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Generel metode

• Hvem (de subjektive betingelser)

• Hvad (de objektive betingelser

• Hvor (legalitet, hjemmel og praksis)

• Hvordan (fortolkning og beregninger)

• Hvornår (periodisering og frister m.v.)

• Hvorfor (masterniveau)
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Ejendomsvurderingsloven

Uddrag af Ejendomsvurderingsloven

Lov nr. 654 af 8/6 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 1449 af 1/10 2020 med senere ændringer

§ 11. For ejendomme som nævnt i § 10, nr. 1-3, kan der på foranledning af ejeren eller en anden  med interesse i den pågældende 
ejendom ansættes en ejendomsværdi, hvis dette er nødvendigt for ansættelse af bo- eller gaveafgift, jf. boafgiftsloven, herunder til 
brug ved ansættelse af bo- eller gaveafgift efter boafgiftsloven af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte ejer ejendommen. 
Ansættelsen af ejendomsværdi foretages efter prisforholdene pr. seneste forudgående almindelige vurdering af ejendomme af den
pågældende kategori. Ansættelsen er gyldig indtil førstkommende almindelige vurdering af ejendomme af den pågældende 
kategori.

Stk. 2. Ved ansættelse af ejendomsværdier efter stk. 1 for landbrugsejendomme og skovejendomme udgør værdien af boliger 
beboet af ejere et beløb svarende til den ejendomsværdi, der er ansat efter § 30.

Stk. 3. For ansættelser efter stk. 1 betales et gebyr, som udgør et grundbeløb på 2.750 kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter 
personskattelovens § 20.
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Ejendomsvurderingsloven

Uddrag af bemærkningerne til § 11 i lovforslaget (LF nr. 211 af 3/5 2017 i folketingssamlingen 2016/2017)

Til § 11

Der kan i visse særlige situationer være beskatningsmæssigt behov for at ansætte ejendomsværdier af ejendomme, selvom der 
ikke længere systematisk ansættes ejendomsværdier for sådanne ejendomme. Dette kan være tilfældet ved familieoverdragelser, 
skifte af dødsboer og lignende tilfælde, hvor der skal betales boafgift efter boafgiftsloven.

Aktiverne skal i sådanne tilfælde ansættes til en handelsværdi. For fast ejendom er der dog praksis for, at den offentlige vurdering 
plus/minus 15 pct. som hovedregel accepteres som udtryk for en handelsværdi, jf. det såkaldte værdiansættelsescirkulære 
(cirkulære nr. 185 af 17. november 1982).

Det kan tilføjes, at det er hensigten at ændre værdiansættelsescirkulæret, således at spændet på plus/minus 15 pct. ændres til et 
spænd på plus/minus 20 pct., når denne lov træder i kraft. Herved kommer det spænd, der anvendes i 
værdiansættelsescirkulæret, til at svare til det spænd og den usikkerhedsmargin, som en vurdering kan ligge inden for uden af
denne grund at være »forkert«, jf. afsnit 2.2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

…..
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Værdiansættelsescirkulæret

Cirkulære om ændring af cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 (værdiansættelsescirkulæret)

Ved cirkulære nr. 9792 af 27/9 2021 er cirkulærets punkt 2-16 ophævet og erstattet af 13 nye punkter.

Om ændringerne i punktform:

1. Udgangspunktet er, at +/- 15% bliver til +/-20%

2. Man kan ikke støtte ret på +/- 20%, hvis der foreligger særlige omstændigheder

3. Nugældende praksis på ”Særlige omstændigheder” videreføres

4. Dødsbo: Hvis Skatteforvaltningen egenhændigt ændrer på værdiansættelsen i en boopgørelse, skal Skattestyrelsen anvende 
fremgangsmåden om en sagkyndig vurdering, hvis boet fremsætter anmodning herom 

Ændringerne træder i kraft den 15. oktober 2021 og de nye punkter har virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for
overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter ejendomsvurderingslovens §§ 5,6 eller 11.
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Skatteforbehold

Uddrag af Skatteforvaltningsloven

Lov nr. 427 af 6/6 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 13/5 2020 med senere ændringer

Kapitel 10

Omgørelse og lign. vedrørende indkomst- og ejendomsværdiskat

Skatteforbehold

§ 28. Er en privatretlig disposition betinget af, at dispositionen tillægges nærmere angivne virkninger for ansættelsen af indkomst-
eller ejendomsværdiskat (skatteforbehold), tillægges skatteforbeholdet kun virkning for en ansættelse af indkomst- eller 
ejendomsværdiskat, hvis forbeholdet er klart, skriftligt og oplyst over for told- og skatteforvaltningen senest samtidig med, at told-
og skatteforvaltningen oplyses om dispositionens øvrige indhold.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan afvise at tillægge et skatteforbehold virkning for en ansættelse, hvis de privatretlige 
virkninger af skatteforbeholdet ikke er klare og overskuelige.
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Skatteforbehold

Eksempel

”Skatteforbehold

Hvis Skattestyrelsen måtte foretage korrektion af den aftalte overdragelsessum, herunder parternes fordeling af 
overdragelsessummen eller overdragelsessummens berigtigelse, kan parterne i enighed vælge:

Enten

1. at træde tilbage med overdragelsen.

eller

2. at acceptere Skattestyrelsens ændringer. I så fald reguleres købesummen kontant eller på anfordring.”
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Nyere lovgivning

Oversigt

• Lov nr. 84 af 31/1 2019 (LF nr. 114 af 28/11 2018)

• Lov nr. 1589 af 27/12 2019 (LF nr. 76 af 20/11 2019)

• Lov nr. 92 af 31/1 2020 (LF 90 af 20/12 2019 – Delt i LF 91 A af 28/1 2020)

• Lov nr. 572 af 5/5 2020 (LF 175 af 21/4 2020)

• Lov nr. 1836 af 8/12 2020 (LF 29 af 7/10 2020)

• Lov nr. 2226 af 29/12 2020 (LF 106 af 18/11 2020)

• Lov nr. 1178 af 8/6 2021 (LF 133 af 22/12 2020)
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Lov nr. 84 af 31/1 2019 (LF nr. 114 (1. samling) af 28/11 2018)
Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af 
kapital til danske investeringsinstitutter

Formål

At give bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, at forbedre vilkårene for opsparing i 
investeringsinstitutter, og at fritage udenlandske investorer for udbyttebeskatning af udbytte fra danske investeringsinstitutter

Om ændringerne i ABL

ABL § 19: Definition af investeringsselskab

ABL § 19 A: Selskaber m.v. – Aktier og investeringsbeviser i investeringsselskaber

ABL § 19 B: Personer – Aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber

ABL § 19 C: Personer – Aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber

Om ændringerne i DBSL

Konsekvensændring = Ændret henvisning i DBSL § 29, stk. 4
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Lov nr. 1589 af 27/12 2019 (LF nr. 76 af 20/11 2019)
Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode

Formål

1. Tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, så bo- og gaveafgiften igen 
kommer til at være den samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed og andre aktiver, dvs. 15 pct.

2. Indførelse af et retskrav på henstand med betaling af bo- og gaveafgiften i op til 30 år ved virksomhedsoverdragelser m.v., så 
der er sikkerhed for, at afgiften altid kan betales i løbet af en længere årrække

3. Ændring af rentesatsen, som bo- og gaveafgift forrentes med (fra 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst 3 pct. 
p.a., til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2)

Om virkningstidspunktet

Gaver ydet fra og med den 1/1 2020 og for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden fra og med den 1/1 
2020
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Lov nr. 92 af 31/1 2020 (LF 90 af 20/12 2019 – Delt i LF 91 A af 28/1 2020)
Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af 
bundskatten

Formål

1. Ophævelse af hovedaktionærnedslaget i ABL § 47

2. Tilpasning beskatningsgrundlaget for fri bil

3. Nedsættelse af bundskatten med 0,03 procentpoint som kompensation for, at kommuneskatten samlet set stiger i 2020

Om ændringerne i DBSL

Ophævelse af § 36, stk. 3 (konsekvensændring)

Om virkningstidspunktet

Aktieafståelser fra og med den 1/2 2020
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Lov nr. 572 af 5/5 2020 (LF 175 af 21/4 2020)
Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med 
covid-19

Formål

1. Hjælpepakke, som skal holde hånden under erhvervslivet og lønmodtagere under covid-19-udbruddet

2. Udbetaling af beløb svarende til angivet moms og lønsumsafgift som rentefrie lån, fremrykket udbetaling af skattekreditter, 
midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for lønsumsafgift og midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for 
kreditsaldo på skattekontoen

Om ændringerne i DBSL

Indsat en særlig bestemmelse i DBSL § 87, stk. 6 (præcisering af skattereglerne som følge af en ændring i SKL)

Om virkningstidspunktet

For indkomståret 2019 udløber på 3 måneders fristen i DBSL § 87, stk. 2, 2. og 4. pkt. den 1. december 2020
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Lov nr. 1836 af 8/12 2020 (LF 29 af 7/10 2020)
Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde

Formål m.v.

1. At kunne overdrage en erhvervsmæssig virksomhed med skattemæssig succession til en erhvervsdrivende fond

2. At beskatningen på overdragelsestidspunktet udskydes indtil fonden modtager udbytte eller sælger aktierne.

3. At en række betingelser opfyldes, der bl.a. skal sikre, at modellen målrettes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, at
fonden viderefører virksomheden, samt at den modtagende fond er underlagt regler, der afskærer stifteren fra at råde over 
fondens midler. Dette gælder, uanset om fonden er hjemmehørende i Danmark eller i et land, der er medlem af EU/EØS.

4. At den såkaldte holdingmodel, der giver mulighed for ved gave at overdrage aktier i et datterselskab skattefrit til en fond, 
fortsat vil kunne anvendes, men at der indføres krav om forudgående tilladelse fra Skatterådet.

Om ændringerne i DBSL

Indsat en yderligere bestemmelse i DBSL § 27, stk. 4 (hvorefter en gevinst ved dødsboets overdragelse af aktier til en

fond ikke medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, når overdragelsen er omfattet af ABL §§ 35 C-35 F)

Om virkningstidspunktet

Overdragelse af aktier, der sker fra og med den 1/1 2021, som for både overdrager og fonden sker i indkomståret 2021 eller 
senere indkomstår
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Lov nr. 2226 af 29/12 2020 (LF 106 af 18/11 2020)
Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og online-kasino samt afskaffelse af 
skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne

Formål m.v.

