederne for opgørelse af erhvervsindkomsten granskes med henblik på en fornuf-

tig løbende beskatning. Enkeltmandsvirksomheden har tre muligheder for den skattepligtige opgø-

relse. Opgørelse efter personskattelovens regler PSL § 3, eller virksomhedsskattelovens regler om 

beskatning efter virksomhedsordningen VSL § 1, stk. 1 eller kapitalafkastordningen VSL § 22a, stk. 

1.111 Virksomhedsordningens primære formål er at sikre fuld fradragsværdi af finansielle udgifter 

og baggrunden for virksomhedsordningen findes i skattereformen af 1987. Ved denne reform ind-

førtes der en opdeling af den skattepligtige indkomst, personlig indkomst og kapitalindkomst, hvor 

der hidtidig havde været fuldt fradrag i den personlige indkomst.112 113 Derved ville man gøre det 

ugunstigt for enkeltmandsvirksomheden at drive virksomhed i personlig regi, hvorfor man indførte 

VSL med VSO. Derved kunne finansielle udgifter fradrages i samme omfang, som i et kapitalsel-

skab. KAO er en light udgave af VSO og uddybes ikke nærmere her. 

                                                 
111 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 186 
112 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 541 
113 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 215 
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For landbrug med store finansieringsudgifter og som enkeltmandsvirksomhed, er udgangspunktet at 

VSO er at foretrække grundet fuldt fradrag for finansieringsudgifter, i modsætning til opgørelse ef-

ter PSL. Spørgsmålet er således om ejeren frit kan trække midler eller en form for udbytte ud, og 

hvilke konsekvenser dette har. 

Efter mindstekravsbekendtgørelsen (MKBK), BEK nr. 594 af 12. juni 2006, bestemmes det efter 

MKBK § 19, stk. 1, at bogføringen skal være tillagt således, at privatøkonomi og virksomhedens 

økonomi holdes adskilt. Efter § 19, stk. 2, nr. 1 skal indskud og hævninger registreres særskilt og 

bevægelser skal i øvrigt efter nr. 2 på en mellemregningskonto mellem virksomhed og privat114. For 

uden de i MKBK nævnte krav, findes der efter VSL § 2, stk. 4 en tilsvarende bestemmelse. Ved en 

overførsel fra virksomhed til privat sker der en hævning og indgår i en hæve rækkefølge efter VSL 

§ 5, stk. 1 og 2. For en prioriteret rækkefølge henvises til VSL § 5. Alternativt kan der føres en mel-

lemregningskonto efter VSL § 4 a, stk. 3.115 Denne mellemregningskonto må og kan ikke blive ne-

gativ. 

Alt efter om der er lavet hensættelser fra foregående år og hævninger fra indskudskontoen, vil disse 

kunne ske skattefrit. I andre tilfælde vil en hævning udløse en skattepligt.  

I relation til muligheden for enkeltmandsvirksomheden til at hæve udbytte, er der intet til hinder 

herfor og indehaveren kan hæve så meget, som vedkommende finder nødvendigt. Dog straffes inde-

haveren skattemæssigt, da der som værnsregel efter VSL § 11 skal beregnes en rentekorrektion116 

plus, at der skal betales en endelig skat af de udtrukne midler, med fradrag for den foreløbige be-

talte skat ved opsparing i VSO. 

15.2 Personselskaber 

15.2.1 Interessenternes ret til at hæve på kapitalkontoen  

Skattemæssigt behandles udtræk af midler som enkeltmandsvirksomheden, som beskrevet ovenfor. 

En personselskabsdeltagers mellemværende styres regnskabsmæssigt gennem brug af en kapital-

konto. At kapitalkontoen er positiv betyder ikke dermed, at personselskabsdeltageren frit kan dispo-

nere over disse midler uagtet, at dette er deltagerens egen formue.117 Årsagen til, at dispositionsret-

ten over en eventuel formue ikke videre kan hæves af deltageren er, at en sådan formue kan være 

illikvid grundet aktivernes værdi. Særligt ved landbrug, hvor jordværdien historisk har været med-

virkende til en stigende egenkapital, vil dette ikke bibringe personselskabet nogen likviditet og en 

deltager har dermed ikke noget reelt at hæve, andet end at stifte en gæld.  

                                                 
114 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 218 
115 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 234 
116 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 225 
117 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 589 
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Det forhold, at en landbrugsejendom stiger i værdi gør ikke, at deltageren egenhændig vil kunne re-

alisere denne formuestigning, idet det er personselskabet som civilretsligt er ejer af aktivet, hvorfor 

deltagerne heller ikke har adgang til at hæve af disse midler, da de indgår i en fælles formuemasse.  

Hvad kan deltagerne så hæve? Udgangspunktet er, at berettigelsen til at hæve på kapitalkontoen er 

hvorvidt de er forfalden til betaling, da en deltagers ejendomsret er overgået til deltagere på dette 

tidspunkt. Tidspunktet for overgangen til ejendomsretten er gyldig fra der er truffet beslutning 

herom på interessentmødet, da dette er tidspunktet, som beløbet forefalder til betaling. Således er 

udlodning af udbyttet disponibelt til hævning af deltagerne fra dette tidspunkt og, at det regnskabs-

mæssigt ikke er blevet bogført på kapitalkontoen, har ingen betydning.118  

15.2.2 Interessenternes hævning 

At drive interessentskab er som udgangspunkt med fortjeneste for øje. Med dette menes, at såfremt 

selskabet anvendes til at lave indirekte fortjeneste for deltagerne, er der ikke noget til hinder herfor. 

Som sagt er udgangspunktet at generere en fortjeneste, som giver deltagerne mulighed for at trække 

udbytte ud til dem selv, gennem hævning på deres kapitalkonti.119 

Da deltagerne i interessentskaber ofte ligger deres fulde arbejdskraft i interessentskabet, er det selv-

sagt, at vedkommende skal have midler til forbrug. Dette sker gennem hævning via interessentens 

kapitalkonto fra selskabet efter en aftale. 

15.2.3 Deltagernes ret til en andel af selskabets overskud 

Som beskrevet ovenfor afsnit: 15.2.2 er det en forudsætning, at interessentskabet direkte eller indi-

rekte tilsigtes at generere et økonomisk overskud. Overskuddet udloddes som udbytte til deltagerne, 

og hvis intet andet er bestemt i vedtægterne, fordeles udbyttet ligeligt.120 Normalt vil det bestemmes 

i vedtægterne, at udbytte udloddes en gang årligt under den forudsætning, at der er overskud i året 

eller tidligere er oparbejdet. I modsætning til kapitalselskaberne, hvor der er kreditorbeskyttelses-

regler i forhold til udbytte udlodning, baseres interessentskabers hæftelse sig gennem den person-

lige og solidariske hæftelse, hvorfor deltagernes adgang til hævning af udbytte ikke reduceres af 

dette hensyn.  

Der gælder at hvad enten der er tale om overførsel af kontante midler direkte eller aktiver indirekte, 

betragtes dette som udbytte. Dette fordrer blot, at samtlige deltagere har givet tilsagn hertil, eller 

dette er hjemmelet i vedtægter eller aftale og udlodningen debiteres de enkelte deltageres kapital-

konti. En sådan maskeret udlodning må, som følge af lighedsgrundsætningen ikke bevirke, at der 

sker en forskelsbehandling ved en fravigelse af den vedtægtsbestemte fordelingsnøgle.121 

                                                 
118 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 589 
119 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 589 
120 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 627 
121 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 628 
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I forhold til fælles drift af en landbrugsejendom vil deltagerne kunne aftale at få grisene til en lavere 

pris, mod den anden får et nedslag i prisen for en afgrøde. Så længe, at værdien af aftalens fordeling 

er af samme værdi, tilkommer denne mulighed deltagerne efter lighedsgrundsætningen i forhold til 

maskeret udlodning af udbytte. 

15.2.3.1 Udbyttets fastlæggelse 

Modsætningsvis, i forhold til kapitalselskaber, hvor udbytte fastlægges på generalforsamlingen, for-

holder det sig anderledes med udlodning af udbytte fra personselskaberne. Udelukkende et realise-

ret overskud, med undtagelse af bundende opskrivningshenlæggelser, kan udloddes fra et kapitalsel-

skab. Reglerne for personselskaberne er at vide hvad udlodning af udbytte angår, og der findes igen 

lovgivning om udlodning. 

