A
A/B-model – B-aktier med efterstillet udbytteret – udlodning af årets resultat

LSR 30.12.2009

(12-2009)

A/B-model – forlods udbytteret på investeringskapital – afkald – udbytte- og
gavebeskatning

SKM 2019.30 SR

(01-2019)

A/B-model – forlods udbytteret – ret til anvendelse af værdiansættelsescirkulæret

LSR 07.08.2018
(utrykt)

(08-2018)

A/B-model – forlods udbytteret – værdiansættelse – DCF-beregning

SKM 2015.195 SR

(03-2015)

A/B-model – forlods udbytteret – værdiansættelse – ikke afståelsesbeskatning SKM 2015.274 SR

(04-2015)

A/B-model – forlods udbytteret og indløsningspligt

SKM 2006.387 SR

(08-2006)

A/B-model – forskellige udbytterettigheder – status på praksis

SKM 2008.476 SR

(09-2008)

A/B-model – generationsskifte – flere aktieklasser

SKM 2005.320 LR

(09-2005)

A/B-model – indekseringsrente på forlods udbytteret – optionsværdi i B-aktierne

SKM 2019.371 SR

(07-2019)

A/B-model – medarbejdere – forrentning af forlods udbytte – lønaccessorium

SKM 2016.219 SR

(05-2016)

A/B-model – nytegning af delvist indbetalt kapital

SKM 2011.571 SR

(09-2011)

Aktieklasser – eneaktionær – stemmerettigheder – samlet plan – ikke afståelsesbeskatning

SKM 2015.375 SR

(06-2015)

Aktieombytning – A/B-anparter – fordeling af ejertidsnedslag

SKM 2015.674 SR

(11-2015)

Aktieombytning – afslag på tilladelse pga. manglende konkretisering og doku- SKM 2005.167 ØL
mentation (vognmandssagen)

(04-2005)

Aktieombytning – aktionæroverenskomst til hinder for tilladelse

SKM 2005.33 LSR

(02-2005)

Aktieombytning – almindelige strukturhensyn blåstemples – ikke formodning
om skatteundgåelse

SKM 2006.345 LSR (06-2006)

Aktieombytning – berigtigelse af kontant ombytningsvederlag udenfor seks
måneders perioden til hinder for tilladelse

SKM 2005.272 TS

(08-2005)

Aktieombytning efter fraflytning – bortfald af henstandssaldo – skattereglerne LSR 18.04.2018
i bopælslandet

(05-2018)

Aktieombytning – efterfølgende udlodning – afgrænsning over for kontant ud- EF D sag C-321/05
ligningssum

(02-2007)

Aktieombytning – efterfølgende udlodning – afgrænsning over for kontant ud- EF D 05.07.2007
ligningssum

(08-2007)

Aktieombytning – ejeraftale i strid med stemmeflertalskravet

SKM 2006.372 LSR (08-2006)

Aktieombytning – frasalg af aktier og indgåelse af en aktiekøbsaftale – ikke
overtrædelse af ejertidsvilkår

TfS 2004.502 LSR

(08-2004)

Aktieombytning – hensynet til individuel udbyttepolitik indirekte anset som
skatteundgåelse

TSR af 28.10.2005

(05-2006)

Aktieombytning – ikke skatteundgåelse som hovedformål

SKM 2003.568 LSR (00-2004)

Aktieombytning – kapitalforhøjelse – opgivelse af stemmemajoritet – holding- SKM 2009.646 SR
kravet

(10-2009)

Aktieombytning – kooperationsbeskattede selskaber – afslag

SKM 2005.463 S

(12-2005)

Aktieombytning – latent skat på vederlagsaktier underkendt af EF-Domstolen
– A.T.-sagen

EFD 11. dec. 2008

(01-2009)

Aktieombytning – medarbejderaktier – båndlæggelseskravet

SKM 2005.178 LR

(09-2005)

A
Aktieombytning – ombytning efter tre års ejertid – ikke skatteundgåelse

SKAT 30.10.2006

Aktieombytning – opretholdelse af anmeldelsesvilkår

SKM 2004.283 LSR (07-2004)

Aktieombytning – selskabets interesse – sambeskatning – ikke gyldige forretningsmæssige årsager

LSR 06.01.2010

(02-2010)

Aktieombytning og spaltning – efterfølgende salg – tilbagekaldelse – tilladelse
opretholdt

SKM 03.03.2017

(06-2017)

Aktieombytning – spaltning – udlodningsbegrænsning – avance ved salg af
ejendomme

SKM 2008.278 SR

(04-2008)

Aktieombytning – tilbagekaldelse af tilladelse – generationsskifte ved ulovlig
selvfinansiering

LSR 18.09.2009

(01-2010)

Aktieombytning – tilladelse til salg til nøglemedarbejdere af ombyttede anpar- TSR 03.12.2004
ter

(12-2004)

Aktieombytning – tilladelse tilbagekaldt efter driftsselskabets konkurs kort tid SKM 2005.45 LSR
efter ombytningen

(01-2005)

Aktieombytning – udførlig generationsskifteaftale anset som udtryk for skatteundgåelse – afslag

TSS af 30.06.2004

(07-2004)

Aktieombytning – ulovlig selvfinansiering – tilbagekaldelse af tilladelse

HD 17.03.2015

(03-2015)

Aktieombytning – vederlagsaktier fordelt over tre år – ikke tilladelse – ikke dispensation

SKM 2009.442 S

(08-2009)

Aktieombytning af minoritetspost til eksisterende holdingselskab med efterfølgende spaltning – tilladelse

TSS 29.12.2003

(03-2004)

Aktieombytning efter tidligere ombytning og spaltning – selskabsinteresser –
ændrede forhold

SKAT 15.04.2010

(05-2010)

Aktieombytning efterfulgt af datterselskabets fusion med fremmed selskab –
stemmeflertalskravet

TSS 26.05.2004

(05-2004)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – aktionærernes ønske om ejer- SKAT 23.11.2006
struktur – tilladelse

(12-2006)

(01-2007)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – en transaktions hovedformål
(autolakerer-sagen)

SKM 2007.807 DEP (11-2007)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – generationsskifteaftale med
optioner – ikke skatteundgåelse

VLD 22.05.2007

(06-2007)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – likvidt selskab uden aktivitet –
afslag

SKM 2005.232 TS

(06-2005)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – personlige holdingselskaber –
ikke skatteundgåelse

SKAT 06.08.2007

(09-2007)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – skatteundgåelse – afslag

TS 07.07.2005

(09-2005)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – skatteundgåelse – afslag

TSR 05.10.2005

(10-2005)

Aktieombytning efterfulgt af ophørsspaltning – udligning af ejerforhold ved
nytegning med udbyttemidler – tilladelse

SKAT 29.10.2007

(01-2008)

Aktieombytning efterfulgt af spaltning – generationsskifte og udbyttepolitik –
tilladelse

SKM 2005.543 S

(12-2005)

Aktieombytning efterfulgt af spaltning – manglende konkretisering – afslag

SKM 2005.527 LSR (12-2005)

A
Aktieombytning efterfulgt af spaltning – opdeling imellem søskende – tilladelse

SKAT 24.01.2006

(01-2006)

Aktieombytning efterfulgt af spaltning – tilladelse begrundet i udbytte- og investeringspolitik samt generationsskifte

TS 06.10.2004

(01-2005)

Aktieombytning – efterfølgende tilladelse – ophørsspaltning – salg af tilførte
datterselskabsaktier

Skat 18.06.2019
(utrykt)

(06-2019)

Aktieombytning – fraflyttet aktionær – henstandssaldo – omgåelsesklausulen i SKM 2017.469 SR
LL § 3

