
 

 

 

 

 

 

 

 

   22. november 2019 

 
Høring over forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningslo-
ven (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på 
henstand og forlænget henstandsperiode) – j.nr. 2019-7976 

SEGES, takker for at have modtaget lovforslaget i høring.   

 

Muligheden for at overdrage erhvervsvirksomheder ved arv og gave til nedsat afgift, som blev 

gennemført ved lov nr. 683 af 8. juni 2017, foreslås ophæves med virkning fra 1. januar 2020, ved 

at det indsættes i boafgiftslovens § 1a, stk. 1, at reglerne finder anvendelse for boer efter perso-

ner, der er afgået ved døden i 2016, 2017, 2018 og 2019, henholdsvis at det i § 23a, stk. 1 ind-

sættes, at reglerne alene finder anvendelse for gaver ydet i 2016, 2017, 2018 og 2019.  

 

Dette er en lovteknisk hensigtsmæssig løsning, idet reglerne for dødsboer vil have en vis fortsat 

anvendelse, se nedenfor, og reglerne om erhververnes efterbeskatning ved mindre end tre års 

ejertid også vil have relevans mindst 3 år frem i tiden.  

 

Vi skal opfordre til, at samme metode anvendes i forhold til ændringen i Skatteforvaltningslovens 

§ 5, stk. 1, nr. 11, da der vil være en årrække, hvor reglen stadig har relevans, og derfor stadig 

bør stå direkte i skatteforvaltningsloven. 

 

Virkningstidspunktet for dødsboer 

Hvor muligheden for at give gave med nedsat gaveafgift ophører fra og med 1. januar 2020, vil 

reglerne om nedsat boafgift fortsat kunne anvendes fremadrettet ved udlodning fra boer, hvor af-

døde er afgået ved døden i årene 2016-2019.  

 

I praksis vil mange boer blive afsluttet inden 1 år fra dødsfaldet. For boer der skiftes privat, vil se-

neste skæringsdag i boet være 1-årsdagen, mens skæringsdagen i boer, der skiftes ved bobesty-

rer, senest er 2-årsdagen, medmindre retten tillader udsættelse. Reglerne vil dermed i langt de 

fleste tilfælde have udspillet deres anvendelse med udgangen af 2021. Der kan dog være boer, 

som afsluttes senere.  

 

Kan Skatteministeriet bekræfte, at reglerne finder anvendelse på boer efter personer, der er af-

gået ved døden i 2016, 2017, 2018 og 2019, uanset hvornår skæringsdagen ligger?  

 

I forbindelse med forslaget til lov nr. 683 af 8. juni 2017 (L183, FT 2016-17) blev det i bemærknin-

gerne til § 1a i forhold til virkningstidspunktet anført følgende:  

Skatteministeriet  
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”Afgiftsnedsættelsen har således ikke virkning for skifte af uskiftede boer, hvor dødsfaldet 

er indtruffet før 2016. Skæringsdatoen i boopgørelsen har derimod ikke betydning for, hvil-

ken afgift der skal anvendes ved afgiftsberegningen.”  

 

Kan Skatteministeriet bekræfte, at ved skifte af uskiftede boer efter personer, som er afgået ved 

døden i 2016, 2017, 2018 og 2019, finder reglerne anvendelse, uanset hvornår skiftet foretages? 

 

Kan Skatteministeriet bekræfte, at dette gælder uanset, om skiftet sker i længstlevende ægtefæl-

les levende live eller ved længstlevende ægtefælles død? 

 

Arv og gave med nedsat afgift til søskende og søskendes børn og børnebørn  

Fra og med 2020 kan reglerne ikke finde anvendelse i boer efter personer, der er afgået ved dø-

den den 1. januar 2020 eller senere og tilsvarende for gaver givet den 1. januar 2020 eller se-

nere. Det er i bemærkningerne anført at  

”Efter lovforslaget vil der ved overdragelse af gave og udlodning af arv skulle betales den 

samme afgiftssats på 15 pct., uanset om der er tale om en erhvervsvirksomhed eller anden 

formue.” 

 

Dette er korrekt i forhold til arvelader / gavegivers børn og børnebørn. Hvor den ”almindelige” af-

giftssats er 15 pct., hvad enten det er arv eller gave.  

 

Reglerne har også fundet anvendelse ved arv og gaveoverdragelse til søskende og søskendes 

børn og børnebørn, hvor arvelader /gavegiver ikke efterlader sig / har afkom. Ved udlodning fra 

dødsbo medførte dette, at der ikke skulle betales tillægsboafgift, og ved gave betød dette, at ga-

ven ikke var skattepligtig indkomst for modtageren, men blev omfattet af reglerne for nedsat af-

gift.  

 

Disse regler kan søskende og søskendes børn og børnebørn ikke længere anvende, hvorfor der 

igen skal betales tillægsboafgift henholdsvis, er skattepligt af gaver. I forhold til denne person-

kreds er konsekvensen således ikke, at der skal betales en afgift på 15 pct. af den værdi, som 

består i arv eller gave i form af erhvervsvirksomhed, men er langt mere byrdefuld. Ved arv vil af-

giften samlet blive 36,25 pct. og ved gave vil beskatningen som regel blive 52 pct.  

