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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk og stu@skm.dk 

Høring af udkast til L 76 - Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og 

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

retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode), jf. nr. 2019 – 7976 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til L 76 

- Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven, som er sendt i høring den 

20. november 2019.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Generelle bemærkninger  

Indledende finder Landbrug & Fødevarer det meget problematisk, at nærværende lovforslag er sendt 

i høring med en frist på kun fem dage. Hvis lovforslaget vedtages som det er foreslået, vil det have 

store konsekvenser for mange danske virksomheder. En høringsfrist på fire uger havde derfor været 

værdsat og i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om god lovkvalitet. 

 

Landbrug & Fødevarer er overordnet meget kritiske og bekymret overfor konsekvenserne af 

regeringens forslag om at forhøje bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed til 

den nære familie. Det er beklageligt, at regeringen ikke har lyttet til de bekymringer som såvel 

erhvervsorganisationer som lønmodtagerorganisationer og erhvervslivet i øvrigt har givet udtryk for i 

forbindelse med drøftelsen af forslaget.  

 

Den eksisterende model for nedsættelse af afgiften til 5 pct. (i 2020) indebærer særdeles fornuftige 

forbedringer af rammevilkårene for generationsskifte af danske familieejede virksomheder. Det er 

derfor med stor bekymring, at regeringen vælger at tilbagerulle den gradvise nedsættelse, som 

folketinget vedtog i 2017. En nedsættelse som var en kompensation for afskaffelse af 

formueskattekursen i 2015.  

 

I landbruget skyldes bekymringerne især, at erhvervet har en høj gæld og en lav 

egenkapitalsforrentning. Landbrugsvirksomhedernes værdier er bundet i driftsmidler, bygninger og 

jord. Ved betaling af bo- og gaveafgiften bliver mange af virksomhederne derfor nødt til at bortsælge 

eller belåne dele af virksomheden for at overleve. Finansieringsevnen er ganske enkelt lav, hvorfor 

selv små mérbelastninger kan vælte forretningen. Det efterlader sårbare virksomheder, og 

virksomheder som ikke har økonomisk overskud til at foretage investeringer i f.eks. 

produktivitetsfremmende eller klima- og miljøforbedrende tiltag. Andre landbrugsvirksomheder vil i 

yderste konsekvens være nødt til at lukke. Det vil være hæmmende for væksten i Danmark som 

nation, det vil koste arbejdspladser, det vil skade dansk eksport og forvride forskellene mellem land 

og by.  
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Landbrug & Fødevarer mener ikke, at en øget erhvervsbeskatning på ca. 1,3 mia. kr. årligt 

harmonerer med regeringens ønske om, at der ”skal der være gode og stabile vilkår for at drive 

virksomhed i Danmark, herunder for de familieejede virksomheder, der bidrager med investeringer 

og arbejdspladser i hele Danmark.” Landbrug & Fødevarer deler derfor heller ikke Skatteministeriets 

vurdering af, at lovforslaget ikke vurderes at have ”… nævneværdige konsekvenser for erhvervslivet.” 

jf. afsnit 4. 

 

Landbrug & Fødevarer mener fortsat, at bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder bør 

fastholdes på det nuværende niveau og på sigt afskaffes helt.   

 

Landbrug & Fødevarer har yderligere følgende konkrete bemærkninger og forbedringsforslag. 

 

Værdiansættelse  
Det følger af lovforslagets bemærkninger, jf. afsnit 1, at værdiansættelse af virksomheden fortsat vil 

skulle ske til handelsværdien. Endvidere at det i langt de fleste tilfælde vil kunne ske ud fra de relativt 

simple og skematiske retningslinjer i de så kaldte aktie- og goodwillcirkulærer. Retskrav eller ej 

gælder dette ikke i landbrugserhvervet og slet ikke efter vedtagelsen af ejendomsvurderingsloven fra 

2017.  

 

I mange familieejede landbrugsvirksomheder udgør ”formuen” hovedsageligt fast ejendom. 

Værdiansættelsen af ejendommen bliver derfor beskatningsgrundlaget, og har dermed en central 

rolle, i forhold til om generationsskiftet finansieringsmæssigt kan gennemføres. Da væsentlige dele 

af landbrugserhvervet som nævnt er præget af høj gæld og en lav egenkapitalsforrentning, er der 

ikke meget kapital at gøre godt med og derfor ikke økonomisk råderum til uforudsete udsving. 

Udfordringen er, at den periodiske offentlige vurdering af landbrugsejendomme er afskaffet med den 

nye ejendomsvurderingslov. Ved generationsskifte er parterne overladt til at anmode om en ad hoc 

vurdering, der kan rekvireres løbende og efter behov. Det skaber en enorm usikkerhed for hele 

beskatningsgrundlaget af generationsskiftet, som af retssikkerhedsmæssige årsager bør være langt 

mere forudberegneligt.  

 

Med en forhøjelse af bo- og gaveafgiften øges behovet for en forudberegnelig værdiansættelse af 

landbrugsejendomme. Ellers risikerer landbruget at blive ramt dobbelt af såvel øget beskatning som 

usikre ejendomsvurderinger. Det vil dels medføre et kapitaldræn for virksomheden, dels 

vanskeliggøre fremtidens generationsskifter.   