(10-2017)

Aktieombytning indirekte udenlandsk selskab – afslag

TfS 2004.203 TS

(03-2004)

Aktieombytning med tilladelse – efterfølgende frasalg af datterselskab – tilladelse opretholdt

SKAT 8.10.2012

(03-2013)

Aktieombytning og fusion – omgåelse – udbyttebeskatning af kontant udligningssum

HD 31.032015

(04-2015)

Aktieombytning og spaltning – generationsskiftemodel – etablering af person- SKAT 15.08.2008
lige holdingselskaber

(08-2008)

Aktieombytning og spaltning – holdingstruktur – børsnotering mv. – gyldige
formål

SKAT 17.02.2014

(06-2014)

Aktieombytning og spaltning – uenighed om udbyttepolitik – tilladelse

SKAT 22.01.2008

(01-2009)

Aktieombytning og spaltning med tilladelse – exit ifølge ejeraftale – tilladelse
opretholdt

SKAT 07.10.2013

(10-2013)

Aktieombytning og spaltning med tilladelse – skatteundgåelsesklausulen fortolkes vilkårligt

SKM 2008.255 LSR (03-2008)

Aktieombytning og spaltning med tilladelse – skatteundgåelsesklausulen fortolkes vilkårligt

SKM 2008.256 LSR (03-2008)

Aktieombytning og spaltning uden tilladelse – succession i ejertidskrav

SKM 2017.374 SR

(07-2017)

Aktieombytning – udenlandsk selskab – Gibraltar – ombytningsforhold

SKM 2018.272 SR

(06-2018)

Aktieombytning uden tilladelse – eneanpartshaver – ikke krav om handelsværdier

SKM 2013.763 SR

(12-2013)

Aktieombytning uden tilladelse – flere transaktioner – stemmemajoritetsbetingelsen ikke opfyldt

SKM 2008.375 SR

(10-2008)

Aktieombytning uden tilladelse – frasalg af ombyttede aktier – skattefrihed ef- SKM 2010.223 SR
ter skattereform

(04-2010)

Aktieombytning uden tilladelse – ikke udbyttebegrænsning efter frasalg af de
ombyttede aktier

SKM 2008.937 SR

(11-2008)

Aktieombytning uden tilladelse – konkurs og kapitalnedsættelse inden for tre
år – skattepligt

SKM 2010.210 SR

(03-2010)

Aktieombytning uden tilladelse – udbyttebegrænsning for ikke-udloddet resultat

SKM 2008.547 SR

(06-2008)

Aktieombytning uden tilladelse – vederlæggelse til handelsværdi

SKM 2008.281 SR

(05-2008)

Aktieombytning uden tilladelse – vedtægtsændring og nytegning i strid med
stemmeflertalskravet

SKM 2012.504 SR

(09-2012)

Aktieombytning uden tilladelse efterfulgt af kapitalforhøjelse med afgivelse af SKM 2008.182 SR
stemmemajoritet

(03-2008)

A
Aktieombytning uden tilladelse til udenlandsk EU-selskab

SKM 2008.545 SR

(10-2008)

Aktiesalg – avanceopgørelse efter nytegning og kapitalnedsættelse til dækning af underskud

TfS 2004.625 LSR

(08-2004)

Aktiesalg – modstående købe- og salgsrettigheder anset som salg

TfS 2004.847 ØLD

(12-2004)

Aktiesalg – tab – koncernintern kapitalforhøjelse – ikke tilsidesættelse

SKM 2010.787 LSR (02-2011)

Aktiesalg – tabsfradrag – tomt selskab – ikke tilsidesættelse

LSR 14.10.2010

(11-2010)

Aktiesalg til udstedende selskab i forbindelse med tredjemands nytegning –
anset som skattepligtigt salg

TfS 2005.490 VL

(07-2005)

Aktiesalg til udstedende selskab i forbindelse med tredjemands nytegning –
anset som skattefrit udbytte

SKM 2006.749 H

(12-2006)

Aktionærlån – fra selskab til virksomhedsskatteordning – beskatning

SKM 2014.16 SR

(02-2014)

Aktionærlån – LL § 16 E – udlån til far via mellemregningskonto – udbyttebeskatning

SKM 2018.556 LSR (11-2018)

Aktionærlån – lån fra selskab til selskab – ikke omfattet af LL § 16 E

SKM 2014.279 SR

(04-2014)

Aktionærlån – styresignal – typetilfælde og konsekvenser af aktionærlån

SKM 2014.825

(12-2014)

Aktionærlån – sælgerpantebrev til eget selskab – skattepligtig uanset markedsvilkår

SKM 2013.113 SR

(02-2013)

Aktionærlån – udlån fra ApS – næsten altid skattepligt

SKM 2014.294

(10-2014)

Boafgift – arveafkald – afdøde bosat i Dubai – arvinger i Danmark – afgiftsfri i
Danmark

SR 25.06.2019
(utrykt)

(09-2019)

Boafgift – årlige nedskrivninger af gældsbrev ikke godtgjort – fuld boafgift

FM 2018.127 V

(09-2018)

SKM 2010.448 SR

(8-2010)

Ejeraftale – ikke udøvelse af fælles bestemmende indflydelse

SKM 2009.286 SR

(04-2009)

Ejeraftale – ikke virkning overfor selskabet

EA 07.09.2004

(10-2004)

Etableringskontomidler – indskud, etablering, frigivelse og succession

SKM 2005.17 LR

(02-2005)

Exitbeskatning – hjemstedsflytning – likvidationsprovenu – beneficial owner

SKM 2016.203 SR

(06-2016)

Exitbeskatning – hjemstedsflytning selskab – beneficial owner

SKM 2014.18 SR

(04-2014)

Exitbeskatning – ledelsens sæde – henstand aktieavance

SKM 2009.545 SR

(09-2009)

Exitbeskatning – ledelsens sæde – værdipapirbeholdning

SKM 2009.643 SR

(11-2009)

Exitbeskatning af selskaber ved flytning af ledelsens sæde – i strid med etableringsretten

EUD 19.07.2013

(08-2013)

Exitbeskatning af selskaber ved flytning af ledelsens sæde - sager ved EFDomstolen

EUD C-371/10

(11-2011)

B

D
Datterselskabsaktier – opgørelse af ejerandel – forskellige aktieklasser – ventureinvestering

E

E
Exitbeskatning af selskaber ved flytning af ledelsens sæde · i strid med etable- EUD 06.09.2012
ringsretten

(09-2012)

Exitbeskatning af selskaber ved flytning af ledelsens sæde · manglende henstandsordning

EUD 29.11.2011

(12-2011)

Exitbeskatning selskab · ledelsens sæde · likvidationsbeskatning · beneficial
owner

SKM 2016.497 SR

(12-2016)

F
Fikseret leje – ejerlejlighed udlejet til hovedaktionærens søn – udbytte

SKM 2004.125 LSR (03-2004)

Fikseret leje – Forældreudlejning til børn – ikke tilsidesættelse af aftalt leje

SKM 2004.247 LSR (06-2004)

Fiksering – indestående i interessentskab

TfS 2004.166 LSR

Fiksering – kautionspræmie – kaution for datterselskab

SKM 2005.253 LSR (06-2005)

Fiksering – renter – lån forbundne selskaber

SKM 2005.442 LSR (10-2005)

Fond i Lichtenstein – transparent – dansk arving – indskud i dansk fond

SKM 2016.374 SR

(11-2016)

Forrentning – koncernlån – overskudsafhængig rente – ikke korrektion

SKM 2013.63 LSR

(05-2013)

Fradrag – advokat- og revisorudgifter – holdingselskabers fradragsret for udgifter til aktieombytning – LL § 8 J

