
 

 

Deltagelseskravet i boafgiftsloven 
 

Landbrug & Fødevarer har fremsendt responsum af 30. oktober 2017 fra advokat Mi-

chael Serup om fortolkningen af boafgiftslovens krav om overdragerens aktive deltagelse 

i virksomheden, der indgår i betingelserne for at opnå nedsat bo- og gaveafgift i forbin-

delse med generationsskifte af en erhvervsvirksomhed. 

 

I det anførte responsum rejses spørgsmål om fortolkningen af reglerne, for så vidt angår 

tilfælde, hvor overdrageren har flere virksomheder, eller hvor overdragelsen kun omfatter 

en andel af en virksomhed. 

 

Det anføres for det første, at det må lægges til grund, at deltagelseskravet som udgangspunkt 

skal være opfyldt i relation til den virksomhed, der overdrages, men at lovgrundlaget ikke 

umiddelbart giver et svar på, hvordan deltagelseskravet skal forstås i tilfælde, hvor over-

dragelsen omfatter en virksomhed, der er udskilt fra overdragers samlede virksomhed.  

 

For det andet anføres det, at lovteksten alene stiller krav om driftsdeltagelse i ”ikke uvæ-

sentligt omfang”, samt at denne negative afgrænsning af deltagelseskravet indebærer, at 

der ikke kan stilles et absolut krav om en given mindsteindsats, hverken kvalitativt eller 

kvantitativt. 

 

Det anføres endvidere, at deltagelseskravet må fortolkes i lyset af successionsreglerne, 

hvor der kan ske overdragelse med skattemæssig succession ved overdragelse af ”en er-

hvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder”.  

 

Det er opfattelsen, at denne forståelse af successionsreglerne også må tillægges væsentlig 

vægt ved fortolkningen af deltagelseskravet. Efterlader overdragelsen restaktiver hos 

overdrageren, ses det ved eventuel senere overdragelse af disse at skulle vurderes, om de 

selvstændigt kan kvalificeres som en virksomhed, som kan overdrages med skattemæssig 

succession/nedsat afgift. I givet fald vil overdrageren via sin deltagelse i den oprindelige 

samlede virksomhed opfylde deltagelseskravet også i relation til restvirksomheden. 

 

Endelig anføres det, at deltagelseskravet må vurderes både kvalitativt og kvantitativt, samt 

at en formålsbetragtning taler for, at der skal lægges relativt større vægt på den kvalitative 

deltagelse end på den kvantitative deltagelse. Har den pågældende virksomhed en karak-
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ter, hvor overdrageren yder en reel ledelsesindsats svarende til en bestyrelses- eller direkti-

onsfunktion i et kapitalselskab, er det opfattelsen, at der bør lægges mindre vægt på den 

timemæssige arbejdsindsats.  

 

Skatteministeriets kommentar: 

Det er for personligt ejede virksomheder en betingelse for nedsat bo –og gaveafgift, at 

ejeren (eller dennes nærtstående) har deltaget i virksomheden i et ikke uvæsentligt om-

fang. 

 

Dette deltagelseskrav skal vurderes i forhold til overdragerens deltagelse i den enkelte 

virksomhed, der overdrages.  

 

Som anført i bemærkningerne til lovforslaget, er der grundlæggende tale om samme vur-

dering som efter anpartsreglerne i personskatteloven, hvor en personlig arbejdsindsats på 

50 timer månedligt anses som væsentlig deltagelse. Der skal foretages en samlet konkret 

vurdering i forhold den overdragede virksomhed, hvor de 50 timer er et udgangspunkt for 

vurderingen, men der gælder ikke en absolut mindstetærskel. Fx skal deltagelseskravet 

ikke være opfyldt hele året for sæsonbetonede virksomheder. Hvor virksomheden er or-

ganiseret på en selskabslignende måde, fx med et gårdråd svarende til en bestyrelse i et 

aktieselskab, kan ledelsesarbejdet i et sådant organ indgå i vurderingen. 

