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Lovgivning mv.

Lovforslag L 225 om udskudt beskat-
ning ved pantebrevsfinansiering
Skatteministeren har den 10. april 2019 
fremsat lovforslag om en såkaldt pante-
brevsmodel, der skal give mulighed for, 
at en sælger af en erhvervsejendom kan 
udskyde beskatningen af hele eller en 
del af ejendomsavancen, hvis købesum-
men finansieres med et sælgerpante-
brev, jf. omtalen i Gen-Om 4-2019. Pan-
tebrevsmodellen indebærer, at den del 
af avanceskatten, der kan rummes inden 
for 10 % af afståelsessummen, først vil 
skulle betales i takt med, at pantebrevet 
afdrages, dog højst over 10 år. Modellen 
udformes i hovedtræk, så den gælder 
for de samme ejendomme, som er om-
fattet af genanbringelsesreglerne i EBL 
§ 6 A. Den nye bestemmelse i EBL § 6 D 
skal ifølge forslaget træde i kraft den 1. 
juli 2019.

Afgørelser

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • parallelt  
ekspropriationssalg
SKM 2019.281 LSR: A ejede en 
landbrugsejendom bestående af ni 
samnoterede matrikler på i alt 11,1 ha. 
Kommunen havde i 2006/07 været i 
kontakt med A vedrørende ekspropria-
tion af ejendommen, der lå inden for et 
lokalplanområde. Af ejendommens 11,1 
ha var 8,6 ha udlagt som erhvervsjord 
og 2,5 ha som naturareal. A ønskede 
på daværende tidspunkt ikke at sælge 
ejendommen. 

I januar 2014 flyttede A på plejehjem. 
A’s datter var herefter i kontakt med 
kommunen med henblik på kommu-
nens overtagelse af ejendommen. I den 
forbindelse indhentede datteren den  
19. marts 2014 en ejendomsmæglervur-
dering, der fastsatte værdien af stue- 
hus og gamle driftsbygninger samt et 
jordtilliggende på 0,5 ha 1.750.000 kr.  
Kommunen indhentede to egne mæg- 
lervurderinger, som datteren ikke var 
bekendt med. Det blev på et lukket by- 
rådsmøde den 30. april 2014 besluttet, 
at kommunen ved ekspropriation skulle 
overtage den samlede ejendom for 
5.000.000 kr. Ifølge kommunen blev 
A’s børn kontaktet hurtigt efter byråds-
mødet, muligvis den 1. maj 2014, og 

oplyst om beslutningen om ekspropria-
tion eller køb af ejendommen.

A overdrog den 10. maj 2014 ejendom-
men til sine fem børn med 1/5 til hver til 
en købesum på i alt 1.615.000 kr. svar- 
ende til den offentlige ejendomsværdi 
(2012) på 1.900.000 kr. med fradrag 
af 15 %. A’s børn overdrog herefter ved 
købsaftale underskrevet den 19. maj 
2014 ejendommen til kommunen for 
5.000.000 kr. betinget af, at Skat ved 
bindende svar ville bekræfte, at salget 
ville være skattefritaget efter eksprop-
riationsreglen i EBL § 11. Dette bekræf-
tede Skat ved bindende svar den 3. juli 
2014. A døde den 15. december 2014.

Skat traf efterfølgende afgørelse om, at 
overdragelsessummen skulle forhøjes til 
5.000.000 kr., og at differencen til den 
faktiske købesum udgjorde en afgifts-
pligtig gave. Skat lagde i den forbindelse 
vægt på, at alle parter var bekendt både 
med ejendommens reelle værdi før A’s 
overdragelse den 10. maj 2014, og med 
at ejendommen ville blive eksproprieret, 
hvis der ikke blev indgået en frivillig 
aftale med kommunen.

Landsskatteretten fastslog, at Skat efter 
praksis skal acceptere en værdiansæt-
telse inden for +/- 15 % af den senest 
bekendtgjorte ejendomsvurdering, 
medmindre der efterfølgende er sket 
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faktiske eller retlige ændringer vedrør- 
ende ejendommen, som ejendomsvur-
deringen ikke tager højde for, eller der 
foreligger særlige omstændigheder. Det  
forhold, at familien var bekendt med 
kommunens ”tilbud” om køb til en væ-
sentligt højere værdi, og at børnene kort 
tid efter valgte at sælge til denne værdi, 
udgjorde ikke en særlig omstændighed, 
som fratog familien retten til internt at  
overdrage inden for +/- 15 % af ejen-
domsvurderingen. Byrådets beslutning 
om ekspropriation udgjorde ikke en fak- 
tisk/retlig ændring vedrørende ejen-
dommen og kunne derfor heller ikke 
tillægges betydning.