TfS 2004.542 H

(06-2004)

Fradrag – advokat- og revisorudgifter – nægtet fradrag for udgifter til aktieombytning og generationsskifte

SKM 2004.495 LSR (12-2004)

Fradrag – advokat- og revisorudgifter ved køb af datterselskaber

SKM 2007.775 H

(11-2007)

Fradrag – aktiekøb – rådgiverhonorarer

SKM 2005.273 ØL

(06-2005)

Fradrag – revisorudgifter – efterfinansiering af aktiekøb

SKM 2004.387 LSR (10-2004)

Fusion – fusionsdato – eksisterende sambeskatning – korrektion af praksis

SKM 2010.624
SKM 2010.625

(10-2010)

Fusion – aktietab i fusionsåret kan ikke videreføres af modtagende selskab –
stadfæstelse

ØLD 30.06.2011

(07-2011)

(02-2004)

Fusion – aktietab i fusionsåret kunne ikke videreføres af modtagende selskab SKM 2009.420 SR

(06-2009)

Fusion – danske selskaber i udenlandsk filial – ingen underskuds-begrænsning

SKM 2015.683 SR

(01-2016)

Fusion – datterselskabsudbytte – ejertid ved udlodning efter fusion

SKM 2006.590 SR

(10-2006)

Fusion – forrykket skattemæssig fusionsdato – kildeartsbegrænsede tab

SKM 2013.628 H

(09-2013)

Fusion – fortsættelse af sambeskatning – ej genbeskatning af udenlandsk underskud

SKM 2005.311 LR

(11-2005)

Fusion – grænseoverskridende – dansk filial – fusionsdato – IFRS-standarder

SKM 2014.818 SR

(08-2015)

Fusion – grænseoverskridende – danske filialer – underskudsbegrænsning

SKM 2016.338 SR

(08-2016)

Fusion – grænseoverskridende – realisationsbeskatning af ophørende dansk
selskabs aktiebesiddelse

SKM 2011.772 LSR (05-2011)

Fusion – ikke succession i BYFO – saldi for fredede ejendomme

SKM 2007.148 SR

(03-2007)

Fusion – omvendt lodret – salg til udstedende selskab – dispensation LL § 16
B

SKM 2008.328 SR

(06-2008)

F
Fusion – omvendt skattefri fusion – det modtagende selskabs udstedelse af
vederlagsaktier – ikke skattepligt

SKM 2007.555 SR

(10-2007)

Fusion – sambeskatning – rykning af skattemæssig fusionsdato

SKM 2006.526 SR

(08-2006)

Fusion – sambeskattede selskaber – underskudsudnyttelse

SKM 2007.65 SR

(06-2007)

Fusion – selvangivelsesomvalg fra skattefri til skattepligtig – afslag efter SFL §
30 – omgørelse?

SKM 2013.248 H

(04-2013)

Fusion – skattefrit udbytte – ikke omkvalifikation

SKM 2006.799 SR

(01-2007)

Fusion – stiftelse af SE-selskab ved grænseoverskridende skattefri fusion

SKM 2006.79 S

(02-2006)

Fusion – søsterselskaber – dobbelt afskrivning på aktiver i fusionsåret

SKM 2004.396 LSR (10-2004)

Fusion – søsterselskaber – udnyttelse af moderselskabs fremførte underskud SKM 2006.75 LSR

(02-2006)

Fusion – tilkøbt selskab – moderselskabs udnyttelse af underskud fra datterselskab

SKM 2013.817 SR

(03-2014)

Fusion – tre danske selskaber og ét på Bahamas – omfattet af FUSL – ingen
beskatning

SKM 2014.246 SR

(05-2014)

Fusion – udenlandsk moderselskab – fusionsdato– ikke tilbagevirkende kraft

SKM 2015.679 LSR (11-2015)

Fusion – udenlandske selskaber – danske filialer – fusionsdato – skattefri eller SKM 2015.544 SR
skattepligtig

(08-2015)

Fusion – udenlandske selskaber – fast driftssted – skattemæssigt virkningstidspunkt

SKM 2011.839 SR

(12-2011)

Fusion – udenlandske selskaber omfattet af dansk sambeskatning

TfS 2004.692 TS

(09-2004)

Fusion – underskudsfremførsel – subsambeskatning – enhedsprincippet forkastet

SKM 2012.46 SR

(01-2012)

Fusion – underskudsfremførsel ved lodret fusion indenfor sambeskatning

TfS 2005.94 LR

(02-2005)

Fusion – underskudsfremførsel ved lodret fusion indenfor sambeskatning

SKM 2005.150 LR

(05-2005)

Fusion – værdiansættelse og bytteforhold ved skattefri omstrukturering – for- SKM 2010.412 SR
mueforrykkelse

(01-2011)

Fusionsdato – grænseoverskridende koncernintern fusion – uden for
sambskatning

SKM 2017.683 Ø

(12-2017)

Fusionsskattedirektivet - forsvarlige økonomiske betragtninger - skattemæssige fordele

EUD 10.11.2011

(11-2011)

G
Gaveafgift – forældre – arveforskud og gaver – et eller to bundfradrag – perio- LSR 26.11.2017
disering

(03-2017)

Gaveafgift – giver bosat i Tyskland – modtager bosat i Danmark – DBO Danmark-Tyskland

SKM 2017.592 LSR (10-2017)

Gaveafgift – gældseftergivelse mellem selskaber – nærtstående aktionærer

LSR 13.06.2017
(utrykt)

(08-2017)

Gaveafgift – korrektion af værdiansættelse – ultimativ reaktionsfrist

LSR 31. maj 2012

(08-2012)

Gaveafgift – nedskrivning af gæld – et eller to bundfradrag

SKM 2005.133 LSR (03-2005)

Gaveafgift – tilbagebetaling efter omstødelse – ikke krav på forrentning

SKM 2014.869 LSR (02-2015)

G
Gave – andelslejlighed – suspensiv betingelse – værdiansættelse

LSR 29.11.2018
(utrykt)

(02-2019)

Gavebeskatning – kapitalforhøjelse – formueoverførsel – nærtstående aktionær

SKM 2017.554 SR

(09-2017)

Genanbringelse af ejendomsavance – koncernintern udlejning – ikke erhvervsmæssig virksomhed

SKM 2007.297 LSR (05-2007)

Genbeskatning af udenlandsk underskud ved intern omstrukturering

SKM 2004.40 LR

(01-2004)

Genbeskatning af underskud – udenlandske driftssteder – danske regler i
strid med EU-retten

EUD 17.07.2014

(08-2014)

Generationsskifte ved bortforpagtning – tilsidesættelse som følge af proforma

SKM 2004.67 H

(02-2004)

Goodwill – skævdeling af overskud ved optagelse af kompagnon

SKM 2004.437 LR

(11-2004)

Gældseftergivelse – koncernforhold – koncerntilskud

SKM 2016.470 SR

(10-2016)

Gældskonvertering – samlet ordning – udenlandsk moder tabsfradrag – potentiel genbeskatning

SKM 2013.73 SR

(06-2013)

Gældskonvertering – udenlandsk moderselskab kreditor

SKM 2005.367 LSR (11-2005)

I
Intern omstrukturering – immaterielle rettigheder – skattefrihed

SKM 2013.129 SR

(05-2013)

Intern omstrukturering – udskillelse af indkøbsfunktion til underskudsselskab TfS 2004.703 H
– tilsidesættelse

(09-2004)

Investeringsselskab – investering i andet end værdipapirer – overgangsbeskatning

SKM 2009.552 SR

(09-2009)

Kapitalnedsættelse til underkurs – skattemæssige konsekvenser for øvrige
anpartshavere

