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Først mange tak for de særdeles velskrevne og oplysende artikler.  

 

Artiklen den 1. oktober “Når en ny generation skal overtage firmaet” var meget præcis i 

gennemgangen af de vanskelige regler, der gælder i forbindelse med generationsskifte.  

 

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt en fader under de følgende nævnte omstændighe-

der, kan overdrage en ejendom, hvorfra sønnen driver en detailforretning, til sønnen 

med succession, således at skatten ved overdragelsen udskydes, indtil sønnen til sin tid 

sælger ejendommen. 

 

En af mine nærmeste venner har overtaget driften af en detailhandelsforretning efter sin 

far. Forretningen drives fra en ejendom tilhørende faderen.  

 

Overtagelsen er sket successivt, da min ven i første fase overtog en andel af forretningen 

og herefter drev forretningen i et interessentskab med sin far, der tidligere havde erhver-

vet forretningen efter min vens farfar.  

 

For godt 9 år siden overtog min ven hele ejerskabet til forretningen ved at udbetale fade-

rens andel af kapitalkontoen i interessentskabet. Forretningen blev herefter fortsat drevet 

fra ejendommen tilhørende faderen. 

 

http://www.v.dk/
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Forretningen drives i privat regi, og der er indgået en lejekontrakt mellem min ven og 

faderen, der nu står som udlejer. Kontrakten udløber i 2017. Huslejen har i de forløbne 

år i flere perioder været reduceret på grund af finanskrisens negative effekt på forretnin-

gens drift. Ligeledes har faderen stillet kaution, ledsaget af sikkerhed i ejendommen for 

min vens bankkreditter. Sikkerhedsstillelsen blev etableret allerede i forbindelse med 

overdragelsen for godt 9 år siden og er fortsat gældende.  

 

Forretningen har til huse i en erhvervsejendom, der blev erhvervet af min vens farfar og 

faderen for ca. 35 år siden. Der er siden da ikke sket udlejning af lokaler til andre lejere 

eller til anden type detailhandelsforretning end den oprindelige. Butikken drives således 

også under samme, uændrede navn 

 

Faderen vil på grund af alder meget gerne afhænde ejendommen til min ven som led i 

det generationsskifte, der påbegyndtes for mere end 15 år siden. 

 

Ved gennemlæsning af artiklen er jeg nået til den konklusion, at der teknisk set har væ-

ret tale om en udlejningsejendom i de sidste godt 9 år. Imidlertid har forretningens og 

ejendommens drift ikke rigtigt kunnet adskilles, efter at min ven overtog hele ansvaret 

for detailhandelsforretningens drift.  

 

Faderen har foretaget skattemæssige afskrivninger på ejendommen helt tilbage til tids-

punktet for erhvervelsen af ejendommen for godt 35 år siden.  

 

Spørgsmålet er, om det ovennævnte forløb kan betragtes som et generationsskifte i flere 

faser, hvorfor der kan ske skattemæssig succession i forbindelse med, at den sidste del 

af generationsskiftet, ejendomsoverdragelsen, finder sted, eller om skatten af avance og 

genindvundne afskrivninger forfalder ved overdragelsen i lighed med reglerne for salg 

til 3 mand.  

 

Med venlig hilsen 

HR 
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Svar  

På baggrund af Deres brev samt vores efterfølgende korrespondance har jeg forstået det 

således, at Deres ven (sønnen) i første fase har overtaget en andel af forretningen (butik) 

og har drevet denne sammen med faderen i et interessentskab. I næste fase overtog søn-

nen faderens andel af forretningen, således at sønnen nu driver forretningen for egen 

regning. Faderen har således ingen andel i forretningen, men ejer hele ejendommen, som 

udlejes - og udelukkende udlejes - til sønnen til brug for sønnens drift af forretningen. 

 

Spørgsmålet er herefter, om faderen kan overdrage ejendommen til sønnen med skatte-

mæssig succession, da der er tale om et glidende generationsskifte. 

 

Spørgsmålet drejer sig kun om eventuel succession i avancen på ejendommen, da der 

ikke kan succederes i de skattemæssige afskrivninger, som faderen har foretaget. Gen-

vundne afskrivninger skal med andre ord beskattes hos faderen, uanset om ejendommen 

kan overdrages med succession. 

 

Jeg må nok desværre skuffe Deres ven.  

 

Det er således min bedste opfattelse, at den ejendom, hvorfra Deres ven driver detailfor-

retning, og som Deres vens fader nu ønsker at overdrage til Deres ven, dvs. til sin søn, 

ikke kan overdrages efter reglerne om skattemæssig succession.  

 

Sagen har i relation til reglerne om skattemæssig succession desværre nok været håndte-

ret forkert derved, at andele af ejendommen ikke blev overdraget i forbindelse med 

overdragelse af andele i forretningen.  

 

Var der sket overdragelse af ejendommen og forretningen under ét, var der ikke tale om 

en udlejningsejendom i successionsreglernes forstand, men en ejendom anvendt i den 

virksomhed, der overdrages. I denne situation vil der kunne ske overdragelse med suc-

cession. 
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Det samme gælder, hvis der var overdraget en andel af ejendommen og en andel af for-

retningen under ét fra faderen til sønnen, således at ejendommen og forretningen blev 

overdraget parallelt, eksempelvis ved en samtidig overdragelse af 50 pct. af ejendom-

men og 50 pct. af forretningen.  

 

For Deres vens vedkommende har hændelsesforløbet i stedet været dette, at forretningen 

successivt er overdraget til sønnen, hvorefter faderens anvendelse af ejendommen er 

ændret fra anvendelse i forbindelse med drift af detailforretning til anvendelse som ud-

lejningsejendom. Den ændrede anvendelse indebærer, at ejendommen ikke længere kan 

overdrages med skattemæssig succession, selv om der, som anført af Dem, er tale om et 

glidende generationsskifte. 

 

Jeg vil tilføje, at Skatterådet i 2009 i en lignende sag konkluderede, at der ikke kunne 

ske overdragelse af en ejendom med skattemæssig succession.  

 

Der var her tale om en restauratør, der gennem mange år havde drevet restaurationsvirk-

somhed fra sin ejendom. På et tidspunkt overtog restauratørens søn restaurationsvirk-

somheden, men ikke ejendommen, hvorfra restauranten blev drevet, da sønnen ”først 

ville afprøve om hans fremtid skulle ligge i virksomheden.”  

 

Da sønnen sidenhen ønskede at overtage ejendommen, kunne overtagelsen af ejendom-

men ikke ske efter reglerne om skattemæssig succession, da faderens virksomhed med 

udlejning af ejendommen ikke var en virksomhed, der gav grundlag for overdragelse 

med skattemæssig succession.  

 

Selv om overdragelse med skattemæssig succession i Deres vens tilfælde er udelukket, 

vil en overdragelse af ejendommen til sønnen formentlig kunne ske på lempelige skat-

temæssige vilkår, da reglerne om værdiansættelse af ejendommen til seneste ejendoms-

vurdering +/- 15 pct. som udgangspunkt vil kunne anvendes. 

 

 
_______ o _______ 

 


