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Responsum 

Kravet om personlig driftsdeltagelse for nedsat bo-/gaveafgift 

Formålet med dette responsum er at vurdere betingelsen i boafgiftslovens (BGL) § 1a, stk. 

2, nr. 2, og § 23a, stk. 2, nr. 2, om, at overdrageren eller dennes nærtstående skal have del-

taget i driften af en personligt ejet virksomhed ”i et ikke uvæsentligt omfang” (”deltagelses-

kravet”), hvis der skal beregnes nedsat bo-/gaveafgift ved generationsskifte af den pågæl-

dende virksomhed.

Vurderingen foretages i lyset af, at der er bekymring for, om betingelsen skal fortolkes så-

dan, at objektet for deltagelseskravet i alle tilfælde er den konkrete virksomhed, der over-

drages, så kravet i praksis vil afskære fra nedsat afgift i tilfælde, hvor generationsskiftet 

alene omfatter en virksomhed, der er udskilt fra overdragerens samlede virksomhed. 

Det konkluderes, at vurderingsobjektet som udgangspunkt er den konkret overdragne 

virksomhed, men at overdragerens samlede virksomhed bliver vurderingsobjekt i tilfælde, 

hvor virksomheden har været integreret i overdragerens samlede virksomhed og før eller 

ved overdragelsen er udskilt fra denne som selvstændig virksomhed.

Det konkluderes videre, at deltagelseskravet alene er et krav om ikke-uvæsentlig deltagelse 

ogikke rummer et absolut krav om en vis kvalitativ eller kvantitativ mindsteindsats.

1. Lovgrundlaget i BGL § 1a og § 23a

Adgangen til henholdsvis nedsat boafgift og nedsat gaveafgift er formuleret med identiske 

betingelser i BGL § 1a og § 23a. I det følgende refereres af nemhedsgrunde blot til BGL § 

23a.

Det fremgår af BGL § 23a, stk. 1, at der betales nedsat gaveafgift af ”værdien af […] virksom-

heder”, der opfylder betingelserne for at blive overdraget med skattemæssig succession, 

hvis de supplerende betingelser i § 23a, stk. 2, nr. 1-2, er opfyldt:
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1) ”Gavegiver har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen ...”.

2) ”Gavegiver eller dennes nærtstående har i mindst 1 år af gavegivers ejertid deltaget i driften af 

virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang …”

I bemærkningerne til lovforslag L 183/2017, der ligger til grund for § 23a, er afgrænsningen 

af ”virksomheden” suppleret med følgende udsagn: 

”… overdrageren eller dennes nærtstående i mindst 1 år af ejertiden [skal have] deltaget i virksom-

hedens drift i væsentligt omfang. Der er tale om samme vurdering som efter anpartsreglerne i per-

sonskatteloven, hvor en personlig arbejdsindsats på 50 timer månedligt som udgangspunkt anses 

som væsentlig.” 

I et svar til FSR, jf. L 183, bilag 6, supplerer skatteministeren med følgende:

Spørgsmål:

”Hansen ejer to landbrug (”Stor gård A” og ”Lille gård B”). Ingen af gårdene er bortforpagtede. Det 

antages, at ejeren igennem hele ejertiden har haft en månedlig arbejdsindsats på 200 timer vedr. 

”Stor gård A” og ca. 40 timer vedr. ”Lille gård B”.”

Svar:

”Kravet om aktiv deltagelse skal være opfyldt i hver enkelt virksomhed. Hvorvidt der foreligger én el-

ler flere virksomheder skal afgøres efter skattemæssig praksis herom.”

Det ses, at svaret er generisk og reelt ikke besvarer det konkrete forhold, der spørges om.

I samme svar men vedrørende ejertidskravet i § 1a, stk. 2, nr. 1, svarer ministeren følgende:

Spørgsmål:

”Landmand Hansen driver sin egen gård med jordbrug og svinedrift. Hansen køber naboejendom-

men med tilhørende jord og bygninger. Naboen har jordbrugsdrift og driver tillige en maskinstation, 

hvilket fortsætter uændret efter Hansens køb.”

