REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1291 af 2/6 2017
Bo- og gaveafgift
- de nye regler er vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget de nye regler om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder.

Reduceret bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder (L 183)
Folketinget har i dag vedtaget de reducerede satser for bo- og gaveafgift ved generationsskifte af reelt
aktive virksomheder, der drives i personligt regi eller i selskabsform.

Afgiftssatsen på 15 % ved gaver og arv til børn, børnebørn m.fl. gælder fortsat, men der er indført en
reduceret sats ved overdragelse af erhvervsvirksomheder, hvad enten overdragelsen sker i levende live
eller ved død.

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften sker efter følgende skala:


13 % i 2016 og 2017



7 % i 2018



6 % i 2019



5 % i 2020 og senere.

Krav til virksomheden
Gavegiver eller arvelader skal have ejet virksomheden i mindst ét år forud for gaveoverdragelsen eller
dødsfaldet.

I personligt ejede virksomheder skal virksomhedsejeren eller dennes nærtstående have deltaget i
virksomhedens drift i væsentligt omfang (50-timers reglen) i mindst ét år af ejertiden.
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I selskabsejede virksomheder (der må ikke være tale om et pengetankselskab) skal gavegiver,
arvelader eller dennes nærtstående i mindst ét år af ejertiden har deltaget i selskabets ledelse – direktion
eller bestyrelse.
Nærtstående omfatter ægtefælle, børn, svigerbørn, børnebørn, bedsteforældre, forældre, m.fl.
Søskende og deres afkom er i denne forbindelse også at betragte som nærtstående.

Hvem kan overtage virksomheden?
Den nye virksomhedsejer skal være omfattet af den personkreds, der kan succedere, og hvor bo- eller
gaveafgiften efter de almindelige regler udgør 15 %, hvilket typisk vil sige børn, adoptivbørn, stedbørn
og børnebørn. Det er ikke et krav, at der faktisk sker succession ved overdragelse af virksomheden.

Selv om der i visse tilfælde ikke kan ske succession, vil den lavere gave- og boafgift alligevel gælde i
følgende situationer:




Udlæg fra et skattefrit dødsbo
Gavemodtager eller arving er bosat i udlandet
Overdragelse af aktiver, hvor der konstateres et tab.

Har gavegiver eller afdøde ikke børn mv., gælder den lavere afgiftssats, hvis virksomheden overdrages
til søskende eller disses børn og børnebørn.

Krav om 3 års ejerskab efter overdragelsen
Gavemodtageren eller arvingen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst tre år efter
modtagelsen af gaven eller arven.
Afstår gavemodtageren eller arvingen helt eller delvist virksomheden i en periode på tre år efter
overdragelsen, sker der en afgiftsforhøjelse. Afgiftsforhøjelsen omfatter den andel af virksomheden,
som afstås.
Afgiften for den afståede del af virksomheden forhøjes som udgangspunkt til den normale sats for boog gaveafgift på 15 %, men reduceres dog ud fra ejertid – ejertid på to år giver lavere afgift end afståelse
efter ét års ejertid.
Gavemodtager eller arving har pligt til at meddele SKAT, at der er sket afståelse af virksomheden eller
en andel heraf. Meddelelse skal indgives senest 4 uger efter afståelsen. Den yderligere afgift opkræves
sammen med et rentetillæg.
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Den 3-årige værnsregel gælder dog ikke, når virksomheden afstås:


På grund af erhververens død eller livstruende sygdom



Ved gaveoverdragelse til erhververens børn, børnebørn m.fl.



Ved en skattefri omstrukturering, hvor gavemodtageren eller arvingen udelukkende
vederlægges med aktier i det modtagende selskab, da den reelle ejer således fortsat er den
samme.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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