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• Mindre landbrug – dyrt i skat 
• Skat er aktive – har de dig i kikkerten? 
• nye regler for virksomhedsordningen   

– Hvem bliver ramt?  
– Er virksomhedsordningen død? 

• Hvordan optimerer du din skattebetaling – 
pensionsopsparing? 

Dagens program 



Mindre landbrug – dyrt i skat 

Hvornår kommer der en ny ejendomsvurdering?  
 
• Primo 2019 (vurdering 1/10 2018) for landbrug og andre erhverv  (boliger: 1/10 2017) 

 
Hvorfor vigtig?  

• Ejendomsskatten 
• Ejendomsværdiskatten 
• Pris  familiehandel 

 
• Mindre ejendomme – er klassificeringen rigtig? 

• Skatten løbende drift 
• Skatten ved salg 

 



Mindre landbrug – dyrt i skat 

Det vurderingsmæssige udgangspunkt 
• Over 5,5 ha: Vurderes som landbrugsejendom  
• Under 5,5 ha: Vurderes som boligejendom 

 

• Men 
– driften af ejendommen og  
– bygningsmassens karakter har dog også betydning for vurderingen.  

 
• Det betyder 

– 10 ha ejendom kan vurderes som boligejendom og  
– 5 ha ejendom kan vurderes som landbrugsejendom 



Mindre landbrug – dyrt i skat 

• Landbrugsvirksomhed på boligvurderet ejendom (som ejer beboer) 
– Virksomhedsordningen kan ikke anvendes 
– Opsparinger i VSO hæves 
– Ikke afskrive  
– ikke fradrag vedligehold mm 
– Større grundskat og boligskat 

 
• Salg  

– Ikke ejendomsavancebeskatning  
• beboet  
• ikke udstykningsmulighed 



Mindre landbrug – dyrt i skat 

Ejendom på 5,5 ha. Boligvurdering Landbrugsvurdering  Forskel e. 
40 pct. skat 

Ejendomsværdiskat  
  

Boligværdi 1.200.000 kr. 
12.000 kr. 

Stuehusværdi: 700.000 kr. 
7.000 kr. 

  
5.000 kr. 

Ejendomsskat Grundværdi: 50.000 
kr./ha. Promille: 22,56 

3.384 kr. x 5 ha 

Grundværdi: 60.000 kr./ha 

Promille: 7,2 

423 kr. x 5 ha 

  
  
8.900 kr. 

Forsikring 15.000 kr. Ikke fradrag  Fradrag erhvervsdel 9.000 kr. 3.600 kr. 

Vedligehold 15.000 
kr. 

Ikke fradrag Fradrag erhvervsdel 10.000 
kr. 

4.000 kr. 

Afskriv. Driftsbygning Nej (formentlig) Ja    

Rentefradrag 30 pct. 40 pct. 1.500 kr. 
        
Samlet forskel      23.000 kr. 



Skat er aktive – har de dig i kikkerten? 

 
 
En deltidslandmand driver sit landbrug på 10 ha med planteavl og 
kødkvæg. Han og hans hustru har gode lønindtægter.  
For femte år i træk giver landbruget underskud.  
 
Har denne deltidslandmand noget at frygte fra SKATs side?  
 
Svaret er: Ja, i allerhøjste grad 
 



Skat er aktive – har de dig i kikkerten? 

Denne metode anvendes, når det 
bedømmes, om et deltidsbrug er 
overskudsgivende: 
 
Indtægter   x kr.  
Direkte omkostninger  x kr.   
Faste omkostninger  x kr.  
  
Resultat før afskrivninger   x kr.  
Driftsmæssige afskrivninger  x kr. 
  
Over- eller underskud før renter       x kr. 



Skat er aktive – har de dig i kikkerten? 

Konsekvenser: 
• Ikke fradrag for underskud 
• Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke  

anvendes.  
• Ikke skattemæssige afskrivninger på bygninger samt maskiner og 

inventar.  



 

Skat er aktive – undgå at sidde fast 



Skat er aktive – undgå at sidde fast 

Undgå problemer med SKAT: 
 
• Du bør tilstræbe, at der i hvert fald nogle af årene er overskud 

efter driftsmæssige afskrivninger.  
 

• Behov for  
– driftsforbedringer? 
– budget? 
– udleje i stedet for? 

 



Nye regler i virksomhedsordningen 



 

1. Brandbeskatning ved ny sikkerhedsstillelse 
 

2. Mulighed for nye opsparinger til 23,5% skat 
måske ikke en mulighed 
 

3. Rentekorrektion bliver dyrere 
 

VSO - Hvordan rammer indgrebet? 