Svar:

”Ejertidskravet skal i det anførte eksempel opfyldes for hver enkelt virksomhed.”

Det ses også her, at svaret blot er generisk og reelt ikke besvarer det konkrete forhold, der 

spørges om. Samlet set tilfører ministersvarene reelt ikke positive bidrag til lovfortolknin-

gen.

En fortolkning baseret på de primære fortolkningsbidrag fra lovgrundlaget fører herefter 

til følgende konklusioner:
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For det første må det lægges til grund, at deltagelseskravet som udgangspunkt skal være 

opfyldt i relation til den virksomhed, der overdrages. 

Det følger af denne konstatering, at deltagelseskravet ikke vil være opfyldt, hvis overdrage-

ren udelukkende har haft en ikke-uvæsentlig personlig driftsdeltagelse i en anden virksom-

hed end den, der overdrages. Hvor overdragelsen alene omfatter én af flere af overdragers

virksomheder, vil det således være nødvendigt at undersøge overdragers driftsdeltagelse

specifikt i den overdragne virksomhed.

Lovgrundlaget giver imidlertid ikke umiddelbart et svar på, hvordan deltagelseskravet skal 

forstås i tilfælde, hvor overdragelsen omfatter en virksomhed, der er udskilt fra overdragers

samlede virksomhed, jf. den indledende problemformulering i dette responsum. Skal del-

tagelseskravet vurderes i forhold til den samlede virksomhed, som overdrager har drevet, 

eller skal kravet vurderes alene i forhold til den udskilte virksomhed?

For det andet er det en kendsgerning, at lovteksten alene stiller krav om driftsdeltagelse i 

”ikke uvæsentligt omfang”. Denne negative afgrænsning af deltagelseskravet indebærer, at 

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

kvantitativt. 

Det er derfor ikke foreneligt med lovteksten, at lovforslagets bemærkninger formulerer et

positivt krav om arbejdsdeltagelse i ”væsentligt omfang”. Det udgør naturligvis en relevant

vejledning, at en arbejdstid på 50 timer månedligt som udgangspunkt anses som væsentlig, 

men denne positive afgrænsning indebærer ikke, at en arbejdstid på mindre end 50 timer 

månedlig skal kvalificeres som ”ikke uvæsentlig”. Ligeledes bliver det let misvisende, hvis 

lovtekstens krav om driftsdeltagelse ureflekteret omtales som et arbejdstidskrav.

2. Fortolkningsbidrag fra successionsreglerne

Som anført hviler BGL § 23a på de grundlæggende regler om skattemæssig succession, og 

bestemmelsen må derfor nødvendigvis fortolkes i lyset af successsionsreglerne.

Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession fremgår af kildeskattelovens 

§ 33 C. Det er herefter en grundlæggende betingelse for skattemæssig succession, at der 

sker overdragelse af:

”en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervs-

virksomheder”. 
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Det ligger endvidere efter successionspraksis fast, at en overdrager kan udskille og over-

drage en del af sin virksomhed med skattemæssig succession, uanset om den pågældende 

aktivitet har været drevet som selvstændig virksomhed forud for overdragelsen. Fx kan en 

del af en samlet landbrugsvirksomhed defineres som en særskilt jordbrugsvirksomhed, så 

alene jordbrugsvirksomheden successionsoverdrages uafhængigt af landbrugsbygninger 

mv. Dette er bekræftet af Skattedepartementet i 1990
1

og er senere fastslået i en flere af-

gørelser, jf. TfS 2000.661 V
2

og SKM 2012.148 SR
3
.

Successionsreglerne er således baseret på et fleksibelt virksomhedsbegreb, der sikrer, at 

generationsskifte som udgangspunkt kan struktureres således, som det findes hensigts-

mæssigt efter de konkrete forhold.

