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Står du foran et ejerskifte, enten som sælger eller køber, er der nogle ting, du skal 

overveje, inden du sætter din underskrift på skødet. Og ved ejerskifte inden for 

familien er der endnu flere overvejelser og muligheder, du skal kende. I denne 

artikel giver vi dig et overblik over de fleste strategiske overvejelser omkring et 

generationsskifte og illustrerer vores pointer og anbefalinger med en konkret case 

for en familiehandel.

Ved enhver ejerskiftesag skal du, uanset om du er køber eller sælger, tage stilling til, 

hvorvidt hele eller dele af bedriften skal erhverves eller afsættes. 

Ønsker du som sælger at afhænde hele bedriften, er det mest almindelige at sælge 

til én køber. Umiddelbart gør det processen mere simpel, men det gør også sælger 

afhængig af, at køber kan få finansieret handlen. Sælger kan også vælge at splitte 

ejendommen eller virksomheden op og sælge delene hver for sig. Herved mindskes 

kapitalkravet, og køber får alt andet lige større chance for at få finansieret købet. 

Ulempen er dog, at salgsprocessen bliver mere kompliceret. 

Køber skal tage stilling til graden af selveje og ejerkonstruktion. Ønsker køber at eje 

hele produktionsapparatet eller alternativt at leje eller forpagte hele eller dele af 

produktionsapparatet? Indgår køber i et familiekøb, glidende generationsskifte, er der 

tale om fri handel, eller er køber en del af et kompagniskab i selskabsform?

Dette er blot nogle af de overvejelser, køber og sælger skal gøre sig. Heldigvis 

findes der adskillige løsningsforslag til at få ejerskiftekabalen til at gå op. Når køber 

og sælger er afklarede omkring ejerkonstruktionen mv., skal I hver især gøre jer 

overvejelser om prisfastsættelse, skattemæssige og strategiske forhold, samt hvordan 

handlen skal finansieres. 

Formålet med denne artikel er først og fremmest at give dig et overblik over 

ejerskifteprocessen. Først vil vi kort præsentere den case, der er gennemgående i hele 

artiklen, som omhandler en traditionel familiehandel. Derefter får du en gennemgang 

af de overvejelser, du skal have, når du skal udarbejde en ejerskiftestrategi, bl.a. 

personlig afklaring og rollefordeling. Derpå bevæger vi os ind i de mere officielle 
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dele af ejerskifteprocessen: Fra værdiansættelse til finansieringsmuligheder og 

-udfordringer til overvejelser omkring valg af ejerform og endelig de skattemæssige 

forhold og udfordringer, du kan møde i en ejerskifteproces. Med casen illustrerer vi 

undervejs de centrale trin i ejerskifteprocessen.

1.  Case: Traditionel familiehandel

Vores case omfatter en traditionel familiehandel, hvor parterne er en far, Jens 

Thomsen, der ønsker at komme ud af erhvervet, og en søn, Mikkel, der ønsker at 

komme ind i erhvervet. Ejendommen har været i familien i fire generationer og 

består i dag af en mælkeproduktion med ca. 420 årskøer og markbrug på 380 hektar.  

Jens har sammen med sin ægtefælle drevet ejendommen siden slutningen af 

1970’erne og løbende udviklet virksomheden med køb af mere jord og med 

udvidelse af mælkeproduktionen. Kort efter finanskrisen indtraf, fik de bevilliget en 

ny løsdriftsstald, der var en markant udvidelse fra 160 årskøer til 420 årskøer. Det 

ændrede dagligdagen mærkbart, fra at Jens selv var en stor del af det praktiske 

arbejde til i stedet at være mere fokuseret på det administrative arbejde og den mere 

strategiske udvikling af virksomheden. 