SKAT 08.01.2007

(02-2007)

Kildeartsbegrænsning – deltagelse i I/S – landbrug – deltagelseskrav – PSL §
13, stk. 7

SKM 2018.18 SR

(01-2018)

Køberet mellem søskende – fast ejendom – interesseforbundne parter – ikke
anerkendt skattemæssigt

SKM 2011.197 SR

(03-2011)

Køberet mellem søskende – fast ejendom – udnyttelse af genkøbsret – ikke
anerkendt skattemæssigt

SKM 2011.201 SR

(03-2011)

Likvidationsprovenu – dansk selskab hjemmehørende i udlandet – ikke skattepligtigt

SKM 2012.48 SR

(02-2012)

Likvidationsprovenu – udbytte eller aktieavance – bestemmende indflydelse

SKM 2014.153 SR

(03-2014)

Livsforsikring tegnet for hovedanpartshaver/direktør og udbetalt til selskab –
driftstab – skattepligt

SKM 2004.251 LSR (06-2004)

Løbende ydelse – overdragelse af obligationer

SKM 2007.418 SR

(11-2007)

Løbende ydelse – salgsvederlag kunne indgå i virksomhedsordningen

TfS 2004.927 LSR

(12-2004)

K

L

M
Medarbejderaktier – tildeling som led i bruttotrækordning

TfS 2004.415 LR

(11-2004)

Medarbejderobligationer – finansieret ved generel lønnedgang

SKM 2004.200 LR

(05-2004)

Medarbejderoptioner – overdragelse til eget selskab – rette indkomstmodtager

SKM 2007.494 SR

(01-2008)

Mellemholdingreglen – direkte og indirekte aktiebesiddelse – fonde

SKM 2009.639 SR

(10-2009)

Mellemholdingreglen – direkte og indirekte aktiebesiddelser – 2 x holding

SKM 2009.718 SR

(11-2009)

Mellemholdingreglen – ikke afhængig af omgåelsesformål – omfatter også
udenlandske holdingselskaber

SKM 2011.12 SR

(04-2011)

Mellemholdingreglen – reel økonomisk virksomhed – bestyrelsesdeltagelse
ikke tilstrækkeligt

SKM 2010.410 SR

(07-2010)

Mellemholdingreglen – reel økonomisk virksomhed – erhvervelse af aktivitet
fra datterselskabet

SKM 2010.338 SR

(05-2010)

Mellemholdingreglen – reel økonomisk virksomhed – investorer aktive i bestyrelsesarbejde mv.

SKM 2011.14 SR

(05-2011)

Mellemholdingreglen – reel økonomisk virksomhed – udbytteandel vs. overskudsandel

SKM 2017.744 SR

(06-2018)

Mellemholdingreglen – selskabets primære formål og aktivitet – reel økonomisk virksomhed

SKM 2011.13 SR

(02-2011)

Mellemholdingreglen – selskabets primære funktion – indskud af udlejningsejendom

SKM 2010.394 SR

(07-2010)

Momsfradrag – holdingselskaber– etablering – administrative ydelser

VLD 06.02.2007

(03-2007)

N
Nedsat bo-/gaveafgift – kontanter til indfrielse af anfordringslån – ikke omfat- SKM 2018.138 SR
tes

(04-2018)

O
Omgørelse – indsættelse af anden juridisk person

SKM 2007.210 LSR (08-2007)

Omgørelse – mangelfuld dobbelt virksomhedsomdannelse – tilladelse
til både hel- og delomgørelse

Skat 11.03.2019
(utrykt)

(03-2019)

Omgørelse – mislykket spaltning – opløsning af nystiftet selskab og tilbagefør- SKAT 12.05.2009
sel af aktiver

(05-2009)

Omgørelse – overdragelse af ejendom til søns selskab – efterfølgende forhold LSR 06.10.2016
– afslag

(11-2016)

Omgørelse – overdragelse af fast ejendom fra selskab til aktionær – +/- 15 % – SKM 2007.465 H
fuld korrektion – ikke tilladelse

(07-2007)

Omgørelse – posteringer på mellemregningskonto – ikke lagt klart frem

SKM 2009.494 VL

(08-2009)

Omgørelse – reparation af tilbagekaldt tilladelse til tilførsel af aktiver – afslag

TS 03.05.2004

(06-2004)

Omgørelse – skattefri fusion – afslag

TfS 2005.295 LR

(04-2005)

Omgørelse – skattefri virksomhedsomdannelse

SKM 2003.547 LR

(01-2004)

Omgørelse – skattefri virksomhedsomdannelse

SKM 2004.32 LR

(01-2004)

O
Omgørelse – successionsoverdragelse af landbrugsejendom – utilsigtede virk- SKM 2006.629 H
ninger

(11-2006)

Omgørelse – tilbageførsel af apportindskud ved oprindelig selskabsstiftelse

TfS 2004.669 LR

(09-2004)

Omgørelse – tilførsel af aktiver og spaltning – tilladelse

SKAT 01.10.2013

(12-2013)

Omgørelse – udlodning fra dødsbo – ej valgt succession – nægtet

LSR 17.03.2014

(07-2014)

Omgørelse – virksomhedsomdannelse med efterfølgende aktieombytning

LSR 09.09.2011

(10-2011)

Omgørelse – virksomhedsomdannelse og holdingstruktur – tilladelse

SKAT 25.01.2018
(utrykt)

(03-2018)

Omgørelse og omvalg – fusion – skattefri til skattepligtig – afslag

SKM 2010.850 LSR (12-2010)

Omstrukturering – omgåelsesklausul – LL § 3 – kontantvederlag ved aktieombytning – hjemflytning

SKM 2019.232 SR

(06-2019)

Omvalg – ændring af privat hævning fra VSO – afslag

TfS 2004.689 LR

(09-2004)

Ophørspension – afvikling af fast ejendom efter virksomhedsophør – afviklings-periodens længde

SKM 2007.623 LSR (12-2007)

Ophørspension – afvikling af fast ejendom efter virksomhedsophør – afviklings-periodens længde

SKM 2007.667 LSR (12-2007)

Ophørspension – bortforpagtning af restauration – salg af ejendommen

SKM 2007.807 SR

Ophørspension – delophør landbrug – tidsfrister

SKM 2009.220 LSR (10-2009)

(01-2007)

Ophørspension – indskuddets størrelse – ikke lovhjemmel til at bortse fra for- SKM 2005.234 LR
tjeneste på omsætningsaktiver

(08-2005)

Ophørspension – lønmodtagerægtefælle ikke indskudsberettiget

SKM 2008.461 BR

(07-2008)

Ophørsspaltning – holdingselskab – anden erhvervsmæssig aktivitet – minori- SKM 2011.633 SR
tetsaktiepost

(10-2011)

Ophørsspaltning – holdingselskab – fortabelse af underskud – ny sambeskatning

LSR 18.05.2010

(09-2010)

Overkurs ved kapitalforhøjelse – opskrivning af anskaffelsessum – ikke hjemmel til beskatning

SKM 2006.344 LSR (07-2006)

P
Partnerselskab – skattefri omdannelse – periodeindkomstopgørelse

SKM 2009.410 SR

(06-2009)

Pensionsindbetalinger for hovedanpartshaver – løn eller udlodning?

