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Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

13. januar 2017 

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte 

Dansk Erhverv har den 16. december 2016 modtaget et forslag til lov om ændring af boafgiftslo-

ven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af er-

hvervsvirksomheder) i høring. 

 

Lovforslaget giver Dansk Erhverv anledning til følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv mener overordnet set, at det er positivt, at regeringen tager hul på at sænke bo- og 

gaveafgiften. Det er Dansk Erhvervs ambition, at der kommer en fuldstændig afskaffelse af bo- og 

arveafgiften, og set i det lys er forslaget om at sænke bo- og gaveafgiften for generationsskifter af 

erhvervsvirksomheder en god start.  

 

Dansk Erhverv vil imidlertid pege på det problematiske i, at man med det fremlagte lovforslag 

forskelsbehandler mellem forskellige typer af generationsskifter/virksomhedsoverdragelser. 

Fremadrettet vil det være skattemæssigt mere fordelagtigt at en virksomhed bliver videreført for-

retningsmæssigt af en søn eller datter end eksempelvis en dygtig medarbejder, eller en uafhængig 

tredjepart.  

 

Dansk Erhverv mener, at skattesystemet skal være neutralt og forvride mindst muligt, således at 

den mest fornuftige disposition før skat også er den mest fornuftige disposition efter skat. Hvis 

dette lovforslag ikke bliver fulgt op med en generel sænkelse af bo- og gaveafgiften, så vil der op-

stå en uhensigtsmæssig forvridning i overdragelsessituationer.  

 

Som en følge af, at man ikke foreslår en neutral sænkelse af bo- og gaveafgiften, så medfører lov-

forslaget ligeledes, at man er blevet nødt til at indsætte en mængde værnsregler i lovforslaget. 

Disse værnsregler medvirker til, at lovgivningen bliver mere kompliceret. Det konkrete lovforslag 

lever derfor ikke op til regeringens ambitioner om at forenkle skattelovgivningen.  
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På baggrund af den manglende neutralitet og mindre enkelthed i lovforslaget vil Dansk Erhverv 

anbefale, at man udvider lovforslaget, således at man sænker bo- og gaveafgiften generelt. Dette 

vil sikre neutralitet og større enkelthed i skattelovgivningen. 

 

Med lovforslaget foreslås det, at bo- og gaveafgiftssatsen ved generationsskifter løbende bliver 

sænket fra 15 til 5 pct., således at den først bliver endeligt sænket til 5 pct. i 2020. Dansk Erhverv 

vil bemærke, at en så lang overgangsfase er uhensigtsmæssig, da det kan udskyde planlagte gene-

rationsskifter.  

 

Igen under hensyn til, at skatten ikke bør forvride, og at efter skat beslutningen - om hvornår man 

tidsmæssigt skal generationsskifte - ikke bør være anderledes end før skat beslutningen, så mener 

Dansk Erhverv, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis man med umiddelbar virkning sænker 

satsen ved generationsskifter til 5 pct. 

 

Specifikke bemærkninger 

 
Rejsebranchen 
 
Lovforslagets formål er, at familieejede virksomheder skal sikres gode rammevilkår i forhold til 
overdragelse til næste generation. 
 
Det fremgår, at man for at sikre, at reglerne forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksom-
heder og ikke omfatter formue i almindelighed, baserer afgiftsnedsættelsen på de skattemæssige 
successionsregler. 
 
Successionsreglerne, som opgørelsesmæssigt tager udgangspunkt i pengetanksreglen, der også 
justeres med forslaget, afskærer imidlertid rejsebranchen - og formentligt flere lignende brancher 
- fra muligheden for succession. 
 
Ser man på rejsebranchen, kan der næppe ud fra almindelig opfattelse af aktiv virksomhed rejses 
tvivl om, at det er en meget aktiv virksomhedstype med rigtig mange beskæftigede medarbejdere 
og en virksomhedstype med driftsrisiko, der ligger langt fra, hvad der normalt defineres som pas-
siv kapitalanbringelse, udlejning af fast ejendom og andre karakteristika, som anses for ”passiv 
virksomhed”. 
 