Udover sønnen, Mikkel, der skal overtage virksomheden, har familien også tre 

andre børn, der skal tilgodeses i ejerskifteprocessen. Mikkel havde i sine ungdomsår 

ingen ambitioner om at overtage slægtsejendommen. Han havde valgt en helt 

anden karrierevej og beskæftigede sig med finansiel rådgivning. Men da hans far 

udvidede mælkeproduktionen, fik han større interesse for virksomheden og dens 

videreudvikling. I 2012 blev de enige om, at det kunne spændende at udvikle 

familievirksomheden sammen med henblik på, at sønnen på sigt kunne overtage 

virksomheden. I dag har sønnen en lille ejendom tæt på farens ejendom, hvor han 

bor sammen med sin ægtefælle og deres tre børn. 

2. Ejerskiftestrategi 

Inden du som sælger går i gang med et ejer- eller generationsskifte, er det en god 

idé at starte med at udarbejde en ejerskiftestrategi. Der er en række overvejelser, 

som er relevante at afdække og forholde sig til inden selve ejerskifteprocessen.

Mange oplever ofte i disse processer, at den ”bløde del” af ejerskifteprocessen kan 

fylde meget. Det kan for eksempel være, at ægtefællen har et ønske om et ”tredje 

liv” væk fra gården, eller ægtefællen er bange for at blive ”enke” på gården, fordi 

landmanden ikke vil med væk fra gården. Landmanden har typisk et klart ønske om, 

at han skal bæres væk fra gården eller i det mindste være aktiv, til han er 65-70 år 

gammel eller måske endda ældre. Dette kan give anledning til en række dilemmaer, 

der skal løses – og denne del af processen betegnes ofte som ”den svære samtale”. 
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Den personlige afklaring er helt afgørende for, at et ejer- eller generationsskifte 

bliver succesfuldt, og det er vigtigt, at ægteparrets respektive forventninger eller 

bekymringer drøftes i processen.

I casen med familien Thomsen udarbejdede Jens Thomsen og sønnen Mikkel 

en ejerskiftestrategi, hvor de specielt havde fokus på sønnens inddragelse 

i virksomheden og på deres respektive roller og rollefordeling i ledelsen af 

virksomheden. De organiserede virksomheden 

efter, at de begge skulle have mulighed 

for at være ansvarlige for hvert deres 

forretningsområde. Dermed fik Jens ansvaret 

for markbruget, og Mikkel fik ansvaret 

for mælkeproduktionen. For Jens var det 

meget vigtigt, at de havde tilstrækkeligt tid 

til at opbygge sønnens kompetencer og 

erfaringer, så Mikkel en dag selv kunne drive 

virksomheden. De udarbejdede derfor en klar beskrivelse af deres rollefordeling og 

ansvarsområder samt en plan for, hvordan sønnen gradvist skulle overtage en større 

del af ansvaret for den samlede drift af virksomheden. Det var samtidig en måde 

at vise kreditgivere, at sønnen var i stand til at drive en virksomhed og skabe de 

resultater, der skal til for at kunne drive virksomheden alene.

Familien Thomsens ejerskifteproces foregik dog ikke helt uden udfordringer. 

Blandt andet fordi far og søn ikke fik etableret en konkret og tilstrækkelig 

forventningsafstemning omkring en exitmodel – altså en plan for, hvordan faren 

skulle ud af virksomheden, eller i hvilke trin og hastighed sønnen skulle overtage 

virksomheden. Når Jens Thomsen ser tilbage på processen, er han af den 

overbevisning, at han i særlig grad var årsag til, at de ikke udarbejdede en mere fast 

exitmodel tidligere i forløbet. En af årsagerne, siger Jens, var, at han frygtede for ”det 

tredje liv” og for at komme til at kede sig efter generationsskiftet. En anden årsag 

var, at han ønskede at se tiden an og vurdere sønnens kvalifikationer som ejerleder, 

inden de gik ind i et egentligt generationsskifte. 

Når de sammen ser tilbage på processen frem til i dag, er de begge 

overbeviste om, at havde de haft en mere konkret ejerskiftestrategi, en klarere 

forventningsafstemning og en afstemt exitmodel, ville de i dag være tættere på at 

fuldende det egentlige generationsskifte. 