Udgangspunktet er dog, at beslutningen om udbyttets størrelse skal vedtages på interessentmødet og 

ved enighed, men størrelsen af udbyttet står deltagerne frit for at bestemme. Ingen krav som ved ka-

pitalselskaberne efter KSL § 180, om begrænsning til selskabets frie reserver. Grundet hæftelsen 

har selskabskreditorerne heller ikke nogen ret til at modsige sig deltagernes beslutning og udlodning 

af udbytte, såfremt den er gyldigt vedtaget.122 

15.2.3.2 Retten til begrænsning af udbytte ved uforsvarlig udlodning 

På trods af deltagernes frie adgang til at udlodde udbytte og grundet den personlige hæftelse, kan 

kreditorerne ikke modsætte sig deres beslutning.123 På trods af dette består der efter gældende ret 

det almindelige selskabsretlige princip om forsvarlighed. Udbytte udbetalingen skal være forsvar-

lige i forhold til selskabet, og der består derfor en ret for en deltager til at kunne blokere såfremt, at 

en udbytte udlodning er uforsvarlig for selskabet. I forhold til hvad der forstås ved en uforsvarlig 

udlodning, er hensynet i forhold til, hvorvidt dette indebærer en økonomisk risiko for selskabet. I de 

situationer, hvor en landbrugsejendom er opskrevet og denne opskrivningshenlæggelse udloddes til 

deltagerne gennem en yderligere belåning af ejendommen, må dette anses for uforsvarligt og brin-

ger både interessenterne og selskabskreditorerne i fare for ikke at kunne få dækning for deres krav.  

15.3 Kapitalselskabsejernes mulighed for udtræk af udbytte 

15.3.1 Kapitalselskabslovens regler om udbytte 

Ejer af en kapitalandel i et kapitalselskab har, som udgangspunkt ret til selskabets overskud, da 

grundlaget for at besidde denne ejerandel er at modtage en økonomisk gevinst. Dette overskud skal 

fordeles mellem selskabsdeltagerne og såfremt kapitalselskabet ejes af mere end én kapitalejer, må 

det vedtages hvorledes det optjente overskud skal fordeles.124 Efter KSL § 1, stk. 2, 2. pkt. skal 

                                                 
122 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 629 
123 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 635 
124 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 257 
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overskuddet fordeles forholdsmæssigt efter kapitalejernes respektive ejerandele og lighedsgrund-

sætningen efter KSL § 45. Som behandlet i afsnit: 14.3.3 besidder kapitalejeren en ret til at modtage 

udbytte, men grundet kapitalselskabers begrænsede hæftelse, består der en række regler for denne 

vederlagsfrie overførsel af midler, i form af udbytte. Efter KSL §§ 179 og 180. 

Det gælder, at der skal træffes beslutning på generalforsamlingen med udgangspunkt i årets god-

kendte årsrapport efter KSL § 179, stk. 1, nr. 1, og 180, stk. 2. For at udlodning kan ske, skal der 

være frie reserver at tage fra efter KSL § 180, stk. 2 såfremt, at der skal udloddes udbytte. 

15.3.2 Kapitalejeren besidder ikke et retskrav på udbytte 

Kapitalselskaber er kendetegnet ved at være risikovillig indskudskapital, hvor kapitalejerne ikke 

som debitorer i låneforhold, har krav på at få deres investering forrentet. Dette er et præceptivt krav 

efter §§ 179 og 180, og der kan ikke laves vedtægtsbestemte krav om en minimumsforrentning.  

En mulighed efter KSL § 178 gør dog, at der vil kunne udstedes udbyttegivende gældsbreve og der 

vil kunne aftales at minimumsforrente og renteudbetaling skal ske uagtet, at der ikke er fri egenka-

pital. Disse gældsbreve skal generalforsamlingen vedtage om der skal udstedes, og er i øvrigt ikke 

underlagt lovens bestemmeler og udbetaling af udbytte.125 

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal efter KSL § 105 om, hvorledes over-

skuddet i selskabet skal anvendes eller hvordan tab dækkes efter KSL § 88, stk. 1, nr. 2.  

Hvis et flertal blandt kapitalejerne ønsker at konsolidere selskaber og dermed ikke udbetale udbytte, 

har de øvrige kapitalejere igen retskrav på at agere anderledes og må acceptere flertallets beslut-

ning.126 

Der består dog en mulighed for skævdeling af udlodning af udbytte, da der efter KSL § 1, stk. 2, 

som lyder (…Kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, 

medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter). Derved findes muligheden for at foretage en 

skævdeling af udbytte ved at lave en vedtægtsbestemt aftale herom. Dette kan se ved en opdeling i 

kapitalandels klasser eller ved aftale om, at øvrige deltagere modtager en mindre andel end andre.  

15.4 Partnerselskaber  

For partnerselskaber finder reglerne for kapitalselskaber tilsvarende anvendelse127, hvorfor der hen-

vises til ovenfor behandlede afsnit: 15.3. 

                                                 
125 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 258 
126 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 260 
127 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 60 
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15.5 Delkonklusion – Ejernes mulighed for udtræk af udbytte  

Civilretsligt stilles investor i kapitalselskaberne og partnerselskabet, som behandles civilretligt på 

samme måde som kapitalselskaber, bedre i forhold til personselskaberne. Baggrunden for at postu-

lere at ejerne stilles bedre, er baseret på ovenfor behandlede regler i KSL omkring generalforsam-

lingen træffer beslutning om udlodning af udbytte, og i øvrigt den regulering der beskytter kapital-

ejerne mod, at der hæves midler uden deres viden og accept. At kapitalselskaberne er reguleret efter 

KSL i modsætning til personselskaberne som knytter sig op af reglerne i KSL, stiller ikke person-

selskaberne i et 100 pct. ligestillet retsmæssigt forhold. Dette praksisskabte lovgrundlag for person-

selskaberne vurderer at give kapitalselskaberne en fordel i forhold til retsstilling som investor, da 

der er klar lovgivning for kapitalselskaberne. Partnerselskabet er som nævnt underlagt KSL i for-

hold til udlodning af udbytte og stiller derfor partnerselskabet ens med kapitalselskaberne i forhold 

til en klar lovgivning omkring reglerne for udbytte. I forhold til landmanden i selskabet, indeholder 

kapitalselskabet og partnerselskabet en ulempe i forhold til, at der ikke kan trækkes midler ud efter 

behov. Dette giver enkeltmandsvirksomheden en fordel, som findes væsentlig i relation til landman-

den, da der kan være stor forskel på hvad en investor ønsker muligt. 
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16 Hvordan behandles ejerformerne skattemæssigt? 
Grundlaget for at beskæftige sig med den skattemæssige behandling er, at dette parameter tiltrækker 

sig særlig stor opmærksomhed hos kunderne og for mange er det et afgørende parameter for valg af 

ejerform. Ofte ses det at der ikke skeles i nær så høj grad til andre parametre som de skattemæssige 

aspekter. Derfor gennemgås der ejerformernes skattemæssige behandling nedenfor, til at identifi-

cere skattemæssige identifikationer til valg af ejerform.  

16.1 Enkeltmandsvirksomhedens skattemæssige behandling 

16.1.1 Enkeltmandsvirksomhedens skattesubjektivitet 

Efter KSKL § 1 bestemmes det, at samtlige indtægter som en fysisk person oppebærer, hvad enten 

de hidrører fra Danmark eller fra kilder i udlandet, er skattepligtige til Danmark. Tre betingelser 

skal være opfyldt for at være genstand for den subjektive skattepligt. Uanset om den fysiske person 

er myndig eller blevet umyndiggjort, vil fysiske personer altid have skatteretsevne og i den forstand 

være et skattesubjekt. For at være et skattesubjekt må der heller ikke kunne sambeskattes med et an-

det skattesubjekt, hvilket for personer altid vil være opfyldt. Her kan henvises til behandling af skat-

tesubjektiviteten af personselskaber afsnit: 16.2.1 for en beskrivelse af en sådan situation. Sidst skal 

der bestå en ubegrænset eller begrænset skattepligt i form af, at skattesubjektet har en tilknytning til 

Danmark.128 KSKL § 2 bestemmer hvad der regelmæssigt behandles som begrænset skattepligtigt 

og KSKL § 1, hvad der behandles som ubegrænset skattepligtig. Der vil for nærværende ikke kom-

mes nærmere ind på tilknytningskriterium eller forhold omkring dobbeltbeskatning.  

