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Indledning 
Du kan indsende en anmodning om at overføre et sukkertillæg til en anden landbruger eller juridisk 
person (fx et selskab), hvis én af følgende situationer er indtrådt i perioden fra 9. marts til 21. april 
2006: 
 

• Ændring af retlig status. Sammenlægning eller opdeling af bedrifter. Se pkt. 3 
• Privatretlige kontrakter ved salg af hele eller dele af bedriften. Se pkt. 4 
• Overtagelse af hele eller dele af bedriften ved arv eller forskud på arv. Se pkt. 5 

 
Anmodningen sker på det særlige skema ”Overførsel af sukkertillæg”, som findes på www.dffe.dk. 
Du kan også få tilsendt skemaet, hvis du henvender dig til direktoratet. 
 
Overdrager skal indsende en anmodning om at overføre sukkertillægget og indsende den sammen 
med ansøgningen om sukkertillæg. Du kan overføre enten hele sukkertillægget eller en del af 
sukkertillægget. Anmodningen om overførsel af sukkertillæg skal underskrives af både overdrager 
og erhverver. Hvis direktoratet kan imødekomme anmodningen om overførsel af sukkertillæg, vil 
erhverver af sukkertillægget indgå i ansøgers sted og få tildelt sukkertillægget. 
 
Husk, at sukkertillægget bliver fordelt på de betalingsrettigheder, som erhverver ejer pr. 21. april 
2006.  
 
Hvis du kun overfører en del af dit sukkertillæg, skal du være opmærksom på, at du selv skal eje 
betalingsrettigheder 21. april 2006. Hvis du ikke ejer betalingsrettigheder fortabes den del af 
sukkertillægget, som du beholder.  
 
Husk, at sukkertillægget ikke kan fordeles på forpagtede betalingsrettigheder. Hvis fx et I/S har 
leveringskontrakten, men kun har forpagtede betalingsrettigheder pr. 21. april 2006, så fortabes 
sukkertillægget. 
 
Fristen for at indsende anmodningen om at overføre sukkertillægget er 21. april 2006. Ansøgning 
om sukkertillæg og anmodning om overførsel af sukkertillæg anbefales  indsendt  sammen, hvilket 
vil fremskynde behandlingen af anmodningen. Det anbefales, at du får en postkvittering for 
indsendelse af overførselsskemaet. 
 
Pkt. 1. Overdrager 
Punkt 1 udfyldes med oplysninger om ansøger, der var registreret som indehaver af kontrakten om 
levering af polsukker 8. marts 2006. 
 
Pkt. 2. Erhverver 
Punkt 2 udfyldes med oplysninger om den landbruger/juridiske person, som sukkertillægget skal 
overføres til. Bemærk, at sukkertillægget placeres på de betalingsrettigheder, der pr. 21. april 2006 
er ejet af det CVR-/CPR-nr., der angives som erhverver af sukkertillægget. 
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Pkt. 3. Ændring af retlig status - Sammenlægning eller opdeling af bedrift 
Ad Ændret retlig status: 
Ændring af retlig status kan fx være ændret selskabsform fra en personligt ejet virksomhed til et 
selskab eller omvendt. Der foreligger en ændring af landbrugerens retlige status, hvis eksempelvis 
landbrugeren har valgt at lægge sin personligt drevne bedrift ind i et selskab, som fx et A/S eller 
Aps. I det tilfælde kan sukkertillægget overføres personligt fra landbrugeren til selskabet. 
 
Sæt kryds i den rubrik, som angiver årsagen til anmodningen om overførsel af sukkertillægget. 
 
Du skal vedlægge dokumentation for den ændrede retlige status fx i form af kopi af 
selskabsdokumentet. 
 
Ad Sammenlægning af bedrifter: 
Sammenlægning af bedrifter er, hvis to eller flere særskilte landbrugere er gået sammen i fx et I/S, 
og ønsker at sukkertillægget skal overføres til I/S´et. Det er et krav, at det nye selskab kontrolleres 
af de landbrugere, der oprindeligt drev bedriften, eller én af dem. 
 
Husk, at hvis flere bedrifter sammenlægges, skal den sammenlagte bedrift (fx I/S´et) eje 
betalingsrettigheder for at kunne få sukkertillægget tildelt. 
 