“Den personlige 
afklaring er helt 
afgørende for, 
at et ejer- eller 
generationsskifte 
bliver succesfuldt.”
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Trin i ejerskiftestrategien
Der er ofte flere led i en ejerskiftestrategi, hvor det først og fremmest er vigtigt 

at afdække ejerens og familiens ønsker til ejer- eller generationsskiftet. Ud fra 

deres ønsker, drøfter man de forskellige muligheder, der er for et ejer- eller 

generationsskifte, som tilgodeser deres ønsker.

 

For at afdække ønskerne, kan følgende trin være vejledende for processen, så man 

kommer rundt om både det personlige og virksomhedsmæssige. 

1. Personlig afklaring 

Som nævnt tidligere er der oftest flere personlige dilemmaer, I skal have afkla-
ret, når I indleder en ejerskifteproces. Disse dilemmaer kan både være internt i 
familien, men det kan også være manglende afklaring mellem sælger og køber, 
f.eks. som i casen, hvor parterne ikke nødvendigvis er enige om exitmodellen for 
sælgeren. Her var det et klassisk eksempel på manglende forventningsafstemning 
mellem faren og sønnen, der ledte til manglende afklaring på exitmodellen. Det 
kan også være andre overvejelser, f.eks. hvad det afgående ægtepar skal lave i 
deres ”tredje liv”, hvor skal de bosætte sig, eller hvordan arven til de øvrige børn 
skal fordeles osv.

 

2. Planlæg virksomhedsstrategien 

Når det personlige er afklaret, bør I derefter overveje, hvordan virksomheden 
skal drives hen mod det kommende ejer- eller generationsskifte, og herunder om 
virksomheden skal nedslides, optimeres eller vækste frem mod ejer- eller genera-
tionsskiftet. Dette er oftest afhængigt af, om der er tale om et ejerskifte eller gene-
rationsskifte, samt hvordan den kommende ejer ønsker at drive virksomheden. 
Når I udarbejder en virksomhedsstrategi, er det mest optimale at fastlægge en 
handlingsplan for de enkelte initiativer, der ligger i ejerskiftestrategien. I denne 
proces kan I opdele handlingsplanerne i handlinger før, under og efter ejerskiftet. 
Vi vil anbefale, at I løbende følger op på de aftalte handlinger og sparrer om de 
spørgsmål og usikkerheder, der løbende kan være i en ejer- eller generations-
skifteproces. Vi anbefaler desuden også, at I får tilknyttet en rådgiver eller anden 
person, der kan facilitere opfølgningen i processen.

3. Ledelse og rollefordeling 

Op til et ejer- eller generationsskifte er det vigtigt, at I forventningsafstemmer og 
lægger jer fast på, hvordan rollefordelingen og ledelsen skal udmønte sig. Specielt 
i de tilfælde, hvor to generationer skal gå sammen om driften, eller hvor sælgeren 
skal gå sammen med køberen inden ejerskiftet.   
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Alle ejerskifter er forskellige, og derfor skal løsningerne nøje designes og afstemmes 

i et samarbejde mellem nuværende ejer og den kommende ejer. Kompleksiteten 

af en ejerskiftestrategi er afhængig af virksomhedens kompleksitet, og den enkelte 

strategi skal derfor skræddersyes til det enkelte ejerskifte. 

3. Værdiansættelse af virksomheden

Foruden de ”bløde dele” i et ejerskifte, er der en række mere ”officielle dele”, I skal 

have afklaring på. Den første overvejelse er fastsættelse af prisen på ejendommen. 

Selvom der er tale om en familiehandel, kan der være forskellige opfattelser af, hvad 

ejendommens værdi er. Udfordringen består i, at I skal blive enige om en fair pris, 

som tager hensyn til købers og sælgers ønsker, men også til finansieringsgiveres 

krav. 