Kommentar
Afgørelsen er både principiel og over- 
raskende – og juridisk forkert. 

Overordnet bekræfter afgørelsen, at  
+/- 15 %-reglen udgør et fast rets-
grundlag for familieoverdragelse af fast 
ejendom, og at der skal foreligge helt 
særlige omstændigheder, før retskravet 
på anvendelsen af reglen bortfalder,  
jf. SKM 2018.551 LSR omtalt i Gen-Om 
11-2018.

Selv om afgørelsen således kan opfattes 
som ”blot” en bekræftelse på den gæld- 
ende praksis, er den principiel derved, at 
den, så vidt ses, er den første afgørelse, 
der fastslår, at +/- 15 %-reglen endog 
kan påberåbes i tidsrummet mellem et 
købstilbud og et faktisk salg til handels- 
værdi. Og det er også dette aspekt, 
der gør afgørelsen juridisk urigtig, jf. 
nedenfor.

Og selv om afgørelsen kan ses som en 
naturlig konsekvens af SKM 2018.551 
LSR, er den alligevel overraskende, 
fordi Skatteministeriet jo har indbragt 
2018-sagen for domstolene og dermed 
sendt et klart signal om, at det er mini-
steriets opfattelse, at +/- 15 %-praksis 
ikke skal kunne påberåbes i tilfælde, 
hvor den faktiske handelsværdi er 
kendt, jf. nedenfor. 

Når afgørelsen må anses som juridisk 
forkert, skyldes det, at den mister fodfæ-
ste i retsgrundlaget. Det er korrekt, som 
det fastslås af Landsskatteretten både i 
den aktuelle sag og i SKM 2018.551 og af 
Højesteret i SKM 2016.279, jf. Gen-Om 
3-2016, at værdiansættelsescirkulærets 
pkt. 6 pålægger Skat, at en værdiansæt-
telse inden for +/- 15 % af den offentlige 
ejendomsvurdering skal accepteres, 
medmindre der foreligger efterfølgende 

faktiske/retlige ændringer. Se uddyben-
de Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 262 ff. 

Imidlertid må cirkulærets pkt. 6 fortolkes 
i lyset af cirkulærets øvrige bestemmel-
ser. I den forbindelse må og skal det til- 
lægges betydning, at cirkulærets pkt. 3  
fastslår, at en ejendom, der er solgt 
under behandlingen af et dødsbo, skal 
medtages til den faktiske salgssum ved 
boopgørelsen. Selv om pkt. 3 angår 
dødsbooverdragelse og ikke gaveover-
dragelse, må bestemmelsen forstås som 
et generelt princip om, at +/- 15 %-reg-
len ikke kan anvendes, når den faktiske 
handelsværdi er kendt som følge af en 
aktuel overdragelse. 

Det er også i det lys, man skal læse 
Højesterets undtagelse for ”særlige 
omstændigheder”, jf. SKM 2016.279. 
Som bekendt var der i den pågældende 
sag reelt tale om, at to arvinger indbyr-
des havde ”handlet” en ejendom i boet 
til handelsværdi. Dette var en ”særlig 
omstændighed”, der fratog arvingerne 
retten til samtidig at anvende +/- 15 %- 
reglen ved boopgørelsen. 

Højesterets dom har fast grund i værdi-
ansættelsescirkulærets pkt. 3 og flugter 
samtidig naturligt med cirkulærets 
grundlæggende formål, nemlig at an-
vise en skønsregel, når der er behov for 
at skønne – og modsætningsvist: At der 
ikke er behov for en skønsregel, når den 
faktiske handelsværdi er kendt, og der 
således ikke er behov for at skønne. Det 
ministersvar, der indgår i grundlaget for 
at kvalificere +/- 15%-reglen som et rets-
krav, jf. TfS 1990.196, begrunder jo såle-
des også reglen med, at ”det offentlige i 
disse tilfælde antages at være nærmest 
til at bære risikoen for en fejlbehæftet 
vurdering”, og denne risikofordeling kan 
ikke udstrækkes til tilfælde, hvor den 
faktiske, aktuelle handelsværdi er kendt 
af boet/familien. 