SKM 2004.279 LSR (07-2004)

R
Regnskabsomlægning – bedømmelse af den konkrete begrundelse – afslag

SKM 2005.427 LSR (10-2005)

S
Sambeskatning – aftalebaseret "group management" – frivillig konsolidering – SKM 2010.733 SR
ej koncernforbindelse

(01-2011)

Sambeskatning – bestemmende indflydelse kun skattemæssigt formål – ikke
koncernforbindelse

(07-2011)

SKM 2011.82 SR

S
Sambeskatning – den nye koncerndefinition – udpegning af direktion eller be- SKM 2010.688 SR
styrelsesflertal – vetoret
SKM 2010.677 SR

(10-2010)

Sambeskatning – ejeraftale – flertallet i bestyrelsen – beslutningsregler

SKM 2009.445 SR

(07-2009)

Sambeskatning – hæftelse ved datterselskabs konkurs – acontoskatter mv.

LSR 27.11.2009

(02-2010)

Sambeskatning – koncernforbindelse – stemmeflertal· vetorettigheder i ejeraftaler

SKM 2011.307 SR

(06-2011)

Sambeskatning – koncernforbindelse som følge af aktionæroverenskomst

SKM 2006.107 SR

(03-2006)

Sambeskatning – koncernselskabsaktier – kryds-holding-ejet via I/S

SKM 2012.211 SR:

(04-2012)

Sambeskatning – omlægning af administrationsselskabets indkomstår

SKM 2006.773 S

(12-2006)

Sambeskatning – perioderegnskaber ved aktieombytning og spaltning

SKM 2006.105 SR

(04-2006)

Sambeskatning – samlet vurdering af set-up men ikke vurdering af formål –
ikke koncernforbindelse

LSR 04.02.2013

(02-2013)

Sambeskatning – skiftende bestemmende indflydelse – vetorettigheder

SKM 2011.843 SR

(01-2012)

Sambeskatning – stemmeret i anpartshaver-overenskomst ikke til hinder for
sambeskatning

SKM 2009.388 LSR (07-2009)

Sambeskatning – udnyttelse af warrants – konkret bedømmelse af vetorettigheder

SKM 2011.42 SR

(01-2011)

Sambeskatning med filial – afslag i strid med EU-retten

TfS 2004.667 LR

(11-2004)

Sambeskatning ved skattefri fusion (og spaltning)

SKM 2004.35 LR

(01-2004)

Selskabsomdannelse – hollandsk andelsselskab til BV – dansk afståelsesbeskatning

SKM 2012.347 SR

(07-2012)

Skatteforbehold – ingen klageadgang efter udnyttelse af forbehold

SKM 2014.653 LSR (09-2014)

Skatteforbehold – likvidation efter spaltning – tilbageførelse af likvidationsprovenu til nystiftet selskab

Skat 28.03.2019
(utrykt)

(04-2019)

Spaltning – administrationsselskab – tilbagevirkende kraft – anden erhvervsmæssig aktivitet

SKM 2009.193 S

(06-2009)

Spaltning – afslag da ønske om successive tilbagesalg til udstedende selskab

SKM 2005.26 TS

(01-2005)

Spaltning – aktivitet til børnene og likvidt selskab til faren – ikke skatteundgåelse

SKAT 18.06.2008

(07-2008)

Spaltning – balancetilpasning – kontantudligningsbeløb

SKM 2007.921 SR

(12-2007)

Spaltning – balancetilpasning med efterfølgende indfrielse

SKM 2008.172 SR

(02-2008)

Spaltning – bodeling – ændret ejerforhold til driftsselskab

SKAT 03.11.2008

(11-2008)

Spaltning – dødsbo – regnskabsmæssige værdier

SKM 2015.299 SR

(06-2015)

Spaltning – dødsbo og arving – efterfølgende successionsoverdragelse

TSS af 20.08.2004

(08-2004)

Spaltning – efterfulgt af salg af modtagne aktier– afslag

SKM 2004.73 TS

(02-2004)

Spaltning – efterfulgt af successionsoverdragelse

TSS 30.01.2004

(01-2004)

Spaltning – ejendomsgren – generationsskifte – tilladelse

TS 12.08.2005

(08-2005)

Spaltning – ejendomsgren – generationsskifte – tilladelse

SKAT 08.08.2006

(10-2006)

Spaltning – finansielt selskab – efter aktieombytning – tilladelse

TSS 10.06.2003

(02-2004)

Spaltning – fordeling af aktiver og passiver – balancetilpasning – søskende

SKAT 24.06.2013

(09-2013)

S
Spaltning – forældre og børn - succession og bestemmende indflydelse

SKM 2012.685 SR

(11-2012)

Spaltning – frasalg af udspaltet gren – afslag på tilladelse – ikke i strid med
praksis.

SKM 2014.299 Ø

(05-2014)

Spaltning – generationsskifte anses muligvis også som skatteundgåelse

SKM 2006.163 LSR (03-2006)

Spaltning – gren – bodeling – surrogat for skattepligtig udlodning

SKM 2005.284 TS

(07-2005)

Spaltning – gren – delvist kontantvederlag – beholdning af egne aktier

SKAT 29.03.2010

(04-2010)

Spaltning – gren – frasalg – skatteundgåelse

SKM 2009.143 LSR (03-2009)

Spaltning – gren – optionsaftale – generationsskifte mv. – tilladelse

SKAT 06.03.2007

(05-2007)

Spaltning – gren – sambeskatningsunderskud – ej grenfordeling af underskud SKM 2016.413 SR

(09-2016)

Spaltning – gren – sambeskatning – spaltningsdato mv.

SKM 2006.551 SR

(09-2006)

Spaltning – grenspaltning – afslag som følge af påtænkt salg af aktier i udspal- SKM 2005.184 TS
tet selskab

(05-2005)

Spaltning – henstand med exitbeskatning – succession

SKM 2004.435 LR

(11-2004)

Spaltning – holdingselskab – uoverensstemmelser – tilladelse

SKM2005.429 TS

(10-2005)

Spaltning – hvilende kapitalselskab – aktionærinteresser – tilladelse

SKAT 04.08.2006

(08-2006)

Spaltning – inden overgang til investeringsselskab – ikke skatteundgåelse

SKAT 14.12.2009

(12-2009)

Spaltning – indgangsværdi for porteføljeaktier – bortfald af nettotabskonto

SKM 2010.7 SR

(01-2010)

Spaltning – kontantselskab til udtrædende aktionær

TSS 13.08.2004

(08-2004)

Spaltning – kontantvederlag i form af datterselskabsaktier

TSS 28.05.2003

(11-2004)

Spaltning – likvidt selskab – konkrete investeringsplaner – tilladelse

SKM 2006.324 S

(06-2006)

Spaltning – moderselskab – ikke tilbagevirkende kraft – vurderingstidspunkt
ved forrykket spaltningsdato

SKM 2008.689 SR

(08-2008)

Spaltning – nystiftet holdingselskab – aktionærinteresser og manglende konkretisering – afslag

SKM 2008.347 LSR (05-2008)

Spaltning – ombytning af tegningsrettigheder – succession

SKM 2012.364 SR

(06-2012)

Spaltning – opdeling af aktiviteter mellem søskende – tilladelse

SKAT 29.07.2013

(08-2013)

Spaltning – opdeling af holdingselskab – afvikling af aktionær – selskabets interesser

SKAT 06.11.2006

(11-2006)

Spaltning – opdeling af holdingselskab – efterfølgende aktiesalg og ny spaltning – tilladelse

SKAT 15.10.2007

(10-2007)

Spaltning – opdeling af holdingselskab efter tilførsel – forskellige aktionærinteresser – tilladelse

SKAT 27.06.2006

(09-2006)

Spaltning – ophørsspaltning – afslag omgjort af Landsskatteretten – bekræftelse af ny praksis

SKM 2008.134 LSR (02-2008)

Spaltning – opløsning af aktionærsameje om aktier – beskatning

SKM 2004.164 TS

(04-2004)