For køber er det vigtigt, at ejendommen ikke overtages til for høj en pris. Vi anbefaler, 

at køber får analyseret ejendommen og får foretaget konsekvensberegninger, som, 

med udgangspunkt i et risikovurderet afkastkrav, er et bud på en realistisk købspris. 

Sælger skal også være realistisk omkring ejendommens værdi, og selvom ejeren er 

den person, som ved mest om ejendommen og dens potentiale, så er ejeren ofte 

også følelsesmæssigt engageret, hvilket kan påvirke fastsættelsen af salgsprisen. 

Vi anbefaler, at sælger ligeledes får analyseret ejendommen og får vurderet, om 

salgsprisen er realistisk ud fra aktivernes værdi, ejendommens potentiale, markedet 

for sammenlignelige landbrugsejendomme og honorering af et risikojusteret 

afkastkrav fra køber.

Derudover anbefaler vi, at sælger overvejer en 

smertegrænse for salgsprisen på ejendommen 

og alternativt overvejer, hvad konsekvensen vil 

være, hvis ejendommen ikke kan blive solgt. 

Er ejeren i en situation, hvor ejendommen 

skal sælges ”koste hvad det vil”, eller er der 

andre forhold, som I skal tage hensyn til? For 

eksempel et minimumsprovenu til betaling 

af avanceskat samt noget at leve for efter 

salget. Ved familiehandler kunne der også 

være et særligt hensyn til søskende eller 

andre nærtstående, som i casen med familien 

Thomsen.

Hos familien Thomsen tog man udgangspunkt i beregninger ud fra den offentlige 

ejendomsvurdering og bogførte værdier i årsrapporten. Ved familiehandel tillader 

man, at der handles til offentlig vurdering +/-15 %. I langt de fleste tilfælde handles 

der til en værdi svarende til den offentlige vurdering -15 %, da det giver den laveste 

handelspris og dermed størst fordel for barnet, der overtager ejendommen. 

“Sælger skal overveje 
en smertegrænse 
for salgsprisen på 
ejendommen og 
alternativt, hvad 
konsekvensen 
vil være, hvis 
ejendommen ikke 
kan blive solgt.”
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Ejendommen i denne case har en offentlig vurdering på 12,5 mio. kr. lavere end 

de bogførte værdier i årsrapporten, og derfor er beregningerne foretaget ud fra en 

handelspris på den offentlige ejendomsvurdering + 15 %.

Hvis landmanden har lagt sit landbrug, herunder evt. ejendommen, ind i et 

kapitalselskab, er der nogle andre krav, som skal opfyldes. I tilfældet med et 

kapitalselskab skal værdien af selskabet – og dermed selskabets aktiver og passiver 

– fastsættes til handelsværdien. En ejendom kan i mange tilfælde fastsættes til den 

offentlige vurdering. Men har der været væsentlige ændringer på ejendommen 

siden vurderingen, skal ejendommen indgå i værdiansættelsen af selskabet til 

handelsværdi. 

4. Finansiering

Når parterne er enige om salgsprisen, er næste udfordring at få salget finansieret. 

En endelig finansieringsløsning afhænger i høj grad af långivers egenkapitalkrav, 

afkastkrav og valg af ejerform. Vi anbefaler derfor, at køber og sælger sørger for at 

have et godt overblik over de forskellige finansieringsmuligheder, inden de beslutter 

sig for, hvordan handlen skal finansieres.

Finansieringspartnere
Herunder er en oversigt over potentielle finansieringspartnere inden for landbruget. 

I Danmark er der fire realkreditinstitutter og 78 pengeinstitutter1 (i 2016-tal) samt 

otte andre aktive aktører, der sammen med købers egenkapital udgør købers 

finansieringsmuligheder. Efter finanskrisen har det, indtil videre, været svært for 

mange at få finansieret købet hos andre pengeinstitutter, end hvor bedriften er 

finansieret i forvejen. Overtagelse af gæld er derfor en essentiel faktor ved et 

ejerskifte.

