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Generationsskifte – landbrugsejendom – skattemæssig succession - kil-
deskattelovens § 33 C – SKM2012.148.SR © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Skatterådet har valgt at offentliggøre et bindende svar af 21/2 2012, jf. 

SKM2012.148.SR, om overdragelse af en landbrugsejendom med skattemæssig succes-

sion, der formentlig vil interessere en del landmænd. Med afgørelsen fastslås, at der 

ikke er noget til hinder for en isoleret overdragelse af jordtilliggender til en landbrugs-

ejendom med skattemæssig succession.   

 

Efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 1. pkt. kan en erhvervsvirksomhed, en af flere 

erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder overdrages 

til den nærmeste familie, herunder børn, med skattemæssig succession ved overdragelse 

i parternes levende live.  

 

Om generationsskifte af fast ejendom fremgår videre af bestemmelsen, at reglerne om 

overdragelse med skattemæssig succession alene kan anvendes på ejendomsavancer 

vedrørende fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, i det omfang 

ejendommen anvendes i overdragerens erhvervsvirksomhed. Anvendes mere end halv-

delen af ejendommen i overdragerens erhvervsvirksomhed, kan successionsreglerne 

anvendes på hele ejendomsavancen vedrørende den pågældende ejendom. Udlejning af 

anden fast ejendom end fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, 

frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne for-

bindelse ikke for erhvervsvirksomhed. 

 

Den nuværende affattelse af § 33 C, stk. 1, 1. pkt., der taler om en erhvervsvirksomhed, 

en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder, 
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blev gennemført med lov nr. 532 af 17/6 2008. Ændringen var i motiverne til loven be-

grundet med, at: 

  

”Der er opstået tvivl om, hvad der i de gældende regler om succession ved død forstås 

ved succession i "en erhvervsvirksomhed eller en andel heraf". Derfor foreslås dette 

præciseret som "en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel 

af en eller flere erhvervsvirksomheder". Et tilsvarende ændringsforslag stilles til de 

gældende regler om succession i levende live, jf. ændringsforslag nr. 5. 

 Formålet med ændringsforslaget er at fjerne enhver tvivl om, at der - hvis betin-

gelserne herfor i øvrigt er opfyldt - kan succederes ved overdragelse af hele virksomhe-

den, en af flere virksomheder, en ideel andel af hele virksomheden eller en af flere virk-

somheder og ved overdragelse af en andel, der ikke er en ideel andel af hele virksomhe-

den, men som i sig selv udgør en selvstændig virksomhed. 

 Efter ændringsforslaget bør der således ikke være tvivl om, at der ud af f.eks. tre 

landbrugsejendomme, som hver for sig udgør en virksomhed, kan succederes i den ene 

ejendom, selv om denne ikke udgør en ideel (procentuel) andel af hele virksomheden i 

betydningen alle tre landbrugsejendomme. Efter ændringsforslaget vil der dog også 

kunne succederes i en ideel andel af hele virksomheden, hvilket i denne forbindelse vil 

sige i f.eks. en tredjedel af hver enkelt landbrugsejendom.” 

 

I sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar af 21/2 2012, jf. SKM2012.148.SR, fore-

lå spørgsmålet om, hvorvidt en isoleret overdragelse af jordtilliggendet til en land-

brugsejendom kunne foretages med succession. 

 

Sagen drejede sig om overdragelse af en landbrugsejendom fra fader til søn. Ejendom-

men omfattede et stuehus beboet af faderen, forskellige driftsbygninger samt et jordtil-

liggende på godt 51 ha. Ved den offentlige vurdering var ejendommen ansat til 8,5 mio. 

kr., heraf værdi af jord på i alt 6,7 mio. kr.  

 

Faderen havde frem til 1978 drevet ejendommen med mælkeproduktion, men fra dette 

tidspunkt og fremefter alene med planteavl. Fra 1998 og fremefter havde sønnen forpag-

tet det dyrkbare jordtilliggende, og der havde ikke været drevet anden erhvervsvirksom-

hed på ejendommen siden 1998. Sønnen drev det forpagtede areal sammen med sin egen 
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landbrugsejendom på 18 ha. samt et yderligere areal på 13,5 ha., som sønnen havde for-

pagtet af tredjemand.  

 

Faderen ønskede nu et bindende svar på, om der kunne ske overdragelse med skatte-

mæssig succession under 3 forskellige forudsætninger, nemlig at overdragelsen omfat-

tede henholdsvis (1) hele landbrugsejendommen incl. jordtilliggendet på 51 ha., (2) en 

andel på 49 ha. af jordtilliggendet samt driftsbygninger, dvs. excl. stuehuset, og (3) en 

andel af på 49 ha. af jordtilliggendet. 