 

På baggrund af ovenstående foreslår Landbrug & Fødevarer at indføre periodiske og skematiske 

ejendomsvurderinger af landbrugsejendomme. Vurderingsgrundlaget bør inddrage afkast/forrentning 

på samme måde, som det gælder for andre erhvervsejendomme. Herved værdiansættes landbrugs- 

og skovejendomme ikke højere, end afkast/forrentning kan bære. I vurderingen bør desuden indgå 

faste elementer af væsentlig betydning for vurderingen. Det er f.eks. oplysninger fra offentlige 

registre, grund- og bygningsareal samt hensynet til hektarpriser ved salg eller forpagtning og 

forretningskrav. Dette er ud fra et stærkt behov for at have retssikkerhedsmæssig kontrol samt 

muligheden for at kunne beregne beskatningsgrundlaget i forbindelse med 

genertionsskifteplanlægningen. En planlægning der ofte sættes i gang flere år før den endelige 

overdragelse.  
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Henstandsordningen  

Med lovforslaget foreslås det at give retskrav på henstand med betaling af bo- og gaveafgiften ved 

overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Et sådan retskrav vil ikke være til gavn, og regeringen bør 

derfor ikke se det som kompensation for den forhøjede bo- og gaveafgift. Årsagen er primært den 

høje rente. Uanset om der gives henstand, skal bo- og gaveafgiften betales. En ung landmand der 

opnår henstand vil formentlig i højere grad opleve det som en hæmsko. Selv om afgiften kan fordeles 

over de næste 30 år, vil bankerne – der skal bistå med at finansiere generationsskiftet – se på et 

regnskab, der kun har større udgifter i form af renter de næste 30 år. Lånerestriktioner og krav til 

sikkerhedsstillelse vil derfor være skærpet. Den unge landmand undgår kun likviditetsproblemet ved 

at tilføre yderligere kapital. Kapital som han selv sagt ikke har. Henstandsordningen vil derfor ikke 

have nogen værdi i praksis. Landbrug & Fødevarer er derfor heller ikke enige i, at 

henstandsordningen ”… begrænser likviditetsbelastningen i forbindelse med generationsskiftet” som 

det fremgår af bemærkningerne, jf. afsnit 4.  

 

I lovforslaget foreslås det at ændre rentesatsen, som henstandsbeløbet forrentes med til 

standardrenten (markedsrenten) i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2. I lyset af det gældende 

renteniveau i 2019 bemærkes det, at ændringen reelt kun er en nedsættelse af renten fra 3 pct. til 

2,7 pct. p.a. I forhold til det eksisterende renteniveau er det højt. For et erhverv som landbruget der 

primært er realkreditfinansieret, vil de høje renter ikke opfattes som et kompenserende tiltag i forhold 

til forhøjelsen af afgiften. 

 

Med L 218 2012/2013 blev rentesatsen nedsat fra 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog 

mindst 6 pct. p.a., til 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst 3 pct. p.a. Baggrunden 

for nedsættelsen var netop, at det kan være omkostningstungt eller vanskeligt at låne penge i banken 

ved overdragelse af fast ejendom, selvstændig erhvervsvirksomhed og hovedaktionæraktier m.v. til 

betaling af bo- og gaveafgifter, og at ejerkredsen derfor er nødsaget til at realisere aktiver til ugunst 

for driften af virksomheden. Endvidere ville man gerne gøre henstandsordningen mere attraktiv. På 

baggrund af ovenstående foreslår Landbrug & Fødevarer derfor i stedet, at renten fastsættes til 

diskontoen plus 1 pct. 

 

Som reglerne er udformet i dag, er der mulighed for at opnå op til tidsubegrænset henstand med 

betaling af bo- og gaveafgiften, når betalingen vedrører fast ejendom og skov, jf. bo- og 

gaveafgiftsloven § 36, stk. 2. Med lovforslaget fjernes denne mulighed.  

 

Med lovforslaget foreslås det i stedet, at adgangen til at vælge henstand skal gælde personligt ejede 

selskaber, når der er tale om en virksomhed eller en andel heraf, der er omfattet af kildeskattelovens 

§ 33 C svarende til betingelserne for overdragelse med succession.  

 

Som konsekvens kan der ikke gives henstand med betalingen af bo- og gaveafgiften på den del af 

gaven, der vedrører stuehuset, da det ikke er omfattet af § 33 C, stk. 1. Da stuehuset er en integreret 

del af overdragelsen, og da stuehuset ikke kan udskilles fra ejendommen, vil hele generationsskiftet 

være meningsløst, hvis stuehuset ikke er omfattet. Under hensyn til at landbrugsvirksomheder ikke 

bør stilles (endnu) ringere, foreslår Landbrug & Fødevarer at udvide § 33 C, stk. 1 således, at 

retskravet på henstand omfatter hele ejendommen, inkl. stuehus. 
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Ønskes nærværende uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Morten Holm Østergaard 

Erhvervspolitisk chef 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4517 

M +45 3137 3111 

E MOOS@lf.dk 
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