
– 1 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 29 november 2022  

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 
 
 

Overdragelse af aktiver betalt med en løbende ydelse© 
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Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

 
Betaling for et aktiv ved en løbende ydelse kan i nogle tilfælde bidrage til 
at få enderne til at nå sammen for begge parter i overdragelsen. Et eksem-
pel er overdragelse af en virksomhed mod betaling af en fremtidig over-
skudsandel. Et andet eksempel er overdragelse af en fast ejendom mod at 
sælger bevarer bopælsret på ejendommen, dvs. en aftægtsforpligtelse.  
 
I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af løbende ydelser.  

 

Efter loven er der tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om ydelsens 

varighed, dvs. om det åremål, som ydelsen løber over, og ydelsen løber ud over aftale-

året. Det klassiske eksempel er en livsvarig brugsret til en fast ejendom - på aftaletids-

punktet er det uvist, hvor længe brugsretten vil bestå.  

 

Der foreligger endvidere en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om ydelsens 

årlige størrelse, og ydelsen løber ud over aftaleåret. Et typisk eksempel er her overdra-

gelse af en virksomhed mod betaling af en andel af virksomhedens overskud i en frem-

tidig, flerårig periode, f.eks. i de første fem år efter virksomhedsoverdragelsen.  

 

Hvis der er fastsat en tidsbegrænset årlig minimumsbetaling i aftalen, anses kun det 

overskydende beløb som en løbende ydelse, da minimumsbetalingen ikke er behæftet 

med usikkerhed.  

http://www.v.dk/
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En aftale om hel eller delvis betaling for et aktiv i form af en løbende ydelse kan fra 

købers side være begrundet i forskellige overvejelser. Ved virksomhedsoverdragelse 

kan der eksempelvis være tale om likviditetshensyn og et hensyn til at sikre, at sælgeren 

efter overdragelsen loyalt bidrager til at sikre virksomhedens fortsatte indtjening. 

 

 

Beskatning af den løbende ydelse 

Før vedtagelsen af særreglerne om beskatning af løbende ydelser, ville en sådan aftale 

kunne blive meget bekostelig skattemæssigt for sælgeren, der under visse omstændig-

heder blev dobbeltbeskattet af betalingen. Den del af betalingen for en virksomhed, som 

bestod i en løbende ydelse, blev således hos sælger dels avancebeskattet på salgstids-

punktet på baggrund af en kapitalisering af den forventede løbende ydelse og dels be-

skattet løbende, når sælgeren modtog ydelsen. Der forelå i praksis eksempler på, at be-

skatningen af salgssummen på denne måde nåede op på 112 pct. 

 

Modstykket til dobbeltbeskatningen var, at køberen kunne opnå et dobbelt fradrag.  

 

 

Særregler vedtaget i 2000 

Denne retsstilling var selvsagt uantagelig.  

 

Efter kritik af reglerne, særligt op gennem 1990´erne, vedtog Folketinget i 1999 ny reg-

ler på området. Formålet var at ophæve dobbeltbeskatningen og dermed skattemæssigt 

”ligestille” løbende ydelser med andre finansieringsformer, som kun beskattes én gang. 

Tilsvarende var formålet at fjerne muligheden for at opnå ”dobbelt fradrag” som køber.  

 

Reglerne gælder for alle gensidigt bebyrdende aftaler om overdragelse af aktiver mod 

betaling af en løbende ydelse.  

 

Efter motiverne til loven omfatter reglerne alle former for aktiver, herunder fast ejen-

dom, goodwill, aktier og andre værdipapirer, og parterne i den gensidigt bebyrdende 

aftale kan være såvel personer som selskaber.  

 



– 3 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 29 november 2022  

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

Videre fremgår af motiverne, at parterne i den gensidigt bebyrdende aftale kan være 

såvel personer som selskaber, og at reglerne også omfatter de situationer, hvor den lø-

bende ydelse er vederlag for afståelse af et aktiv, hvor avancen ikke er skattepligtig. Der 

kan eksempelvis være tale om overdragelse af et parcelhus, der har tjent som familiens 

bolig. 

 

 

Andre løbende ydelser  

Løbende ydelser kan også foreligge som ”ensidigt påtagne” ydelser, dvs. hvor ydelsen 

ikke udgør betaling for et aktiv. Et klassisk eksempel er tilfælde, hvor en person forplig-

ter sig til at forsørge en anden person eller yde et bidrag til en forening over en længere 

årrække. Denne form for løbende ydelser er omfattet af andre regler end de regler, som 

omtales nedenfor.   

 

 

Hvordan beskattes den løbende ydelse? 

Hovedprincippet i reglerne om beskatning af løbende ydelser som betaling for et aktiv 

er fortsat, at der på tidspunktet for overdragelse af aktivet skal foretages en kapitalise-

ring af den løbende ydelse, dvs. en kapitalisering af eksempelvis den forventede over-

skudsandel, som sælger skal modtage i de første fem år efter overdragelsen af virksom-

heden.  

 

Den kapitaliserede værdi medregnes ved opgørelsen af salgssummen for sælgeren og 

indgår således ved en eventuel avancebeskatning af sælgeren. På samme vis indgår den 

kapitaliserede værdi i anskaffelsessummen for køberen, herunder i et eventuelt afskriv-

ningsgrundlag. 

