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Lovgivning mv.

Finanslovsforslag om tilbagerulning 
af nedsat bo- og gaveafgift
Regeringen har nu officielt i sit finans-
lovsforslag den 1. oktober 2019 lagt op 
til, at der skal ske tilbagerulning af den 
nedsatte bo-/gaveafgift på familievirk-
somheder, så der skal gælde en ensartet 
afgift på 15 %, hvad enten der er tale om 
aktiv eller passiv formue. Det nærmere 
indhold af den påtænkte tilbagerulning 
forhandles med Folketingets partier i 
forbindelse med finansloven og kendes 
derfor ikke. Det fremgår dog, at regerin-
gen ønsker at indføre et retskrav på be-
talingshenstand og samtidig forlænge 

afdragsperioden fra de nugældende 15 
år til 30 år. Der er uklart, hvordan en så-
dan henstand skal forrentes. 

I forbindelse med forslaget om tilbage-
rulning har regeringen udtrykt forståelse 
for, at der er behov for gennemsigtighed 
og forudberegnelighed i forbindelse  
med et generationsskifte. Der pågår 
derfor nu en dialog med erhvervslivet 
mv. om regler og praksis for værdian-
sættelsen ved generationsskifte. Bech-
Bruun bidrager i dette arbejde.

Lovforslag L 4 om avance ved over-
dragelse af A/B-aktier mv. 
Skatteministeren har den 1. oktober 2019 
fremsat lovforslag om forskellige juste-
ringer, der skal imødegå utilsigtet skat-
teudnyttelse. Det foreslås blandt andet, 
at avanceopgørelsen ved overdragelse 
af hovedaktionæraktier i selskaber med 
flere aktieklasser fremover skal ske, så 
anskaffelsessummen fordeles mellem 
aktierne på grundlag af handelsværdier 
og ikke efter nominelle værdier, således 
som det er tilfældet efter de gældende 
regler. Dette skal modvirke kunstige tab. 

Det foreslås endvidere, at skattefri virk-
somhedsomdannelse på trods af nega- 
tiv anskaffelsessum, hvor der er flere 
virksomheder, kun kan ske, hvis omdan-

nelsen omfatter de virksomheder, der 
indgår i virksomhedsordningen på om-
dannelsesdatoen. Forslaget vil inde- 
bære, at der ikke kan gennemføres skat-
tefri virksomhedsomdannelse, hvis der 
mellem omdannelsesdatoen og beslut-
ningstidspunktet sker frasalg af en af 
virksomhederne. Forslaget skal modvir-
ke, at der inddrages privat gæld under 
omdannelsen som følge af, at indskuds-
kontoen opgjort på omdannelsesdatoen 
kan adskille sig fra indskudskontoen op-
gjort på beslutningstidspunktet.

Forslagene skal have virkning for afstå-
elser og omdannelser, der gennemføres 
den 1. oktober 2019 eller senere.

Høringsudkast om skattefritaget 
overdragelse til erhvervsdrivende 
fonde
Skatteministeriet har sendt lovudkast i 
høring om aktieoverdragelse til en er-
hvervsdrivende fond uden avancebe-
skatning samt uden bo- og gaveafgift. 
Ifølge udkastet skal forslaget omfatte 
 bestemmende aktier i selskaber, der 
opfylder betingelserne for skattemæs-
sig succession, jf. ABL § 34. Fonden 
skal som udgangspunkt overtage mere 
end 50 % af stemmerettighederne og 
mindst 25 % af kapitalen i selskabet. 
Skatte- og afgiftsfritagelsen skal være 
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betinget af, at værdien af aktierne tilgår 
fondens grundkapital og således ikke 
kan uddeles.

Der skal ved overdragelsen opgøres en 
aktieavance efter almindelige regler, og 
den udskudte skat (stifterskat) skal tilfø-
res en saldo, der forfalder i takt med, at 
fondens modtager udbytter eller afstår 
de erhvervede aktier. Saldoen skal for-
rentes med diskontoen med tillæg af 1 % 
(dog mindst 1 %). Den foreslåede model 
indebærer således ikke skattefritagelse, 
men skatteudskydelse og sikrer finansie-
ring via udbyttebetalinger fra det over-
dragne selskab.