Figur 1: Finansieringspartnere

REALKREDITINSTITUTTER PENGEINSTITUTTER ANDRE AKTØRER
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DLR

Realkredit Danmark
Nordea Kredit

Nordea
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Jysks Bank

Sydbank
Spar Nord

Dansk Landbrugskapital
Vækstfonden
AP Pension

Leasingselskaber
Sælger

Bortforpagter
Ekstern investor

Overtagelse af gæld gennem realkredit og pengeinstitut
Hvis realkredit- og pengeinstituttet godkender køber, er det næsten altid muligt 

for køber at overtage eksisterende realkredit- og pengeinstitutgæld. Afhængig af 

belåningsgraden er det dog ikke givet, at køber bevilliges ekstra hjælp til en eventuel 

restfinansiering ud over restgælden. 

1  Af pladsmæssige hensyn vises kun de fem største pengeinstitutter i figur 1.
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Derfor kan der opstå finansieringsproblemer, hvis sælger skal modtage et provenu 

ved handlen, da pengeinstitutterne i mange tilfælde helst ikke vil udvide deres 

engagementer inden for landbrug. Der er naturligvis ingen regel uden undtagelse, 

men efter finanskrisen er der ikke mange pengeinstitutter, der er villige til at finansiere 

en provenubetaling på ejendomme med en høj belåningsgrad. 

Generelt er der et krav om, at køber selv skal stille med 20-30 % egenfinansiering 

eller anden finansiering, og hvis købers egen opsparing ikke er tilstrækkelig, skal 

køber anskaffe supplerende kapital. Afhængig af behov og ejerkonstruktion anskaffes 

kapitalen hos en eller flere af finansieringspartnerne, som går under betegnelsen 

andre aktører i ovenstående figur. 

Andre aktører
Som vi kan se i figur 1, består andre aktører af udbydere med forskellige fordele 

og udfordringer. I notatet ”Nye og alternative finansieringsformer”2 er aktørerne 

beskrevet, analyseret og vurderet ud fra, hvor anvendelige finansieringsformerne er til 

et ejerskifte. 

I den konkrete case har sælger (far Jens), ud fra den aftalte salgspris, et stort provenu, 

som ikke fuldt ud kan finansieres. Långiver (søn Mikkel) kræver derfor, at sælger stiller 

personlig kaution over for købers fremtidige engagement. 

Ovenstående viser, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for sælger at finansiere en del 

af købsprisen, hvis sælger skal modtage et provenu. 

Sælgers finansiering af den sidste del af overdragelsesprisen
Sælger har forskellige muligheder for at være medfinansierende på den sidste del af 

overdragelsesprisen. Det kan ske ved et anfordringslån, sælgerpantebrev eller ved en 

Earn Out, som også er beskrevet i notatet ”Nye og alternative finansieringsformer”. 

I den konkrete case var udgangspunktet, at sælger (far Jens) ville medfinansiere en 

del af købet ved at udstede et sælgerpantebrev. Men kravet om personlig kaution har 

medført, at handlen på nuværende tidspunkt er sat på standby. 

Andre finansieringsmæssige løsningsmuligheder
Familien kunne måske have undgået, at handlen blev sat på standby, hvis de havde 

inddraget Vækstfonden eller en ekstern investor til at styrke købers egenkapital. 

Hvis man skal inddrage en ekstern 

investor, kræver det for det første, 

at man har kendskab til en investor, 

som tror på køber, og som køber kan 

arbejde sammen med. Derudover 

skal køber også være villig til at dele 

provenuet. Disse forhold kan være med 

til at vanskeliggøre indskud af ekstern 

investorkapital.