1. Genindførelse af emballageafgiften for pvc-folier med fordoblet afgiftssats og forhøjelse af  afgiftssatsen for væddemål og 
onlinekasino fra 20 pct. til 28 pct. af bruttospilleindtægten

2. Afskaffelse af skattefordelene ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne, således at der ikke kan opnås 
højere fradragsværdi for renteudgifter end ved privat køb af bolig. Stramningen skal ske på skematisk vis via en såkaldt 
rentekorrektion

Om ændringerne i DBSL

Gennemført en ændring i DBSL § 10, stk. 3, 2. og 3. punktum, således at det fremgår, at kapitalafkastgrundlaget opgøres efter 
VSL § 8, stk. 1 og 2, hvorved kapitalafkastgrundlaget skal opgøres uden modregning af den tekniske værdi, som er opgjort til 
korrektion for en ”forældrekøbsejendom”

Om virkningstidspunktet

Ændringen er trådt i kraft den 1/1 2021 (og har, som følge ændringen i opgørelsen af kapitaqlafkastgrundlaget, virkning fra og med 
indkomståret 2021)
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Lov nr. 1178 af 9/6 2021 (LF 133 af 22/12 2020)
Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen

Formål m.v.

1. Ændring af reglerne, så selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, ikke kan foretage en 
overdragelse af en virksomhed, en del af en virksomhed eller en del af flere virksomheder til nærtstående, uden at der 
samtidig sker en overdragelse af de aktiver og passiver (kapitalafkastgrundlaget) i ordningen, der svarer til den andel af det 
opsparede overskud, der bliver overdraget, hvorved sikres en sammenhæng mellem værdierne i virksomhedsordningen og 
den latente skatteforpligtelse, som konto for opsparet overskud er udtryk for. 

2. Der er gennemført en tilsvarende ændringer, hår virksomheden overtages i forbindelse med dødsfald.

Om ændringerne i KSL

Regelsættene for både ægtefællesuccession i KSL § 25 A og § 26 A og familiesuccession i KSL § 33 C er ændret

Om ændringerne i DBSL

Regelsættene for dødsbosuccession i DBSL §§ 10, 24, 39, § 45 og 46 er ændret

Om virkningstidspunktet

Ændringerne har virkning for overdragelser og udlodninger fra og med den 22/12 2020. Ændringen vedrørende modregning af 
vederlag i kapitalafkastgrundlaget i forbindelse med ægtefællesuccession har virkning fra og med den 17/5 2021
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Ad: Ændringerne i KSL

§ 25 A. Indkomst, der vedrører en erhvervsvirksomhed, medregnes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst, personlig indkomst 
og kapitalindkomst, jf. personskattelovens §§ 2-4, samt ved opgørelsen af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst hos den 
ægtefælle, der driver virksomheden. Deltager begge ægtefæller i driften, medregnes indkomst som nævnt i 1. pkt. hos den 
ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, jf. dog stk. 8. Anvender den ægtefælle, der driver virksomheden, ved 
udgangen af indkomståret forud for overgangen af driften af virksomheden til den anden ægtefælle virksomhedsordningen, jf. 
virksomhedsskattelovens afsnit I, kan den ægtefælle, som overtager driften af virksomheden, indtræde i den førstnævnte 
ægtefælles virksomhedsordning, herunder overtage indestående på konto for opsparet overskud, indskudskontoen og 
mellemregningskontoen, ved udløbet af indkomståret forud for overgangen af driften af virksomheden. Såfremt overgangen af 
driften vedrører en af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, kan den ægtefælle, som nu driver den 
pågældende virksomhed, overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud og indskudskontoen, der svarer til den 
pågældende virksomhed. § 26 A, stk. 5, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
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Ad: Ændringerne i KSL

KSL § 26 A. …

Stk. 5. Såfremt overdragelsen vedrører en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, 
stk.3, kan ægtefællen overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud og indskudskontoen, indskudskontoen og 
mellemregningskontoen, der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed. Denne del 
beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan
henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Der 
kan ikke overtages et indestående på konto for opsparet overskud, der er større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget 
opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, der kan henføres 
til den pågældende virksomhed.Den forholdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for 
overdragelsen beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen i den 
nævnte virksomhed og samtlige aktiver indskudt i virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige del ses bort 
fra finansielle aktiver. Hvis den modtagende ægtefælle yder vederlag ved overtagelse af den pågældende del af virksomheden 
eller den pågældende virksomhed, skal værdien af dette vederlag fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget efter 2. og 3. 
pkt. for den overtagne virksomhed. Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af 
kontiene.
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Ad: Ændringerne i KSL
KSL § 33 C. …

Stk. 5. Anvender overdrageren ved udgangen af indkomståret forud for overdragelsen virksomhedsordningen, jf. 
virksomhedsskattelovens afsnit I, kan den, til hvem virksomheden overdrages, overtage indestående på konto for opsparet 
overskud ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, såfremt overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs
udløb. Indgår der finansielle aktiver i overdragerens virksomhedsordning, skal værdien af de finansielle aktiver bortset fra 
fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.), forudbetalinger af husleje og 
deposita og periodeafgrænsningsposter fragå ved opgørelsen af det indestående på konto for opsparet overskud, der kan 
overdrages med virksomheden efter 1. pkt. Den, til hvem en del af virksomheden eller en af flere virksomheder, jf. 
virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, overdrages, kan overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud, der svarer 
til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af 
kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for 
overdragelsen, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens
§ 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Overdrages der finansielle aktiver i forbindelse med en 
overdragelse efter 3. og 4. pkt., skal værdien af de finansielle aktiver bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og 
tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.), forudbetalinger af husleje og deposita og periodeafgrænsningsposter 
fragå ved opgørelsen af det indestående på konto for opsparet overskud, der kan overdrages med den pågældende del af 
virksomheden eller den pågældende virksomhed.Den forholdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret 
forud for overdragelsen beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen i 
den nævnte virksomhed og samtlige aktiver indskudt i virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige del ses 
bort fra finansielle aktiver. Der kan dog ikke efter 3. og 4. pkt. overtages et indestående på konto for opsparet overskud, der er 
større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af 
indkomståret forud for overdragelsesåret, der kan henføres til den pågældende virksomhed.Foreligger der flere konti for opsparet 
overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af kontiene. Overtagelse efter 1. og 3. pkt. 2. pkt. forudsætter, at modtageren 
opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I.
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Ad: Ændringerne i DBSL

§ 10. …

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når dødsboet omfatter én af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, 
stk. 3. I stedet for indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret medregnes en 
forholdsmæssig del heraf, beregnet efter forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget, opgjort efter 
virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den nævnte 
virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret. Den forholdsmæssige andel af 
kapitalafkastgrundlaget, opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret 
beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret i den nævnte virksomhed og 
samtlige aktiver indskudt i virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige andel ses bort fra finansielle aktiver.
Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af disse.
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Ad: Ændringerne i DBSL

DBSL § 24, stk. 3, § 48, stk. 2 og § 74, stk. 2

§ 10, stk. 3, 2.-5. pkt. § 10, stk. 3, 2.-4. pkt.

DBSL § 45, stk. 3 og § 46, stk. 1

§ 10, stk. 3, 3.-5. pkt. § 10, stk. 3, 3. og 4. pkt.

§ 46, stk. 1

§ 10, stk. 3, 3. og 4. pkt. § 10, stk. 3, 3. pkt.

§ 39. …

Stk. 2. Anvendte afdøde eller den længstlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret 
virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I, kan den, til hvem virksomheden udloddes, overtage indestående på 
konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret. Den, til hvem en del af virksomheden eller én af flere 
virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, udloddes, kan overtage den til den pågældende del af 
erhvervsvirksomheden eller den pågældende virksomhed svarende del af indestående på konto for opsparet overskud. § 10, stk. 
3, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget opgjort 
efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der kan henføres til den nævnte 
virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret 
forud for dødsåret. Der kan ikke overtages et indestående på konto for opsparet overskud, der er større end den positive værdi af 
kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret, der 
kan henføres til den pågældende virksomhed. Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del
af hver af kontiene. Overtagelse efter 1. og 2. pkt. forudsætter, at modtageren selv opfylder kravene i virksomhedsskattelovens 
afsnit I.
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Nyere domme, kendelser og bindende svar
• Afgørelsesdatabasen 16-0707564 (kendelse af 17. januar 2019)

• Afgørelsesdatabasen 15-0468899 (kendelse af 20/9 2019)

• SKM2018.551.LSR (Indbragt for domstolene) – Værdi af gave ved overdragelse af ejendom

• SKM2019.162.SR – Ophørsspaltning og overdragelse med succession

• SKM2019.163.SR – Ophørsspaltning og overdragelse med succession

• SKM2019.346.SR – Virksomhedsordningen – tilgang af virksomhed erhvervet ved arv

• SKM2019.368.VLR – Sagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom

• SKM2019.369.ØLR – Særlige omstændigheder – Værdiansættelse af ejendom

• SKM2019.408.VLR – (Anket til Højesteret) – SKM2020.179.HR

• SKM2020.2.LSR – Salg af vindmølleandele – Skattemæssig succession

• SKM2020.3.LSR – Vindmølleandele – Skattemæssig succession – Ægtefællesuccession

• SKM2020.179.HR – Beskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis – tilbagesøgning

• SKM2020.285.SR – Ejendomsavance – succession – yderligere vederlag

• SKM2020.348.SR – Styresignal om praksisændring for A/B-modeller vedr. medtagelse af gevinstmulighed i værdiansættelsen

• SKM2021.4.SR – Ægtefællesuccession–Udlejningsejendomme–Opsparet overskud–Finansielle aktiver–Virksomhedsordningen

• SKM2021.26.SR – Ægtefællesuccession–Solcelleanlæg–Opsparet overskud–Finansielle aktiver–Virksomhedsordningen

