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Planlægning i forhold til øget bo- og gaveafgift 

Regeringen lægger op til at forhøje bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder, således at den 

igen kommer op på 15 %. 

 

I finanslovsaftalen for 2016 var det ellers oprindeligt besluttet at afgiften gradvist skulle sænkes til 5 % 

i 2020, men det vil den nye regering rulle tilbage, og dermed vil det blive ekstra dyrt for familieejede 

virksomheder, som står foran et generationsskifte. 

 

I Danmark er størstedelen af virksomhederne familieejede, og i et generationsskifte i en virksomhed 

med en større værdi, kan bo- og gaveafgiftssatsen være væsentlig i forhold til hvorledes det er muligt 

for virksomheden at lave et ejerskifte. Ofte vil værdierne i virksomhederne være bundet i anlægsakti-

ver, der tjener til driften af virksomheden, og mange er derfor nødt til at bruge af deres opsparing, når 

der skal foretages et generationsskifte i den familieejede virksomhed. 

 

Står man derfor overfor et generationsskifte i en familieejet virksomhed kan man overveje om man skal 

fremskynde processen i forhold til den lavere gaveafgift på i dag 6 %, som gælder for gaveafgift af ak-

tier og virksomheder, der opfylder betingelsen for at kunne overdrages med succession mv. 

 

Hvis man som eksempel tager en virksomhed med en handelsværdi på kr. 3.000.000 som skal overdra-

ges til den nuværende ejers barn, og man i eksemplet går ud fra at afgiftsgrundlaget udgør kr. 

3.000.000, så vil gaveafgiften i dag udgøre 6 % af kr. 3.000.000, i alt kr. 180.000.  

 

Såfremt afgiftsnedsættelsen rulles tilbage til de 15 %, som den nuværende regering lægger op til, så vil 

gaveafgiften i ovennævnte eksempel udgøre 15 % af kr. 3.000.000, i alt kr. 450.000, altså en væsentlig 

forøgelse. 

 

Går du i tankerne om hvorvidt du skal fremskynde dit generationsskifte, så kontakt din revisor for at få 

et indledende overblik over mulighederne. 

 

Feriepenge til direktører – den nye ferielov 

Den nye ferielov omfatter ikke direktører, ligesom de heller ikke var omfattet af den gamle ferielov.  

Derfor kan der heller ikke indbetales til den nye feriefond for direktører, og en indefrysningsforpligtelse 

skal ikke nødvendigvis opgøres. 

 

Direktører, som er registreret som sådanne i www.cvr.dk, er ikke omfattet af ferieloven. Det samme 

gælder personer som har afgørende indflydelse på selskabet, selvom de ikke står registreret som direk-

tør. Herunder bl.a. hovedaktionærer, som her defineres som personer, der ejer mindst halvdelen af akti-

erne i selskabet eller råder over en tilsvarende del af stemmerne. Også personer helt ned til 10% ejer- 

og stemmeandel, kan anses for at have afgørende indflydelse, hvis de samtidig er medlem selskabets 

direktion eller bestyrelse. 

 

En direktørs ret til ferie reguleres efter personens ansættelseskontrakt. Hvis det er bestemt i denne, at 

vedkommende har ret til ferie jf. reglerne i ferieloven, så skal der afsættes skyldige feriepenge i års-

regnskabet på samme måde som med øvrige funktionærer. 

http://www.cvr.dk/


Hvis der ikke foreligger en direktørkontrakt, eller kontrakten ikke omtaler ferie, vil der ikke skulle af-

sættes skyldig feriepengeforpligtelse, med mindre der foreligger særlige forhold i den forbindelse. 

 

I de tilfælde hvor der afsættes skyldig feriepengeforpligtelse for en direktør, vil forpligtelsen fremover 

være mindre i årsregnskabet, idet den nye ferielov overgår til samtidighedsprincippet, som også gælder 

for direktører, med mindre noget andet er aftalt. Og det forhold at forpligtelsen bliver mindre vil kunne 

medføre en ændret vurdering af regnskabspostens væsentlighed. 

 

De nye ferieregler medfører at feriepenge for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal opgø-

res og indefryses hos arbejdsgiveren eller hos fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Og disse midler 

kommer til udbetaling når den ansatte går på pension. 

 

Indbetaling til den nye fond gælder dog kun for personer der er omfattet af ferieloven, og derfor kan der 

ikke foretages indbetaling for direktører og hovedaktionærer m.v. Dette gælder uanset, om det i deres 

ansættelseskontrakt er bestemt at de følger reglerne i ferieloven, og uanset at der afsættes skyldige fe-

riepenge i årsregnskabet 

 

Selskabet vil dog stadig skulle opgøre et indefrysningsbeløb i visse tilfælde, og selskabet vil selv skulle 

indefryse disse feriemidler, og på sigt udbetale dem til de pågældende personer. 

 

Dette kan fx være aktuelt det tilfælde hvor der i en direktørkontrakt er nævnt at ferielovens regler finder 

anvendelse på ansættelsesforholdet. 

 

Såfremt der ikke er nævnt at direktøren har krav på ferie efter ferieloven, vil der ikke skulle beregnes et 

indefrysningsbeløb for den pågældende direktør. 

 

Skat på julegavekort 

Grænsen for en skattefri firmajulegave for 2019 er kr. 800. En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser at 

gavekortet i dag er den mest populære firmajulegave. 

 

Der findes overordnet 2 forskellige typer julegavekort. 

 

Den ene type, hvor gavekortet henviser til en julegaveportal på nettet, hvor modtageren kan vælge en 

bestemt julegave i et gavekatalog. Det er her formelt set arbejdsgiveren, der har bestemt indholdet af 

kataloget. Dette gavekort sidestilles skattemæssigt med en egentlig ting-gave fra arbejdsgiveren, og der 

er derfor skattefrihed for gaven. Dog skal gavekataloget være begrænset til max. 25. 

 

Den anden type gavekort er dem, der frit kan anvendes i en eller flere forretninger, og hvor man frit kan 

vælge mellem alle varer i forretningerne. Disse gavekort sidestilles skattemæssigt med løn og er derfor 

principielt skattepligtig for modtageren, også selvom gavekortet ikke kan omveksles til kontanter. 

 

Denne praksis gælder ikke kun julegavekort, men også gavekort ved andre lejligheder, som fx fødsels-

dage mv. 

 

På trods af det mindre beløb på et gavekort er det et forhold som SKAT har stor fokus på i deres kontrol 

af virksomheder, og virksomhederne bør derfor overveje den skattemæssige behandling af de pågæl-

dende gavekort, som de vælger at give til deres ansatte. 

 

 

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor. 
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