Hvis flere deltagere i den sammenlagte bedrift har hver sin leveringskontrakt, skal de hver især 
indsende et overførselsskema. 
 
Sæt kryds i den rubrik, som angiver årsagen til anmodningen om overførsel af sukkertillægget. 
 
Der skal indsendes dokumentation for etableringen af den nye bedrift, fx i form af kopi af en I/S 
kontrakt. 
 
Ad Opsplitning af bedrifter: 
Dette er situationer, hvor en bedrift bliver opdelt i mindst to nye særskilte bedrifter, som man 
ønsker sukkertillægget fordelt til. Det gælder, hvis der fx sker en opløsning af et I/S, og 
sukkertillægget ønskes overført til deltagerne i I/S´et. Det er et krav, at en eller flere af de 
oprindelige landbrugere indgår i driften af mindst én af de nye bedrifter. 
 
Sæt kryds i den rubrik, som angiver årsagen til anmodningen om overførsel af sukkertillægget. 
 
Du skal vedlægge dokumentation for bedriftens opdeling, fx kopi af et skøde. Endvidere skal alle 
ejerne af den oprindelige bedrift skrive under på overførselsskemaet. Se dog pkt. 7. 
 
Bemærk, at reglerne for overførsel af sukkertillæg ved sammenlægning og opsplitning af bedrifter 
kun gælder, hvis hele bedriftens areal er omfattet. Hvis der er tale om sammenlægning af dele af 
bedrifter, så er det reglerne vedrørende salg af hele eller en del af bedriften, der evt. kan anvendes 
jf. pkt. 4. 
  
Pkt. 4. Privatretlig kontrakt ved salg af hele eller dele af bedriften 
Hvis hele eller en del af en bedrift er blevet solgt, og sukkertillægget skal indgå i handlen, kan der 
anmodes om at overføre hele eller en del af sukkertillægget til køber. Det er en forudsætning, at 
handelen også omfatter et støtteberettiget areal af en størrelsesorden, som er nødvendig til en 
produktion af sukkerroer svarende til mængden af polsukker i leveringskontrakten. Det er endvidere  
 
 
 



 

 
 
en forudsætning for godkendelse af anmodningen, at sælger stadig er aktiv landbruger på 
ansøgningstidspunktet 21. april 2006. Se Vejledning om tildeling af sukkertillæg.  
 
Sæt kryds i den rubrik, som angiver årsagen til anmodningen om overførsel af sukkertillægget. Hvis 
der er tale om salg af et areal, skal du angive størrelsen af dette. 
 
Du skal vedlægge dokumentation i form af kopi af salgskontrakten, hvoraf det fremgår, at 
sukkertillægget overføres som et led i handelen. Hvis det ikke fremgår af salgskontrakten, skal du 
indsende et supplement til salgskontrakten med denne erklæring. Dokumentationen skal 
underskrives af både sælger og køber. 
 
Pkt. 5. Arv eller forskud på arv af hele eller en del af en bedrift 
Ved overtagelse af en bedrift eller del af en bedrift som følge af arv eller forskud på arv, kan 
sukkertillægget overføres til arvingen.  
 
Sæt kryds i den rubrik, som angiver årsagen til anmodningen om overførsel af sukkertillægget. Hvis 
der er tale om arv af en del af en bedrift, skal du angive størrelsen af arealet. Boet skal underskrive 
som overdrager. 
 
Du skal vedlægge dokumentation for arven fx i form af kopi af skifteretsattesten. 
 
Pkt. 6. Evt. flere bemærkninger 
Denne rubrik anvendes til evt. supplerende oplysninger.  
 
Pkt. 7 Parternes underskrift 
Anmodningen om overførsel af sukkertillægget skal underskrives af både overdrager og erhverver. 
Da erhverver indgår i ansøgers sted, skriver han endvidere under på, at han er bekendt med 
betingelserne for at få tildelt et sukkertillæg og påtager sig ansvaret for at overholde disse. 
 
Hvis overdrager er et selskab, skal alle ejerne af dette skrive under på en erklæring, hvor de 
godkender overførslen. Hvis en af ejerne er tegningsberettiget for selskabet, er det tilstrækkeligt, at 
vedkommende underskriver denne anmodning og medsender dokumentation for dette. 
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