• SKM2021.27.SR – Ægtefællesuccession – Solcelleanlæg – Virksomhedsordningen
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Nyere domme, kendelser og bindende svar (fortsat)
• SKM2021.88.LSR – Gaveafgift – Overdragelse af ejendom

• SKM2021.92.SR – Omstrukturering – Generationsskifte – Skattefri virksomhedsomdannelse

• SKM2021.110.HR – Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”

• SKM2021.112.HR – Frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue

• SKM2021.114.LSR – Kursværdi på udskudt skat efter praksis – Stillingtagen til successionsfordel

• SKM2021.116.SR – Skattefri aktieombytning – negativ egenkapital – kaution – regresfordring – anskaffelsessum

• SKM2021.125.BR  (Anket til landsretten) – Rette sagsøgte og beskatning af arveforskud mellem søskende

• SKM2021.127.ØLR – Særlige omstændigheder – Værdiansættelse af ejendom

• SKM2021.145.SR – Aktieavance – Aktieombytning – Gældsbrev – Handelsværdi

• SKM2021.168.SR – Overdragelse af konvertibel obligation mellem ægtefæller, fordeling af anskaffelsessum mellem 
hovedaktionæraktier og konvertibel obligation efter gennemsnitsmetoden for hovedaktionærer

• SKM2021.176.LSR – Skattefri aktieombytning

• SKM2021.179.LSR – Forhøjelse af gaveafgift – Familielån

• SKM2021.183.LSR – Afskrivningssaldo for driftsmidler og goodwill efter skattefri fusion

• SKM2021.193.SR – Solcelleanlæg udgjorde ikke passiv kapitalanbringelse

• SKM2021.198.SR – Generationsskifte – Omstrukturering

• SKM2021.199.SR – Generationsskifte – Omstrukturering
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Nyere domme, kendelser og bindende svar (fortsat)
• SKM2021.200.SR – Succession i varelager ved udlodning fra dødsbo

• SKM2021.250.SR (Påklaget til SANST/LSR) – Successionsoverdragelse – pengetankreglen – udlejningsejendomme –
kontorhotel – passiv kapitalanbringelse

• SKM2021.267.HR – Ikke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi

• SKM2021.280.SR – Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul

• SKM2021.271.SR – Ægtefællesuccession – Halvdelen af driften af en udlejningsejendom – Virksomhedsordningen

• SKM2021.293.SR – Trust – boafgift – arv

• SKM2021.311.LSR – Grundlag for nedsat boafgift

• SKM2021.345.VLR – Værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder

• SKM2021.428.SKTST – Tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og 
tilførsel af aktiver - SKM2021.110.HR - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

• SKM2021.446.SR – Generationsskifte – succession – hotel

• SKM2021.450.SR – Generationsskifte – landbrugsejendom i selskabsregi

• SKM2021.460.LSR – Beregnet gaveafgift

• SKM2021.470.LSR – Spaltning – Forhøjelse af gaveafgift

• SKM2021.535.SR – Overdragelse til erhvervsdrivende fonde
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Nyere domme, kendelser og bindende svar (fortsat)
• SKM2021.537.VLR – Skattemæssig succession i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34 – passiv kapitalanbringelse –

andele i solcelle- og vindmøllevirksomhed

• 18 offentliggjorte bindende svar i SKM2021.492.SR – SKM2021.503.SR og SKM2021.529.SR – SKM2021.534.SR -
Fortolkningsbidrag til værdiansættelsescirkulæret fra 1982 – Fast ejendom +/- 15 % og særlige omstændigheder
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Retskildeværdien af afgørelser i Afgørelsesdatabasen
Ombudsmanden af 11/6 2019 på henvendelse fra FSR-danske revisorers skatteudvalg om Skattestyrelsens anvendelse af 
administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med SKM-nummer.

Resumé

Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR’s Skatteudvalg en undersøgelse om, at SKAT (nu 
Skattestyrelsen) i en række sager havde anført, at administrative afgørelser ikke kunne tillægges betydning, hvis afgørelserne ikke 
var offentliggjort med et SKM-nummer på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Skattestyrelsen oplyste, at det, som Skattestyrelsen havde oplyst i de sager, som bl.a. FSR havde henvist til, ikke er udtryk for 
styrelsens generelle opfattelse af betydningen af administrative afgørelser. Det er således styrelsens opfattelse, at både 
offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning ved fastlæggelsen af administrativ praksis.

Skattestyrelsen oplyste endelig, at styrelsen på baggrund af ombudsmandens henvendelse i sagen vil ændre bl.a. den juridiske 
vejledning for at præcisere betydningen af ikke-offentliggjorte afgørelser.

Ombudsmanden var enig med Skattestyrelsen i, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have 
betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis. 

Link: https://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/administrative_afgoerelser/

https://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/administrative_afgoerelser/
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Retskildeværdien af afgørelser i Afgørelsesdatabasen

Uddrag af DJV afsnit A.A.7.1.3 Adgangen til at støtte ret på administrativ praksis

”Afgørelser, der ikke offentliggøres på www.skat.dk, kan også have betydning for dannelsen af administrativ praksis. Ikke 
offentliggjorte afgørelser skal derfor tillægges betydning, når Skatteforvaltningen træffer afgørelse i konkrete sager, f.eks. når 
borgere og virksomheder henviser til disse afgørelser under behandlingen af deres sag. Det samme gælder afgørelser som 
offentliggøres i Afgørelsesdatabasen for Landsskatteretten og Skatterådet.”

Indsat i DJV i version 3.3 fra og med den 31/7 2019:
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Gennemgang af udvalgte kendelser med reference til Afgørelsesdatabasen

Afgørelsesdatabasen 16-0707564 (kendelse af 17. januar 2019)

Officielt resume

SKAT har forhøjet gaveafgiften med 264.524 kr. Forhøjelsen skyldes, at SKAT ikke har godkendt klagerens 
nedslag i gaveafgiftsgrundlaget for beregnet udskudt skat af overdraget opsparet overskud. SKAT har i 
stedet beregnet en passivpost, som modregnes i gaveafgiftsgrundlaget efter kildeskattelovens § 33D.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter gaveafgiften til 63.045 kr.
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Gennemgang af udvalgte kendelser med reference til Afgørelsesdatabasen

Afgørelsesdatabasen 15-2067862 (kendelse af 20. juni 2019)

Ikke noget officielt resume

Uddrag af begrundelsen:

”Landsskatteretten har ved fastsættelse af kursværdien ansat en levetid på 20 år og en før-skat rente på 1 %, hvorefter kursen 
efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, ansættes til 89.”

SKATs afgørelse ændres.
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Gennemgang af udvalgte kendelser med reference til Afgørelsesdatabasen

Afgørelsesdatabasen 15-0468899 (kendelse af 20. september 2019)

Ikke noget officielt resume

Uddrag af begrundelsen:

”Repræsentantens påstand om en kurs på 130 kan til trods for de fremlagte argumenter og beregninger ikke lægges til grund, da
dette ikke ville stemme overens med Landsskatterettens praksis om fastsættelse af handelsværdien i fri handel.”

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2018.551.LSR – Indbragt for domstolene

Værdi af gave ved overdragelse af ejendom

Resume

Fastsættelse af handelsværdien ved en gaveoverdragelse af en fast ejendom fandtes at kunne ske efter bestemmelserne i 
værdiansættelsescirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982) det vil sige til +/- 15 % af den seneste offentliggjorte 
kontante ejendomsvurdering. Landsskatteretten fandt derfor, at værdiansættelsen skulle ske i overensstemmelse med det af 
parterne aftalte, hvor handelsværdien var fastsat til 38.000.000 kr. minus 15 %. Landsskatteretten fandt ikke, at det var en særlig 
omstændighed, der begrundede fravigelse fra denne regel, at ejendomsvurderingerne var suspenderet.
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2019.346.SR

Virksomhedsordningen – tilgang af virksomhed erhvervet ved arv

Resume

Skatterådet fandt, at det bruttoprincip, der gælder ved overførsel af aktiver og gæld til virksomhedsordningen fra den 
skattepligtiges samlede formue, ikke finder anvendelse, når der som i denne sag er tale om en arvet virksomhed, der skal tilføres 
en eksisterende virksomhedsordning, og hvor de arvede aktiver ikke har været anvendt privat af arvingen. I dette tilfælde kan
tilgangen på indskudskontoen efter Skatterådets opfattelse opgøres som et nettobeløb, således at den til ejendommene knyttede
gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen (nettobeløbet) kommer dermed i 
overensstemmelse med det arvede beløb.
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2019.368.VLR

Sagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom

Resume

Skattestyrelsen havde med hjemmel i dødsboskiftelovens § 93, stk. 1, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 2 anmodet skifteretten om 
sagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom (hotelejendom). Hotelejendommen var værdiansat til den kontante 
ejendomsvurdering. Som begrundelse for anmodningen om sagkyndig vurdering havde Skattestyrelsen anført, at der få år før 
dødsfaldet var indgået en 15 års uopsigelig forpagtningskontrakt af hotelejendommen, hvor der mellem parterne var aftalt 
væsentlige renoveringer af ejendommen. Endvidere var den sagkyndige vurdering begrundet med, at en beregnet 
afkastforrentning på baggrund af den af boet ansatte værdi af ejendommen klart oversteg markedets krav til afkast for 
investeringsejendomme i området. Boet gjorde for skifteretten gældende, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, 
at det var grundlag for at fravige boets værdiansættelse. Endvidere gjorde boet gældende, at der ikke kan lægges vægt på afkastet 
af forrentningen ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder. Endelig anførte boet, at de afholdte 
renoveringsomkostninger, måtte kvalificeres som vedligeholdelsesomkostninger og løsøre, der ikke havde indflydelse på 
ejendommens værdiansættelse. Skifteretten bemærker, at skifteretten kun kan afvise en anmodning om sagkyndig vurdering, 
såfremt den er åbenbart overflødig. Skifteretten finder endvidere, at der ikke er grundlag for at udlede af kendelsen i (fortsættes)
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2019.368.VLR

Sagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom

Resume (fortsat)

SKM2016.279.HR, at Højesteret har gjort udtømmende op med, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Skifteretten 
finder herefter, at boet ikke har godtgjort, at de afholdte renoveringsudgifter skal kvalificeres som vedligeholdelsesomkostninger og 
løsøreinvesteringer. På den baggrund, og da forrentningen af en investering i ejendommen må anses at have betydning for 
ejendommens handelsværdi finder skifteretten, at der foreligger særlige omstændigheder og anmodningen skal tages til følge.

