INVITATION TIL TEMADAG
Kære medlem,
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af, at invitere til temadag om generationsskiftemodeller i landbruget

Torsdag den 5. april 2018 på
Hindsgavl Slot
Hindsgavl Alle 7
5500 Middelfart
Program for dagen:
Kl. 09.00 – 09.30

Formiddagskaffe med morgenbrød

Kl. 09.30 – 12.00

Overdragelse med succession
Betingelser for at overdrage med succession af personlig virksomhed
og selskab, samt regler for værdiansættelse.
Kompensation
Vi vil se på muligheder for at kompensere for overtagelse af den udskudte skat ved succession, herunder yde gave samt beregning af
passivpost eller nedslag i handelsprisen på baggrund af den udskudte
skat.
Hvornår kan overdragelsen helt eller delvist finansieres med gældsbrev?
De nye regler om nedsat bo- og gaveafgift gennemgås, herunder
hvad vi forventer kommer til at indgå i det nye værdiansættelsescirkulære.
Skatteudskydelse i øvrigt – meget kort
Hvornår skal man overveje at overdrage uden succession?
Der er flere muligheder for at udskyde skattebetalingen ved skattepligtige overdragelser; Opsparing i virksomhedsordningen, indskud
på ophørspension mv. samt genanbringelse.

Kl. 12.00 – 13.00

FROKOST

Kl. 13.00 – 16.00

Gennemgang af muligheder og hvad man skal være opmærksom på
Vi vil gennemgå følgende muligheder/modeller:








Heloverdragelse
Deloverdragelse – hvad med opsparet overskud og indskudskonto efter
overdragelsen, samt muligheder med at yde lån fra virksomhedsordningen
Glidende generationsskifte via I/S – hvad skal man være opmærksom på
ved I/S? F.eks. ind- og udtræden, I/S-kontrakt, forskel i indestående, lån
i virksomhedsordningen, passiv deltagelse og dødsbo
P/S – Hvad er det, hvornår kan man bruge det og hvorfor
Omdannelse af virksomheden og overdragelse af kapitalandele
 Omdannelse af I/S
 Specielle forhold om landbrug og selskaber
 Lån ved overdragelse af kapitalandele
Holdingselskab og overdragelse af kapitalandele
 Omstruktureringer

Skattefritaget dødsbo – meget kort
Hvad kan man gøre for at gøre et dødsbo skattefritaget – før og efter dødsfaldet.
Familiejura set med skattemæssige briller – meget kort
Kan man tænke skat ind i gaver, testamenter, ægtepagter og særeje?

Kl. 16.00

Uddeling af kursusbeviser - Lektioner: 6, ved deltagelse i hele temadagen

Undervisningsformen er oplæg, debat og mindre cases.
Underviser er René Moody Nielsen, Skattechef og afdelingsleder for SEGES, Jura & Skat, Selskaber.

Deltagerpris 2.500,00 kr. ekskl. moms for medlemmer
Deltagerpris 3.500,00 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer
Det er muligt for virksomhedens fuldmægtige at deltage i arrangementet, prisen er 1.250,00
kr. ekskl. moms