2  Klik her for at læse notatet “Nye og alternative finansieringsformer”.

“Familien kunne måske 
have undgået, at handlen 
blev sat på standby, 
hvis de havde inddraget 
Vækstfonden eller en 
ekstern investor til at 
styrke købers egenkapital.” 

https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/ejer-generationsskifte/Sider/ov_16_7428_161124_KKJ_Notat_om_finansieringsformer_idag.pdf
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En anden løsning er som sagt Vækstfonden, som er en tilgængelig finansieringspart-

ner, der under forudsætning af en godkendt kreditvurdering har mulighed for at styr-

ke købers ansvarlige kapital med op til 20 % af købesummen. Kapitalindskuddet kan 

være med til helt eller delvist at afskaffe kravet om sælgerkaution, ligesom indskud-

det også kan være med til at nedsætte eller helt overflødiggøre sælgerpantebrevet.

5. Ejerformer

Som nævnt tidligere, er det væsentligt, at man specielt som køber overvejer, 

hvilken ejerform virksomheden skal drives i. Ejerformen kan også give sælger flere 

muligheder for at optimere ejerskiftet, og i familiehandler er det i mange tilfælde en 

fælles beslutning. 

De fleste landbrug i Danmark er ejet af én person (personlig ejerform), men der er 

også andre muligheder, som man skal overveje i forbindelse med et ejerskifte.

I/S
Der har længe været tradition for at anvende interessentskaber (I/S), når et landbrug 

skal overdrages ved et glidende generationsskifte, eller hvis flere landmænd går 

sammen omkring driften af deres landbrug.

Interessenterne i et I/S hæfter ubetinget og solidarisk for alle krav mod I/S’et, 

hvilket er en risiko, du skal have med i overvejelserne. I/S’et er ikke skattepligtigt, så 

beskatningen sker hos interessenterne, og hvis du træder ind eller ud af et I/S, vil der 

være en række skattemæssige forhold, som du skal være opmærksom på.

P/S
En anden mulighed er at eje en landbrugsejendom via et partnerselskab (P/S). Her 

svarer hæftelsen til indskud og skyldigt indskud, samt den yderligere hæftelse du evt. 

har påtaget dig. P/S’et er heller ikke skattepligtigt, så også her sker beskatningen hos 

kommanditistaktionærerne (ejerne af P/S’et). Ved et P/S er det dog skattemæssigt 

begrænset, hvor meget underskud du kan fratrække, og derfor skal man opgøre en 

fradragskonto til at styre denne regulering. 

Der er kommet nye regler om begrænsning af anvendelsen af underskud fra bl.a. 

nystiftede I/S’er og P/S’er, hvis man er passiv deltager.

Kapitalselskab, Aps & A/S
Det har igennem noget tid været muligt at eje en landbrugsejendom via et 

kapitalselskab, anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Beskatningen sker hos 

selskabet, og aktionærerne/anpartshaverne beskattes kun, når der hæves penge 

ud af selskabet – typisk i form af løn eller udbytte. Ejeren af selskabet hæfter som 

udgangspunkt ikke personligt for selskabets forpligtelser, men i mange tilfælde 

skal den personlige aktionær/anpartshaver stille sikkerhed, i form af kaution, for 

selskabets gæld til realkredit- eller pengeinstitut.
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Kapitalselskaber er ikke så anvendte i landbruget, og det skyldes bl.a., at der er en 

række skattemæssige forhold, som du skal være opmærksom på. Det gælder for 

eksempel, at underskud i virksomheden bliver inde i kapitalselskabet og kan ikke 

anvendes af ejeren til modregning i ejerens eller ægtefællens anden indkomst. 

Stuehuset kan ikke sælges skattefrit, og selv om selskabet også kan indeksere 

(opskrive) anskaffelsessummen på ejendommen, så beskattes den skattefrie 

fortjeneste, når den hæves ud af selskabet som f.eks. løn eller udbytte.

Kapitalselskabet giver dog nogle andre muligheder for ejerskifte, som man skal 

have med i overvejelserne, så det er vigtigt, at du sammen med din rådgiver har alle 

forhold med, når I skal beslutte jer for den fremtidige ejerform.