Landsretten stadfæster skifterettens kendelse og tiltræder endvidere, at der foreligger særlige omstændigheder.



Master i skat

MasterClass 11/2021

Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2019.369.ØLR

Særlige omstændigheder – Værdiansættelse af ejendom

Resume

Sagen handlede om, at Skattestyrelsen med hjemmel i boafgiftsloven § 12, stk. 2 havde ændret værdiansættelsen af et dødsbos 
ejendom. Ejendommen var i boopgørelsen værdiansat til kr. 1.487.500 og boet havde oplyst, at værdiansættelsen var foretaget i
overensstemmelse med cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (værdiansættelsescirkulæret). Afdøde havde købt ejendommen 
knapt 4 år før dødsfaldet for kr. 4.350.000 og ejendommen var beliggende i en kommune, hvor prisniveauet, havde udvist en svag 
stigning fra 2013 frem mod 2017. Skattestyrelsen havde på dette grundlag fundet, at der forelå særlige omstændigheder, hvorfor 
der ikke kunne støttes ret på værdiansættelsescirkulæret.

Boet anmodede skifteretten om at tage stilling til om Skattestyrelsen var berettiget til at ændre boets værdiansættelse. Boet gjorde 
gældende, at dødsboskiftelovens § 93, stk. 1 giver skifteretten hjemmel til at prøve Skattestyrelsens ændring af en 
værdiansættelse i et dødsbo efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, når Skattestyrelsen vælger at ændre værdiansættelsen uden 
sagkyndig vurdering. Skifteretten afviste boets anmodning. (fortsættes)
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2019.369.ØLR

Særlige omstændigheder – Værdiansættelse af ejendom

Resume (fortsat)

Ved boets kære af skifterettens kendelse til landsretten gentages påstanden om skifterettens hjemmelsadgang i 
dødsboskiftelovens § 93, stk. 1 til at anfægte Skattestyrelsens værdiansættelse. Herudover gøres det gældende, at selve den 
juridiske kvalifikation af, om der foreligger særlige omstændigheder, skal foretages af domstolene, hvorfor skifterettens 
kompetence efter Højesterets kendelse refereret i SKM2016.279.HR tillige må indfortolkes i dødsboskiftelovens § 93, stk. 1, eller 
en analogi heraf.

Landsretten finder ikke, at der er hjemmel i dødsboskiftelovens § 93, stk. 1 eller der i SKM2016.279.HR kan udledes en adgang til 
at skifteretten kan efterprøve skattemyndighedernes ændring af en værdiansættelse. Herefter og af de af skifteretten i øvrigt
anførte grunde stadfæster landsretten skifterettens afgørelse.
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2020.2.LSR

Salg af vindmølleandele – Skattemæssig succession

Resume

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvor Skatterådet havde bekræftet, at der kunne ske skattemæssig succession 
ved salg af vindmølleandele fra en spørger til dennes hustru. Landsskatteretten fremhævede, at det var en betingelse, at klagers
hustru - ligesom klager - måtte anses for at drive erhverv med de overdragne vindmølleandele. Skatterådet havde taget et 
tilsvarende forbehold. Hvis klagers hustru kunne og ønskede at anvende den skematiske regel i ligningslovens § 8 P, ville 
vindmølleandelene anses for private, hvorfor der ville være tale om ændret anvendelse efter § 4 i afskrivningsloven, og der ville i 
så fald ikke kunne ske succession. Landsskatteretten fandt derfor ikke at kunne besvare et spørgsmål bekræftende, der både 
forudsatte, at der var tale om succession og ændret anvendelse. Landsskatteretten fandt heller ikke, at der var hjemmel til at 
udligne saldoen efter afskrivningsloven for en solgt vindmølle med anskaffelsesprisen for en nyanskaffet vindmølle, jf. 
afskrivningslovens §§ 8 og 9. Landsskatteretten stadfæstede således alle tre besvarelser fra Skatterådet, SKM2019.115.SR.

Tidligere SKM2019.115.SR – Påklaget til SANST/LSR.

Se også SKM2017.557.LSR – Køb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed – succession.



Master i skat

MasterClass 11/2021

Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2020.3.LSR

Vindmølleandele – Skattemæssig succession – Ægtefællesuccession

Resume

En klager påtænkte at erhverve en vindmølleanpart fra sin ægtefælle, der havde erhvervet den for udbudsprisen med et tillæg på 2
%, til samme pris. Da ægtefællens købspris for vindmølleandelene ville være højere end opstillingsomkostningerne, ville klager 
ikke kunne benytte den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P. Landsskatteretten fandt videre, at klager kunne anvende den 
skematiske ordning på andre brugte vindmølleanparter, som der overvejedes erhvervet, hvis de købte anparter inden købet blev 
beskattet eller kunne vælges beskattet efter den skematiske ordning. Endelig fandt Landsskatteretten, at der kunne ske 
skattemæssig succession ved salg af vindmølleandele fra ægtefællen til klager. Landsskatteretten fremhævede, at det var en 
betingelse, at klager ligesom ægtefællen måtte anses for at drive erhverv med de overdragne vindmølleandele. Skatterådet havde 
taget et tilsvarende forbehold. Landsskatteretten stadfæstede således alle tre besvarelser fra Skatterådet, SKM2019.92.SR.

Tidligere SKM2019.92.SR – Påklaget til SANST/LSR.

Se også SKM2017.557.LSR – TfS 2017.632 Køb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed – succession.
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Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2021.4.SR – SKM2021.26.SR og SKM2021.27.SR

Ægtefællesuccession – Udlejningsejendomme – Opsparet overskud – Finansielle aktiver – Virksomhedsordningen

Omhandler overdragelse af passive virksomheder mellem ægtefæller.

Skatterådet bekræfter, at overdragelse af passive virksomheder kan ske med succession.

Skatterådet bekræfter, at opsparet overskud eller en del heraf ved deloverdragelse kan ske med succession. 

Skatterådet bekræfter, at overførslerne ikke skal anses for et indskud eller en hævning i VSO.

Skatterådet udtaler sig om fordelingen af de finansielle aktiver ved deloverdragelse af VSO.

Ved lov nr. 1178 af 8/6 2021 (LF 133 af 22/12 2020), er der ændret på, hvordan finansielle aktiver skal håndteres i forbindelse med
skattemæssig succession.
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SKM2020.179.HR

Beskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis – tilbagesøgning

Resume

En far solgte med skattemæssig succession samtlige aktier i et af ham helejet selskab til sine tre døtre i lige andele, og det var 
aftalt, at en del af købesummen skulle betales med forbeholdt udbytte. Kort efter overdragelsen vedtog de tre døtre derfor påen
generalforsamling at udlodde udbytte til faderen.

Sagen angik i første række, hvorvidt dette udbytte - i overensstemmelse med SKATs afgørelse - skulle beskattes hos de tre døtre 
som de aktuelle aktionærer på udlodningstidspunktet, jf. ligningslovens § 16 A, eller om faderen havde ret i, at der på grund af 
aftalen om forbeholdt udbytte i stedet kun skulle ske beskatning af ham, dog således at beløbet skulle henregnes til hans 
afståelsessum, der var skattefri grundet succession.

Sagen var henvist til landsretten, der gav faderen medhold. Landsretten fandt således, at beskatningen af det udloddede beløb
skulle ske hos faderen som en del af afståelsesvederlaget, og at der ikke i ligningslovens § 16 A var hjemmel til tillige at foretage 
beskatning hos døtrene.

Skatteministeriet ankede dommen til Højesteret, som gav ministeriet medhold. Højesteret bemærkede, at det af ligningslovens §
16 A, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, fremgår, at alt, hvad der udloddes som udbytte til aktuelle aktionærer, er skattepligtig indkomst, 
medmindre andet er bestemt. (fortsættes)
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SKM2021.88.LSR

Gaveafgift – Overdragelse af ejendom

Resume

Sagen angik, om et udlejet stuehus til beboelse kunne anses som en del af en landbrugsvirksomhed i relation til bo- og 
gaveafgiftslovens § 23 a, stk. 1. Klageren havde ved gave fået overdraget en landbrugsvirksomhed fra sin far og 
gaveafgiftsberigtiget overdragelsen med 7 %, jf. bo- og gaveafgiftslovens § 23 a, stk. 1. Skattestyrelsen anså imidlertid ikke 
overdragelsen af selve stuehuset for omfattet af den nedsatte gaveafgift på 7 %, da udlejningen af stuehuset ikke kunne betragtes 
som en del af den aktive landbrugsvirksomhed. Skattestyrelsen foretog herefter gaveafgiftsberigtigelsen med 15 %, jf. bo- og 
gaveafgiftslovens § 23.

Landsskatterettens flertal (retsformanden og et retsmedlem) stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse om, at klageren skulle betale 
15 % i gaveafgift af stuehusværdien. Flertallet lagde vægt på, at udlejning af stuehuset, der er vurderet særskilt, ikke i denne
forbindelse kunne anses for at være en del af den omhandlede landbrugsvirksomhed, idet stuehuset var udlejet til beboelse til
tredjemand. Flertallet lagde endvidere vægt på, at udlejning af stuehuset til beboelse ikke i sig selv kunne anses for en 
erhvervsvirksomhed, der kunne gaveoverdrages med nedsat afgift. 

Mindretallet i Landsskatteretten (et retsmedlem) lagde vægt på, at stuehuset måtte anses for en integreret del af landbruget, 
hvorfor udlejning til beboelse af stuehuset også måtte anses for en del af landbrugsvirksomheden. Mindretallet fandt således, at
stuehuset kunne gaveoverdrages med nedsat afgift til 7 %, jf. bo- og gaveafgiftslovens § 23 a.
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SKM2021.110.HR

Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”

Resume

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab var omfattetaf
den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller var fritaget for den variable 
del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt.