                                                       
1 Skattedepartetmentet blev spurgt om følgende: ”Kan successionsreglerne anvendes ved succession i bygnings- og 

dræningsafskrivninger, hvis sælgeren kun sælger den faste ejendom og beholder løsøret og forpagter ejendommen af 

køber? Vil successionsreglerne kunne anvendes ved efterfølgende overdragelse af løsøret? Vil successionsreglerne kunne 

anvendes i den modsatte situation, dvs., hvor sælgeren overdrager løsøret og bortforpagter ejendommen til køberen? Vil 

successionsreglerne kunne anvendes ved efterfølgende overdragelser af ejendommen?" Skattedepartementet svarede: 

"Der kan ske succession i alle fire tilfælde, idet overdragelserne efter sædvanlige skattemæssige regler anses for virksom-

hedsafståelser."
2 TfS 2000.661 V: A overdrog pr. 1. maj 1996 fra sin landbrugsvirksomhed samtlige salgs- og jordbeholdninger til 

værdier på hhv. 737.000 kr. og 650.000 kr. til sin søn, og det aftaltes, at overdragelsen skulle ske med succession. 

Samtidig med overdragelsen af salgs- og jordbeholdninger bortforpagtede A sine to landbrugsejendomme med 

tilhørende maskiner mv. til sønnen. I forbindelse med overdragelsen blev givet en gave på kr. 600.000, men told-

og skatteregionen afslog en anmodning fra skatteyderens revisor om beregning af passivpost vedrørende jordbe-

holdningen. Landsretten fandt, at A’s planteavlsvirksomhed ophørte ved overdragelsen af salgs- og jordbehold-

ningerne til sønnen og den samtidige bortforpagtning af ejendommene med tilhørende maskiner mv. til ham, idet

sønnen herefter drev selvstændig virksomhed baseret på de erhvervede beholdninger, de to forpagtede ejen-

domme og et tilkøbt areal. Under disse omstændigheder var overdragelsen af salgs- og jordbeholdningerne i 

kombination med de etablerede forpagtningsforhold en virksomhedsoverdragelse omfattet af KSL § 33 C, uanset 

at kerneområdet for KSL § 33 C efter bestemmelsens forarbejder er overdragelse af samtlige en virksomheds 

aktiver eller en ideel anpart heraf
3 SKM 2012.148 SR: En landmand ønskede at overdrage sin landbrugsejendom helt eller delvist til sin søn, der 

siden 1998 havde forpagtet den dyrkbare landbrugsjord. Overdragelsen kunne tilrettelægges på flere måder: (1) 

overdragelse af hele landbrugsejendommen, (2) overdragelse af alene det dyrkbare jordareal på 49 ha samt 

driftsbygningerne eller (3) overdragelse af alene det dyrkbare jordareal uden driftsbygninger. Skatterådet bekræf-

tede, at der ville kunne ske overdragelse med skattemæssig succession i alle tre tilfælde. Skatterådet tilsidesatte i 

den forbindelse SKATs opfattelse, at bortforpagtning kun kan anses som erhvervsmæssig virksomhed i relation til 

successionsadgangen, hvis der er tale om bortforpagtning til en anden end erhververen, så selve bortforpagt-

ningsvirksomheden fortsættes efter overdragelsen. Heroverfor fandt Skatterådet, at bortforpagtning af land-

brugsjord generelt må anses som en selvstændig virksomhed, der kan overdrages med skattemæssig succession, 

uanset at det er forpagteren, der er erhverver.
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Denne forståelse af successionsreglerne må også tillægges væsentlig vægt ved fortolknin-

gen af deltagelseskravet ifølge BGL § 23a.

BGL § 23a er må således utvivlsomt antages at hvile på det almindelige skatteretlige virk-

somhedsbegreb, således som dette er fortolket og afgrænset i kildeskattelovens § 33 C.