Spaltning – overtrædelse af ejertidsvilkår – tilbagekaldelse

LSR af 15.12.2005

(01-2006)

Spaltning – prorata aktiver/gæld – hensat kautionsforpligtelse

SKM 2008.282 SR

(04-2008)

Spaltning – rederivirksomhed – surrogat for skattepligtigt salg – afslag

SKM 2005.357 TS

(08-2005)

Spaltning – salgsmodning – ikke skatteundgåelse

SKM 2006.323 S

(05-2006)

Spaltning – sambeskatning – tvunget spaltningsdato

SKM 2006.106 SR

(03-2006)

S
Spaltning – selvangivelsesfrist – restskat – ordinære frister gælder

SKM 2011.546 SR

(08-2011)

Spaltning – tilladelse – formål successionsoverdragelse

SKAT 25.06.2007

(06-2007)

Spaltning – uden tilladelse – skævdeling af værdier – kontantvederlag – pro
rata-aktiver/-gæld

SKM 2008.59 SR

(01-2008)

Spaltning – uden tilladelse – udbyttebegrænsning – equity-metoden

SKM 2007.854 SR

(12-2007)

Spaltning – uden tilladelse ejertid på tre år – ikke bredt aktionærbegreb

SKM 2010.862 SR

(12-2010)

Spaltning – udenlandsk selskab – dansk grenkrav ikke opfyldt – aktionærsuccession tilladt

SKM 2014.563 SR

(09-2014)

Spaltning – udlodning i mellemperioden

TfS 2005.76 LR

(01-2005)

Spaltning – udlodning i mellemperioden – ikke succession

SKM 2006.285 SR

(07-2006)

Spaltning – udskillelse af indkøbsfunktion og produktionsselskab

TSS 05.10.2004

(10-2004)

Spaltning – udspaltning af passiv aktionær – fiskerivirksomhed

SKAT 25.11.2008

(12-2008)

Spaltning – virksomhedsgren – cash pool – intern gæld – ikke kontantvederlag SKAT 08.03.2010

(04-2010)

Spaltning – virksomhedsgren – passive investeringer – A/ B-anparter

SKAT 10.04.2014

(08-2014)

Spaltning – vurderingstidspunkt ved forrykket spaltningsdato

SKAT 07.03.2008

(03-2008)

Spaltning – øget ejerandel i indskydende selskab – afslag

SKM 2006.139 S

(04-2006)

Succession – aktier – associerede andele under 25 %

LSR 25.01.2010

(03-2010)

Succession – aktier – bruttoopgørelse af igangværende arbejder

SKM 2014.672 SR

(10-2014)

Succession – aktier – direkte og indirekte ejede – sameje

SKAT 04.01.2006

(05-2006)

Succession – aktier – forbeholdt udbytte – skattefritaget hos sælger – ingen
beskatning hos køber

VLD 02.07.2019
(utrykt)

(07-2019)

Succession – aktier – forbeholdt udbytte til sælger – beskatning hos køber –
praksis

SKM 2016.615 SR

(01-2017)

Succession – aktier – interne fordringer og ikke-udlejede ejendomme

SKM 2012.728 SR

(12-2012)

Succession – aktier – jord og byggegrunde – aktiv/passiv kapital – afvisning

SKM 2018.215 SR

(05-2018)

Succession – aktier – klientkontomidler – ikke finansielle aktiver

SKM 2005.166 LR

(05-2005)

Succession – aktier – leasingaktivitet – aktiv kapitalanbringelse – aktivet uanset aktiviteten

SKM 2018.113 SR

(03-2018)

Succession – aktier – næring med fast ejendom

TfS 2004.404 LR

(05-2004)

Succession – aktier – næringsejendomme

SKM 2015.284 LSR (05-2015)

Succession – aktier – udlejning af driftsmidler – finansielt leasede aktiver

SKM 2014.261 SR

(04-2014)

Succession – boudlæg til ægtefælle – fradrag i boopgørelse

SKM 2015.573 H

(09-2015)

Succession – del af landbrugsejendom – udlejet til datters rideskole mv.

LSR 26.08.2016

(10-2016)

Succession – dødsbo – landbrug – vindmølle – beskatning af jordleje

SKM 2013.398 SR

(07-2013)

Succession – dødsboudlæg – skønsmæssig passivpost

SKM 2016.627 LSR (02-2017)

Succession – ejertid og vedligeholdelsesfradrag

SKM 2007.333 Ø

(05-2007)

Succession – forøget passivpost ikke udtryk for gave – familieoverdragelse

LSR 10.09.2008

(09-2008)

Succession – helejet solcellepark aktiv kapital – delejet vindmøllepark passiv
kapital

SR 24.09.2019
(utrykt)

(09-2019)

S
Succession – landbrug – ejerægtefælle og driftsægtefælle – aktiv arbejdsdelta- SKM 2017.485 SR
gelse

(08-2017)

Succession – landbrug – udlejning – virksomhedsomdannelse - pengetanksre- SKM 2016.233 SR
gel

(07-2016)

Succession – landbrug – udlejning til beboelse – aftalt passivpost – +/-15 %reglen

SKM 2014.751 SR

(12-2014)

Succession – landbrug – virksomhed/jord/ driftsbygninger – bortforpagtning

SKM 2012.148 SR

(07-2012)

Succession – næring ejendomme – berigtigelse købesum – hævning

SKM 2014.70 SR

(01-2014)

Succession – næringsejendomme – del eller andel af virksomhed

SKM 2015.191 SR

(05-2015)

Succession – næringsejendomme – opdeling af virksomhed – andele

SKAT 09.12.2008

(12-2008)

Succession – onkel til nevø – korrektion af værdiansættelse – passivpost

HD 18.04.2018

(04-2018)

Succession – onkel/nevø – værdiansættelse – passivpost – gavehensigt

SKM 2017.428 V

(07-2017)

Succession – opsparet overskud – berigtigelse ved gave mv.

SKM 2016.296 SR

(07-2016)

Succession – opsparet overskud – passivpost – aftalt nedslag – værdiansættelse

LSR 17.01.2019
(Karnov)

(05-2019)

Succession – opsparet overskud – udlejningsejendom – ikke ret til aftalt passivpost

SKM 2014.871 LSR (12-2014)

Succession – passivpost – aftalefrihed

SKM 2011.406 S

(06-2011)

Succession – passivpost – aftalt forhøjelse – gave

SKM 2007.231 SR

(04-2007)

Succession – passivpost – aftalt nedslag for udskudt skat

LSR 03.07.2012

(08-2012)

Succession – passivpost – diskontering – efter-skat rente

SKM 2015.131 LSR (02-2015)

Succession – solcelleanlæg = fast ejendom – ikke aktiv kapitalanbringelse

SKM 2018.459 SR

(09-2018)

Succession – solcelleanlæg = fast ejendom – ikke aktiv kapitalanbringelse –
genoptagelse?

SKM 2018.459

(10-2018)

Succession – solcelleanlæg = fast ejendom – ikke aktiv kapitalanbringelse –
status for genoptagelse

SKM 2018.459

(01-2019)

Succession – tre vindmøller – elproduktionsvirksomhed – aktiv kapitalanbringelse

Skat 21.12.2018
(utrykt)

(03-2019)

Succession – udlejning af parkeringshus – ikke ”udlejningsejendom”

SKM 2015.577 SR

(09-2015)

Succession – udlejningsejendom – udlejning til søn

SKM 2009.282 SR

(05-2009)

Succession – virksomhed – oprindeligt vederlag for mælkekvoter

SKM 2005.261 LR

(07-2005)

Tilførsel af aktiver – andelsselskab – overgangssaldo – ikke grenkrav

SKM 2013.233 SR

(04-2013)

Tilførsel af aktiver – efterfølgende udlodning – ikke kontantvederlag

SKM 2006.403 S

(09-2006)

Tilførsel af aktiver – igangværende salgsproces – udskillelse til flere separate
datterselskaber

SKAT 15.08.2008

(08-2008)

Tilførsel af aktiver – retablering af tidligere skattefrihed – skatteundgåelse

SKM 2006.9 S

(01-2006)

Tilførsel af aktiver – rette omkostningsbærer – due diligence mv.