 

 

Saldo for den kapitaliserede værdi 

Parterne - sælger og køber - skal hver især føre en saldo, hvor den kapitaliserede værdi i 

aftaleåret anvendes som indgangsværdi.  
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For hvert indkomstår reduceres saldoen med den nominelle værdi af de ydelser, der er 

betalt i løbet af indkomståret.  Den herefter nedskrevne saldo videreføres til det efterføl-

gende år. Parterne skal senest samtidig med udløbet af oplysningsfristen (selvangivel-

sesfristen) for det enkelte indkomstår oplyse saldoen til told- og skatteforvaltningen. 

 

 

Beskatning af sælgeren 

Så længe saldoen er positiv, beskattes de betalte ydelser ikke hos sælgeren (modtageren 

af den løbende ydelse), men anses som afdrag, og dermed nedskrivning af saldoen, jf. 

ovenfor. 

 

I det indkomstår, hvor saldoen bliver negativ, skal sælgeren medregne det negative be-

løb til den skattepligtige indkomst for dette indkomstår. Det skyldes, at den negative 

saldo er udtryk for, at sælgeren på dette tidspunkt har modtaget et større beløb end det 

beløb, som han blev beskattet af ved salget af aktivet.  

 

I de efterfølgende indkomstår skal de i det enkelte indkomstår betalte ydelser beskattes 

hos sælgeren.  

 

Hvis den løbende ydelse endeligt ophører, inden saldoen bliver nul eller negativ, kan et 

beløb svarende til saldoen, dvs. restsaldoen, fradrages ved opgørelsen af modtagerens 

skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori den løbende ydelse er ophørt. Det skyl-

des, at en positiv restsaldo er udtryk for, at sælgeren på dette tidspunkt har modtaget et 

mindre beløb end det beløb, som han blev beskattet af ved salget af aktivet.  

 

Der kan dog ikke foretages fradrag for den del af restsaldoen, som udgør betaling for et 

aktiv, som sælgeren kunne sælge skattefrit.  

 

 

Beskatning af køberen  

På købersiden gælder reglerne med så at sige omvendt fortegn:  
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Så længe saldoen er positiv, kan køberen (yderen af den løbende ydelse) ikke foretage 

fradrag for de betalte ydelser.  

 

I det indkomstår, hvori saldoen bliver negativ, kan køberen fradrage det negative beløb i 

den skattepligtige indkomst. Det skyldes, at en negativ restsaldo er udtryk for, at købe-

ren på dette tidspunkt har betalt et større beløb end det beløb, som han fik fradragsret 

for ved købet af aktivet.  

 

I de efterfølgende indkomstår har køberen skattemæssig fradragsret for de i det enkelte 

indkomstår betalte ydelser.  

 

Hvis den løbende ydelse endeligt ophører, inden saldoen bliver nul eller negativ, skal et 

beløb svarende til saldoen, dvs. restsaldoen, medregnes ved opgørelsen af køberens 

skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori den løbende ydelse er ophørt. Det skyl-

des, at en positiv restsaldo er udtryk for, at køberen på dette tidspunkt har betalt et min-

dre beløb end det beløb, som han fik skattemæssig fradragsret for ved købet af aktivet.  

 

Der vil dog bl.a. ikke indtræde beskatning, hvis beløbet udgør betaling for et aktiv, som 

køberen hverken kan afskrive på, foretage fradrag for eller i øvrigt medregne anskaffel-

sessummen for ved opgørelsen af en skattepligtig fortjeneste ved et senere salg af akti-

vet. Udgør den løbende ydelse f.eks. betaling for et sommerhus, som køberen kan sælge 

skattefrit efter parcelhusreglen, er der ikke noget fradrag m.v. Det samme gælder for 

aktiver, der er overdraget med skattemæssig succession.  

 

 

Orientering til skattemyndighederne  

Som allerede nævnt skal parterne – sælger og køber – foretage en kapitalisering af den 

løbende ydelse i forbindelse med indgåelsen af den gensidigt bebyrdende aftale. Af afta-

len skal endvidere fremgå, hvilket eller hvilke aktiver af flere aktiver, der skal betales 

med en løbende ydelse.  

 

Senest samtidig med udløbet af oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for det ind-

komstår, hvori aftalen indgås, skal parterne oplyse Skattestyrelsen om overdragelsesaft-
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alen, og herunder oplyse om kapitaliseringen (ovenfor benævnt ”saldoen”) og en even-

tuel fordeling mellem flere aktiver. Skattestyrelsen kan efterprøve, om kapitaliseringen 

efter myndighedernes opfattelse er foretaget korrekt.  

 

Endvidere skal parterne for hvert af de efterfølgende indkomstår senest samtidig med 

udløbet af oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) oplyse saldoen til skattemyndighe-

derne.  

 

 

Skattepligt til Danmark  

Det kan tilføjes, at reglerne om beskatning af løbende ydelser kun kan anvendes, hvis 

mindst den ene part i aftale om overdragelse af et aktiv på tidspunktet for aftalens ind-

gåelse enten er fuld skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig til Danmark 

efter reglerne om et fast driftssted i Danmark.  

 

Hvis den anden part senere bliver skattepligtig til Danmark efter disse skattepligtsregler, 

anvendes ordningen også for den pågældende, og da med udgangspunkt i den kapitalise-

rede værdi, som blev opgjort for den part, der var skattepligtig ved aftalens indgåelse.  

 

 
_______ o _______ 

 

 