Dertil kommer, at BGL § 23a, der efter sit indhold ikke angår struktureringen af den over-

dragne virksomhed, bør fortolkes, så bestemmelsen ikke væsentligt begrænser den fleksib-

le adgang til strukturering af en successionsoverdragelse.

I den forbindelse må det tages i betragtning, at det som praktisk hovedregel kun sjældent 

vil være muligt at opfylde et deltagelseskrav, der specifikt retter sig mod en udskilt virk-

somhed, der tidligere har været drevet integreret i overdragerens samlede virksomhed.

Dette gælder i ganske særlig grad indenfor dansk landbrug, der er præget af kombinere-

de/integrerede virksomheder og forskellige ejerformer og ejerfællesskaber.

Det vil således formentlig kun undtagelsesvist være muligt at godtgøre en ikke-uvæsentlig 

driftsdeltagelse isoleret vedrørende fx en landbrugsvirksomheds faste ejendomme. Ligele-

des vil det kunne være umuligt eller vanskeligt at godtgøre isoleret ikke-uvæsentlig drifts-

deltagelse vedrørende skovdriften på en kombineret landbrugs- og skovbedrift. Og det vil 

reelt være umuligt at godtgøre en ikke-uvæsentlig driftsdeltagelse i relation til hvert enkelt 

af flere landbrug, der har været ejet og drevet af overdrageren, herunder med ansat ar-

bejdskraft, og hvor de enkelte landbrug skal generationsskiftes hver for sig til overdrage-

rens enkelte børn.

En fortolkning af BGL § 23a, så deltagelseskravet i alle tilfælde retter sig specifikt mod den 

konkret overdragne virksomhed, vil derfor i praksis indebære, at der kun i begrænset om-

fang vil kunne opnås afgiftsnedsættelse på virksomheder, der rent faktisk kan udskilles 

med skattemæssig succession. 

Og uden konkrete og håndfaste holdepunkter i lovtekst og forarbejder, jf. ovenfor afsnit 1, 

må et sådant fortolkningsresultat afvises, medmindre det har væsentlig støtte i formålsbe-

tragtninger, jf. straks nedenfor.

3. Fortolkningsbidrag fra formålsbetragtninger

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til L 183, at det overordnede formål med reg-

lerne om nedsat bo-/gaveafgift er at ”styrke rammevilkårene for generationsskifte af familie-

ejede virksomheder” ved at mindske behovet for ”at trække likviditet ud af virksomhederne”.
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Dette overordnede formål er identisk med formålet bag reglerne om skattemæssig suc-

cesion og taler for, at der skal beregnes nedsat afgift i alle tilfælde, hvor der er adgang til 

skattemæssig succession.

Det fremgår imidlertid tillige af bemærkningerne, at den konkrete betingelse om ikke-

uvæsentlig personlig driftsdeltagelse har til formål at ”målrette afgiftsnedsættelsen [mod]

reelle erhvervsvirksomheder i modsætning til passiv kapitalanbringelse”.

Det konkrete formål med kravet om driftsdeltagelse tilsiger således, at der ikke skal bereg-

nes nedsat afgift i tilfælde, hvor den successionsberettigende virksomhed blot har karakter 

af passiv kapitalanbringelse.

Formålsbetragtninger tilsiger derfor, at deltagelseskravet skal fortolkes, så det afskærer 

nedsat afgift på passiv kapitalanbringelse, men at kravet ikke i øvrigt skal afskære fra nedsat 

afgift på successionsberettigende virksomheder.

I forlængelse af fortolkningsbetragtningerne fra successionsreglerne, jf. ovenfor, fører en 

formålsfortolkning derfor til, at deltagelseskravet retter sig mod overdragerens samlede 

virksomhed i tilfælde, hvor den overdragne virksomhed er udskilt fra overdragerens sam-

lede virksomhed.