Familien Thomsens overvejelser om ejerform
I vores case var far og søn meget interesserede i at udforske alternative ejerformer, 

fordi de ikke var specielt positive over for et I/S.

De tilknyttede konsulenter præsenterede alle fordele og udfordringer ved de 

forskellige ejerformer, og de lavede en række beregninger, der kunne hjælpe 

familien med at se fordele og ulemper ved personligt eje af landbrugsvirksomheden 

samt via et kapitalselskab.

Da de havde overblik over mulighederne, besluttede de at gå videre med et ejerskab 

i personligt regi, evt. I/S, hvis faren stadig skulle være medejer. De valgte denne 

løsning, fordi fordelene ved et kapitalselskab ikke kunne opveje de fordele og 

den tryghed de fik i og med, at de kendte ejerformen. De havde allerede et stort 

kendskab til personligt eje og til virksomhedsordningen, idet Jens jo havde drevet 

virksomhed i virksomhedsordningen i hele ejerperioden.

6. Skattemæssige forhold og udfordringer

Der er i de fleste ejerskifter mange skattemæssige forhold og udfordringer, du som 

nuværende- eller kommende ejer skal overveje sammen med din rådgiver. Nogle af 

dem er meget afhængige af ejerformen, som virksomheden skal drives videre i. Men 

de fleste tager afsæt i selve overdragelsen af virksomheden.

Der er f.eks. en meget anvendt skattemæssig finansieringsform, som ikke er omtalt 

tidligere under finansiering, nemlig at hele eller dele virksomheden kan overtages 

med succession ved handler inden for familien eller til en medarbejder. 

Succession betyder, at køber indtræder i sælgers anskaffelsessum, samt de af- 

og nedskrivninger sælger har foretaget i sin ejertid. Køber skal derfor ved et 

fremtidigt salg af ejendommen anvende sælgers oprindelige anskaffelsessum som 

sin anskaffelsessum og dermed måske beskattes af en avance, der er opstået i 

sælgers ejertid. Køber skal desuden ved et fremtidigt salg beskattes af både egne 

afskrivninger efter overtagelsen, samt de afskrivninger sælger har foretaget i sin 

ejertid.
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Da køber ved succession overtager sælgers skatteforpligtelse (udskudte skat), kan 

køber kompenseres enten via gave og en beregnet passivpost, der består af en 

fast procentsats af avancen, som er forskellig i forhold til aktivet der overdrages. 

Denne gave eller passivpost modregnes i handelsprisen, inden der beregnes 

gaveafgift. Køber kan alternativt kompenseres med et nedslag i handelsprisen ved 

kursfastsættelse af den udskudte skat i forhold til rente, løbetid, skatteprocent mv.

Succession kan anvendes, uanset om virksomheden ejes personligt eller via et 

kapitalselskab og kan vælges aktiv for aktiv, bare der er fortjeneste ved salg af aktivet, 

og der er tale om en aktiv virksomhed. Ved overdragelse af et kapitalselskab, skal der 

overdrages mindst 1 % af kapitalen i selskabet.

Kompensationsmulighederne kan også anvendes ved overdragelse af både 

virksomhed i personligt eje samt via et kapitalselskab. Du skal være opmærksom på, 

at der er kommet nye satser for bo- og gaveafgift ved overdragelse af virksomhed, 

hvor satsen for gaveafgift ved overdragelse af aktiv virksomhed er nede på 5 % i 

2020, mens satsen ved overdragelse af andet end virksomhed stadig er 15 %.

Hos familien Thomsen var det meningen, at der skulle gives gaver både til sønnen 

og hans øvrige søskende, og køber (Mikkel) skulle kompenseres for overtagelse af 

skattebyrden. Konsulenterne udarbejdede beregninger for både kompensation via 

passivpost samt kursnedslag af den udskudte skat.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at når en virksomhed overdrages med 

succession, så succederer køber ikke i sælgers ejertid. Det betyder, at hvis 

virksomheden skal renoveres, vil det i mange tilfælde være bedst, at sælger foretager 

renoveringen, inden virksomheden overdrages.