Hvorfor skærpede regler i VSO? 
”utilsigtet fordel”  - et eksempel 

VSO 
overskud 

23,5 % skat 

BANK 

Marginal skat 23,5 % i stedet for 56% 

Indlån Lån til privatforbrug 

”Gentofte-modellen”: 
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Eksempel ”Utilsigtet fordel” 
LMO – modellen? 

VSO 
Opspare 
overskud 

23,5 % skat 

Hævet 
indkomst 

Skattestrategi - hæve indkomst indtil: 
• Topskattegrænsen (459.200 kr.) 
• 2 x personfradrag (86.800 kr.) 

 
Marginalskat: 42 % / 23,5%/ 0%  

Finansiering af merforbrug? 
• Lån i VSO/udenfor VSO 
• Hustruløn, gave, arv mm. 

 
 

Privatforbrug?  



Hvad er en sikkerhedsstillelse? 
 

Virksomhedspant 

Ejerpantebrev 

Personlig kaution? 

Bankers modregningsret ? 
Andet? 

Pant i fast ejendom 

VSO 

Lån mm i privat med sikkerhed i VSO aktiver 



Ikke sikkerhedsstillelse 

Sikkerhedsstillelse - hvad er det? 
• Aktiver i VSO stillet til sikkerhed for gæld/ forpligtelser udenfor 

VSO 
Undtagelser: 
• Ejers bolig i blandet anvendt ejendom 
• Forretningsmæssig begrundelse 
• Samtidig privat sikkerhedsstillelse 

 



Evt. titel på præsentation 

Sikkerhedsstillelse!! 

Vigtigt: skelne mellem ”gamle” og ”nye” sikkerhedsstillelser 10/6 2014 



Evt. titel på præsentation 

Banken har sikkerhed for kassekreditten i et ejerpantebrev i 
erhvervsmæssigt anvendte aktiver.  

 
• Så smækker den nye skattefælde. Hændelsen udløser en skat på op 

til ca. 200.000 kr. 
 
•  Når den selvstændige herefter hæver 400.000 kr. fra 

virksomhedsordningen til afdrag på bilgælden skal han ”igen” betale 
skat af de 400.000 kr., en skat på op til ca. 200.000 kr.  Dette giver en 
samlet skat på mere end 100 %. 

Ny sikkerhedsstillelse - Konen køber privat bil til 
400.000 kr. på privat kassekredit…. 



Hvad har betydning 
1. ”Indskudskonto” – negativ?? 
2.  ”Gamle” problematiske sikkerhedsstillelser? 

– Altså som udgangspunkt mere gæld i 
privat med sikkerhed i VSO aktiver end 
stuehusets værdi  

Har du mulighed for nye opsparinger til 23,5%? 

”Bagatelgrænse på 500.000 kr.” 



•År med  

 
Har du mulighed for nye opsparinger til 23,5%? 

I ca. en ¼ af Ø90-regnskaberne er indskudskontoen negativ med mere end 500.000 kr.! 



Har du mulighed for nye opsparinger til 23,5%? 



Ad 3: Ændringer rentekorrektion 

• Forhøjet rentekorrektionssats fra 2015  
– (forskudt indkomstår startet inden 11. juni 2014 

først fra og med 2016). 
 

• 5% i 2015 
– ”Svarer bedre til markedsrenten for forbrugslån”.  
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Topskattegrænsen 

 
459.200 kr. 

 



Pensionsopsparing 
2015 - hvilke muligheder er der? 

•Ratepension 
– Maks.:  51.700 kr. 
– Dog indtil 30% af erhvervsoverskud  
    (før renter) for selvstændige 

 
•Livsvarig livrente, 

– ingen indskudsgrænse - men grænse for fradrag pr. år: 
• 47.600 kr., eller 
• 1/10 af indskud   
• 10 års præmieforpligtigelse 
• fuld arbejdsgiverindbetaling 
• Indtil 30% af erhvervsoverskud (før renter) for selvstændige 

 
•Alderspension uden fradrag – maks. 28.600 kr. 
 

•Ophørspension ved salg  - maks. 2.590.700 kr. 



Kontant betaling 

• Ingen skattefradrag (+ hæftelse for moms) 
– Betaling med kontanter og check over 10.000,- 
– Varer og ydelser 

 
• Kan undgås ved indberetning 

 



 
 
 
•Tak for jeres opmærksomhed 