 

Når faderen havde fundet anledning til at forelægge spørgsmålet for Skatterådet, skulle 

det ses i lyset af, at det af referatet af møde i Det Specielle Eksterne Kontaktudvalg 

SKAT den 26. januar 2011, pkt. 6, fremgik, at:  

 

”6. Succession og bortforpagtning 

En mødedeltager havde fremsendt et spørgsmål vedrørende fast ejendom, bl.a. fordi der 

gik rygter om, at der forelå et uofficielt styresignal? 

… 

Mødedeltageren er bekendt med, at SKAT ved afgivelse af bindende svar om succession, 

hvor ejendommen er bortforpagtet, og hvor der sker overdragelse til forpagter, i visse 

tilfælde nægter succession. Baggrunden herfor er, at der ikke sker overdragelse af en 

virksomhed, idet det retlige grundlag for bortforpagtningsvirksomheden bortfalder 

sammen med overdragelsen til forpagter. 

 

Skatteministeriet oplyste indledningsvis, at der ikke foreligger et "uofficielt" ikke-

offentliggjort styresignal herom. Skatteministeriet offentliggør alle styresignaler. Det 

grundlæggende problem i relation til det rejste spørgsmål er, om den rå jord uden byg-

ninger og maskiner kan anses for at være en erhvervsvirksomhed. Afgørelse af dette 

spørgsmål er velegnet til et bindende svar fra Skatterådet. Imidlertid er der ikke p.t. en 

sag på vej til Skatterådet.” 

 

Efter faderens opfattelse kunne der ske overdragelse med skattemæssig succession i 

hvert af de tre nævnte tilfælde. Faderen pegede i den forbindelse på en række fortolk-

ningsbidrag, der efter faderens opfattelse pegede i denne retning.  
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Efter Skatteministeriets indstilling i sagen var ministeriet enig i, at der kunne ske over-

dragelse med succession til sønnen i de to førstnævnte situationer.   

 

I den tredje situation, hvor en overdragelse alene omfattede overdragelse af jord, var det 

derimod ministeriets opfattelse, at der ikke kunne ske overdragelse med skattemæssig 

succession. 

 

Ministeriets synspunkt var nærmere, at hvis der kun blev overdraget landbrugsjord og 

denne var bortforpagtet til tredjemand på tidspunktet for overdragelsen, kunne der godt 

succederes, selvom der kun blev overdraget jord. Dette skyldtes, at bortforpagtning af 

landbrugsjord, herunder bortforpagtning/udleje af en del af et landbrug, i almindelighed 

ville være selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 

2011-2, afsnit E.A.1.2. og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.5.2.2.7. 

 

Efter ministeriets opfattelse udgjorde bortforpagtning imidlertid kun en selvstændig 

erhvervsvirksomhed i relation til successionsreglen i kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 

hvis jorden var bortforpagtet til tredjemand på tidspunktet for overdragelsen, og erhver-

veren af jorden fortsatte med at bortforpagte jorden efter overdragelsen. 

 

Når jorden var bortforpagtet til erhververen, ophørte således efter ministeriets opfattelse 

den selvstændige erhvervsvirksomhed i forbindelse med overdragelsen af jorden, da 

erhververen ikke kunne bortforpagte til sig selv. Derved ophørte det retlige forhold, som 

bevirkede, at jorden ansås for en selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Denne indstilling fra Skatteministeriet blev imidlertid tilsidesat af Skatterådet, der til-

kendegav som sin opfattelse, at præciseringen af kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 1. 

punktum i 2008 ikke hjemlede en ændring af hidtidig praksis, således at der ikke kunne 

ske succession i bortforpagtet landbrugsjord. Dette gjaldt, selvom erhververen af land-

brugsjorden var den tidligere forpagter. Den bortforpagtede landbrugsjord kunne således 

efter Skatterådets opfattelse overdrages med succession efter kildeskattelovens § 33 C. 

Rådet bemærkede herved, at bortforpagtning af landbrugsjord, herunder bortforpagt-

ning/udleje af en del af et landbrug i almindelighed vil være selvstændig erhvervsvirk-

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=102504
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somhed, jf. Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2011-2, afsnit E.A.1.2. og Den Ju-

ridiske Vejledning afsnit C.C.5.2.2.7. 

 

Med Skatterådets afgørelse er der, i hvert fald foreløbigt, sat et punktum for det tilløb til 

ændring af praksis, som efter referatet af møde i Det Specielle Eksterne Kontaktudvalg 

SKAT den 26. januar 2011 tilsyneladende kom op til overfladen på det pågældende mø-

de, og som siden blev formuleret af Skatteministeriet i ministeriets indstilling i den fore-

liggende sag.  

 

En sondring mellem, om det overdragne anvendes til samme eller til et andet erhvervs-

mæssigt formål før henholdsvis efter overdragelse - i denne sag til bortforpagtning til 

anvendelse i en landbrugsproduktion eller til egen landbrugsmæssig produktion – synes 

da heller ikke at have meget for sig, herunder ej heller støtte i ordlyden af § 33 C. 

 
_______ o _______ 
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