16.1.2 Enkeltmandsvirksomhedens ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst 

16.1.2.1 Grundlæggende opgørelse af virksomhedens indkomst 

Efter dansk skatteret er indkomstbegrebet grundlæggende defineret ved SL §§ 4-6. Som udgangs-

punkt er den skattepligtiges årsindtægter, hvad enten de består i penge eller formuegoder af penge-

værdi, skattepligtig indkomst efter SL § 4. Med dette skal dels forstås, at indkomsten opgøres på 

årsbasis og dels, at udgangspunktet er, at alt hvad den skattepligtige indtjener, uanset pengeværdi-

ens karakter, er skattepligtigt.129 Dette afgrænses dog i et vist omfang af SL § 5, som bestemmer at 

værdistigning i formuegoder ikke skal indgå i indkomstopgørelsen, men grundet lex superior pricip-

pet finder f.eks. varelagerlovens bestemmelser anvendelse og reducerer SL § 5’s anvendelsesom-

råde. SL § 5 finder anvendelse for erhvervsdrivende, hvor et aktiv stiger i værdi. Denne værdistig-

ning skal ikke indgå ved indkomstopgørelsen, og modsat vil den ej heller kunne fradrages såfremt 

                                                 
128 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 730 
129 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 154 
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den falder i værdi. Her vil et aktivs værdiforringelse kunne afspejles af afskrivningslovens regler, 

som finder anvendelse. 

Dette leder frem til SL § 6 som bestemmer, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan 

driftsomkostninger fradages. Ved driftsomkostninger bestemmer SL § 6, at de omkostninger som i 

året har været med til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten og herunder som beskrevet 

ovenfor ordinære afskrivninger.130  

16.1.2.2 Beskatning efter personskattelovens bestemmelser  

Personskatteloven definerer hvad personer er skattepligtige af, og efter PSL § 2, hvilke andre for-

mer for indkomst der skal opgøres. Herunder personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst 

og CFC- indkomst. Derved sondres der efter PSL mellem en skattepligtig indkomst og en personlig 

indkomst. 

16.1.2.2.1 Skattepligtig indkomst  

Opgørelsen skal efter statsskatteloven, som behandlet ovenfor, ske efter en nettoindkomstprincip. 

Dette princip betyder, at bruttoindtægten efter SL § 4 fratrækkes de fradragsberettigede udgifter ef-

ter SL § 6. Beskatningen skal ske efter PSL § 1, som bestemmer, at personer, der er skattepligtige 

her i landet, skal opgøre den skattepligtiges indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler 

med de ændringer, der følger af loven. Men denne formulering forstås, at skattepligtig indkomst er 

summen af personlig indkomst PSL § 3, stk. 1 og kapitalindkomst PSL § 4 og LL § 5.131 Dertil kan 

der efter SL § 6, foretages fradrag som har været med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkom-

sten. Dette finder blandt andet hjemmel i ligningsloven, hvor blandt flere kan nævnes de normalt 

forekommende, efter LL § 9 C, stk. 1, befordringsfradrag og efter LL § 13, (…udgifter til kontin-

genter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til ho-

vedformål at varetage de økonomiske interesser).  

16.1.2.2.2 Arbejdsmarkedsbidrag 

Efter arbejdsmarkedsbidragsloven (AMBL) § 1, skal der beregnes et bidrag på 8 pct. på grundlag af 

dels hvad der tjenes som lønmodtager indkomst efter AMBL § 2, og hvad der erhverves som selv-

stændig erhvervsdrivende efter AMBL § 4.  

16.1.2.2.3 Personlig indkomst 

Personlig indkomst afgrænses efter PSL § 3, stk. 1, som alle indkomster der indgår i den skatteplig-

tige indkomst og som ikke er kapitalindkomst. Aktieindkomst er således f.eks. ikke en indkomst der 

skal medgå ved beregningen af personlig indkomst. I den personlig indkomst henføres indkomsten 

af enkeltmandsvirksomheden og anden lønindkomst, hvis ejeren af enkeltmandsvirksomheden har 

                                                 
130 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 247 
131 Den juridiske vejledning 2014-1, Version: 2.1 - 15.01.14, C.A.2.2 Skattepligtig indkomst 
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indkomst ved siden af. 132 Som beskrevet ovenfor vil valg af VSO ofte være udfaldet af valget mel-

lem PSL, KAO og VSO. Det bemærkes, at hævning af overskud fra VSO indgår i den personlige 

indkomst og i relation til et evt. salg af ejendommen, indgår de genvundne afskrivninger også i den 

personlige indkomst.  

Det der kan fradrages arbejdsmarkedsbidrag efter LL § 8 M, det fremgår af LL 9 B, at befordrings-

fradrag også kan fratrækkes i den personlige indkomst, når der er tale om honorarlønnede og løn-

modtagere med kundeopsøgende aktiviteter. Efter PSL § 3, stk. 2, nr. 3. kan bidrag til pensionsord-

ninger fradrages i den personlige indkomst.133 

16.1.2.2.4 Kapitalindkomst 

Definitionen på kapitalindkomst afgrænses positivt efter PSL § 4 stk. 1 og 2, og disse opregner ud-

tømmende hvad der skal medregnes i kapitalindkomsten. Opgørelsen er en nettoberegning som ud-

gangspunkt.134 Der uddrages blot nogle af de vigtige for nærværende. Renteindtægter og udgifter, 

med dertil hørende kursgevinster og tab på fordringer og gæld er selv sagt kernen i indkomstgrup-

pen. Hvad der ellers relaterer sig til kategorien, er et landbrugs ejendomsavance der som udgangs-

punkt medregnes som kapitalindkomst efter PSL § 4, nr. 14, med en skattesats på 43,5 pct. i 2013 

og 42 pct. i 2014, men hvis der anvendes VSO, og VSO er fortsættende, medgår avancen i den per-

sonlige indkomst som almindelig erhvervsindkomst. 

16.1.2.3 Underskudsfremførsel 

Landbruget er præget af svingende indkomster grundet flere faktorer, hvor blandt andet vind og vejr 

påvirker udbyttet samt svingende prissætning på grund af spekulation og udbud og efterspørgsel.  

Dette er bare et par faktorer som bevirker, at erhvervet udsættes for en ikke ensartet indkomst, hvor-

for der enkelte år er underskud. Hvordan anvendes så disse underskud? 

Som beskrevet under afsnit: 16.1.2.2 sondres der mellem personlig indkomst og skattepligtig ind-

komst. Derfor bestemmes det efter PSL § 13, at efter der er søgt modregning i andre skatter, vil et 

sådanne underskud kunne fremføres til modregning i senere indkomster.135 

16.1.3 Enkeltmandsvirksomhedens aflønning af landmand / indehaver  

Enkeltmandsvirksomheden er karakteriseret ved, at det er ejeren der er træffer beslutninger selv, 

hæfter personligt for alle af virksomhedens forpligtigelser og for egen regning og risiko. Efter cirk. 

Nr. 129 af 4. juni 1994 om personskatteloven pkt. 3.1.1, er der søgt en afgræsning af forskellen mel-

lem lønmodtager og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Det lyder i cirk. Pkt. 3.1.1 af (…som 

                                                 
132 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag. 172 
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lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold). Det er af-

gørende for muligheden for at fradrage lønomkostninger til ”landmanden/ejeren selv”, og da der 

selvsagt ikke er tale om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, vil der ikke kunne fradra-

ges løn til indehaveren selv.136  

Hvad aflønning af landmanden består i, er resultatet af den selvstændiges overskud af egen indsats. 

Et udtræk af midler fra VSO med hævning til følge, vil derfor ikke skulle betragtes som en egentlig 

aflønning af ejer, men som hvad det egentlig er, nemlig overførsel af midler med de konsekvenser 

som dette medfører. Dette kan være i form af evt. hævning efter VSL § 5 af tidligere opsparet over-

skud, eller rentekorrektion pga. negativ indskudskonto. 137 

16.1.4 Enkeltmandsvirksomhedens beskatning af udbytte udtræk  

Et års overskud vil med anvendelse af VSO kunne opspares i VSO efter VSL § 10, stk. 2 og beskat-

tes med en foreløbig skatteprocent svarende til selskabsskatteprocenten efter SEL § 17, stk. 1, og 

for 2013 er den foreløbige skatteprocent 25 pct. og nedsættes frem til 2016 og efterfølgende år til 22 

pct.138 Efter VSL § 10, stk. 1 skal overskuddet medtages i den personlige indkomst i det år, hvor det 

overføres til den skattepligtige. Så som ovenfor beskrevet er hæverækkefølgen afgørende for mulig-

heden for opsparing, og om ejeren selv kan bestemme om der skal ske et udbytteudtræk. Indehave-

ren skal løbende være opmærksom på dels mellemregningskonto, og hvorvidt der er midler på 

konto for opsparet overskud efter VSL § 2, stk. 2, og i øvrigt status af sin VSO samt den priorite-

rede hæverækkefølge.139 Som behandlet under afsnit: 16.1.2.2.3 beskattes udtræk af udbytte eller 

overskud som personlig indkomst.  