4. Sammenfattende om vurderingsobjektet for deltagelseskravet

Det må således sammenfattende antages, at vurderingsobjektet for deltagelseskravet som 

udgangspunkt er den konkret overdragne virksomhed.

Hvor overdragelsen alene omfatter én af flere virksomheder, skal deltagelseskravet være 

opfyldt i den konkret overdragne virksomhed og kan ikke opfyldes ved overdragerens 

driftsdeltagelse i en anden virksomhed.

Som anført i forarbejderne, jf. ovenfor, må det ud fra den almindelige skatteretlige praksis 

afgøres, om overdrageren har drevet en eller flere virksomheder. Aktiviteter med væsent-

ligt forskellige karakteristika vil som udgangspunkt skulle kvalificeres som forskellige virk-

somheder, medmindre de organisatorisk drives som én fælles virksomhed eller i øvrigt er 

strategisk eller driftsmæssigt forbundne. Således må et landbrug og en vindmølle som ud-

gangspunkt anses som to forskellige virksomheder, mens et landbrug og et skovbrug vil 

skulle anses som én samlet virksomhed. Ligeledes vil et landbrug og en maskinstation efter 

omstændighederne skulle anses som én samlet virksomhed.

Hvis overdrageren har drevet flere virksomheder som én fælles virksomhed, vil vurde-

ringsobjektet for deltagelseskravet for nedsat bo-/gaveafgift være overdragerens samlede 
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virksomhed og ikke den konkret overdragne virksomhed. Det samme gælder, hvor der 

vedoverdragelsen sker udskillelse af en selvstændig virksomhed fra overdragerens samle-

de virksomhed.

Efterlader overdragelsen restaktiver hos overdrageren, må det ved eventuel senere over-

dragelse af disse vurderes, om der kan beregnes nedsat afgift. Dette vil være tilfældet, hvis 

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

skattemæssig succession. I givet fald vil overdrageren via sin deltagelse i den oprindelige 

samlede virksomhed opfylde deltagelseskravet også i relation til restvirksomheden.

5. Det materielle indhold af deltagelseskravet

Som anført ovenfor kræver lovteksten alene personlig driftsdeltagelse i ”ikke uvæsentligt 

omfang” og indeholder ikke et absolut krav om en vis kvalitativ eller kvantitativ mindsteind-

sats. Der kan således ikke stilles et absolut krav om en arbejdstid på 50 timer månedligt.

Det må i stedet vurderes konkret i det konkrete tilfælde, om den konkrete overdrager per-

sonligt ”deltager” i driften af den konkrete virksomhed i ”ikke uvæsentligt omfang”. Denne 

deltagelse må vurderes både kvalitativt og kvantitativt.

Samtidig må der peges på, at denne kvalificerende vurdering ikke kan ske uden at inddrage 

formålet med deltagelseskravet, således som dette er beskrevet ovenfor. Fokus for vurde-

ringen må således være at afskære nedsat afgift på passiv kapitalanbringelse men ikke at 

afskære nedsat afgift på familiedrevne virksomheder.

En formålsbetragtning taler således for, at der skal lægges relativt større vægt på den kvali-

tative deltagelse end på den kvantitative deltagelse. 

Har den pågældende virksomhed således en karakter, hvor overdrageren yder en reel le-

delsesindsats svarende til en bestyrelses- eller direktionsfunktion i et kapitalselskab, bør 

der lægges mindre vægt på den timemæssige arbejdsindsats. Dette gælder ikke mindst, jo 

mere integreret den pågældende overdragne virksomhed er i overdragerens samlede virk-

somhed fx en kombineret landbrugs- og skovbedrift. Er der omvendt tale om en ikke-

integreret aktivitet, fx deltagelse i et anpartsprojekt, der kun kræver en ganske beskeden 

ledelsesindsats, må der lægges afgørende vægt på dokumentationen for en ikke uvæsent-

lig timemæssig indsats.

*****