SKM 2007.773
SKM 2007.775

(08-2009)

Tilførsel af aktiver – spaltning – datterselskabsaktier

SKM 2006.145 S

(04-2006)

T

T
Tilførsel af aktiver – tilbagekaldelse

TS 28.04.2003

(01-2004)

Tilførsel af aktiver – tilbagekaldelse – balancetilpasning – debitorgaranti

SKM 2006.497 SR

(02-2009)

Tilførsel af aktiver – tilbagekaldelse – efterfølgende udlodning – skatteundgåelse

SKM 2009.91 Ø

(02-2009)

Tilførsel af aktiver – tinglysningsafgift – etablering af mellemregning udløser
fuld afgift

SKM 2008.422 BR

(05-2008)

Tilførsel af aktiver – udgifter på fast ejendom – vedligeholdelse eller forbedring?

SKM 2005.40 LSR

(02-2005)

Tilførsel af aktiver – udlodning anset som kontantvederlag – tilbagekaldelse

TfS 2005.237 LSR

(03-2005)

Tilførsel af aktiver – underskud i selskab sambeskattet med modtagende selskab – ingen beskæring

LSR 06.07.2011

(08-2011)

Tilførsel af aktiver – virksomhedsgren – kreditorsamtykke til debitorskifte

SKM 2008.934 SR

(10-2008)

Tilførsel af aktiver – værdiansættelse – alle aktiver og passiver – vederlag i an- TSS 28.04.2004
det end aktier

(05-2004)

Trust – Holland – udbytteskat – ikke uafhængig ledelse – stifteren rette indkomstmodtager

HD 19.06.2018

(07-2018)

Trust – Isle of Man

SKM 2018.276 LSR (07-2018)

Trust – transparent i DK – danske beneficianter beskattes som arvinger

SKM 2013.764 SR

(11-2013)

Trust – transparent i DK – del-beneficiant skattepligtig af samlede afkast

SKM 2015.9 H

(07-2015)

Trust – transparent i DK – del-beneficiant skattepligtig af samlede afkast

SKM 2013.741 Ø

(11-2013)

Trust – tvivl om uigenkaldelig udskillelse – uformelle relationer – LL § 16 K

SKM 2016.257 SR

(08-2016)

Trust – uddeling til barnebarn – anset som afgiftspligtig gave fra mor

SKM 2012.95 H

(02-2012)

Trust – udlodning fra dansk selskab til trust – videreuddeling til beneficianter i SKM 2014.314 SR
USA

(06-2014)

U
Underskudsbegrænsning – ejerskifte – transparensreglen

SKM 2016.371 SR

(09-2016)

Underskudsbegrænsning – frivillig akkord – suspensiv betingelse – udskudt
virkning

SKM 2017.68 LSR

(05-2017)

Underskudsfremførsel efter ejerskifte – inddrivelse af fordringer ej erhvervsmæssig aktivitet

SKM 2016.55 LSR

(02-2016)

Vedtægtsændring – andelsselskab – etablering af fordelte andelskonti

SKM 2015.272 SR

(06-2015)

Vedtægtsændringer – klassedeling – udbyttedifferentiering – ikke afståelse

LSR 15.10.2018
(utrykt)

(10-2018)

Vedtægtsændring – konvertering af stemmegivende aktier til stemmeløse aktier – ingen formueforrykkelse

SKM 2013.35 SR

(01-2013)

Vedtægtsændring – målrettede aktier med individuelle udbytterettigheder –
ikke afståelse

SKM 2012.235 SR

(04-2012)

V

V
Vedtægtsændring – ombytning mellem aktieklasser

SKM 2010.595 SR

(09-2010)

Vedtægtsændring – ophævelse af stemmedifferentiering – ikke afståelsesbeskatning

LSR 04.11.2016

(02-2017)

Vedtægtsændring – ophævelse af stemmedifferentiering – interessefællesskab – afståelse

LSR 06.09.2011

(09-2011)

Vedtægtsændring – ophævelse af økonomiske rettigheder
- tilskudsbeskatning af holdingselskab

SKM 2011.643 SR

(10-2011)

Vedtægtsændring – ophævelse stemmedifferentiering – samtidig køberet –
ikke afståelse

LSR 08.08.2013

(01-2014)

Vedtægtsændring – sammenlægning af aktieklasser – uafhængige parter –
ikke afståelse

SKM 2011.169 SR

(04-2011)

Vedtægtsændring – stemmeretsændring fra 50:50 til 90:10 – ikke afståelsesbeskatning

SKM 2013.190 SR

(03-2013)

Vedtægtsændring – tilpasning af stemmefordeling med henblik på successionsoverdragelse af aktier

SKAT 27.03.2007

(09-2007)

Vedtægtsændring – tilpasning af stemmefordeling med henblik på successionsoverdragelse af aktier

SKAT 27.08.2007

(09-2007)

Vedtægtsændring – ændring af stemmemajoritet på udvalgte aktier - afståelse

SKM 2007.433 SR

(07-2007)

Vedtægtsændring – ændring af stemmevægt – ingen formueforskydning –
ikke afståelse

SKM 2011.171 SR

(04-2011)

Vedtægtsændringer – eneaktionær – flytning af 50 % stemmer mellem aktionærer

SKM 2012.257 SR

(05-2012)

Virksomhedsomdannelse – aktiernes anskaffelsessum – modregning af opsparede overskud

SKM 2009.82 LSR

(02-2009)

Virksomhedsomdannelse – alle aktiver og passiver – blandet bolig og erhverv
– udmatrikulering

SKAT 23.06.2010

(08-2010)

Virksomhedsomdannelse – alle aktiver og passiver – gældsbrev ej medtaget

SKM 2017.238 B

(04-2017)

Virksomhedsomdannelse – alle aktiver og passiver – gæld fra tilkøb af virksomhed

LSR 25.06.2012

(11-2012)

Virksomhedsomdannelse – alle aktiver og passiver – IPR og gældsbrev ej med- SKM 2019.315 V
taget – privat aktiv/passiv

(08-2019)

Virksomhedsomdannelse – alle aktiver og passiver – I/S-gæld ikke medtaget

SKM 2013.403 Ø

(06-2013)

Virksomhedsomdannelse – anskaffelsessum for vederlagsaktier – nettoopgørelse af tab og gevinst

SKM 2008.875 LSR (03-2009)

Virksomhedsomdannelse – boligdel af blandet ejendom

SKM 2008.332 LSR (04-2008)

Virksomhedsomdannelse – boligdel af blandet ejendom – ej udligning af negativ indskudskonto

SKM 2004.275 LR

(07-2004)

Virksomhedsomdannelse – boligdel af blandet ejendom – udligning af negativ TfS 2005.235 LSR
indskudskonto

(03-2005)

Virksomhedsomdannelse – boligdel af blandet ejendom – udligning indskuds- SKM 2009.481 V
konto – stiftertilgodehavende

(09-2009)

Virksomhedsomdannelse – dødsbo – opsparet overskud

(05-2012)

SKM 2012.256 SR

V
Virksomhedsomdannelse – ej krav på dispensation fra anmeldelsesfrist

TSR 16.12.2003

(01-2004)