16.1.5 Enkeltmandsvirksomhedens indehavers beskatning ved salg af virksomhed 

16.1.5.1 Endelig beskatning af opsparingskontoen 

Efter VSL § 15, stk. 1. pkt. skal opsparingskontoen i afståelse- eller ophørsåret beskattes, hvilket er 

udgangspunktet. Dette er ved ophør af virksomhedsdrift og uden, at VSO fortsættes med anden drift 

som grundlag for opretholdelse af VSO.140 Denne beskatning er en slutskat og skal ske med tillæg 

af den tilhørende virksomhedsskat efter VSL § 15 b, stk. 1. Beskatningen sker i den personlige ind-

komst.141 

16.1.5.2 Salg af landbrugsejendom 

Valget mellem opretholdelse af VSO i salgsåret og ophør af VSO bevirker, at valget påvirker hvil-

ken type indkomst et salg af ejendommen skal beskattes efter. Såfremt ejendommen afhændes uden 
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anvendelse af VSO, beskattes salget efter PSL § 4, nr. 14, som kapitalindkomst med en marginal 

skattesats på 43,5 pct. i 2013 og 42 pct. i 2014. Dertil kommer, at der efter PSL § 7, stk. 4 skal be-

regnes 15 pct. skat af det det beløb der overstiger grundbeløbet til topskatten.  

Den samlede skatteprocent, uden regulering af bundfradrag i kapitalindkomsten på 40.800 kr., giver 

42 + 15 = 57 pct. for den del af ejendomsavancen der ligger over topskattegrænsen.  

Såfremt VSO opretholdes vil overskuddet kunne beskattes endeligt, som personlig indkomst eller 

vælges opsparet med en foreløbig skatteprocent på 25 pct. og som behandlet efter afsnit: 16.1.4. 

16.2 Personselskabers skattemæssige behandling 

16.2.1 Personselskabets skattesubjektivitet 

Efter SEL § 1, stk. 1 modsætningsvis betragtes personselskaberne ikke som selvstændige skattesub-

jekter, hvorfor personselskaberne er transparente, således skattepligten påhviler de enkelte delta-

gere, hvorved selskabsdeltagerne beskattes af den indtægt, som interessentskabet må oparbejde eller 

fradrage et eventuelt underskud, som måtte opstå i den personlige indkomst jf. afsnit: 16.1.2.2.3.142 

Spørgsmålet er hvorledes denne transparens i personselskaber skal betragtes som skattesubjekt, 

hvorfor der nedenfor i afsnit: 16.2.1.1, vil gives en redegørelse for transparensprincippet.  

16.2.1.1 Transparensprincippet  

At være skattemæssig transparent betyder, at selve beskatningen passerer gennem selskabet og vi-

dere til deltagerne. Men der består yderligere en skildring i forhold til betegnelsen skattemæssig 

transparens. Total transparens og begrænset transparens vedrører hvem der har ansvaret og pligten 

til, dels at opgøre overskud af personselskabet og dels at opgøre den skattepligtige indkomst.  

16.2.1.1.1 Total transparens 

Definitionen total transparens er det ene af de to yderpunkter for, hvordan den skattemæssige trans-

parens kan anskues. Det skal forstås, at personselskabets opgave alene er den regnskabsmæssige op-

gørelse af selskabets resultat og statusbalance. Derefter er det op til personselskabsdeltagerne selv at 

lave opgørelse af deres andel af det overskud eller underskud, som skal medgå i deres skattepligtige 

indkomst. Det er den enkelte deltager, som afgør hvorvidt der skal afskrives eller i øvrigt, hvor der 

er valgfrihed, udøver denne mulighed til frit at disponere. Personselskabets andre deltagere kan så-

ledes vælge eller fravælge at afskrive uafhængigt af de øvrige.143  

16.2.1.1.2 Begrænset transparens 

Det andet paradigme som transparensprincippet kan anskues efter er begrænset transparens.  
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Her ligger ansvaret hos personselskabet for dels at opgøre indkomsten, både regnskabsmæssigt og 

skattemæssigt. Deltagerne skal betale på personselskabets vegne, som eneste forhold hvor delta-

gerne har en videregående pligt er, at skattepligten er overført fra personselskabet til deltagerne.144 

16.2.1.1.3 Transparensprincippet i dansk skatteret  

Hvorvidt personselskabet er at betragte som en selvstændig enhed, kan variere meget fra selskab til 

selskab. Nogle selskaber er meget professionelle og andre mere uformelle, hvor revisor eller økono-

mikonsulent som er antaget til at foretage alt vedrørende regnskabsopgørelsen, har en langt mindre 

selvstændighed.  

De to forskellige paradigmer, hvormed et personselskab kan beskattes og opgøre deres skatteplig-

tige indkomst, må indledningsvis med udgangspunkt i SEL § 1, stk. 1 bestemmes, at personselska-

ber efter dansk ret ikke er selvstændige skattesubjekter, da det ikke er omfattet af hvad der angives 

som selvstændige skattesubjekter. Der er således ingen tvivl om, at det er selskabsdeltagerne som er 

skattepligtige af den oparbejdede indkomst fra selskabet. 

Da personselskaber på dette område er ulovreguleret, må der derfor søges hvorledes den skattemæs-

sige retsstilling er i andre retskilder. U 1983.318 H fastslog, at en personselskabsdeltager er den re-

elle ejer af en ideel andel af hvert aktiv. Derved kan der udledes af dommen, at deltagerne af per-

sonselskabet anses som ejere af aktiverne og ikke personselskabet. Denne afgørelse af hvem der er 

ejeren skattemæssigt, og for hvem der skal opgøre gevinst på aktiver og passiver, giver også udtryk 

for, at den skattemæssige transparens er total. 145 

Derved er gældende ret for personselskaber, at der eksisterer totaltransparens og det er deltagerne 

som er ansvarlige og pligtige til at opgøre og angive den skattepligtige indkomst. Derved undgås  

også, at der opstår tvivlsspørgsmål om hos hvem ansvaret ligger, nemlig hos deltageren selv.  

16.2.2 Personselskabets ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst 

Som konkluderet ovenfor, påhviler det deltagerne i personselskaberne at opgøre den skattepligtige 

indkomst og principperne for, hvorledes den skattepligtige opgørelse skal finde sted. Med henvis-

ning til afsnit: 16.1.2.2 omkring behandling af personers opgørelse af beskatning og indkomstkate-

gorier146, skal deltagerne følge samme principper.147 

16.2.2.1 Underskudsfremførsel for kommanditister 

For interessenter og komplementarer finder reglerne, som behandlet under afsnit: 16.1.2.3 anven-

delse. Der er ingen forskel i muligheden for at modregne i anden lønindkomst, eller overføre til 

modregning i ægtefællens indkomst.  
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Særligt er det for kommanditister, at de er begrænset til deres indskud til hvad de hæfter for i per-

sonselskabet. Såfremt der efter fuld udnyttelse af den begrænsede fradragsret hos kommanditisten, 

vil et overskydende fradrag kunne udnyttes af komplementaren.148 

16.2.3 Personselskabets aflønning af direktør/landmand 

Som udpeget driftsleder/direktør/landmand af personselskabets landbrugsbedrift, skal vedkom-

mende naturligvis have en løn for denne gerning. I forhold til fradragsret og beskatning anses ved-

kommende, som skal kompensere for den arbejdsindsats den pågældende har erlagt, ikke for at være 

lønmodtager med henvisning til LSR 1963.51. Derimod er der tale om en forlods udbetaling af 

overskud fra personselskabet. Denne forlods udbetaling skal fremgå af interessentskabsaftalen, hvor 

deltageren der erlægger en indsats, skal have en løbende udbetaling eller efter behov alt efter hvad 

der aftales. Vigtigt er, at der er en saglig begrundet sammenhæng i, hvad der forlods udbetales og 

hvad selskabet antages at kunne afkaste.149 Derved skal aflønningen beskattes som overskud af er-

hvervsmæssig virksomhed og indgå i den personlige indkomst, som behandlet i afsnit: 16.1.2.2.3. 