Højesterets flertal fandt efter ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, at både det indskydende selskab (interessentskabet) og 
det modtagende selskab (partnerselskabet) måtte anses for omfattet af begrebet "selskaber mv.", og at det derfor ville kræve en 
indskrænkende fortolkning af § 6 a at komme til det resultat, at den foreliggende transaktion ikke var omfattet af bestemmelsen.

Flertallet fandt endvidere, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgik af lovgrundlaget, at det kunne kræves, at transaktionen 
foretages af selskaber, som ville kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskatteloven, og at der ikke var grundlag 
for, at begrebet "selskaber mv." skulle forstås i overensstemmelse med, hvad der var omfattet af de tilsvarende ord "selskaber 
mv." i den dagældende stempelafgiftslov.

Interessentskabet opfyldte derfor efter flertallets opfattelse betingelserne for at være omfattet af reglen om afgiftsnedsættelse i 
tinglysningsafgiftslovens § 6 a.

Tidligere SKM2020.136.ØLR – Anket til Højesteret.

Se SKM2021.428.SKTST om Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse.

.
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SKM2021.112.HR

Frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue

Resume

Spørgsmålet i sagen var, om værdien af nogle frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser givet kort tid før den skattepligtiges død 
skulle indgå ved opgørelsen af den skattepligtiges dødsbos aktiver og nettoformue efter dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Højesteret fandt, at en frivilligt indbetalt skat efter kildeskattelovens § 59 som udgangspunkt ikke skal indgå ved afgørelsen af, om 
boet er skattefritaget eller ej, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1.

Højesteret tiltrådte endvidere, at de frivillige indbetalinger i hvert fald under de foreliggende omstændigheder ikke skulle indgå i 
boets aktiver eller nettoformue ved afgørelsen af boets skattemæssige status, jf. dødsboskattelovens § 6, stk. 1. Højesteret 
henviste i den forbindelse til, at de frivillige indbetalinger var foretaget på baggrund af den skattepligtiges salg af aktier, og at de 
frivillige indbetalinger svarede til skatten af den realiserede aktieavance.

Højesterets flertal fandt endvidere, at der i mangel af særlig lovregulering ikke var grundlag for at medregne gaver givet til den 
skattepligtiges søn som aktiver i boet ved afgørelsen af dets skattemæssige status. Flertallet henviste i den forbindelse til, at 
dødsboskatteloven ikke indeholder en bestemmelse om, at dødsgaver i skattemæssig henseende skal anses for et aktiv i 
dødsboet.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom (SKM2020.82.VLR).

Tidligere SKM2020.82.VLR – Anket til Højesteret (af Skatteministeriet).

Tidligere SKM2018.354.LSR (og Afgørelsesdatabasen 17-0989455) – Indbragt for domstolene.

.
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SKM2021.114.LSR

Kursværdi på udskudt skat efter praksis – Stillingtagen til successionsfordel

Resume

Sagen drejede sig om opgørelsen af passivposten i forbindelse med arveudlæg af anparter, som blev udlagt med succession. 
Landsskatteretten fandt, at det i overensstemmelse med praksis herom er muligt at opgøre kursværdien af den udskudte skat i 
stedet for at anvende boafgiftslovens § 13 a til at opgøre passivposten. Ved den konkrete vurdering af kursværdien af den 
udskudte skat fandt Landsskatteretten på baggrund af en samlet vurdering af sagens faktiske omstændigheder, at der kunne 
anvendes en efter-skat-rente på 2,6 % og en tidshorisont på 20 år, således at kursværdien blev fastsat til kurs 60. 
Landsskatteretten fandt herved, at der ved en fastsættelse af kursværdien til kurs 60 var taget passende hensyn til, at anparterne 
blev udlagt med succession.
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SKM2021.116.SR

Skattefri aktieombytning – negativ egenkapital – kaution – regresfordring – anskaffelsessum

Resume

Skatterådet bekræftede, at betingelserne for at foretage en skattefri anpartsombytning efter ABL § 36, stk. 6 var opfyldt.

Det erhvervende selskab havde dog en negativ egenkapital på 595.464 kr. Ved aktieombytningen erhvervede det erhvervende 
selskab aktier i det erhvervede selskab svarende til en værdi af 10.140.766 kr., men på grund af den negative egenkapital betalte 
selskabet alene 9.545.302 kr. (10.140.766 kr. - 595.464 kr.) i form af aktierne i selskabet selv.

Skatterådet fandt derfor ud fra en konkret vurdering, at det alene ville være den del af ombytningen, der ansås for at ske til 
handelsværdi, der var omfattet af ABL § 36.

Som konsekvens heraf skulle der ske afståelsesbeskatning af den del af aktieombytningen, der ikke blev vederlagt til 
handelsværdi (svarende til den negative egenkapital i det erhvervende selskab).

Skatterådet bekræftede, at Spørgers anskaffelsessum på sit regreskrav mod det erhvervende selskab udgjorde 556.400 kr., jf. 
KGL § 26, stk. 2, 2. pkt.
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SKM2021.125.BR – Anket til landsretten

Rette sagsøgte og beskatning af arveforskud mellem søskende

Resume

Retten fandt, at hensigten med et dokument, som både i titel og tekst var beskrevet som et arveforskud, måtte være at give 
sagsøgeren et arveforskud, og dermed ikke et testamente om almindelig arv. Da det var mellem søskende, fandt retten, at 
sagsøgeren var indkomstskattepligtig af arveforskuddet efter statsskattelovens § 4. Sagsøgerens ene påstand ville forpligte 
arveforskudsgivers dødsbo, som ikke var part i sagen, og Skatteministeriet blev frifundet ift. begge sagsøgerens påstande.

Tidligere Afgørelsesdatabasen 18-0003453 – Indbragt for domstolene.
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SKM2021.127.ØLR

Særlige omstændigheder – Værdiansættelse af ejendom

Resume

Skattestyrelsen havde med hjemmel i dødsboskiftelovens § 93, stk. 1, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 2 anmodet skifteretten om 
sagkyndig vurdering af boets erhvervsejendom (udlejningsejendom med blandet erhverv og beboelse) i det centrale Odense. 
Ejendommen var værdiansat til 85% af den kontante ejendomsvurdering. Som begrundelse for anmodningen om sagkyndig 
vurdering havde Skattestyrelsen henset til salgsstatistik for handler af samme type ejendomme i samme område samt til, at den
konkrete beregnede afkastforrentning oversteg markedets krav til afkast for investeringsejendomme i området. Der forelå derfor 
særlige omstændigheder, som begrundede en anmodning om sagkyndig vurdering og anmodningen kunne ikke anses som 
åbenbart overflødig. Boet gjorde heroverfor gældende, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for
at fravige boets værdiansættelse. Boet anførte yderligere, at det styresignal som Skatteministeren har udtrykt behov for omkring
definitionen af særlige omstændigheder, endnu ikke var udkommet, hvorfor udgangspunktet stadig var, at Skattestyrelsen skal 
efterleve retningslinjerne i værdiansættelsescirkulæret. Skifteretten fandt på baggrund af de anførte oplysninger om 
afstandsprocenten ved salg af sammenlignelige forretningsejendomme i Odense og den forventede afkastprocent samt den 
omstændighed at reglerne i værdiansættelsescirkulærets pkt. 1 og 48 er vejledende, at der foreligger sådanne særlige 
omstændigheder, hvorfor Skattestyrelsens anmodning imødekommes. Landsretten tiltræder på baggrund af forelagt materiale om 
afkast-procent samt salgsstatistik, at der foreligger særlige omstændigheder. Landsretten finder endvidere, at det forhold at en
lignende sag er indbragt for Højesteret, ikke bør medføre, at sagen udsættes, hvorfor boets anmodning herom ikke tages til følge.
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SKM2021.168.SR

Overdragelse af konvertibel obligation mellem ægtefæller, fordeling af anskaffelsessum mellem hovedaktionæraktier og 
konvertibel obligation efter gennemsnitsmetoden for hovedaktionærer

Resume

Spørgsmålet drejede sig blandt andet om, hvordan Spørgers ægtefælle skulle succedere i Spørgers anskaffelsessum, hvis 
Spørger successionsoverdrog en konvertibel obligation til sin ægtefælle som gave. Spørger var hovedaktionær i det selskab, der 
havde udstedt den konvertible obligation. Det fremgår af ABL § 26, stk. 6, at en hovedaktionær ved delsalg af hovedaktionæraktier 
skal fordele anskaffelsessummen for hele aktiebeholdningen i det pågældende selskab forholdsmæssigt imellem de afståede 
aktier (den konvertible obligation) og de aktier, der beholdes (hovedaktionæraktierne i selskabet) på grundlag af handelsværdien af 
de enkelte aktier på afståelsestidspunktet. Dette uanset, at aktierne har forskellige rettigheder, og at overdragelsen ikke udløser 
beskatning. Det fremgår af lovforarbejderne, at konvertible obligationer er omfattet af reglerne omkring fordeling af 
anskaffelsessum efter handelsværdien af de enkelte aktier på afståelsestidspunktet. Det fremgår videre af lovforarbejderne, at 
værdien af én obligation, der kan konverteres til én aktie, ikke til enhver tid svarer til værdien af én aktie. På baggrund heraf kunne 
Skatterådet ikke bekræfte, at Spørgers ægtefælle ville succedere i Spørgers faktiske oprindelige anskaffelsessum på præcis de
aktier (den konvertible obligation), der var overdraget til ægtefællen, idet der skulle ske en fordeling baseret på handelsværdien af 
de enkelte aktier på overdragelsestidspunktet. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at der kunne foretages en forholdsmæssig 
fordeling af anskaffelsessummen, der var baseret på en værdiansættelse, hvor det var forudsat, at den konvertible obligation var
konverteret, idet værdiansættelsen skulle foretages inden konverteringen har fundet sted.
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SKM2021.176.LSR

Skattefri aktieombytning

Resume

Sagen drejede sig om en klage over Skatterådets besvarelse af 4 spørgsmål vedrørende skattefri aktieombytning. Skatterådet 
havde svaret "Ja" til de 4 spørgsmål, og Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. Landsskatteretten begrundede 
afgørelsen med, at uanset H1 Holding GmbH & Co. KG i skattemæssig henseende skulle anses som et transparent selskab, var 
det, jf. SKM2006.458.LSR, kommanditselskabet, der skulle betragtes som ejer af de omhandlede aktier i H4 og H2 SA. Da H1 
Holding GmbH & Co. KG ikke var et selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF's forstand, kunne klageren og 
hendes to søstre ikke i egenskab af kommanditister i selskabet ombytte deres kommanditanparter med aktier i H3 Holding ApS 
skattefrit, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1, 5. pkt. Det fremgik imidlertid af de foreliggende oplysninger, at 
slutresultatet af omstruktureringen var, at H1 Holding GmbH & Co. KG skulle opløses, og at klageren og hendes to søstre indirekte 
gennem hvert sit helejede holdingselskab skulle eje H3 Holding ApS, som ejede 100 % af kapitalen i H5 Holding GmbH, som igen 
ejede H4 og H2 SA. Skatterådet havde i sin besvarelse af de stillede spørgsmål forudsat, at aktierne i de to udenlandske selskaber 
forinden aktieombytningen blev udlagt til de enkelte kommanditister. I overensstemmelse med Skatterådets afgørelse lagde 
Landsskatteretten til grund, at aktierne i H4 og H2 SA forinden gennemførelsen af aktieombytningen var udlagt til klageren og
hendes to søstre.  En sådan udlægning kunne ikke gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for klageren og hendes to 
søstre.