Forretningsmæssigt har rejsebranchen en veldefineret forretningsmodel, som ikke passer ind i 
den skattemæssige definition af aktiv virksomhed, som defineret ved pengetanksreglen. 
 
Udfordringen for rejsebranchen er konkret, at alle rejser forudbetales. Det fører til, at en virksom-
hed i rejsebranchen får en balance, hvor der konsekvent står en meget stor ”likvidbeholdning” 
(kortsigtede pengeplaceringer) af rejsekundernes penge, til rejsen betales til de endelige leveran-
dører og dermed en meget stor passivpost/gældspost i balancen (forudbetaling fra kunder). Kon-
kret kan nævnes en virksomhed, hvor væsentlig over 50 pct. af balancesummen vedrører oven-
nævnte poster, og dette er i en virksomhed med 130 – 140 ansatte personer. 
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Pengetanksreglens snævre udformning fører til, at en sådan virksomhed er afskåret fra succes-
sion, idet de likvider, der reelt er kundernes penge (forudbetalinger fra kunder) kvalificeres skat-
temæssigt som passiv virksomhed efter pengetanksreglen. 
 
Når dette ses i lyset af, at rejsebranchen herudover er en virksomhed uden det store behov for fa-
ste aktiver (produktionsanlæg mv.), men alene har behov for skriveborde og stole og IT, rammes 
en sådan meget medarbejdertung virksomhed helt urimeligt med den værende definition af aktiv 
virksomhed (pengetanksreglen) og dermed manglende mulighed for at anvende successionsreg-
lerne ved generationsskifte og intentionerne om, at aktiv virksomhed skal kunne generationsskif-
tes lempeligt. 
 
Af lovforslagets side 22 nederst fremgår det, at ”Forslaget indebærer, at kriteriet for, om der er 
tale om pengetanksaktiver, er, at der er tale om passiv kapitalanbringelse, dvs. fast ejendom, kon-
tanter, værdipapirer og lign.” 
 
Der er på ingen måde tale om passiv kapitalanbringelse, jf. ovenfor, fordi man i branchen forret-
ningsmæssigt skal ”opbevare kundens penge midlertidigt”. Denne opbevaring er endvidere un-
derlagt Rejsegarantifondens tilsyn og krav om, at pengene skal være likvidt til stede i virksomhe-
den. Der er således tale om likvider, der bør henregnes til den aktive del af virksomheden, da de 
ikke må bruges til andet formål end blot at være disponible. 
 
En praktisk måde at løse problemet på kunne være, at de penge, der er aktive, defineres som sva-
rende til forudbetaling fra kunderne. Da rejsebranchen naturligvis også har forudbetalinger til de-
res leverandører, hoteller, flyselskaber mv., der dog er af væsentlig mindre størrelse, skal denne 
post naturligvis reducere virksomhedens foretagende forudbetalinger fra kunder og ikke indgå 
selvstændigt på den aktive side i pengetanksopgørelsen. 
 
Herved kan det sikres, at det kun er den del af virksomhedens penge, der ikke er videreudbetalt 
som forudbetalinger til leverandører, som henregnet til aktiv virksomhed og ikke tæller som pas-
siv kapitalanbringelse i pengetanksopgørelsen. 
 
Med en justering af pengetanksreglen, som ovenfor beskrevet, vil en branche, der naturligt opfat-
tes som meget aktiv, og som er meget medarbejdertung, også blive aktiv efter den skattemæssige 
pengetanksregel. 
 
Dansk Erhverv vil anbefale, at lovforslaget bliver tilrettet med ovennævnte forslag, Således at en 
aktiv og medarbejdertung branche, som rejsebranchen og andre lignende brancher også kan blive 
tilgodeset generationsskiftemæssigt i relation til de fremtidige successionsregler og nedsættelse af 
afgifterne. 

 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 
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