Det er derfor ikke foreneligt med cirku-
læret, dets formål og Højesterets dom at 

give +/- 15 %-reglen et selvstændigt liv 
som et frit retskrav uden reelle grænser. 
Derfor er både den aktuelle sag og SKM 
2018.551 juridisk forkerte. I begge sager 
var den faktiske handelsværdi kendt 
som følge af en samtidig aktuel handel 
mellem uafhængige parter, og der var 
ikke noget behov for at skønne og ikke 
behov for nogen skønsregel. Der var 
med skatteministerens ord fra 1990 ikke 
behov for at lade det offentlige bære 
risikoen for en fejlbehæftet vurdering.
Det må derfor forventes, at Skattemi-
nisteriet vil indbringe den aktuelle sag 
for domstolene, og at både den og SKM 
2018.551 vil blive ændret, ultimativt af 
Højesteret.

I mellemtiden udtrykker begge sager 
imidlertid administrativ praksis. Der be-
står retskrav på at anvende +/- 15 %-reg-
len, selv om den aktuelle handelsværdi 
er kendt som følge af en forudgående 
tredjemandshandel, og selv om der efter 
meget kort ejertid sker efterfølgende 
salg til tredjemand.

Det må dog forventes, at Skat i løbet af 
2019 vil offentliggøre et styresignal, der 
vil ændre administrativ praksis i relation 
til +/- 15 %-reglen. Som omtalt i Gen-Om 
6-2018 bad skatteministeren i maj 2018 
Skat om at udarbejde et styresignal ved- 
rørende afgrænsningen af ”særlige om-
stændigheder” efter Højesterets dom i 
SKM 2016.279. Bech-Bruun har løbende 
fulgt denne proces, og Skats forslag til 
styresignal vil snart – efter det kommen-
de folketingsvalg – havne på skattemi-
nisterens bord og vil derefter blive sat i 
kraft, formentlig til efteråret.

Der er grund til at forvente, at styresig-
nalet vil gøre op med den praksis, som 
Landsskatteretten har fastlagt med den  
aktuelle sag og SKM 2018.551, så rets- 
kravet ikke vil gælde i tilfælde, hvor den 
faktiske handelsværdi er kendt som føl-
ge af en aktuel/samtidig tredjemands- 
handel. I givet fald vil styresignalet så at 
sige overhale en domstolsafgørelse af 
SKM 2018.551 indenom. 

”Det må derfor forventes, at  
Skatteministeriet vil indbringe den  

aktuelle sag for domstolene, og at både 
den og SKM 2018.551 vil blive ændret, 

ultimativt af Højesteret.”
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Også det kommende styresignal vil 
imidlertid skulle respektere værdian-
sættelsescirkulæret som retsgrundlag. 
Det følger således af forarbejderne til 
BGL § 27, at værdiansættelsen ved bo- 
og gaveafgiftsberegningen skal følge 
værdiansættelsescirkulæret og den 
praksis, der da var etableret på bo- og 
gaveafgiftsområdet, jf. L 254/1995. 
Derfor er der legale grænser for, hvor 
kraftigt et styresignal kan beskære rets-
kravet på anvendelse af +/- 15 %-reglen. 

En analyse af cirkulæret og de forskel-
lige fortolkningsbidrag, der dannede 
grundlag for praksis i 1995, fører til, at 
retskravet må gælde i alle tilfælde, hvor 
den aktuelle faktiske handelsværdi ikke 
er kendt på overdragelsestidspunktet, 
og der følgelig skal udøves et skøn, jf. 
Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 262 ff. Dette gælder, uanset 
om handelsværdien konstateres ved 
en efterfølgende tredjemandshandel, 
jf. skattedepartementet i TfS 1984.418: 
”Dette må gælde, uanset om udlægs-
modtageren/gavemodtageren kort 
tid efter udlægget/gaveoverdragelsen 
sælger ejendommen til en kontantpris, 
der er væsentlig højere ...”.