Tidligere SKM2018.623.SR – Påklaget til SANST/LSR.
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SKM2021.179.LSR

Forhøjelse af gaveafgift – Familielån

Resume

Klageren var ikke gaveafgiftspligtig af modtagne pengeoverførsler fra klagerens mor. Landsskatteretten fandt ikke, at klageren 
havde erhvervet ret til pengegaver, der oversteg det afgiftsfri grundbeløb i boafgiftslovens § 22. Landsskatteretten fandt det 
godtgjort, at klagerens børn og børnebørn havde erhvervet ret til gavebeløb svarende til de fremlagte skriftlige gavetilsagn.
Landsskatteretten fandt, at et antal fremlagte gældsbreve var udtryk for reelle gældsforhold. At børnenes og børnebørnenes gaver
blev indbetalt til klagerens konto kunne ikke føre til, at klageren var den reelle modtager af pengegaver, som børnene og 
børnebørnene havde udlånt til klageren.
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SKM2021.183.LSR

Afskrivningssaldo for driftsmidler og goodwill efter skattefri fusion

Resume

Det fortsættende selskab kunne ikke succedere i driftsmiddelsaldoen hos det ophørende selskab og foretage afskrivninger herpå, 
idet det ikke var godtgjort, at der var driftsmidler i behold vedrørende denne saldo, og at disse driftsmidler således blev overdraget 
ved fusionen, jf. fusionsskattelovens § 8, stk. 1. Det fortsættende selskab kunne heller ikke succedere i saldoen for afskrivninger 
på goodwill, idet goodwill ansås for knyttet til selskabets produktion, der var ophørt på et tidligere tidspunkt. Landsskatteretten 
stadfæstede besvarelsen af et bindende svar, hvor de stillede spørgsmål om muligheden for afskrivninger blev besvaret 
benægtende. 
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SKM2021.193.SR

Solcelleanlæg udgjorde ikke passiv kapitalanbringelse

Resume

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, om et solcelleanlæg, der blev anvendt til energiproduktion, og som efter en 
omstrukturering indirekte var ejet af A via det nystiftede selskab H1, skulle kvalificeres som passiv kapitalanbringelse efter 
pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34.

Af praksis fremgik, at solceller kunne sidestilles med "el.lign." efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, hvorfor 
solceller kunne udgøre passiv kapitalanbringelse. Der var dog efter praksis ikke tale om passiv kapitalanbringelse, hvis de 
pågældende solceller blev anvendt i virksomhedens aktive del. Denne vurdering skulle foretages ud fra den virksomhed, som blev 
udøvet i det selskab, som der ønskede overdraget aktier/anparter i.

Ud fra den foreliggende praksis på området og efter en konkret vurdering af oplysningerne kunne det bekræftes, at 
solcelleanlægget ikke skulle anses som passiv kapitalanbringelse efter pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34. Der 
var bl.a. lagt vægt på, at A deltog i ledelsen, at der blev modtaget data om den løbende produktion og salg, hvorved ledelsen
forholdte sig til den løbende drift af anlægget, at der blev foretaget løbende fysisk besigtigelse af solcelleanlægget efter behov, 
hvilket blev vurderet på baggrund af den løbende overvågning af anlægget samt i forbindelse med møder med teknikere ved 
eventuelt behov for fejlrettelser og reparationer på anlægget, at der blev foretaget en generel besigtigelse af anlægget mindst én 
gang om året, at ledelsen varetog dialogen med de lokale teknikere omkring forventede kommende vedligeholdelsesarbejder mv., 
og at ledelsen traf beslutning om alle vedligeholdelsesarbejder, der oversteg EUR 2.500. Der blev endvidere henset til, at H4, der 
ejede solcelleanlægget, blev ledet af komplementarselskabet H5, der var ejet indirekte af H1.



Master i skat

MasterClass 11/2021

Gennemgang af udvalgte afgørelser med SKM-reference

SKM2021.198.SR og SKM2021.199.SR

Generationsskifte – omstrukturering

Resume

Spørger gennemførte i 20XX et generationsskifte af H3 og H2 med sine to børn. Ejerskabet til de to selskaber var fordelt på A-, B-
og C-anparter, hvor Spørger ejede alle A-[an]parter, en stor del af B-anparterne, mens børnene ejer alle C-anparterne i begge 
selskaber. A- og B-anparterne i begge selskaber havde tilknyttet en forlods udbytteret. Det blev påtænkt at få gennemført en 
skattefri anpartsombytning af anparterne i H3, hvorefter det nystiftede holdingselskab, H1, påtænktes ophørsspaltet i tre nye
anpartsselskaber, der ville blive ejet af de tre anpartshavere. Herudover påtænkt H2 ophørsspaltet i tre nye anpartsselskaber, så 
hver anpartshaver ville få sit eget anpartsselskab. De forlods udbytterettigheder tilknyttet kapitalandelene i H3 ville fortsat være 
tilknyttet henholdsvis A- og B-kapitalandelene efter den skattefrie aktieombytning med stiftelsen af et nyt holdingselskab og 
efterfølgende ophørsspaltning af det pågældende holdingselskab. De forlods udbytterettigheder i H2 bortfaldt ved 
ophørsspaltningen og stiftelse af tre nye holdingselskaber.

Skatterådet bekræftede, at den skattefri anpartsombytning og de to skattefrie ophørsspaltninger opfyldte betingelserne for at kunne 
gennemføres skattefrit uden tilladelse fra Skattestyrelsen efter reglerne i henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 36 og 
fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt. og at Spørger ikke beskattedes ved omstruktureringerne.
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SKM2021.200.SR

Succession i varelager ved udlodning fra dødsbo

Resume

Skatterådet kunne bekræfte, at der fra dødsboet efter A kunne ske udlodning af afdødes resterende varelager med skattemæssig 
succession.

Boet efter A var indtrådt i afdødes skattemæssige stilling som erhvervsdrivende kunstmaler. Boet havde tidligere udlagt 
erhvervsvirksomhedens immaterielle aktiver, herunder rettigheder og royalty. Erhvervsvirksomheden bestod herefter af det 
resterende varelager, som ønskedes udlagt til arvingerne med succession i lige sameje.
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SKM2021.250.SR – Påklaget til SANST/LSR

Successionsoverdragelse – pengetankreglen – udlejningsejendomme – kontorhotel – passiv kapitalanbringelse

Resume

Sagen omhandlede, om en udlejningsejendom, der fungerede som et kontorhotel, var et pengetankaktiv (passiv 
kapitalanbringelse) eller et erhvervsaktiv i forhold til aktieavancebeskatningslovens § 34.

Kontorhotellet fungerede ved, at der indgik visse ydelser i lejebetalingen, herunder eksempelvis kantinefaciliteter, IT-assistance og 
andet. Endvidere indgik der i lejemålet et standardmøblement, som mod betaling kunne blive suppleret med yderligere møblement.

Kontorhotellets indtægter omfattede derfor dels indtægter fra leje af de rå lokaler uden servicering og standardmøblement og dels 
indtægter fra udlejning af kontormøbler, salg af kantinedrift og IT-assistance og alle de øvrige serviceydelser, der var inkluderet i 
lejebetalingen.

Det var oplyst, at udlejning af de rå lokaler uden servicering og standardmøblement udgjorde mere end halvdelen af indtægterne 
ved driften af nærværende kontorhotel. På baggrund heraf fandt Skatterådet, at ejendommene i nærværende sag primært havde 
karakter af at være udlejningsejendomme, idet indtægterne hovedsageligt stammede fra udlejningsaktiviteten. Endvidere fandt 
Skatterådet, at alle udlejningsejendomme med ganske få konkrete undtagelser skal betragtes som passiv kapitalanbringelse i 
forhold til pengetankreglen, samt at kontorhoteldrift ikke var omfattet af disse få konkrete undtagelser.
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SKM2021.267.HR

Ikke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi

Resume

Boet efter A havde med henvisning til reglen i pkt. 6, 2. afsnit, i værdiansættelsescirkulæret ved arveudlæg af en ejendom 
beliggende i København K fastsat udlægsværdien til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 %.

Værdiansættelsen var efter Skattestyrelsens opfattelse ikke udtryk for ejendommens reelle handelsværdi, og styrelsen havde 
derfor anmodet om, at der blev foretaget en sagkyndig vurdering af ejendommens handelsværdi på udlægstidspunktet.

Højesteret udtalte – med henvisning til Højesterets kendelse af 8. marts 2016 (UfR 2016.2126) – at skattemyndighederne skal 
acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, medmindre der foreligger særlige 
omstændigheder. 

Højesteret udtalte endvidere bl.a., at værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige er nærmest til at 
bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav. Dette gælder efter Højesterets opfattelse også, hvor de offentlige 
ejendomsvurderinger gennem en længere periode ikke er blevet ajourført. 

