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Det blev i 2017 endeligt vedtaget, at bo- og 
gaveafgiften nedsættes gradvist fra 15 pct. 
til i år 7 pct. og i 2020 5 pct. Et stort skridt i 
den rigtige retning, men samtidig indføres 
det nye ejendomsvurderingssystem, der 
generelt forventes at føre til højere ejen-
domsværdier og større usikkerhed. 

Hvordan ser det samlede perspektiv for 
generationsskiftebeskatning ud? Hvordan 
kan et generationsskifte struktureres? Hvad 

er den rigtige timing? Hvad med familien? 
Hvad sker der ved pludseligt dødsfald?

Vi har sammen med Michael Serup, der 
leder Bech-Bruuns generationsskiftegrup-
pe og bistår Landbrug & Fødevarer på 
lovgivningsfronten, tilrettelagt en temadag, 
der skal bidrage til, at du får konkret og 
praktiske input til din personlige generati-
onsskifteplanlægning, og herunder bliver 
faktuelt opdateret på detaljerne i det nye 

ejendomsvurderingssystem, og via konkre-
te eksempler kommer hjem med nyttig 
inspiration til generationsskifteplanlægnin-
gen for din ejendom og din familie.

Bech-Bruun har sagt ja til at stå 
for den praktiske del i både 
København og Århus.

Program: 

KBH ÅRHUS

Kl. 12:00  14:00 Ankomst og let frokost/kaffe & kage
Kl. 12:30  14.:30 Velkomst (Håkun Djurhuus, Bech-Bruuns brancheteam for Landbrug & Fødevarer)
Kl. 12:40 14:40 L&F’s indsatser i relation til den nedsatte bo- og gaveafgift og det nye ejendomsvurderingssystem 
  (Morten Høyer, direktør i Landbrug & Fødevarer)
Kl. 13:00 15:00 Om beskatningen ved generationsskifte og det nye ejendomsvurderingssystem 
  (Michael Serup, Bech-Bruun, Frederik Waaben, L&F og Peter Borreby, Patriotisk Selskab)
Kl. 14:10 15.10 Kaffepause
Kl. 14:30 15:30 Planlægning af generationsskifte, værdiansættelse og beskatning, familiens forhold samt 
  overvejelser omkring model for generationsskifte 
  (Michael Serup & Maj-Britt Johansen, Bech-Bruuns generationsskiftegruppe)
Kl. 15:40 17:40 Det pludselige dødsfald (Lisbeth Poulsen, Bech-Bruun)
Kl. 16:00 18:00 Afslutning og tak for i dag

Den 9. marts kl. 12-16 på Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Den 15. marts kl. 14-18 på Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Arrangementerne er gratis og forbeholdt medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug. 
Tilmelding er nødvendig på www.stoerrejordbrug.dk.

Med venlig hilsen
Frederik Lüttichau, Formand for Sektionen for Større Jordbrug  

Temadag