Den retlige og dermed praktiske 
afgrænsning af +/- 15 %-reglen må 
derfor koncentrere sig om, hvornår den 
faktiske handelsværdi skal anses som 
kendt som følge af en forudgående/
samtidig tredjemandshandel, så der 
ikke er behov for nogen skønsudøvelse. 
Dette må naturligvis vurderes konkret. 
En tredjemandshandel inden for få må-
neder må som udgangspunkt afskære 
retskravet, men er der gået et år eller 
mere, har tredjemandshandlen mistet 
sin aktualitet, så der opstår behov for 
at skønne, og så må retskravet stå ved 
magt. Det samme gælder, hvis tredje-
mandshandlen som følge af ”særlige 
omstændigheder” ikke kan antages at 
udtrykke den faktiske handelsværdi. 

Det er selvfølgelig endnu uvist, om det 
kommende styresignal vil respektere 
retsgrundlaget, og om den kommende 
domstolsafgørelse af SKM 2018.551 vil 
fortolke retsgrundlaget anderledes end 
anført ovenfor, men det vil under alle 
omstændigheder være god rådgivning 
at stå fast på et retskrav i en eller anden 
udformning. 

Samtidig vil det foreløbigt være god 
rådgivning at følge den praksis, som 
Landsskatteretten har udstukket med 
afgørelsen i den aktuelle sag samt SKM 
2018.551. I den forbindelse har Lands- 
skatteretten fastslået, at de videreførte 
ejendomsvurderinger fra 2011/2012 
fortsat kan lægges til grund ved an- 
vendelse af +/- 15 %-reglen, selv om  
markedsudviklingen kan have skabt 
betydelig forskel imellem disse ejen- 
domsvurderinger og den aktuelle han-
delsværdi. Dette forhold er ikke en sær-
lig omstændighed. Det må selvfølge- 
lig altid vurderes konkret, om der er sket  
efterfølgende retlige eller faktiske 
ændringer vedrørende den pågælden-
de ejendom, og sandsynligheden for 
sådanne ændringer vil alt andet lige 
stige i takt med, at årene går.

Succession • opsparet overskud – 
passivpost • aftalt nedslag • værdian-
sættelse
LSR 17.01.2019 (Karnov): A drev sin land- 
brugsejendom i virksomhedsordningen.  
Den 1. januar 2015 overtog hans søn 
virksomheden, og parterne valgte suc- 
cession alene i opsparet overskud og 
ikke i øvrige aktiver. Af det opsparede 
overskud på 19.155.718 kr. blev 97,4 % 
overdraget til sønnen. Ved overdragel-
sen værdiansatte parterne den ud- 
skudte skat til 4.200.000 kr. baseret på  
forskellen mellem den foreløbige virk- 
somhedsskat, og en marginalskat på 
55 %. 

Skat tilsidesatte ved gaveafgiftsbereg- 
ningen den aftalte passivpost og fast- 
satte i stedet en passivpost beregnet 
efter den objektive regel i KSL § 33 D.  
Skat fandt i den forbindelse, at der ikke  
består ret til et aftalt nedslag efter KSL  
33 C, når parterne har fravalgt at over- 
drage virksomhedens aktiver med 
skattemæssig succession efter denne 
bestemmelse, og at der således alene 
kunne beregnes passivpost efter KSL  
§ 33 D. Skat henviste til, at Landsskatte- 
retten i SKM 2014.871 har fastslået, at 
retten til et aftalt nedslag forudsætter,  
at der (kan) vælges succession i den 
virksomhed, som det opsparede over-
skud knytter sig til.

Landsskatteretten tilsidesatte Skats 
afgørelse med henvisning til, at virksom-
heden i den aktuelle sag kunne have 
været overdraget med skattemæssig 
succession, og at den omstændighed, at 
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parterne konkret havde fravalgt succes-
sion, ikke kunne fratage dem retten til et 
aftalt nedslag som følge af successionen 
i det opsparede overskud. I relation til 
værdiansættelsen af den udskudte skat 
fandt Landsskatteretten, at kursværdien 
kunne ansættes til kurs 90 svarende til 
en markedsrente inklusive bidragssats 
på ca. 1 % før skat og en løbetid på 20 
år. Landsskatteretten henviste herved 
til sønnens alder, hans økonomiske per-
spektiver på overdragelsestidspunktet 
og sandsynligheden for opretholdelse af 
det opsparede overskud, en bankudtal- 
else om sønnens lånemulighed samt at 
den variable rente på realkreditlån ville 
kunne både falde og stige i løbetiden.

