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Spørgsmål 

Ministeren bedes kommentere oplæg af Morten Bennedsen, Københavns Universitet, af-

holdt i Skatteudvalget den 4. maj 2017, jf. L 183 – bilag 9. 

 

Svar 

Af oplægget fremgår, at 23.425 virksomheder vurderes at skulle generationsskiftes inden 

for de næste 10 år, fordi ejerlederen vil forlade virksomheden indenfor dette tidsrum. 

Dette tal fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget. Om disse virksomheder vil 

blive generationsskiftet inden for familien, solgt, lukket/afviklet eller overdraget på anden 

vis, vides selvsagt ikke.  

 

Den spørgeskemaundersøgelse, der refereres til i oplægget, indikerer, at ca. 25 pct. af virk-

somhederne vil blive generationsskiftet inden for familien – altså knap 6.000 virksomhe-

der. Undersøgelsen kommer ikke nærmere ind på antallet af arbejdspladser, der vil blive 

berørt af disse generationsskifter inden for familien. Men det skal i denne sammenhæng 

bemærkes, at det typisk vil være de mere succesfulde virksomheder, der vil blive overdra-

get indenfor familien og altså dem med relativt mange arbejdspladser.      

 

Af bilag 9 fremgår også, at der i spørgeskemaundersøgelsen er spurgt til, hvilke regulative 

udfordringer ejerlederne synes, de har. Heraf svarer 15 pct. af ejerlederne, at ”arveafgifter og 

-regler begrænser planlægningen af ejer- eller generationsskifte” i høj grad. Det er efter min mening 

et højt tal i betragtning af, at kun ¼ af de adspurgte virksomheder forventer at skulle ge-

nerationsskifte inden for familien.  

 

Det understreger efter min mening behovet for den afgiftsnedsættelse, der foreslås med 

lovforslaget. 
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