Højesteret fandt, at både den prisstatistik, som Skattestyrelsen havde henvist til, og den af styrelsen beregnede afkastprocent 
vedrørende den udlagte ejendom reelt var udtryk for et synspunkt om, at den offentlige ejendomsvurdering var for lav i forhold til 
den almindelige prisudvikling på markedet for udlejningsejendomme i området. Der var ikke oplyst særlige, konkrete forhold 
vedrørende ejendommen, som kunne begrunde udmelding af sagkyndig vurdering.

Højesteret afviste derfor Skattestyrelsens anmodning om sagkyndig vurdering. 

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Tidligere SKM2020.67.ØLR – Anket til Højesteret.
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SKM2021.271.SR

Ægtefællesuccession – halvdelen af driften af en udlejningsejendom – virksomhedsordningen

Resume

Spørger havde overdraget halvdelen af driften af en udlejningsejendom til ægtefællen, således at de drev den i fællesskab. Det var 
uændret den ene ægtefælle, der ejede ejendommen fuldt ud.

Som udgangspunkt skal virksomhedens resultat medregnes hos den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden. 
Ægtefæller har dog mulighed for at fordele resultatet mellem sig, når de opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8. 
Det er bl.a. en betingelse, at ægtefællerne begge hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Da de kommunale ejendomsskatter og afgifter påhvilede den ejer, der havde tinglyst adkomst til ejendommen, var det alene den 
ene ægtefælle, som hæftede for disse. Ægtefællerne hæftede dermed ikke i samme omfang for virksomhedens forpligtelser, og de 
havde dermed ikke mulighed for at anvende fordelingsreglen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8.

Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at ægtefællen kunne overtage halvdelen af driften af virksomheden og den tilhørende 
halvdel af det opsparede overskud.
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SKM2021.280.SR

Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul

Resume

Spørger er dansk, og har boet i X-land i en årrække. Spørger er flyttet tilbage til Danmark.

Spørger ønsker at gennemføre en skattepligtig ombytning af kapitalandele af sine ejerandele i et dansk, et y-landsk og et x-landsk
selskab med anparter i et dansk holdingselskab, som spørger har stiftet i 20XX. I forbindelse med ombytningen modtager spørger 
vederlag delvist i anparter, delvist ved udstedelse af et gældsbrev (kontantvederlag).

Det ønskes bekræftet, at vederlaget i sin helhed kan anses for aktieavance omfattet af aktieavancebeskatningsloven, således at 
kontantvederlaget ikke skal beskattes som udbytte.

Spørger har tidligere fået et bindende svar fra Skattestyrelsen, hvor Skattestyrelsen har taget stilling til værdiansættelsen
(indgangsværdierne) på spørgers anparter og svaret bekræftende på, at spørger ved den påtænkte aktieombytning kan anvende 
indgangsværdien som handelsværdien. 

Aktieombytningen blev imidlertid aldrig gennemført. I den mellemliggende periode var der sket ændringer i værdien af 
selskaberne. Dette ville medføre en øget aktieavance, og det kunne lægges til grund, at ombytning ville ske til handelsværdien på 
overdragelsestidspunktet.

Spørger ønskede sikkerhed for, at Skatterådet ikke anså den beskrevne disposition for omfattet af ligningslovens § 3.

Skatterådet bekræftede, at hele vederlaget skulle beskattes som aktieavance, og at hverken selskabsskattelovens § 2 D eller 
ligningslovens § 3 fandt anvendelse.
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SKM2021.293.SR

Trust – boafgift – arv

Resume

Det var ønsket bekræftet, at Spørger ikke skulle betale boafgift af formuen, som Spørger arvede fra en amerikansk living trust. Den 
amerikanske trust blev oprettet af Spørgers forældre i 1991. Forældrene havde aldrig været skattepligtige til Danmark. Begge 
forældre var stiftere og trustees i trusten og modtog afkastet fra trusten, så længe de begge levede. Da den ene af forældre døde, 
overtog den anden alle rettighederne i trusten. Da den længstlevende af forældrene døde, skulle trustkapitalen deles i to med
halvdelen til hver af sønnerne. Hvis sønnerne var under 40 år, skulle hele eller dele af kapitalen forblive i en trust for hver søn. 
Såfremt sønnerne var fyldt 40 år, skulle pengene udbetales. Da Spørger ved den længstlevendes død var fyldt 40 år, skulle 
pengene udbetales til ham. Trusten kunne anses for transparant i forhold til den længstlevende, så længe denne levede. Efter 
Spørges mors død kunne ejerskabet af Spørgers ejerandele ved overgangen fra levende live til død sammenlignes med den 
danske behandling i et dødsbo. Spørgsmålet kunne derfor bekræftes.
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SKM2021.311.LSR

Grundlag for nedsat boafgift

Resume

Sagen drejede sig om, hvorvidt de kapitalandele, som blev erhvervet inden for bobehandlingsperioden, kunne anses for at være 
omfattet af grundlaget for nedsat boafgift.

Landsskatteretten fandt, at idet afdøde ikke – via sit holdingselskab – havde ejet de omhandlede kapitalandele i det seneste år 
umiddelbart forud for sin død, var ejertidskravet i boafgiftslovens § 1 a, stk. 2, nr. 1, ikke opfyldt. Kapitalandelene opfyldte dermed 
ikke betingelsen for at være omfattet af grundlaget for nedsat boafgift.
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SKM2021.345.VLR

Værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder

Resume

A solgte den 10. maj 2014 en ejendom til sine 5 døtre for 1.615.000 kr., svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering 
fratrukket 15 %. Den 21. maj 2014 solgte døtrene ejendommen til kommunen for 5 mio. kr. Parterne i familieoverdragelsen var 
forinden overdragelsen den 10. maj 2014 bekendt med, at kommunen ønskede at overtage ejendommen, og at der var afsat 5 
mio. kr. til det.

SKAT traf i forhold til døtrene afgørelser om, at ejendommens handelsværdi udgjorde 5 mio. kr., og at døtrene som følge heraf
havde erhvervet ejendommen til underpris og skulle svare gaveafgift. I forhold til boet efter A traf SKAT afgørelse om beskatning 
som følge af en forhøjet ejendomsavance på grundlag af en handelsværdi på 5 mio. kr.

Landsskatteretten gav parterne medhold i, at værdiansættelsen ved afståelsen til børnene kunne ske efter 
værdiansættelsescirkulæret og herefter udgjorde det af parterne aftalte beløb på 1.900.000 kr. fratrukket 15 %.

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene, og sagen blev grundet dens principielle karakter henvist til landsretten i 1. 
instans.

Retssagen angik i første række, om skattemyndighederne skulle respektere værdiansættelsen på 1.615.000 kr. på grundlag af 
15%’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, eller om værdien skulle ansættes til 5 mio. kr.

(fortsættes)
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SKM2021.345.VLR

Værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder

Resume (fortsat)

Retssagen angik i første række, om skattemyndighederne skulle respektere værdiansættelsen på 1.615.000 kr. på grundlag af 
15%’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, eller om værdien skulle ansættes til 5 mio. kr.

Skatteministeriets standpunkt er, at boafgiftslovens § 27, stk. 1, sammenholdt med værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes 
således, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse på +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering, medmindre 
der foreligger særlige omstændigheder, jf. Højesterets kendelse af 8. marts 2016 (UfR 2016.2126 / SKM2016.279) om 
værdiansættelsen af faste ejendomme i et dødsbo efter boafgiftslovens § 12.

De sagsøgte gjorde heroverfor gældende, at de har et retskrav på, at overdragelsen kan ske på grundlag af 15 %’s-reglen. De 
sagsøgte gjorde i denne forbindelse gældende, at der foreligger en fast administrativ praksis herom på gaveafgiftsområdet, som 
Højesteret ikke har taget stilling til ved kendelsen fra 2016.

Landsretten fandt, at 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulærets pkt. 6, 2. afsnit, skal fortolkes på samme måde, uanset om der
er tale om et dødsbo eller en gaveafgiftsberegning. Landsretten fandt desuden, at de sagsøgte ikke havde godtgjort en bindende 
administrativ praksis, som gav ret til, at 15 %’s-reglen kunne anvendes.

På den baggrund fandt landsretten, at skattemyndighederne ikke er forpligtet til at acceptere værdiansættelsen på 1.615.000 kr.,
hvis der foreligger særlige omstændigheder.

(fortsættes)
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SKM2021.345.VLR

Værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder

Resume (fortsat)

Landsretten fandt, at der i en situation som den foreliggende, hvor døtrene, inden ejendommen blev overdraget til dem for 
1.615.000 kr., var bekendt med kommunens ønske om at købe ejendommen for 5 mio. kr., havde indgået i salgsforhandlinger med 
kommunen, og havde accepteret at sælge den til kommunen for dette beløb, foreligger særlige omstændigheder. Landsretten 
fandt på den baggrund endvidere, at den reelle handelsværdi udgjorde 5 mio. kr., og at den skatte- og afgiftsmæssige værdi, som 
skal lægges til grund ved beregningen af gaveafgift og ejendomsavancebeskatning, var 5 mio. kr. som påstået af Skatteministeriet.

Sagen angik herefter de sagsøgtes subsidiære påstand om, at sagen skulle hjemvises til skattemyndighederne med henblik på at 
opgøre beskatningen under anvendelse af reglerne om succession i kildeskattelovens § 33 C.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at betingelserne for succession ikke er opfyldt. Landsretten fandt således, at der ikke 
er sket en overdragelse af en virksomhed, men at overdragelsen til døtrene reelt havde karakter af et mellemsalg med det formål,
at døtrene skatte- og afgiftsfrit kunne modtage købesummen på de 5 mio. kr. fra kommunen.

Endelig havde de sagsøgte nedlagt påstand om, at afgifts- og skattekravet ikke kunne forrentes fra det tidspunkt, hvor beløbene 
var tilbagebetalt de sagsøgte, og indtil et tidspunkt fastsat af retten. Herved henviste de sagsøgte bl.a. til, at Skatteministeriet 
under retssagen havde nægtet at tage imod betaling.