Kommentar
Afgørelsen er rigtig, men baseret på 
delvist forkerte præmisser. 

Det forudsættes således i afgørelsen, at 
adgangen til et aftalt nedslag som følge 
af succession i udskudt skat alene gæl-
der, hvis der kan ske succession i de  
overtagne virksomhedsaktiver, jf. hen- 
visningen til SKM 2014.871 LSR. Som 
omtalt i Gen-Om 12-2014 er denne 
afgørelse imidlertid forkert. Der er ikke 
hjemmel til en sådan begrænsning af 
adgangen til aftalt nedslag.

Der består efter KSL § 33 C, stk. 5, ret til 
at vælge succession i opsparet overskud 
uafhængigt af, om der efter § 33 C, stk. 1, 
består ret til succession i virksomhed- 
ens aktiver. Det er blot et krav, at det op- 
sparede overskud overdrages sammen 
med en virksomhed, således som dette 
begreb afgrænses efter virksomheds-
skatteloven. Der er ikke i stk. 5 nogen 
kobling til stk. 1, og der kan derfor 

heller ikke ved overdragelse efter stk. 
5 stilles betingelser hentet fra stk. 1. 
Der er derfor i relation til overtagelsen 
af opsparet overskud ikke hjemmels-
mæssigt grundlag for at sondre mellem, 
om virksomhedens aktiver kan eller 
ikke-kan overdrages med skattemæs-
sig succession. Værdiansættelsen af 
en udskudt skattebyrde knyttet til et 
opsparet overskud er helt uafhængig af, 
om der kan ske eller sker succession i de 
overdragne aktiver. 

Derfor er SKM 2014.871 LSR forkert, og 
derfor er præmisserne også i den aktu-
elle afgørelse forkerte. Der kan i øvrigt 
peges på, at Landsskatteretten med sine 
afgørelser har viklet sig ind i et problem 
i relation til blandede overdragelser, der 
både omfatter successionsaktiver og 
ikke-successionsaktiver, fx overdragelse 
af en landbrugsvirksomhed med sær-
skilt matrikulerede udlejningsboliger.  
Det opsparede overskud vil jo ikke 
kunne allokeres til enkeltaktiver i den 
samlede virksomhed, men den valgte 
retsopfattelse tvinger til, at man alligevel 
i et sådant tilfælde skal foretage en 
kunstig – uhjemlet – allokering. Dette 
understreger blot, at retsopfattelsen er 
forkert.

I relation til selve værdiansættelsen af 
den udskudte skat bekræfter Lands-
skatteretten den faste praksis, at kurs-

værdien skal afspejle den forventelige 
tidshorisont for fortsat skatteudskydelse 
baseret på erhververens alder og øko-
nomiske perspektiver og den efter-skat 
rente, som erhververen alternativt kun-
ne have finansieret overtagelsen med. 
Fastsættelsen af kursværdien kræver 
således konkret skøn og dokumentation 
eller dog sandsynliggørelse. 

Der er imidlertid grund til at bemærke,  
at den neutraliseringsbetragtning, som  
praksis tager udgangspunkt i, er util-
strækkelig. Som der er redegjort for i 
Generationsskifte-Omstrukturering  
s. 367-372, skal der grundlæggende 
foretages en armslængdetest, så det 
kan fastslås, om den konkrete erhverver 
må antages at have fået et større værdi-
nedslag, end en køber uden for gavemil-
jø må antages at ville have fået under i 
øvrigt tilsvarende omstændigheder. Hvis 
der ikke er grundlag for at fastslå dette, 
er der heller ikke grundlag for gavebe-
skatning. Og en uafhængig køber vil i 
almindelighed ikke nøjes med at blive 
neutraliseret; en uafhængig køber vil 
tillige kræve en rimelig risikomargin for 
det tilfælde, at beregningsforudsætnin-
gerne måtte vise sig at svigte. En sådan 
margin kan også en køber inden for et 
gavemiljø kræve, jf. fx LSRM 1967.107.

Også derfor kræver god rådgivning 
ved generationsskifte, at man i høj grad 
varetager købers interesser.

Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante råd-
givningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante afgørelser til 
kommentering mv.

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte en af vores spe-
cialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson 
hos Bech-Bruun.
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