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Skatteministeriet 

Att.: Søren Tukjær 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

25. november 2019 

Generationsskifteskat 

Skatteministeriet har den 20. november 2019 sendt et lovforslag om ændring af boafgiftsloven og 

skatteforvaltningsloven (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav 

på henstand og forlænget henstandsperiode) i høring. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv vil overordnet set bemærke, at det er problematisk med en høringsfrist på kun fem 

dage, der ovenikøbet ligger hen over en weekend. Det gavner ikke lovkvalitet eller retssikkerhed 

med så kort en høringsperiode. 

 

Specielle bemærkninger 

Dansk Erhverv har forstået, at regeringen ønsker at rulle den tidligere regerings lempelse af bo- 

og gaveafgiften ved generationsskifter tilbage.  

 

Dansk Erhverv mener, at det er ærgerligt, at man ikke har lyttet til erhvervslivets ønske om at ind-

føre et retskrav på værdiansættelse. Virksomheder, der blev generationsskiftet, havde indtil 2015 

et retskrav på en fast værdiansættelsesmodel. På trods af at beskatningen også den gang lå på 15 

pct., så gav retskravet ro og sikkerhed om generationsskifter. Dette er en situation, som det ville 

være ønskeligt, hvis vi kom tilbage til.  

 

Regeringen fremhæver, at de har lyttet til erhvervslivet ved at indføre retskrav på en henstands-

ordning. Sandheden er imidlertid, at den eksisterende henstandsordning, som der dog ikke er 

retskrav på, kun har været benyttet i under en håndfuld tilfælde i de seneste år. En henstandsord-

ning medfører – som det også fremhæves i lovforslagets bemærkninger – at der er et mindre li-

kviditetstræk på virksomheden, men gælden vil fortsat være en møllesten om halsen på virksom-

hederne og vil medføre, at det vil være svært at skaffe finansiering for virksomhederne.  

 

Renten, som man vælger at benytte til henstandsordningen, er også meget høj, og det er besyn-

derligt, at man heller ikke på dette punkt har lyttet til erhvervslivets ønsker. Anden gæld til det 

offentlige forrentes således med diskontoen plus 1 pct., hvilket man med fordel også kunne have 

indført i forhold til denne henstandsordning.  

 



   

 

  Side 2/2 

 

Dansk Erhverv kan godt forstå, hvis regeringen har været bekymret for, at et retskrav på værdian-

sættelse i visse tilfælde kunne medføre situationer, hvor virksomheder blev generationsskiftet til 

en lav værdi for derefter kort tid efter at blive solgt til en tredjepart for en væsentligt højere værdi.  

 

Dansk Erhverv har imidlertid spillet op til flere forslag ind, som kunne sikre, at disse situationer 

ikke opstår. Disse forslag ville gøre en ny generationsskiftemodel mere robust og sikre, at der ikke 

ville være noget synderligt provenutab ved at indføre et retskrav på værdiansættelse. Regeringen 

har tilsyneladende ikke set på disse forslag. 

 

Dansk Erhverv er bekymret for, om generationsskifte bliver endnu en kastebold i dansk politik. 

Der er brug for ro og sikkerhed om skatteforhold, og derfor vil Dansk Erhverv opfordre til, at der 

søges efter en bred aftale, således at reglerne ikke bliver ændret igen, når der kommer en ny rege-

ring. 

 

Hvis de foreslåede regler indføres, så vil der være en reel risiko for, at der kun sker meget få virk-

somhedsoverdragelser de kommende år, da virksomhederne formentlig vil sidde på hænderne og 

håbe på, at en ny regering vil ændre reglerne i mere lempelig retning. Dette vil være uhensigts-

mæssigt ikke alene for virksomhederne, men for et samlet dansk erhvervsliv. 

 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


