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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: sob@skm.dk, KLN1@skm.dk 

 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk, sob@skm.dk, 

KLN1@skm.dk 

 

Høring af udkast til L 133 - Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og 

kildeskatteloven, j.nr. 2020 - 10034 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til L 133 - Forslag til lov 

om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Indgreb mod skatteundgåelse ved 

overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen), som er sendt i høring den 22. december 2020.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden høringssvar fra SEGES. 

 

Landbrug & Fødevarer er generelt meget enige i, at lovgivningen straks bør ændres, hvis den giver 

anledning til åbenlys udnyttelse af skattereglerne. Landbrug & Fødevarer så dog gerne, at ordvalget 

generelt i forbindelse med lukning af ”huller” i skattelovgivningen var mindre dømmende og 

generaliserende. I nærværende forslag tenderer lovens titel ”Indgreb mod skatteundgåelse…” til at 

kriminalisere de involverede parter ved overdragelse af en virksomhed i virksomhedsordningen. I 

realiteten har de blot anvendt den eksisterende lovgivning med den konsekvens, at visse har betalt 

den mindst mulige skat i den konkrete situation. En alternativ titel kunne f.eks. have været ”Indgreb 

mod potentiel skatteundgåelse…”.   

 

Virkningstidspunktet, jf. lovforslagets § 3, stk. 2.  

Lovændringerne foreslås ændret med virkning for aftaler indgået den 22. december 2020 eller 

senere, dvs. fra og med dagen for lovforslagets fremsættelse. Landbrug & Fødevarer er enige i, at 

dette er almindelig praksis, når lovforslaget redegør for, hvordan gældende regler kan udnyttes, 

hvorfor lovforslagets virkningstidspunkt med tilbagevirkende kraft skal forhindre, at selvstændigt 

erhvervsdrivende kan udnytte gældende regler til at omgå beskatning. 

 

Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, at lovforslaget – i overensstemmelse med almindelig 

god forvaltningsskik – enten var fremsat tidligere på året eller først havde virkning i starten af 2021. 

Fordi lovforslaget har virkning så tæt på en lang række helligdage i forbindelse med jul og nytår, er 

der i praksis udarbejdet adskillige overdragelser i løbet af november/december med virkning fra den 

1. januar 2021 uden rådgivers kendskab til L 133. Det skaber en uhensigtsmæssig retsstilling, som 

lovforslaget i øvrigt ikke tager stilling til. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår virkningstidspunktet ændret til den 4. januar 2021.  

 

Manglende forholdsmæssighed mellem lovens formål og de foreslåede skærpelser  

Lovforslaget har til formål at hindre en udnyttelse af reglerne om overtagelse af virksomhed i 

virksomhedsordningen til nærtstående. På baggrund af Skattestyrelsens ”early warning” har vi 

forstået, at Skatteministeriet ønsker at ændre på muligheden for overdragelse af virksomhed i 

virksomhedsordningen til ægtefæller, børn, børnebørn m.fl., således at den selvstændigt 

erhvervsdrivende i forbindelse med overdragelsen kan undgå den endelige beskatning af konto for 
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opsparet overskud, samtidig med at den selvstændigt erhvervsdrivende kan udtage finansielle aktiver 

af virksomhedsordningen uden beskatning. 

 

Som konsekvens følger det af lovforslaget, at overdrageren ikke uden videre kan få frigjort finansielle 

aktiver i virksomhedsordningen uden beskatning i forbindelse med overdragelse af en virksomhed, 

en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder til nærtstående, hvor saldoen på konto for 

opsparet overskud overdrages. Herigennem er det ikke længere muligt at gennemføre den tidligere 

beskrevne model, og lovforslaget havde principielt ikke behøvet at foretage andet end 

konsekvensændringer.  

 

Alligevel foreslår Skatteministeriet også at indarbejde et loft for, hvor stor en saldo på konto for 

opsparet overskud, der skal kunne overdrages.  Andelen af saldoen på konto for opsparet overskud, 

der vil kunne overdrages, foreslås fastsat således, at den ikke må overstige den positive værdi af 

den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, der kan 

henføre til den pågældende virksomhed. 
 

Landbrug & Fødevarer savner i denne sammenhæng forholdsmæssighed. Til fordel for fremtidens 

mange generationsskifter havde Landbrug & Fødevarer gerne set, at der alene var gennemført en 

skærpelse i forhold til finansielle aktiver i overensstemmelse med formålet. Skærpelser der netop 

gennemføres for at skabe et mere robust og tillidsvækkende skattesystem, bør gennemføres så de 

fungerer efter hensigten og ikke indskærper uforholdsmæssigt.  

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhverv 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E MAEE@lf.dk 