Ifølge udkastet skal forslaget samtidig  
afskære den bestående adgang til at 
foretage skattefri aktieoverdragelse 
til fonde via holdingselskaber. Efter de 
gældende regler kan et holdingselskab 
således foretage gaveoverdragelse af 
datterselskabsaktier til en fond uden be-
skatning af hovedaktionæren, forudsat 
at fonden har et almennyttigt eller al-
menvelgørende formål. En sådan aktie-
overdragelse vil fremover skulle anses 
som skattepligtigt udbytte til hovedak-
tionæren, medmindre man tilvælger det 
foreslåede nye regelsæt. 

Forslaget skal træde i kraft den 1. januar 
2020. Høringsfristen udløber den 31. ok-
tober 2019.

Afgørelser

Værdiansættelse • fast ejendom • 
salg fra selskab til aktionær • offent-
lig ejendomsværdi
LSR 07.06.2019 (18-0001137): A ejede 
holdingselskabet H, der i 2012 havde 
købt et parcelhus med boligareal på 138 
m2 med henblik på udlejning. Ejendom-
men, der lå tæt på A’s egen bolig, blev 
købt for 5,1 mio. kr. ved delvis realkredit-
finansiering med 3,1 mio. kr. Den offentli-
ge ejendomsværdi var i 2013 5,3 mio. kr., 
der i 2014 blev nedsat til 4,2 mio. kr. som 
følge af en klagesag ført af en nabo. 

Ejendommen havde siden 2012 været 
udlejet til tre forskellige lejere med se-
neste lejeforhold til udløb medio 2019. I 
H’s årsrapport for 2017 var ejendommen 
optaget til en regnskabsmæssig værdi 
på 5.240.486 kr. H ønskede nu (i første 
halvår 2018) at sælge ejendommen til A 
til en kontant købesum på 4,2 mio. kr.  
(= kvadratmeterpris på 30.434 kr.) 

svarende til den gældende offentlige 
ejendomsværdi. 

Skat fandt, at den offentlige ejendoms-
værdi ikke var retvisende for ejendom-
mens handelsværdi, og at parterne der- 
for ikke kunne anvende den som over- 
dragelsesværdi. Skat henviste i den for- 
bindelse til, at Skats Ejendomsvurdering 
efter besigtigelse havde udtalt, at ejen-
dommen kunne prissættes til 4.9-5.1 mio. 
kr., svarende til 35.507-36.956 kr. pr. m2. 

Dette skøn var begrundet i ejendom-
mens beliggenhed, stand og kvadratme-
terprisen på solgte ejendomme i  
området. Ifølge en boligstatisk var kvm- 
priserne steget med ca. 48 % inden for 
samme postnummer, siden ejendommen 
var købt i 2012 og til 3. kvartal 2017. Den-
ne stigning svarede til, at handelsværdi-
en af den konkrete ejendom skulle være 
steget til kr. 7.548.000. For ejendomme 
med et registreret boligareal på mellem 
120-150 m2 var der registreret handler til 
m2-priser mellem kr. 26.408-107.446. 

Der var ifølge Skat særligt tre handler  
med ejendomme af nogenlunde sam-
menlignelig karakter: (i) en ejendom 
med et boligareal på 146 m2 vurderet til 
4,2 mio. kr. og solgt i 2017 for kr. 5 mio. 
kr. (ii) en ejendom på 148 m2 vurderet til 
2,95 mio. kr. og solgt i 2017 til 5,725 mio. 
kr. og (iii) en ejendom solgt i 2013. Skats 
Ejendomsvurdering udtalte endvidere, 
at m2-prisen på udbudte (men ikke 
solgte) sammenlignelige ejendomme 
gennemsnitligt var på kr. 36.000 og i alle 
tilfælde langt over seneste offentlige 
ejendomsvurdering. 

Landsskatteretten fastslog, at der ved 
overdragelse af fast ejendom mellem in-
teresseforbundne parter omfattet af LL 
§ 2 kan tages udgangspunkt i den senest 
offentliggjorte ejendomsvurdering, men 

at Skat kan tilsidesætte den anvendte 
værdi, hvis man godtgør, at denne ikke 
afspejler ejendommens handelsværdi. 
Landsskatteretten fandt, at Skat ikke 
havde godtgjort, at den seneste offentli-
ge ejendomsvurdering ikke var retvisen-
de for ejendommens handelsværdi. 