16.2.4 Personselskabsdeltagernes beskatning af udbytte udtræk  

Som tidligere beskrevet bliver personselskabets virksomhedsoverskud eller underskud, fordelt mel-

lem deltagerne. Deltagerens udbytte ved at investere i personselskaber fastlægges i udgangspunktet 

efter en ligedelingsnorm. Normalt vil der i en selskabsaftale være fastlagt, hvorledes personselska-

bets overskud skal fordeles mellem deltagerne. Ovenfor behandlede afsnit: 16.2.3 konkluderer, at 

overskud af virksomheden skal beskattes som personlig indkomst.  

16.2.5 Personselskabets beskatning ved salg af virksomhed 

16.2.5.1 Skattemæssige konsekvenser ved salg af selskabsandele eller likvidation  

Da et salg af personselskabsandele ikke er omfattet af ABL, grundet her ikke er tale om andele i 

selvstændige skattesubjekter, finder ABL ikke anvendelse for disse salg.150 Skatteretligt anses delta-

gerne i et personselskab for ejere af en ideel bruttoandel af samtlige aktiver i virksomheden151, og 

såfremt de ønsker at afhænde deres andele til en personselskabsdeltager eller en tredjemand, anses 

dette for salg af en ideel andel af samtlige aktiver i selskabet.152 

Efter TfS 1985.51LSR fandt Landsskatteretten, at idet en interessent udtræder af et interessentskab 

for at starte selvstændigt bevirker, at interessentskabsandele skal opgøres og der sker beskatning af 

                                                 
148 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 100 
149 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 1039 
150 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 1048 
151 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 1031 
152 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 1048 



71 
 

deltagerne.153 Såfremt alle deltagere sælger deres andele samtidig, får personselskabsdeltagerne de-

res respektive nettoandel ud til beskatning, som behandlet under afsnit: 16.1.2.2.3. Den nettoandel 

som deltagerne får ud er resultatet af, som behandlet ovenfor, gevinst eller tab på deres ideelle net-

toandele.  

Kun i den situation, hvor et personselskab skifter en deltager ud med en ny, og der ikke sker for-

skydning i nettoandelene, sker der ikke nogen reel beskatning. For landbrugsinteressentskaber, hvor 

familiemedlemmer deltager, vil skattemyndighederne kunne anfægte den indtrædendes erhvervel-

sesvilkår og priser.154 Dette ses efter LL § 2, stk. 1, som bestemmer, at de skattepligtige skal an-

vende priser som ville være anvendt, hvis de var sket mellem uafhængige parter.  

16.3 Kapitalselskabernes skattemæssige behandling 

16.3.1 Kapitalselskabets skattesubjektivitet 

Indledningsvis må der afgøres hvorvidt et kapitalselskab har skatteretsevne, hvilket bestemmes efter 

SEL § 1, stk. 1, nr. 1, at skattepligten påhviler et kapitalselskab.155 Skattepligten er ubegrænset i for-

hold til her i landet hjemmehørende selskaber. Der vil ikke foretages en behandling af begrænsede 

skattepligtige i nærværende opgave, men blot konstateres, at landbrugsejendomme som erhverves 

og er beliggende i Danmark, derved antages at have ledelsesæde her i landet og grundet registre-

ringskravet.156  

16.3.2 Kapitalselskabets ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst 

Kapitalselskabets skattepligtige indkomst skal efter SEL § 8, stk. 1 opgøres efter skattelovgivnings 

almindelige regler, hvilket vil sige ved anvendelse af blandt andet statsskatteloven, ligningsloven og 

afskrivningsloven.157 

Kapitalselskaber skal som udgangspunkt foretage deres indkomstopgørelse efter samme regler, som 

behandlet under afsnit: 16.1.2.1 omkring opgørelse af den skattepligtige indkomst. For kapitalsel-

skaber beskattes der efter en proportional skattesats, som efter SEL § 17, stk. 1, er 24,5 pct. for 

2014 og faldende til 22 pct. i 2016 og efterfølgende år.  

16.3.2.1 Underskudsfremførsel for kapitalselskaber  

For enkeltmandsvirksomheden kan skattemæssige underskud fremføres tidsubegrænset, dog er der 

efter SEL § 12, stk. 2 en begrænsning på, at tidligere års underskud kun kan nedbringe den skatte-

pligtige indkomst med 7,5 mio. kr., hvorefter underskud ud over de 7,5 mio. kr. kun kan modregnes 
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med 60 pct.’s værdi. Som ovenfor behandlet vil der ikke blive behandlet forhold omkring sambe-

skatning med udenlandske selskaber eller faste driftssteder. 

Ved skift i ejerkredsen bestemmes det efter SEL § 12 D, at der sker begrænsning i adgangen til at 

fremføre underskud. Dette for at hindre, at der handles med underskudsselskaber. Begrænsning gæl-

der dog ikke for personer nævnt i BAL § 1, stk. 2, litra a-f, hvormed handel med ægtefælle og børn 

hører under. Derved vil der, i relation til handel med landbrug, kunne ske familiemæssig handel, 

hvorved et eventuelt underskud vil kunne bevares.  

16.3.3 Kapitalselskabets aflønning af direktør/landmand 

16.3.3.1 Kapitalselskabets fradrag for aflønning af direktør/landmand 

Som behandlet under afsnit: 16.1.3 defineres lønmodtager, som værende en person der er ansat i tje-

nesteforhold og modtager vederlag for denne ydelse. Direktøren er antaget af bestyrelsen eller til-

synsrådet efter KSL § 111 til at varetage den daglige ledelse, og derfor er ikke tale om et lønmodta-

gerforhold, som er reguleret efter funktionærloven eller ferieloven. Denne retsstilling for direktøren 

gør, at der efter KL § 95 ikke er tale om et privilegeret krav i konkursorden. I relation til lønsumsaf-

giftsloven anses en direktør for at være ansat og indgår i grundlaget for beregning af lønsumsafgift, 

hvilket taler for en stilling som ansat. Hvad der må anses for at være afgørende for en fradragsret 

for en dirktør, må være en sammenhæng med selskabets løbende indkomsterhvervelse og direktø-

rens fradragsret for lønudgift, hvilket udledes efter SKM2012.278.ØLR.  

Gældende ret må derved være, at udgiften er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a. og derved 

fradrag på den ene side og ligeledes beskatning hos modtageren på den anden side.158 

16.3.3.2 Direktørens/landmandens beskatning af løn. 

Direktøren bliver beskattet efter de i afsnit: 16.1.2.2.3 behandlede regler for skattepligtig indkomst 

og personlig indkomst, hvorfor der henvises dertil.  

16.3.4 Kapitalselskabsejerens beskatning af udbytte udtræk  

Kapitalselskabet er, som tidligere omtalt, et selvstændigt skattesubjekt og beskattes foreløbigt med 

en proportional skattesats efter SEL § 17, stk. 1, er 24,5 pct. for 2014 og faldende til 22 pct. i 2016 

og efterfølgende år. Dette leder til, at det oparbejdede overskud, som er oparbejdet i kapitalselska-

bet, bliver underkastet en økonomisk dobbeltbeskatning159 ved beskatning af udbytte udlodning el-

ler avance ved aktieafståelse.  

Hvorledes beskattes så denne udbytte udlodning til kapitalejerne, og hvilken endelig skattesats en-

der kapitalejernes midler at blive beskattet med. Efter KSKL § 65, stk. 1, skal kapitalselskabet inde-

                                                 
158 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 247 
159 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 831 
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holde 27 pct. af det samlede udbytte der foretages udloddet til kapitalejeren af det deklarerede be-

løb, som a conto udbytteskat, altså en foreløbig skatteindeholdelse. Når der er truffet beslutning om 

udlodning af udbytte, bestemmes det efter KSKL § 66. stk. 1, at a conto skatten forfalder til beta-

ling. 

Der består en pligt for personer til at medtage udbytterne i den skattepligtige indkomst efter KSKL 

§ 2, stk. 1, nr. 6 af de udbytter man må erhverve og er omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2.  

Hvis en kapitalejer består af et andet kapitalselskab og selskabet besidder mindst 10 pct. af kapita-

len efter ABL § § 4 A og 4 B, og der er tale om udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabs-

aktier, skal der efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2 ikke medregnes den skattepligtige indkomst, som ellers 

ville skulle medregnes. Derved undgår man en økonomisk dobbeltbeskatning i tredje led, når ud-

bytte skal udloddes endeligt til én fysisk kapitalejer.160  

Udbytter fra kapitalandele omfattet af LL § 16 A, beskattes som aktieindkomst efter PSL § 4 a.  

