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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, om regeringens skøn for, hvor mange familieejede virksomheder 

og arbejdspladser lovforslaget vil have en virkning på, er baseret på Morten Bennedsen og 

Kasper Meisner Nielsens rapport om familieejede virksomheder publiceret i 2014, jf. ar-

tiklen ”Forsker bag rapport: Regeringens tal om arveafgift er forkert” bragt på Politi-
ken.dk den 19. april 2017. I benægtende fald bedes oplyse, hvad skønnet er baseret på. 
 

Svar 

Skatteministeriet har taget udgangspunkt i rapporten Familievirksomheder i Danmark fra 

2014, hvor professor Morten Bennedsen m.fl. vurderer, at”[k]ommende generationsskifter vil 

således påvirke driften af mellem 23.100 og 24.000 virksomheder. Det er et meget stort antal virksom-

heder, og generationsskifte er derfor en af de mest presserende problemstillinger for danske virksomheder”. 
 

Det er naturligvis ikke alle disse generationsskifter – dvs. ejerskifter – der i sidste ende vil 

blive foretaget inden for familien, hvilket også fremgår af det materiale, som Morten Ben-

nedsen præsenterede for Skatteudvalget den 4. maj, jf. SAU L 183 bilag 9. Og derfor er 

det heller ikke alle disse virksomheder, der vil få glæde af afgiftsnedsættelsen. Jeg skal na-

turligvis beklage, hvis nogen har fået det indtryk.  

 

Endelig skal det bemærkes, at Bennedsen m.fl. alene ser på generationsskifte af selskaber 

og ikke af personligt ejede virksomheder. Det vil isoleret set trække i retning af, at omfan-

get af forestående generationsskifter er væsentligt højere end de skønnede ca. 23.000 virk-

somheder. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 33. 
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