Man lagde herved vægt på, at den 
offentlige ejendomsvurdering i 2014 
blev sat ned fra 5,3 mio. kr. til 4,2 mio. kr., 
at det ikke var dokumenteret, at denne 
vurdering var fejlbehæftet, samt at Skat 
alene havde henvist til få andre handler 
med ejendomme, hvis stand ikke var 
kendt, og hvoraf én var solgt i 2012 og 
én ikke lå i det pågældende område. 
Landsskatteretten bemærkede samtidig, 
at anvendelse af en boligstatistik er for-
bundet med væsentlig usikkerhed.

Kommentar
Afgørelsen fremstår rigtig og viser, at 
praksis håndhæver et strengt bevisbyr-
dekrav, hvis Skat ønsker at fravige den 
offentlige ejendomsværdi.

Overdragelser omfattet af LL § 2 (sel-
skab-selskab eller aktionær-selskab) 
skal ske på armslængdevilkår, og det er i 
relation til fast ejendom fast administra-
tiv praksis, at den senest bekendtgjorte 
offentlige ejendomsvurdering anses 
som udtryk for handelsværdien, jf. JV 
C.B.3.5.4.3. Dette gælder, uanset at de 
offentlige ejendomsværdier har været 
fastfrosset siden 2011 (bolig) og 2012 
(erhverv). Den offentlige ejendomsværdi 
kan imidlertid fraviges, hvis den ikke er et 
retvisende udtryk for handelsværdien på 
overdragelsestidspunktet.

Det ligger endvidere fast, at bevisbyrden 
for fravigelse af den offentlige ejen-
domsværdi påhviler den, der hævder, at 
den skal fraviges, jf. senest og principielt 
Højesterets dom i SKM 2019.74. Dette 

”Som følge af de særlige  
retsgrundlag har Skat i disse  

tilfælde ikke ret til at tilsidesætte  
en offentlig ejendomsværdi,  

blot man kan godtgøre, at den  
ikke er retvisende. ”
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gælder således også, hvis Skat ønsker at 
fravige ejendomsværdien. Og hvis Skat 
godtgør, at den offentlige ejendomsvær-
di ikke er retvisende, har Skat adgang til 
skønsmæssigt at fastsætte en handels-
værdi, således at det herefter påhviler 
skatteyder at godtgøre, at dette skøn 
enten er baseret på et urigtigt grundlag 
eller fører til et åbenbart urimeligt resul-
tat. Der vil således i disse tilfælde være to 
bevistemaer: (i) har Skat godtgjort, at den 
offentlige ejendomsværdi ikke er retvis- 
ende, og (ii) kan skatteyder godtgøre, at 
Skats skøn er urigtigt eller urimeligt?

Sager om overdragelser inden for LL  
§ 2 vil således altid skulle afgøres meget 
konkret, og man skal være forsigtig med 
at overføre resultatet fra én afgørelse 
til en anden måske lignende sag. Det er 
imidlertid altid relevant (og interessant) 
at analysere den konkrete bevisvurdering 
i en sag. 

I den aktuelle sag var det faktuelle 
grundlag, at ejendommen i 2012 var købt 
til 5,1 mio. kr. (ejendomsværdi 5,3 mio. kr.)  
og i 2017 ønskedes solgt til 4,2 mio. kr. 
(ejendomsværdi 4,2 mio. kr.) på trods af 

en regnskabsmæssig værdi på godt 5,2 
mio. kr. 

På det grundlag vurderede Landsskatte- 
retten de bevismomenter, som Skat og  
Skats Ejendomsvurdering havde frem-
lagt: 

(i)  en boligstatistik med prisudviklingen  
 inden for postnummeret i perioden  
 fra køb til salg, 
(ii)  tre konkrete ejendomshandler og
(iii)  en søgning på udbudspriser inden  
 for området sammenholdt med disse  
 ejendommes offentlige ejendoms- 
 værdier. 