Hvis der f.eks. skal skiftes tag på en driftsbygning, som sælger har ejet i 30 år, og 

taget har en levetid på 40 år, så vil sælger kunne fratrække 30/40 af udgiften som 

vedligeholdelse og afskrive resten, mens køber efter overtagelsen ikke kan fratrække 

noget direkte, men skal afskrive hele beløbet.

Det betyder, at hvis udgiften til renoveringer 

er 1.200.000 kr., kan sælger fratrække 

900.000 kr. direkte ved opgørelse af 

virksomhedens skattepligtige resultat samt 

afskrive de resterende 300.000 med f.eks. 4 

%, altså 12.000 kr. Er det køber, der afholder 

udgiften umiddelbart efter købet, kan køber 

afskrive hele beløbet, 1.200.000 kr., med 4 %, 

altså 48.000 kr.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, hvornår virksomheden overdrages. 

F.eks. er det muligt at overdrage opsparet overskud i virksomhedsordningen med 

succession, hvis overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af det seneste 

indkomstår, hvilket i de fleste tilfælde vil være 1. januar. Det kan desuden være en 

fordel at overdrage virksomheden med f.eks. jordbeholdninger før eller efter høst for 

at optimere købers forhold.

“Det er vigtigt, at du 
er opmærksom på, 
at når en virksomhed 
overdrages med 
succession, så 
succederer køber 
ikke i sælgers ejertid.”

.
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7.  Hvad endte det med for familien 
Thomsen?

Efter et møde mellem far, søn og en rådgiver aftalte de, at de begge skulle 

gå hjem og drøfte de bløde værdier samt forventninger til fremtiden og 

privatøkonomien med deres ægtefæller. De aftalte også, at de skulle tage kontakt 

til finansieringspartnerne for at få afklaret, om de var med på at arbejde videre med 

ejerskiftet.

Som nævnt tidligere, er ejerskiftet i den konkrete case nu blevet sat på standby, 

fordi finansieringspartnerne, da far og søn kontaktede dem, stillede krav om en stor 

personlig kaution fra Jens’ side, selv om han var indstillet på at finansiere en del af 

handelsprisen med et sælgerpantebrev.

Der er mange måder at stykke et ejerskifte sammen på, både mht. ejerform, 

finansiering og skat – så det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Det er dog 

meget vigtigt, at de involverede parter kommer i gang i god tid, bl.a. fordi der er i 

skattelovgivningen er mange tidsfrister og tidsforløb, man skal overholde, både mht. 

ejertid og aktiv deltagelse i virksomheden. Derudover er der mange parter involveret, 

som man skal tage hensyn til, både finansierings- og samarbejdspartnere, men også 

familier. Det kan tage tid at nå til enighed, så derfor er det vigtigt at have tiden in 

mente.

Med denne artikel håber vi at have givet dig et overblik over de overvejelser, du skal 

gøre dig før og under et generationsskifte, herunder at det er en god idé at starte 

planlægningen så tidligt som 

muligt. Vi håber også, at du 

har fået øje for de forskellige 

muligheder for finansiering, 

både af den traditionelle og 

utraditionelle slags, samt hvor 

sælger kan hjælpe til med 

finansieringen. 

Det er vigtigt, at du kender de forskellige muligheder for at eje og drive en 

virksomhed f.eks. ved personlig drift eller i et kapitalselskab, og ikke mindst at du har 

forståelse for de skattemæssige udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse 

med gennemførelse af et generationsskifte. 

 

“Der er mange måder at stykke et 
ejerskifte sammen på, både mht. 
ejerform, finansiering og skat  
– så det er faktisk kun fantasien, 
der sætter grænser.”


