Skatteudvalget 2011-12
L 30 Bilag 18
Offentligt

Fra: Michael Serup [mailto:mcs@bechbruun.com]
Sendt: 9. december 2011 08:57
Til: Sherie Del Prado Falding Sørensen; Charlotte Andersen
Emne: VS: Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-11
Jeg beder om, at nedenstående gives til Skatteudvalget.
Michael Serup, partner
Bech-Bruun
T dir. +45 72 27 33 02
M
+45 25 26 33 02

Fra: Michael Serup
Sendt: 9. december 2011 08:56
Til: 'Jette Marlene Hansen'
Emne: SV: Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-11
Jeg vil supplerende til min mail nedenfor tillade mig at bemærke, at min henvendelse
indeholder følgende spørgsmål:

1. Derfor bør udvalget spørge ministeren, om han har undersøgt, hvordan danske

familievirksomheders kreditmuligheder har udviklet sig siden 2001. Ministeren bør
spørge sig for hos finanssektoren, hos DI og hos Dansk Erhverv.

2. Og ministeren bør helt konkret redegøre for, hvordan man i forslaget har indregnet den
stærkt negative udvikling i virksomhedernes finansieringsmuligheder siden 2001.

3. Derfor bør udvalget spørge ministeren, om de familieejede virksomheder kan forvente

fortsat stabile rammevilkår, eller om der kan forventes flere stramninger, der forringer
vilkårene for generationsskifte.

Jeg finder, at ministeren rimeligvis bør give en konkret besvarelse af disse spørgsmål.
Det fremgår af flere af de svar, ministeren har givet til Skatteudvalget, at det ikke "forventes",
at forslaget vil have negativ påvirkning. Ministeren redegør imidlertid ikke for, hvad disse
forventninger baserer sig på. Ministeren bør give en sådan redegørelse.
De afgivne svar giver det indtryk, at ministeren ignorerer den finansielle virkelighed.
Ministerens kollega Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn udtaler i dag til Jyllands-Posten, at
der er betydelige finansielle udfordringer for små og mellemstore danske virksomheder. Dette
er netop fortrinsvis segmentet for familieejede virksomheder.
Ministeren bør oplyse, hvordan indholdet af lovforslaget harmonerer med Erhvervs- og
Vækstministerens udtalelser.
I den forbindelse bør ministeren forholde sig til, at lovforslaget vil fjerne
successionsmuligheden for virksomheder også med beskeden soliditet, eftersom
successionsreglerne udelukkende måler på omsætning og balance uanset egenkapital.
Fx vil en virksomhed med en balance på 20 mio. kr. ikke kunne successionsoverdrages, hvis
virksomheden har mere end 5 mio. kr. i indbetalte debitorer og værdipapirer, uanset at
virksomhedens egenkapital måske kun er på 500.000 kr. I den forbindelse er det samtidig en
kendsgerning, at fx interne lån tæller med som et finansielt aktiv. Har virksomheden i det
nævnte eksempel ikke likvider og værdipapirer men derimod et internt lån på 5 mio. kr. til fx

et datterselskab med en beskeden balance, vil det interne lån i sig selv kunne umuliggøre
successionsoverdragelse indenfor familien.
Ministeren bør oplyse, om han finder det hensigtsmæssigt og rimeligt, at en sådan virksomhed
kvalificeres som en "pengetank"? Ligeledes bør ministeren oplyse, hvordan det "forventes", at
en sådan virksomhed kan opnå fornøden bankfinansiering, hvis der med de foreslåede regler
stilles krav om, at virksomheden skal udlodde hele sin likvide kapital.
Michael Serup, partner
Bech-Bruun
T dir. +45 72 27 33 02
M
+45 25 26 33 02

Fra: Michael Serup
Sendt: 8. december 2011 19:59
Til: 'Jette Marlene Hansen'
Emne: SV: Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-11
Tak.
Jeg beder venligst om, at skatteministeren oplyser, hvor i de i øvrigt afgivne besvarelser, der
er svar på de konkrete spørgsmål, jeg har rejst i min henvendelse.
Michael Serup, partner
Bech-Bruun
T dir. +45 72 27 33 02
M
+45 25 26 33 02

Fra: Jette Marlene Hansen [mailto:Jette.Marlene.Hansen@ft.dk]
Sendt: 7. december 2011 23:00
Til: Michael Serup
Emne: Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-11
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