Og Landsskatteretten fastslog: 

(i)  en boligstatisk har kun svag (eller  
 ingen) bevisværdi, 
(ii)  de påberåbte andre ejendomshand- 
 ler var ikke tilstrækkeligt sammenlig- 
 nelige, fordi de var enten uaktuelle  
 eller uden for det konkrete område,  
 og  
(iii) udbudspriser over ikke-solgte ejen- 
 domme har ingen konkret bevis- 
 værdi. 

Der var på den baggrund intet konkret 
grundlag for at antage, at den offentlige 
ejendomsværdi var misvisende. Lands-
skatteretten undlod i sine præmisser at 
omtale den regnskabsmæssige værdi 
af ejendommen ifølge H’s seneste års-
rapport.

Landsskatteretten afgørelse er således 
både illustrerende og med en vis praktisk 
betydning. Bevisbyrden for fravigelse 
af den offentlige ejendomsværdi kan 
ikke løftes blot med henvisning til en 
valgt regnskabsmæssig værdi eller til 
statistikker om generel markedsudvik-
ling, men kræver, at der fremlægges helt 
konkrete bevismomenter vedrørende 
konkret sammenlignelige ejendomme i 
det konkrete område og med konkrete 
og aktuelle salgspriser. 

Den aktuelle sag angik som nævnt en 
overdragelse omfattet af LL § 2, og 
afgørelsen kan ikke direkte overføres 
til andre tilfælde af interesseforbundne 
overdragelser, hvor retsgrundlaget er 
anderledes. Det gælder således fx over-
dragelser inden for gaveafgiftskredsen, 
hvor der efter værdiansættelsescirkulæ-
ret består retskrav på anvendelse af den 
offentlige ejendomsværdi, medmindre 
der foreligger ”særlige omstændighe-
der”, samt overdragelser af unoterede 
aktier efter TSS-cirkulære 2000-9, der 
påbyder regulering af fast ejendom til 
offentlig ejendomsværdi uanset den 
valgte regnskabsmæssige værdi. 

Som følge af de særlige retsgrundlag har  
Skat i disse tilfælde ikke ret til at tilside- 
sætte en offentlig ejendomsværdi, blot  
man kan godtgøre, at den ikke er ret- 
visende. Se Generationsskifte-Omstruk-
turering (2019) s. 262 ff og s. 242 ff. Imid-
lertid må Landsskatterettens bevisvur-
dering i den aktuelle sag så meget desto 
mere indebære, at generelle antagelser 
eller statistikker om markedsudvikling 
slet ikke vil have nogen bevisværdi i 
relation til værdiansættelsescirkulæret 
og TSS-cirkulære 2000-9. 

Det samme må gælde en af selskabet 
eller skatteyder valgt regnskabsmæssig 
værdiansættelse af den pågældende 
ejendom. Når praksis efter LL § 2 kræver 
helt konkrete bevismomenter vedrøren-
de konkret sammenlignelige ejendom- 
me i det konkrete område og med kon- 
krete og aktuelle salgspriser, må der  
gælde skærpede beviskrav for tilside-
sættelse efter værdiansættelsescirku- 
læret og TSS-cirkulære 2000-9.
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Virksomhedsordningen • indskud på 
pensionsordning • investering i aktier 
• ikke hævning
SKM 2019.48 LSR: Et pensionsselskab  
P ønskede at udbyde et pensionsopspa-
ringsprodukt til sine kunder, så disse fra 
virksomhedsordningen kunne indskyde 
midler på en pensionsordning, uden at 
indskuddet skulle anses for at være en 
hævning, jf. VSL § 5. Ordningen ville 
være oprettet med kundens virksom-
hedsordning som ejer, og udbetaling fra  
ordningen ville derfor kun kunne ske til  
virksomhedsordningen. Der ville være 
tale om en ren opsparingsordning uaf- 
hængig af kundens helbred, køn og 
alder og uden tilknyttede forsikringsele-
menter. Ordningen ville kunne opsiges 
helt eller delvist af kunden med en 
måneds varsel. I ordningen ville kunden 
kunne foretage investering i værdipapir- 
er, herunder også aktier.

Skatterådet fandt, at den ønskede pen- 
sionsordning ikke skulle anses som et 
selvstændigt aktiv i relation til virksom- 
hedsordningen, og at der således i pen- 
sionsordningen kun kan investeres i  
aktiver, som kan indgå i virksomheds-
ordningen. Hvis der i pensionsordningen 
blev investeret i aktier, ville pensionsind-
skud udløse hævebeskatning i virksom-
hedsordningen. 

