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ønske fra Pelle Dragsted (EL).

Karsten Lauritzen
/ Camilla Christensen

Spørgsmål

Betyder regeringens udspil om at genindføre reglerne om formueskattekurs, at regeringen
afviser det, som Skatteministeriet tidligere har skrevet om denne regel i notatet "Fakta og
baggrund om formueskattekursen", jf. http://www.skm.dk/media/1193705/fakta-ogbaggrund_formueskattekurs.pdf. I givet fald bedes ministeren oplyse, om regeringen
accepterer de skævheder, der er beskrevet i notatet og alligevel foreslår de gamle regler
genindført, eller hvilke punkter i notatet, regeringen mener, er forkert forstået. Vil ministeren særskilt forholde sig til følgende:
1) at det har vist sig, at formueskattekursen er lavere end handelsværdien af de pågældende aktier.
2) at reglen gav særlige muligheder får at undgå beskatning, hvis modtageren bor i udlandet.
3) om det er rimeligt, at unoterede aktier kan videregives/arves til en lavere kurs end dem,
der gælder ved noterede aktier.
4) om regeringen vil overhøre den "early-warning", som SKAT i 2014 kom med om, at
værdiansættelsen efter formueskattekursen var meget forskellig fra handelsværdien, herunder
- at der i et tilfælde kunne noteres, at formueskattekursen udgjorde 1 promille af selskabets værdi, og
- at der i et andet konkret tilfælde var en værdiansættelse, der var 385 millioner kr. for lav.
5) at en modtager af unoterede aktier og andre aktiver med denne regel kan føres til udlandet uden dansk beskatning.
Svar

Den tidligere regering ophævede med virkning fra den 5. februar 2015 pkt. 17 og 18
(”formueskattekursen”) i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 og strammede derved
reglerne for overdragelse af unoterede aktier ved arv og gave. Med den tidligere regerings
ophævelse af formueskattekursen blev det dyrere for de familieejede virksomheder at
gennemføre et generationsskifte.
Regeringen ønsker imidlertid ikke at gøre det dyrere at generationsskifte. De familieejede
virksomheder spiller en central rolle i dansk erhvervsliv og bidrager med økonomisk aktivitet og mange arbejdspladser. Regeringen mener derfor ikke, at det er den rigtige vej at
gå, at gøre det dyrere for de mange familieejede virksomheder, der i de kommende år står
over for et generationsskifte.
Regeringen arbejder pt. på at udvikle en konkret model for genindførelsen af formueskattekursen, så det sikres, at skattehullet forbliver lukket, og det ikke igen bliver muligt at
undgå dansk beskatning, hvis modtageren bor i udlandet. Før de enkelte elementer i modellen er endeligt på plads, er det ikke muligt at besvare de øvrige spørgsmål.
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