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Afskaffelse af generationsskiftebeskatningen 
I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for, at man kan foretage et generationsskifte uden 
omkostninger til staten.  
 
Afgifterne til staten har drænet virksomhederne med den konsekvens, at der, hvis ikke over-
dragelsen helt er blevet opgivet, har været behov for enten at frasælge dele af virksomheden 
for at svare afgiften, eller det har været nødvendigt at optage lån for at kunne gennemføre 
generationsskiftet.  
 
Dette har betydet, at den nye generation ofte ikke har haft mulighed for at udvikle, opbygge 
og investere i virksomheden efter overtagelsen, men i stedet har måttet fastholde gamle og 
evt. forældende produktionsformer og materiel m.v. 

 

Behov for lige konkurrencevilkår 

EU-Kommissionen har i mange år anbefalet, at medlemslandene fjerner bo- og gaveafgiften, 
bl.a. i en henstilling allerede i 1994. EU-Kommissionen har flere gange siden fulgt op på 
henstillingen fra 1994, bl.a. i 2006.  
 
Sverige, Norge, Østrig, Slovakiet, Cypern og Estland har afskaffet afgifterne. Samtidig har 
bl.a. Tyskland, Italien, Finland, Spanien og UK indført lempede regler ved generationsskifte 
af erhvervsvirksomheder. På dette punkt har Danmark således været bagude i forhold til en 
lang række europæiske lande, herunder flere af vores væsentligste konkurrenter inden for 
landbrugs- og fødevareeksport. 
 
En rapport fra Sverige fra 2015 har vist, at Sverige siden afskaffelsen af bo- og gaveafgiften 
har oplevet en stigning i andelen af generationsskifter og et fald i andelen af ejere på over 50 
år, ligesom generationsskifter i dag forberedes på et tidligere tidspunkt end før afskaffelsen.   
 

Sænkelse af bo- og gaveafgiften et skridt på vejen 

Regeringen har med finansloven for 2016 besluttet, at sænke bo- og gaveafgiften for familie-
ejede virksomheder til 5 pct.  Med forslaget nedsættes bo- og gaveafgiften i forbindelse med 
overdragelse af erhvervsvirksomheder gradvist fra de nuværende 15 pct. til ca. 13 pct. i 2016 
faldende til ca. 5 pct. i 2020. 
 
En konkret model for aftrapningen vil ifølge Skatteministeriet blive fastlagt i første halvår 
2016. I den konkrete model vil der blive opstillet værnsregler, så den nedsatte afgift forbe-
holdes reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed. Det 
præcise niveau for bo- og gaveafgiften afhænger af, hvilke konkrete værnsregler mv., der 
medtages i den endelige model. 
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Tilfredsstillende skridt på vejen 

Sektionen for Større Jordbrug finder det meget tilfredsstillende, at der således langt om læn-
ge er taget fat på at afskaffe generationsskiftebeskatningen, som er og har været et yderst 
uhensigtsmæssigt kapitaldræn for familieejede virksomheder i Danmark. Især for land- og 
skovbrugsejendomme har afgiftsbelastningen været særlig byrdefuld, da disse er karakteri-
seret ved høje værdier (afgiftsgrundlag) og lav indtjening. 
 

Målet er fuldkommen afskaffelse 

Med den varslede nedtrapning af bo- og gaveafgiften til 5 pct. i 2020 er der taget et væsent-
ligt skidt mod at fremtidssikre de familieejede virksomheder i Danmark. 
 
Sektionen for Større Jordbrug vil dog fortsat arbejde for, at der sikres en fuldkommen afskaf-
felse af beskatningen for de familieejede virksomheder, således at danske virksomheder 
sidestilles med europæiske konkurrenter. Med veltilrettelagte generationsskifter vil der kunne 
skabes dynamik og arbejdspladser, ligesom man kan undgå at udhule virksomhedernes ind-
tægtsgrundlag, hvis frasalg ikke længere vil være nødvendige for at skaffe afgiftsbeløbene. 
Dette vil samtidig sikre, at ejendommene og virksomhederne bevares på danske hænder.  
 
I den forbindelse foreslås:  

 Det foreslås fuldkommen at afskaffe bo- og gaveafgiften ved overdragelse af land- og 
skovbrugsejendomme og hertil hørende maskiner og driftsmidler (anlægsaktiver). (For-
slaget omfatter ikke finansielle aktiver og ikke-erhvervsmæssige aktiver).  

 Reglerne om skattemæssig succession (dvs. at erhververen indtræder i overdragerens 
skattemæssige stilling, hvorved der ikke udløses avanceskat og skat af genvundne af-
skrivninger) skal opretholdes.  

 Det foreslås, at kredsen, der kan opnå afgiftsfrihed, er overdragerens nærmeste, herun-
der søskende og disses livsarvinger og eventuelt ledende medarbejdere. For dem, der 
ikke omfattes af gaveafgiftsreglerne, gives afgiftsfriheden i den skattepligtige værdi, der 
indgår i skatteberegningen.  

 Som værn mod misbrug foreslås, at afgiftsfrihed kun gives, hvis overdrageren har ejet 
virksomheden i mindst 2 år før overdragelsen – og at erhververen skal eje virksomheden 
i mindst 5 år efter overdragelsen. (Undtagelse ved erhververens død og ved frasalg, der 
er erhvervsmæssigt begrundet).  

 Da virksomheden også kan drives i selskabsform, foreslås det, at der ved overdragelse 
af hovedaktionæraktier gives afgiftsfrihed for den del af aktiernes værdi, som svarer til 
værdien af selskabets anlægsaktiver.  