(fortsættes)
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SKM2021.345.VLR

Værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder

Resume (fortsat)

Landsretten anførte herved, at forrentningen af kravet vedrørende gaveafgift og mellemperiodeskat følger af henholdsvis 
boafgiftslovens § 38, stk. 1, og dødsboskattelovens § 89, stk. 8, og at der ikke er hjemmel til at modtage betaling af beløbene, når 
kravene ikke erkendes, og betalingen alene sker for at undgå rentebetaling. Landsretten fandt på den baggrund, at de sagsøgtes 
tilbud om betaling ikke kunne føre til, at der ikke skal ske forrentning i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

På den baggrund afsagde landsretten dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstande.

Tidligere SKM2019.281.LSR – Indbragt for domstolene.
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SKM2021.450.SR

Generationsskifte – landbrugsejendom i selskabsregi

Resume

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, (1) om en ejendom, der ved den seneste offentlige vurdering var vurderet som 
benyttet til landbrug efter vurderingslovens § 33, stk. 1, og hvor al jord og bygninger, herunder boliger på ejendommen, ville blive 
bortforpagtet/udlejet, udgjorde passiv kapitalanbringelse, (2) om indtægterne fra ejendommen udgjorde indkomst fra 
"bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom", og (3) om det 
havde betydning for besvarelserne, om ejendommen blev bortforpagtet til en og samme forpagter eller til forskellige parter.

Skatterådet havde i SKM2016.233.SR fundet, at det afgørende i forhold til, om en landbrugsejendom udgjorde passiv 
kapitalanbringelse, var ejendommens vurderingsmæssige status som landbrugsejendom, når denne var vurderet som benyttet til 
landbrug i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 1. Udlejede dele af sådanne landbrugsejendomme skulle således henregnes til 
“den reelle del", uanset om udlejningen var sket til ikke-landbrugsmæssige formål. Skatterådet kunne ud fra den foreliggende 
praksis således bekræfte, at ejendommen ikke udgjorde passiv kapitalanbringese.

(fortsættes)
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SKM2021.450.SR

Generationsskifte – landbrugsejendom i selskabsregi

Resume (fortsat)

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at indtægterne fra ejendommen udgjorde indkomst fra "bortforpagtning af fast ejendom, som 
efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom", idet der på tidspunktet for afgørelsen ikke forelå en 
offentlig ejendomsvurdering, hvoraf det fremgik, hvorvidt ejendommen efter ejendomsvurderingsloven blev anset for en landbrugs-
eller skovejendom. Idet de pågældende indtægter stammede fra ejendommen, der ikke på tidspunktet for afgørelsen blev anset for 
passiv kapitalanbringelse, ville de pågældende indtægter dog ikke på tidspunktet for afgørelsen skulle anses for indkomst fra
passiv kapitalanbringelse.

Idet det afgørende i forhold til, om ejendommen udgjorde passiv kapitalanbringelse, var ejendommens vurderingsmæssige status 
som landbrugsejendom, når denne var vurderet efter vurderingslovens § 33, stk. 1, jf. SKM2016.233.SR, kunne Skatterådet 
endvidere bekræfte, at det ikke havde betydning for besvarelserne, om ejendommen blev bortforpagtet til en og samme forpagter
eller til forskellige parter.

Se endvidere Afgørelsesdatabasen 18-0007216 om en problemstilling med en ejendom på cirka 7 hektar i forbindelse med 
overgangen fra vurderingsloven til ejendomsvurderingsloven.
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SKM2021.460.LSR

Beregnet gaveafgift

Resume

Klageren havde i forbindelse med en gaveoverdragelse med succession indgivet en gaveanmeldelse, hvori der indgik en 
beregning af latent skatteforpligtelse til brug for opgørelsen af den endelige gaveafgift. Skattestyrelsen udsendte mere end et år 
efter modtagelsen af gaveanmeldelsen et forslag til afgørelse, hvor beregningen af den latente skatteforpligtelse blev tilsidesat 
med den følge, at gaveafgiften også blev ændret.

Landsskatteretten fandt, at ændringen af opgørelsen af fradraget for den latente skatteforpligtelse var omfattet af fristen i
boafgiftslovens § 27, stk. 2. Ændringen var herefter ugyldig, da den var varslet senere end 6 måneder efter modtagelsen af 
gaveanmeldelsen.
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SKM2021.470.LSR

Spaltning – Forhøjelse af gaveafgift

Resume

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens besvarelse af et spørgsmål om forhøjelse af gaveafgiften fra 6 % til 15 %. 
Skattestyrelsen kunne i svaret ikke bekræfte, at spaltningen af et selskab ikke ville medføre en forhøjelse af gaveafgiften fra 6 % til 
15 % på gaven fra far til søn, som var ydet i juli 2019. Den skattefri ophørsspaltning af selskabet havde den konsekvens, at faren 
og sønnen hver fik et holdingselskab, hvor farens holdingselskab efter spaltningen ejede datterselskaberne, mens sønnens 
holdingselskab efter spaltningen ejede likvider og tilgodehavender. Landsskatteretten begrundede afgørelsen med, at en skattefri
omstrukturering som udgangspunkt ikke er omfattet af boafgiftslovens § 23 b, stk. 1, jf. § 23 b, stk. 2, 2. pkt., men at det fremgår af 
§ 23 b, stk. 1, at bestemmelsen også omfatter indirekte overdragelser af virksomheden. Da den skattefrie ophørsspaltning af 
selskabet indirekte havde som konsekvens, at sønnen ikke længere fortsat var indirekte ejer af virksomheden, men alene ejer af 
en passiv formue i form af likvider og tilgodehavender, var det med rette, at virksomheden indirekte blev anset for afstået i medfør 
af boafgiftslovens § 23 b, stk. 1, som udover en direkte aktieoverdragelse også omfatter en indirekte overdragelse af 
virksomheden. Landsskatteretten anførte endvidere, at den påtænkte ophørsspaltning af selskabet, der skattemæssigt skulle have 
virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019, måtte ses i sammenhæng med gaveoverdragelsen, der fandt sted i juli 2019.
Ved det samlede arrangement blev således opnået, at sønnen modtog en gave i form af en passiv formue til en nedsat gaveafgift, 
som efter lovgivers hensigt alene er tiltænkt overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder.
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SKM2021.535.SR

Overdragelse til erhvervsdrivende fonde

Resume

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en overdragelse efter dødsboskattelovens § 29, stk. 6, og boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra h, 
kunne ske uden iagttagelse af bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 35 B. Skatterådet fandt således, at der ikke kunne 
ske overdragelse fra et dødsbo til fonden efter det pågældende regelsæt i aktieavancebeskatningslovens §§ 35 B-35 F, da fonden 
skulle anses som en familiefond.
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SKM2021.537.VLR

Skattemæssig succession i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34 – passiv kapitalanbringelse – andele i 
solcelle- og vindmøllevirksomhed

Resume

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en kapitalejer kunne overdrage kapitalandele i et selskab til sine døtre med skattemæssig 
succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34. Nærmere bestemt vedrørte sagen, om selskabets andele i solcelle- og 
vindmøllevirksomhed skulle anses som passiv kapitalanbringelse i relation til betingelserne for skattemæssig succession i 
aktieavancebeskatningslovens § 34. 

Selskabets andele i solcelle- og vindmøllevirksomhed bestod i, at selskabets helejede datterselskab via to partnerselskaber havde 
investeret i solcelleanlæg og vindmøller.

Landsretten udtalte, at vurderingen af, om selskabets virksomhed i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse, jf. 
aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6, beroede på en bedømmelse af, om selskabets aktivitet udgjorde en reel 
erhvervsaktivitet, eller om aktiviteten havde karakter af passiv kapitalanbringelse. Videre udtalte landsretten, at opregningen af 
aktivtyper i stk. 6, ikke er udtømmende.

Landsretten udtalte herefter, at selskabets datterselskab ikke deltog aktivt i driften af solcelleanlæggene eller vindmøllerne, men 
alene oppebar et afkast af investeringen.

(fortsættes)
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SKM2021.537.VLR

Skattemæssig succession i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34 – passiv kapitalanbringelse – andele i 
solcelle- og vindmøllevirksomhed

Resume (fortsat)

På den baggrund fandt landsretten, at der ikke var tale om en reel erhvervsaktivitet for datterselskabet, men derimod en passiv 
kapitalanbringelse i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6. 

Landsretten udtalte i den forbindelse, at det af kapitalejeren anførte om partnerselskabernes skatteretlige stilling ikke kunne føre til 
en anden vurdering. 

Skatteministeriet blev derfor frifundet. Sagen var henvist til behandling i landsretten i første instans som principiel.  
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18 offentliggjorte bindende svar

SKM2021.492.SR – SKM2021.503.SR og SKM2021.529.SR – SKM2021.534.SR

Fortolkningsbidrag til værdiansættelsescirkulæret fra 1982 – Fast ejendom +/- 15 % og særlige omstændigheder

Skatterådet har i oktober måned 2021 offentliggjort 18 bindende svar om værdiansættelse af fast ejendom, som alle forholder sig 
til værdiansættelsescirkulæret for så vidt angår faste ejendomme. 

Skatterådet har udtalt, at det beror på en konkret vurdering, om der foreligger særlige omstændigheder, og Skatterådet har 
således i alle 18 sager foretaget en konkret vurdering, om der foreligger ”særlige omstændigheder”, der medfører, at en 
værdiansættelse baseret på den seneste offentliggjorte +/- 15 pct., ikke kan accepteres.
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Kapitel 8: Er udlejning af fast ejendom altid en erhvervsmæssig virksomhed af Advokat (L) Bodil Christiansen 

Kapitel 12: Den forunderlige anatomi om udskudt skat ved generationsskifter af nu afdøde skatterevisor, cand. jur. Leo Holm, formand for 
Skatterevisorforeningen

Kapitel 13: UfR 2016.2126 H´s betydning for anvendelse af 15%-reglen i dødsboer af Advokat (H) Leo Janzen, TVC Advokatfirma
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SKAT MED OMTANKE – Festskrift til advokat Tommy V. Christiansen. Forlaget Ectuto – ISBN 978-87-420-0029-8. 

Festskriftet kan downloades gratis på dette link:

https://tvc.dk/publikationer/skat-med-omtanke-festskrift-til-advokat-tommy-v-christiansen/
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