Den fysiske kapitalejer beskattes endeligt efter PSL § 8 A, stk. 1, for aktieindkomst under 49.200 

kr. med en sats på 27 pct. Aktieindkomst over 49.200 kr. beskattes efter PSL § 8 A, stk. 2, 1. pkt. 

med 42 pct.  

16.3.5 Kapitalejernes beskatning ved salg af virksomhed 

16.3.5.1 Salg af kapitalandele fra kapitalselskabet 

Med hjemmel i SL § 4, stk. 1, litra e, betragtes aktieindkomst som skattepligtig indkomst, hvilket er 

modificeret idet, at LL § 16 A, stk. 4 bestemmer at udstedelse af friaktier og friandele ikke skal føre 

til en beskatning hos kapitalejeren. LL § 16 A, stk. 3 modificerer også udgangspunktet i SL § 4, stk. 

1, litra e og bestemmer, at likvidationsprovenu der udloddes i kalenderåret, hvor selskabet ophører 

endeligt, ikke beskattes som udbytte men som en aktieavance efter ABL.161 

Efter ABL § 12 skal personer medtage gevinst i den skattepligtige aktieindkomst og beskattes efter 

PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. Såfremt situationen er den, at avancen udviser et tab bestemmer ABL §§ 13 

og 14, hvorledes den skattemæssige behandling er, alt efter om der er tale om aktier optaget til han-

del på et reguleret marked eller ej. Efter ABL § 13 bestemmes det, at ved tab på aktier der ikke er 

optaget til handel på et reguleret marked, kan dette tab fradrages i den skattepligtige indkomst.  

Først må definitionen af handel på et reguleret marked og multilateralt system søges og findes i 

værdipapirhandelslovens § 16, stk. 1 og § 40. For at være omfattet af ABL § 13 skal aktierne som 

                                                 
160 Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 3. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 266 
161 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 580 
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minimum ikke indgå i handel på en autoriseret markedsplads, hvormed man skal forstå en regel-

mæssig omsætning af værdipapir.162 Fradraget efter ABL § 13 sker i den øvrige positive aktieind-

komst og først når denne bliver negativ, sker der modregning i vedkommendes øvrige slutskatter, 

hvilket også kan fremføres til modregning i senere indkomst år.  

Etablering af landbrugskapitalselskaber med henblik på handel på et reguleret marked, vil ikke være 

synsvinklen for nærværende opgave og behandlingen af avancer vil skulle ske efter ABL § 13. Der 

henvises til FirstFarms,163 som et eksempel på en sådan etablering, dog med det forbehold, at sel-

skaber opererer i Øst-europa og ikke er underlagt den danske landbrugslov.  

Opgørelsen af salget skal ske efter ABL § 26, stk. 2, som benævnes gennemsnitsmetoden som er 

forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen.  

16.3.5.2 Salg af landbrug fra kapitalselskabet 

Såfremt kapitalselskabet vælger at sælge dets landbrugsejendom til en tredjemand, finder ejendoms-

beskatningsloven anvendelse. Efter EBL § 1 bestemmes det, at fortjeneste ved salg af fast ejendom 

skal medtages i den skattepligtige indkomst. Opgørelsen er i udgangspunktet som for aktier, at for-

skellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum efter EBL § 4, stk. 1.164 

Avancen indgår i selskabets skattepligtige indkomst og beskattes efter SEL § 17, stk. 1 fastsatte 

skattesats som behandlet i afsnit: 16.3.4. Hvis selskabet, hvoraf landbrugsejendommen er ejet ind-

går i et holdingselskab, vil der kunne laves salg af holdingselskabet uden at udløse en ejendoms-

avance. 

16.4 Partnerselskabers skattemæssige behandling 

16.4.1 Personselskabets skattesubjektivitet 

Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, da komplementaren hæfter personligt. På 

grund af den personlige hæftelse, omfattes partnerselskabet ikke af en selvstændig skattepligt. Dette 

bestemmes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2, at ingen af selskabets deltagere må hæfte personligt.165 

Da partnerselskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt, behandles det efter TfS 1992, 234 LR og 

DJV 2014-1 C.C.3.3.3. som et kommanditselskab. Denne behandling sker efter transparensprincip-

pet, som behandlet i afsnit: 16.2.1.1, og partnerselskabsdeltagerne beskattes derfor af selskabets 

indkomst.166 

                                                 
162 Jf. LOV nr. 604 af 24. juni 2005 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. nr. 19 
163 http://www.firstfarms.dk/investorrelations/finansiel-information/aktiekurs/  
164 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 526 
165 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 799 
166 Jf. Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 1. oplag, 2013, Jurist & Økonomforbundets Forlag 1045 
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16.4.1.1 Overgang til selvstændig skattesubjektivitet ved en komplementars kapitalselskabskonkurs 

Skattesubjektiviteten kan dog skifte over således at gå fra at være skattemæssigt transparent, til at 

blive omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2. Dette skift kan opstå, hvis partnerselskabet kun har en kom-

plementar og komplementaren er et kapitalselskab og denne går konkurs. Derved ophører partner-

selskabet og deltagerne beskattes, som var partnerselskabet afhændet. Partnerselskabet overgår der-

efter til at være omfattet af ABL.167  

16.4.2 Partnerselskabets ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst 

16.4.2.1 Underskudsfremførsel 

Men henvisning til afsnit: 16.2.2.1 hvor det behandles, at der for kommanditister skal føres en fra-

dragskonto, hvormed en kommanditist ikke kan fradrage mere end hvad der hæftes for efter PSL § 

4, stk. 1, nr. 9 eller nr. 11, jf. § 13, stk. 6. Herunder tæller indskudskapital, en eventuel selvskylder 

kaution for selskabsgælden og nettoværdien af den andel af overskuddet der er forblevet i selskabet. 

Vigtigt i forhold til medregningen af selvskyldner kaution er, at aktionæren har fraskrevet retten til 

regres over for komplementaren.168  

16.4.3 Partnerselskabets aflønning af direktør/landmand 

For reglerne omkring aflønning af landmanden i partnerselskabet henvises til afsnit: 16.3.3. Person-

selskabernes regler er ens i forhold til behandlingen af partnerselskaber.169 

16.4.4 Partnerselskabsdeltagernes beskatning af udbytte udtræk  

Skatteretligt og selskabsretligt er der forskel på behandlingen af udlodning af udbytte fra partnersel-

skaber. Skatteretligt er der ikke tale om udlodning af udbytte, som behandlet under afsnit: 16.2.4, 

men føres på deltageres kapitalkonti.170 Beskatningen af overførslerne vil være påvirket af, hvorle-

des forholdene i en personlig deltagers VSO forholder sig. For behandling heraf henvises til afsnit: 

16.1.4. 

16.4.5 Partnerselskabsdeltagernes beskatning ved salg af virksomhed 

16.4.5.1 Beskatning ved skift i aktionærkredsen  

Efter retspraksis, med henvisning til LSRM 1950.149, anses ind- og udtræden af deltagere, som del-

salg og skal beskattes herefter.171 KSL § 5, stk. 1, nr. 1. bestemmer, at indskudskapitalen er ind-

skudt på aktier, og ikke som for interessentskaber og kommanditselskabet i penge.  Dette ændrer 

ikke på det faktum, at opgørelsen af delsalget er en ideel andel og ikke en avanceopgørelse. 

                                                 
167 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 82 
168 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 95 
169 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 93 
170 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 61 
171 Jf. Jan Børjesson m.fl.: Partnerselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2012, Karnov Group s. 75 
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16.5 Delkonklusion – Skattemæssige indikatorer til valg af ejerform 

Som gennemgået ovenfor er personselskaberne inklusiv partnerselskabet og enkeltmandsvirksom-

heden ikke selvstændige skattesubjekter, men derimod skattemæssige transparente med beskatning 

hos ejeren. Kapitalselskaberne er efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 skattepligtige skattesubjekter, og det 

kan ikke alene på baggrund af en vurdering af en skattesubjektivitet bestemmes, om det indikerer en 

bestemt ejerform ud fra denne præmis alene. Til vurderingen af skattemæssige indikatorer er det i 

forhold til beskatning af udbytte i kapitalselskaberne kontra beskatning af overskud i den personlige 

indkomst, væsentligt at få taget stilling til.  

Selskabsskattesatsen er for kapitalselskaber i 2014 24,5 pct. og nedsættes til 22 pct. i 2016. Perso-

ners beskatning af aktieindkomst sker med 27 pct. op til 49.200 kr. og med 42 pct. over 49.200 kr. 