 

Der har vist sig at være et behov for, at personer, som ikke efterlader sig egne livsarvinger (af-

kom), på denne måde kan overdrage til nevøer og niecer på vilkår, som til livsarvinger. Vi skal op-

fordre til, at det overvejes om søskende og søskendes børn og børnebørn kan blive omfattet af 

den ”almindelige” afgiftssats på 15 pct., når arvelader/gavegiver ikke efterlader sig/har afkom.  

 

Henstandsordningen i § 36 

Efter de gældende regler har landbruget i dag en mulighed for at opnå tidsubegrænset henstand 

eller afdragsvis betaling af bo- og tillægsboafgift og gaveafgift. Det gælder både afgift vedrørende 

fast ejendom og afgift vedrørende skov (§ 36, stk. 2). Der opstilles ingen betingelser, udover at 

det skal være begrundet i virksomhedens kapitalforhold.  
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Muligheden for henstand, henholdsvis afdragsvis betaling, har været anvendt i særdeles begræn-

set omfang. Det vurderes, at årsagen primært er, at der er en høj forrentning af henstandsbelø-

bet. Vi skal derfor bifalde, at renten ændres til en markedsrente.  

 

Vi skal også bifalde, at der bliver et retskrav, uden at dette skal begrundes i virksomhedens kapi-

talforhold.  

 

I stedet foreslås indsat en betingelse om, at virksomheden skal kunne overdrages med succes-

sion efter kildeskatteloven § 33 C (fast ejendom og skov). Om betingelsen er det i bemærknin-

gerne til bestemmelsen angivet følgende:  

”Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed skal virksomheden være omfattet af kil-

deskattelovens § 33 C, stk. 1. Det indebærer, at der skal være tale om overdragelse af en 

selvstændig erhvervsvirksomhed eller en andel heraf. Udlejning af anden fast ejendom end 

fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, 

anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.” 

 

Land- og skovbrugsejendomme har i langt de fleste tilfælde et stuehus på ejendommen. Dette 

stuehus vil blive overdraget som en del af ejendommen og vil ikke kunne udskilles fra ejendom-

men. Arv eller gave i forbindelse med overdragelse af en landbrugs- eller skovejendom vil i de fle-

ste tilfælde være i forhold til ejendommen som sådan, hvorved en del af arven og gaven angår 

stuehuset. 

 

Kan Skatteministeriet bekræfte, at der er retskrav på at få henstand med den del af bo- og til-

lægsboafgift og gaveafgift, som vedrører et stuehus på en landbrugs- eller skovejendom, der er 

udlejet?  

 

For stuehuse som ejeren anvender til beboelse for sin husstand, vil der ikke være adgang til suc-

cession. Som reglen er foreslået formuleret, vil der ikke kunne gives henstand i afgiften på en 

gave vedrørende stuehuset, når denne udgør bolig for ejeren. Dette er uhensigtsmæssigt, da af-

giften på stuehuset også belaster virksomheden. Og da stuehuset ikke kan udskilles fra ejendom-

men, vil det ikke være muligt at skaffe midler til at betale afgiften gennem et frasalg af stuehuset. 

Vi skal derfor opfordre til, at det i forhold til landbrugs- og skovejendomme gives retskrav på hen-

stand på bo- og tillægsboafgift og gaveafgift vedrørende ejendommen som sådan. 

 

Værdiansættelse af virksomheder 

I de indledende bemærkninger til lovforslaget er angivet, at værdiansættelse af virksomheder fort-

sat skal ske til handelsværdien. Der henvises til, at værdiansættelse i de fleste tilfælde vil kunne 

ske ud fra de ”relativt simple og skematiske retningslinjer i de såkaldte aktie- og goodwillcirkulæ-

rer.” Det er ikke vores opfattelse, at værdiansættelse er så ”simpelt”, som der gives udtryk for.  

 

Det henvises alene til værdiansættelse af selskaber og goodwill, hvorimod værdiansættelse af 

aktiver ved overdragelse af personlig drevne virksomheder er uomtalt. Særligt bemærker vi, at 

der ikke er omtalt værdiansættelse af fast ejendom, som har stor betydning for landbruget. Vi af-

venter stadig en større klarhed om værdiansættelse af landbrugsejendomme og i den forbindelse 

et revideret ”værdiansættelsescirkulære”.  
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At have enkle og klare regler for værdiansættelse således, at der er stor forudberegnelighed i 

værdiansættelsen, er af stor betydning for generationsskifte af virksomheder. Vi skal derfor opfor-

dre til at arbejdet, med en ny vejledning om værdiansættelse af fast ejendom, herunder land-

brugsejendomme, fremmes samt at hensynet til forudberegnelighed vægtes højt.  

 

Venlig hilsen 

 

Jane Karlskov Bille 

Senior Tax Manager, ph.d.  

Jura & Skat 

 

D +45 8740 5209 

M +45 2323 2145 

E jkb@seges.dk 