 

Deltagelseskravet skal vurderes i forhold til overdragerens deltagelse i den samlede virk-

somhed, der helt eller delvist overdrages, hvis den samlede virksomhed udgør én virk-

somhed i skattemæssig forstand. Deltagelseskravet skal ikke nødvendigvis være opfyldt 

for den overdragede virksomhedsandel, når denne del ikke har været drevet som en selv-

stændig virksomhed hos overdrageren. Dette gælder således i tilfælde, hvor den over-

dragne virksomhed udskilles fra overdragerens samlede virksomhed ved overdragelsen.  

 

Hvis der er tale om flere virksomheder før overdragelsen, skal deltagelseskravet vurderes i 

forhold til den enkelte virksomhed. 

 

Om overdrageren driver en eller flere virksomheder, skal afgøres efter en konkret vurde-

ring af, om de forskellige aktiviteter kan anses for én samlet virksomhed. I de i respon-

summet anførte eksempler, hvor landbrug drives i kombination med skovbrug eller ma-

skinstation, vil det som udgangspunkt kunne anses som én samlet virksomhed ift. delta-

gelseskravet i boafgiftsloven, hvis virksomhederne fx anvender nogle af de samme maski-

ner og medarbejdere i de to aktiviteter, eller hvis aktiviteterne organisatorisk eller økono-

misk drives eller i øvrigt fremtræder som én samlet virksomhed, selv om de måtte være 

opdelt på flere cvr-nr., fx af hensyn til anden lovgivning. Det samme kan være tilfældet, 

hvor flere landmænd, der hver for sig har eget landbrug, har etableret et driftsfællesskab, 

og hvor den enkelte landmands andel i driftsfællesskabet kan anses som en del af land-

mandens egen samlede virksomhed. 

 

Hvis ejeren driver og leder flere virksomheder, der hver især må anses at kræve en ikke-

uvæsentlig deltagelse, og ejeren har en ikke-uvæsentlig deltagelse, fx på 50 timer månedligt 
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i en eller flere af virksomhederne, kan deltagelseskravet anses for opfyldt for alle virksom-

hederne ift. til boafgiftsloven, hvis ejeren kunne have valgt at lægge sin primære deltagelse 

i de øvrige virksomheder. Dette vil som udgangspunkt være opfyldt, hvis der er tale om 

virksomheder, der er helejet af samme deltager. 

 

Ved en efterfølgende overdragelse af en resterende virksomhed efter en forudgående ud-

skillelse vil der ligeledes skulle foretages en konkret vurdering vedr. deltagelseskravet. 

Hvis de to separate overdragelser sker som led i et glidende generationsskifte, kan der ved 

vurderingen af deltagelseskravet vedr. den resterende virksomhed også tages hensyn til 

overdragerens deltagelse i den oprindelige (samlede) virksomhed. Det er herved en forud-

sætning, at virksomhedsoverdragelsen/-udskillelsen ikke sker som led i en overgang til at 

drive en helt anden virksomhed. 

 

Hvis fx en landmand besidder en ejendom, som han har drevet i 30 år, men som i de se-

neste år har været bortforpagtet til hans søn, vil der ved vurderingen af arbejdskravet ved 

et efterfølgende generationsskifte af en eventuel resterende del landbrugsvirksomheden, 

herunder den bortforpagtede ejendom, kunne tages hensyn til overdragerens arbejdsind-

sats i den oprindelige virksomhed. 

 

Har overdrageren ydet en arbejdsindsats på de 50 timer månedligt, vil betingelsen for 

nedsat afgift normalt være opfyldt uden behov for yderligere efterprøvelse. Ligger ar-

bejdsindsatsen under de 50 timer månedligt, fx fordi der er tale om en sæsonpræget virk-

somhed eller andre tilsvarende konkrete omstændigheder, der taler for, at virksomheden 

ikke har karakter af passiv kapitalanbringelse, kan deltagelseskravet efter en samlet kon-

kret vurdering i det enkelte tilfælde anses for opfyldt. 

 