Derved beskattes indkomst fra kapitalselskaber endeligt med i alt 51,5 pct. (2014 tal) for aktieind-

komst op til 49.200 kr. Dette i modsætning til hvorledes kapital indkomst beskattes og hvordan per-

sonlig indkomst. Skatteloftet er på 51,7 pct. for personlig indkomst og maksimalt 42 pct. for positiv 

kapitalindkomst. Det noteres efter afsnit:16.1.2.2.4, at der skal beregnes en skat på 15 pct. for den 

del over bundfradraget for topskat. Derved beskattes positiv nettokapitalindkomst med 57 pct. I for-

hold til forskellen mellem beskatning af udbytte fra et kapitalselskab på den ene side, og personlig 

beskatning med et skatteloft på 51,7 pct. af den sidst tjente krone, er det næsten ens vilkår op til 

49.200 kr. Derover er det en væsentlig hårdere beskatning af udbytte, da den for 2014 når op på 

66,5 pct. (24,54 + 42) Der skal dog tages det forbehold, at kapitalselskabet kan fradrage landman-

dens løn i selskabets skattepligtige indkomst, hvilket de øvrige ejerformer ikke har mulighed for.  

Ud fra den betragtning indikerer valg af ejerform de personlig beskattede ejerformer, da de vil 

kunne opnå en lempeligere beskatning, end ved valg af et kapitalselskab. Da der er progressiv be-

skatning af den personlige indkomst, opnås en lavere gennemsnitlig skattesats end hvad skatteloftet 

angiver for den sidst tjente krone.  

Der skal ligeledes tages hensyn til muligheden for opsparing i VSO, hvilket kan ligestille kapitalsel-

skaberne med de personligt beskattede, da der stort set er ens vilkår for opsparing af midler. Dette 

fordre dog den enkelte personligt beskattede ikke laver hævninger der bevirker, at midlerne kommer 

til endelig beskatning.  

 

Afhængigt af øvrige indkomstforhold må det anses for en fordel, at det ved brug af enkeltmands-

virksomheden, personselskaberne inklusiv partnerselskabet, er skattemæssigt transparens i den situ-

ation, at virksomheden har skattemæssigt underskud. Derved vil et underskud kunne udnytte til 

modregning i ægtefællens indkomst, og indikerer dermed valg af enkeltmandsvirksomhed eller 

transparente selskaber.  
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17 Konklusion 
Overordnet konklusion på baggrund af nærværende afhandling er, at udgangspunktet for valg af fi-

nansiering er et væsentlig punkt at få afklaret inden valg af ejerform. Dermed konkluderes det, at 

det skal klarlægges om man ønsker, at bank og realkredit skal være hovedkreditstiller eller om der 

ønskes risikovillig kapital med dertil hørende afgivelse af indflydelse til investor. 

17.1 Faktorer der indikerer valg af enkeltmandsvirksomhed 

En faktor den erhvervsdrivende landmand vil fokusere på er omkostningerne forbundet til admini-

strationen af virksomheden. Ved valg af enkeltmandsvirksomheden reduceres omkostningerne i ud-

gangspunktet, grundet der ikke stilles krav til revision af enkeltmandsvirksomheden, i forhold til 

kapitalselskaber og partnerselskaber jf. afsnit: 11.3.2.3 og 11.4.2.3 Disse vil dog kunne vælge udvi-

det gennemgang under visse betingelser. Et valg af personselskaber giver ligeledes et øget omkost-

ningsniveau grundet der skal opgøres to regnskaber. Et for personselskabet og et for personen selv 

jf. afsnit: 16.2.1.1.1 omkring personselskabers total transparens og det også selv, hvis det vælges 

ikke at benytte sig af VSO, da skal der foretages en opgørelse. Derved konkluderes, at hvis indika-

toren for valg af ejerform er lave omkostninger til administration, er enkeltmandsvirksomheden 

mest oplagt. 

Selv om der skal være adskillelse mellem privatsfæren og VSO består der en langt større fleksibili-

tet i enkeltmandsvirksomheden i forhold til anvendelse af midler der omfattes af ejers dispositions-

ret.  

Ved valg af enkeltmandsvirksomhed har ejeren bestemmende indflydelse og er i overensstemmelse 

med landbrugslovens formål efter § 1, nr. 4 efter afsnit: 9, hvorfor det tillægges enkeltmandsvirk-

somheden en fordel for landmanden ud fra det parameter, hvis der kan finansieres gennem realkre-

ditinstitut og bank.  

I relation til offentliggørelsen af virksomhedens årsrapport gives enkeltmandsvirksomheden en for-

del, i forhold til de registreringspligtige ejerformer, da dette kan være et konkurrencemæssigt para-

meter for ejeren. 

17.2 Faktorer der indikerer valg af personselskaberne 

Efter vedtagelsen af, at der skal findes investorer til at drive virksomheden sammen med, eller blot 

tilføre virksomheden kreditværdighed i form af at deltage som interessent eller kommanditist, foku-

seres der på selve etableringen. Det findes, at personselskaberne har en fordel i forhold til kapital-

selskaberne og partnerselskabet, da det er nemt at etablere i udgangspunktet, da regelsættet er ulov-

reguleret. Dog er det som minimum er lige så væsentlig at få beskrevet i en interessentskabskon-

trakt, hvad der skal gælde for deltagerne og hvad der ikke skal gælde. Ikke desto mindre anses det 
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som en fordel, at der blot kan startes interessentskab. I forhold til kommanditselskabet kræves det, 

at der laves en aftale om den begrænsede hæftelse inden påbegyndelsen af virksomheden. Men lige-

ledes konkluderes det som en fordel for kommanditselskaber, at selve etableringen er let og ufor-

mel.   

Investor er i forhold til tegning af kommanditselskaber begrænset i sin handlekraft som kommandi-

tist, hvilket landmanden, vil kunne tillægge som en fordel. Udgangspunktet er, at kommanditister 

ikke i udgangspunktet kan tegne selskabet, og derved kan der opnås et begrænset antal tegningsbe-

rettigede i selskabet.  

Som under enkeltmandsvirksomheden består muligheden for at anvende VSO med opsparingsmu-

lighed og modregning af underskud i ægtefælles indkomst.  

En interessent har vetoret ved beslutninger, hvilket må anses som en væsentlig fordel, både for in-

vestor og landmanden.  

17.3 Faktorer der indikerer valg af kapitalselskab 

Investor i et kapitalselskab besidder en begrænset hæftelse, jf. afsnit:13.3 i modsætning til enkelt-

mandsvirksomheden, afsnit:13.1.1, interessentskabet eller som komplementar i et kommanditselska-

bet. At der afgives en personlig kautionserklæring bevirker ikke, at selskabet opkvalificeres til et 

personselskab så længe der er tale om en generel hæftelse og ikke personlig og solidarisk. 

Det vurderes som en tilnærmet ligestilling med personselskaberne, at der kan startes kapitalselskab 

med en indskudskapital for anpartsselskaberne på 50.000 kr. og aktieselskaber for 125.000 kr. ind-

skud med en resthæftelse på 375.000 kr.   

Der vil ikke kunne opstå en situation hvor der kan drages tvivl om, hvorvidt en ægtefælles indgåelse 

af aftaler på vegne af kapitalselskabet bevirker, at vedkommende statuerer et interessentskab som 

under enkeltmandsvirksomheden jf. afsnit: 13.1.2.1. 

En investor tillægger det vægt, at ens midler bliver forvaltet tilfredsstillende. Kapitalselskabernes 

lovregulering gør, at der er større kontrol med denne forvaltning end der er i udgangspunktet ved 

valg af enkeltmandsvirksomheder og ikke registreringspligtige personselskaber. Kapitalselskaber-

nes omfattende lovgivning bevirker, at tiltroen til det aflagte regnskab som udgangspunkt er højere 

end i forhold til enkeltmandsvirksomheden og de ikke registreringspligtige personselskaber.  

En fordel for kapitalselskaberne er fleksibiliteten i forhold til skiftende deltagere der indgår i ejer-

kredsen. Fleksibiliteten består i kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier og, at kapitalsel-

skabet er undergivet skattesubjektivitet. Dette bevirker, at kapitalselskabernes øvrige deltagere ikke 

bliver skattemæssigt påvirket ved en deltagers udtræden, modsat personselskaberne som er skatte-

mæssige transparente.   
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I forhold til aflønningen af landmanden er der, i modsætning til enkeltmandsvirksomheden og per-

sonselskaberne inklusiv partnerselskabet, skattemæssigt fradrag for dette. Hvorvidt dette er en ube-

tinget fordel beror på hvis synspunkt man antager. Investor som stiller risikovillig kapital til rådig-

hed finder punktet som en fordel, mens landmanden i selskabet (hvis vedkommende er medejer) 

blot bliver personligt beskattet af denne aflønning, uden mulighed for opsparing i VSO, hvorfor 

punktet omkring fradragsretten må ses konkret til landmandens øvrige forhold, herunder ægtefælles 

og øvrige virksomheder.  