Landsskatteretten tilsidesatte Skatte- 
rådets afgørelse og fastslog, at den på- 
tænkte pensionsordning måtte anses 
som et selvstændigt finansielt aktiv,  
og at indskud på ordningen som ud- 
gangspunkt måtte anses for lovlig 
kapitalanbringelse inden for virksom-
hedsordningen. Landsskatteretten lagde 
herved vægt på, at ordningen ville være 
omfattet af PBL § 53A uden fradragsret 

og forsikringselementer og med løbende 
lagerbeskatning af tilvækst. Den om-
stændighed, at der i ordningen ville blive 
investeret i aktier, kunne ikke tillægges 
betydning, da aktierne vil være omfattet 
af den løbende pensionsafkastbeskat-
ning og indgå som en del af virksomhe-
dens resultat i virksomhedsordningen 
og ikke ville kunne beskattes efter ABL 
og af denne grund være afskåret fra at 
indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, 
stk. 2. Ligeledes kunne det ikke tillægges 
betydning, om virksomhedsejeren eller 
en fremmed forvalter varetog de kon-
krete investeringer i pensionsdepotet, 
forudsat at disse ikke efter praksis skulle 
anses som private dispositioner.

Kommentar
Afgørelsen må anses for rigtig.

Allerede i SKM 2011.701 fastslog Lands-
skatteretten, at der fra virksomhedsord-
ningen kan indskydes opsparede midler 
på en pensionsordning omfattet af PBL 
§ 53A, uden at indskuddet anses som 
en privat hævning. Landsskatteretten 
lagde i den forbindelse afgørende vægt 
på, at et sådant indskud kan anses som 
sædvanlig kapitalanbringelse i virksom-
hedsordningen, når der er tale om en ren 
opsparingsordning med lagerbeskatning 
og uden forsikringselementer, og ord-
ningen kan opsiges på vilkår svarende til 
indskud på en bankkonto.

Når en sådan pensionsordning således 
kan anses som et selvstændigt erhvervs-
mæssigt aktiv, der kan indgå i virksom-
hedsordningen, kræver det særlige 
holdepunkter alligevel at anse indskud 
på pensionsordningen som en privat 
hævning. Og der er i virksomhedsskatte- 
loven ikke hjemmel til at anlægge et 
transparenssynspunkt, så investeringer 
i et pensionsdepot, der beskattes selv-
stændigt og efter andre regler, sidestilles 
med direkte investeringer i virksomheds- 
ordningen. Og på dette grundlag er der 
heller ikke hjemmel til at tillægge det 
nogen betydning, om forvaltningen af  
investeringer i en pensionsordning vare- 
tages af pensionsejeren eller af en frem-
med forvalter. 

Som anført tager Landsskatteretten af- 
slutningsvist i sine præmisser det forbe-
hold, at investeringerne i pensionsord-
ningen ikke skal kvalificeres som private 
dispositioner i henhold til praksis. Det 
gælder fx tilfælde som i SKM 2013.505 H 
(udlån fra VSO til eget selskab, omtalt  
i Gen-Om 8-2013) og SKM 2015.728 LSR 
(sælgerfinansiering ved familiegenera- 
tionsskifte, omtalt Gen-Om 12-2015).  
Se med uddybende omtale Genera- 
tionsskifte-Omstrukturering (2019) s. 73 
ff og 220 ff. Landsskatterettens forbe- 
hold ligger formentlig inden for rammer-
ne af Højesterets fortolkning af virk- 
somhedsskattelovens anbringelses- 
muligheder.

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

Lisbeth Povlsen
Senioradvokat
T +45 72 27 36 43
E lpo@bechbruun.com

Michael Serup
Partner
T +45 72 27 33 02
E mcs@bechbruun.com

Maj-Britt Gamborg 
Johansen
Senioradvokat
T +45 72 27 35 17
E mbjo@bechbruun.com

Björn Brügger
Advokat
T +45 72 27 33 60
E bjb@bechbruun.com

Niklas Dyreborg Henriksen 
Advokat
T +45 72 27 35 21
E ndh@bechbruun.com

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