17.4 Faktorer der indikerer valg af partnerselskab 

Kombinationen af aktieselskabet og kommanditselskabet bevirker, at ejerformen gives en række 

fordele. Da ejerformen netop er en kombination, giver det partnerselskabet den fordel, at dens lov-

grundlag er meget klart, da det lovmæssigt reguleres efter KSL dog med ordlyden ”de fornødne til-

pasninger” Derved er fordelen særligt i forhold til investorer, som måtte ønske denne høje grad af 

sikkerhed for lovregulering og samtidig opnå de skattemæssige fordele ved, at partnerselskabet be-

handles skattemæssigt transparent. Kombinationen af, at den reelle ejer kan stå som kapitalejer og 

som personlig ejer på samme tid, giver en god mulighed for at foretage en optimal skattemæssig di-

sposition af virksomhedens midler. Dette da der kan udloddes til kapitalselskabet og dermed an-

vende kapitalselskabernes muligheder for opsparing af midler, med de muligheder for udtræk kapi-

talselskaberne giver. Samtidig kan der udloddes til samme kapitalejer, som deltager i kraft som sin 

person og dermed anvende VSO, hvor der kan sparres op til topskattegrænsen. Et eventuelt under-

skud vil kunne modregnes hos ægtefællen. Gældende lovgivning i forhold til landbrugsloven bevir-

ker, at der godt kan erhverves landbrug i partnerselskabsform. Komplementaren besidder blot en 

vetoret, som kan være attraktiv for en investor med risikovillig kapital.  
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18 Perspektivering  

18.1 2013 Vækstplan for fødevarer 

Initiativ nr. 31. omkring at afvikle landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhver-

vet,172 er senest givet fornyet liv ved pressemeddelelse af 2. april 2014.173 Aftalens afsnit 2.1 beskri-

ver hvorledes, at LBL § 20 forventes ophævet, hvilket betyder i relation til nærværende opgave og i 

forhold til kapitalselskaber, at der ikke som nu er gældende regler, hvor der skal være en landmand i 

selskabet med bestemmende indflydelse. Denne bestemmende indflydelse fjernes med ophævelsen 

af § 20, hvorved investor manglende incitament i relation til landbrugsloven er fjernet. Derved op-

står der langt gunstigere forhold for at hente kapital fra eksterne investorer.  

Men henvisning til afhandlingens historiske afsnit: 9 omkring selskabers mulighed for at erhverve 

landbrug, har flere betænkninger i deres kommentar påpeget behovet for liberalisering af landbrugs-

loven, netop med henblik på at lade eksterne investorer skyde kapital i landbruget.  

Særligt har landbrug været påvirket af strukturudviklingen de sidste 25 – 30 år, og synes at forsætte 

med. Dette har bevirket, at størrelsen på landbrugene og det dertilhørende kapitalbehov måske ikke 

er bedst egnet til enkeltmandsvirksomheden. Enkeltmandsvirksomheden var særlig kendetegnet ved 

mindre virksomheder, og set i det lys, synes det oplagt at lade muligheden for eksterne investorer 

risikovillige kapital og få lov til at finansiere erhvervelse af dansk landbrug.  

I forhold til størrelsen på landbruget, synes kapitalselskabernes professionelle struktur at tale for en 

generel omlægning af større landbrug i kapitalselskabsform grundet beslutningstagen gennem en 

udvalgt bestyrelse og en løbende kontrol af selskabets direktør. Derved kan der refereres til agent 

principal teorien og dens styrke ved at sikre en optimal kapitalforvaltning kontrol, dels fra besty-

relse og dels fra revisor.  

 

  

                                                 
172 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer, 2013/14:7 Erhvervs- og Vækstministeriet ISBN: 978-87-92985-79-8 
173 http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/02-04-14-aftale-om-en-vaekstplan-for-foedeva-
rer/endelig-aftale.ashx 
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Bilag 1  

Fra:  Morten Haahr Jensen <mhj@vfl.dk> 
Sendt:  22. april 2014 08:27 
Til:  'Laust Fredslund F.' 
Emne:  SV: Landbrugslovscirkulære nr. 94 af 22. november 

Hej Laust  
   

Cirkulæret blev ophævet i efteråret. Ophævelsen skyldes, at cirkulæret var stilet til jordbrugskommissio-

nerne og indeholdt retningslinjer for jordbrugskommissionerne administration af loven. Da jordbrugskom-

missionernes blev nedlagt sidste forår, giver det ikke mening at opretholde cirkulæret (ministeriet kan ikke 

udstede et cirkulære til sig selv).  
   

NaturErhvervstyrelsen har ikke planer om at udstede et nyt cirkulære (rettet til styrelsen selv).  
NaturErhvervstyrelsen tilkendegiver, at man fremover betragter det nu ophævede cirkulære som en beskri-

velse af praksis i forbindelse med afgørelse efter landbrugsloven. På sigt vil denne administrationspraksis 

blive skrevet ind i vejledningen til loven, men indtil det sker, vil man fortsat kunne henvise til ”princip-

perne” i cirkulæret.   
    
Venlig hilsen  
Morten Haahr Jensen   
Specialkonsulent, cand. jur., LL.M.  
Erhvervsjura  

T  +45 8740 5131 (direkte)   |   M  +45 3092 1739   |   E  mhj@vfl.dk    

 

Fra: Laust Fredslund F. [mailto:fredslundf@hotmail.com]   
Sendt: 14. april 2014 15:23  
Til: Morten Haahr Jensen  
Emne: Landbrugslovscirkulære nr. 94 af 22. november   
Hej Morten     

Jeg vil høre om du kan hjælpe mig med et spg.   
I forhold til LBL cirk. Nr. 94 har jeg benyttet følgende uddrag efter § 50, hvor ordlyden af cirkuleret er: 
(…Tilladelse til, at et selskab, hvis deltagere er personer, der opfylder betingelserne i lovens § 16, stk. 2, er-
hverver en landbrugsejendom, kan normalt meddeles efter lovens § 21, nr. 3, hvis betingelserne i stk. 2 er 
eller vil blive opfyldt ved erhvervelsen..)  
Nu bemærker jeg at det pågældende cirk. er historisk. Har søgt en del men kan ikke finde ud af om det er af-

løst eller det blot ikke findes mere ?  

 

Med venlig hilsen  
Laust Fredslund Frederiksen   
Nr Tvedevej 13 
4684 Holmegaaed  
Tlf: +45 51 23 98 51   
Email: fredslundf@hotmail.com   
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Bilag 2  
Fra:  

 

Kurt Vagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) <KVJ@naturerhverv.dk>

Sendt:  10. januar 2014 14:34 
Til:  Laust Fredslund F. (fredslundf@hotmail.com); Laust Fredslund F. 

(fredslundf@hotmail.com) 
Emne:  SV: SV: P/S som selskabsform i landbruget 
Vedhæftede filer:  20031_10820.pdf 
Hej Laust  

   

Vi har ikke nogen særlig vejledning, hvor der er omtalt praksis mv. for erhvervelse af landbrug som P/S. 

Det nærmeste, jeg kan komme det, er ministerens svar ved lovændringen i 2010, men det har du måske 

allerede fået af Nicolai. Men her får du det i hvert fald.  
   

Ellers er det reglerne for erhvervelse efter landbrugslovens § 21, der gælder, og du kan læse herom i  
landbrugslovscirkulæret (som er historisk, fordi det er stilet til jordbrugskommissionerne, men som beskri-

ver praksis på området). Vi har ikke nogen særlig praksis med hensyn til P/S’er.  
   

   

Med venlig hilsen  

Kurt Vagner Jensen  

Specialkonsulent  
Økologi & Landbrugslov  
Center for Jordbrug  
Direkte tlf.: 41892508  
E-mail: kvj@naturerhverv.dk  

___________________________________________________________________________

_________  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

NaturErhvervstyrelsen  
Nyropsgade 30, 1780 København V Tlf.: +45 33 95 80 00 e-mail: mail@naturerhverv.dk 

www.naturerhverv.dk 