Virksomhedsomdannelse – ej succession i retten til 90%-beskatning ved salg
af ejendom

SKM 2006.70 LSR

(02-2006)

Virksomhedsomdannelse – ejendomsvirksomhed – omdannelse efter salg

SKM 2012.749 Ø

(01-2013)

Virksomhedsomdannelse – fast driftssted i Tyskland – EU-ret – ikke succession

SKM 2015.543 SR

(01-2016)

Virksomhedsomdannelse – flere ejere – udligning af negativ anskaffelsessum

SKM 2005.366 LSR (09-2005)

Virksomhedsomdannelse – interessentskab til partnerselskab – ikke beskatning

SKM 2007.227 SR

Virksomhedsomdannelse – krav på dispensation fra anmeldelsesfrist

ØLD af 15.09.2005 (11-2005)

(05-2007)

Virksomhedsomdannelse – lånoptagelse – ej indskud af gæld fra privatøkono- SKM 2006.68 Ø
mien

(02-2006)

Virksomhedsomdannelse – mellemregning mellem to virksomheder i virksomhedsordningen

(12-2008)

SKM 2008.1007
LSR

Virksomhedsomdannelse – obligationsbeholdning ikke medtaget – omdannel- SKM 2003.566 LSR (00-2004)
sen skattepligtig
Virksomhedsomdannelse – obligationsbeholdning ikke medtaget – omdannel- SKM 2006.384 VL
sen skattepligtig

(07-2006)

Virksomhedsomdannelse – obligationsbeholdning ikke medtaget – omdannel- SKM 2007.664 H
sen skattepligtig

(10-2007)

Virksomhedsomdannelse – overdragelse af aktiepost – reduktion af negativ
indskudskonto

SKM 2005.410 LR

(11-2005)

Virksomhedsomdannelse – patentrettigheder – enkeltaktiv eller igangværende virksomhed

LSR 26.03.2014

(07-2014)

Virksomhedsomdannelse – rederiandel kunne ikke omdannes uden øvrige
virksomheder

SKM 2008.797 SR

(10-2008)

Virksomhedsomdannelse – salg af virksomhedens aktiver forud for omdannelsen – ikke VOL

SKM 2011.516 BR

(08-2011)

Virksomhedsomdannelse – salg af virksomhedens aktiver forud for omdannelsen – ikke VOL

LSR 23.11.2009

(12-2009)

Virksomhedsomdannelse – skattemæssig værdi af aktiver – aktiv for aktiv

SKM 2012.694 LSR (12-2012)

Virksomhedsomdannelse – skønsmæssig opdeling af kassekredit – debitorskifte

SKM 2012.379 LSR (06-2012)

Virksomhedsomdannelse – succession i istandsættelsesudgifter – fredet bygning

SKM 2014.819 LSR (01-2015)

Virksomhedsomdannelse – udlejet industridel af landbrugsejendom anset
som selvstændig virksomhed

SKAT 20.04.2009

(04-2009)

Virksomhedsomdannelse – VOL’s betingelser ikke opfyldt – udvidet ligningsfrist

LSR 01.11.2017
(utrykt)

(02-2018)

Virksomhedsordningen – aktieindekseret obligation

SKM 2003.410 LR

(06-2004)

Virksomhedsordningen – bevarelse af indskudskonto ved opstart af ny virksomhed

SKM 2004.171 DEP (04-2004)

V
Virksomhedsordningen – delvis omdannelse – sælgerfinansiering – privat begrundet – hævning

SKM 2015.610 SR

(12-2015)

Virksomhedsordningen – erhvervsobligationer – ikke obligation men lån –
hævning

SKM 2017.717 SR

(12-2017)

Virksomhedsordningen – generationsskifte – sælgerfinansiering – privat begrundet – hævning

SKM 2015.728 LSR (12-2015)

Virksomhedsordningen - indskud på pensionsordning - investering i aktier ikke hævning

SKM 2019.48 LSR

(10-2019)

Virksomhedsordningen – kaution for selskab – ikke hævebeskatning

SKM 2016.356 SR

(09-2016)

Virksomhedsordningen – landbrug – ændret vurderingsstatus – tvangshævning

SKM 2018.482 LSR

(10-2018)

Virksomhedsordningen – placering af midler i erhvervsobligationer – ikke udlån – ikke hævning

SKM 2018.647 LSR

(02-2019)

Virksomhedsordningen – skattepligtig omdannelse – sælgerfinansiering –
hævning

SKM 2017.731 LSR (01-2018)

Virksomhedsordningen – succession – gaveandel – tinglysningsafgift – hævning

SKM 2016.349 SR

(10-2016)

Virksomhedsordningen – succession – sælgerfinansiering – hævning

SKM 2016.198 SR

(05-2016)

Virksomhedsordningen – sælgerfinansiering ved salg til søn – ikke privat hæv- SKM 2017.545 LSR (09-2017)
ning
Virksomhedsordningen – udlån/sælgerfinansiering til søn – hævning

SKM 2018.652 LSR (04-2019)

Virksomhedsordningen – udlån til crowd-lending – anset som privat hævning

SKM 2015.719 SR

(12-2015)

Virksomhedsordningen – udlån til delejet selskab – ikke hævning

SKM 2014.129 SR

(02-2014)

Virksomhedsordningen – udlån til eget selskab – hævning

SKM 2013.505 H

(08-2013)

Værdiansættelse – 4/5 af landbrugsejendom – +/- 15%-reglen – skønsmæssig
korrektion

SKM 2005.94 LSR

(03-2005)

Værdiansættelse – A-aktier – 19. maj kurs – tillæg af kontrolpræmie

SKM 2012.571 H

(10-2012)

Værdiansættelse – A-aktier – minoritetspost – begrænset omsættelighed

LSR 01.09.2015

(10-2015)

Værdiansættelse – A-aktier – minoritetspost ansat direktør – ikke rabat for illi- SKM 2015.490 SR
kviditet

(10-2015)

Værdiansættelse – aktier – apportindskud af tilkøbte aktier – skattekurs ikke
anvendelig

SKM 2010.290 VL

(06-2010)

Værdiansættelse – aktier – ejendomsselskab ifølge skattekursreglerne

SKM 2009.97 ØL

(03-2009)

Værdiansættelse – aktier – fast ejendom til offentlig ejendomsværdi – ikke
korrektion

LSR 27.06.2018
(utrykt)

(12-2018)

Værdiansættelse – aktier - formueskattekurs - ej nedslag på skovejendomme

LSR 06.12.2012

(01-2013)

Værdiansættelse – aktier – ikke korrektion til offentlig ejendomsværdi

LSR 22.12.2015

(02-2016)

Værdiansættelse – aktier – nystiftet selskab – apportindskud – fiskekvote

LSR 13.12.2013

(03-2014)

Værdiansættelse – aktier – optionsaftale – skattekurs ikke anvendelig

LSR 28.06.2010

(06-2010)

Værdiansættelse – aktier – retskrav på anvendelse af skattekursreglerne

SKM 2009.194 BR

(03-2009)

Værdiansættelse – aktier – retskrav på skattekursen – tillempet beregning

SKM 2004.104 LR

(03-2004)

V
Værdiansættelse – aktier – salg mellem brødre – korrektion af aftalt værdi

LSR 18.09.2014

(11-2014)

Værdiansættelse – aktier – skattekurs – 12. måned – årets udbytte

LSR 30.08.2013

(10-2013)

Værdiansættelse – aktier – skattekurs – igangværende salgsforhandlinger mv. LSR 30.09.2014

(11-2014)

Værdiansættelse – aktier – skattekurs – optionsaftale i familieforhold

LSR 31.05.2010

(08-2010)

Værdiansættelse – aktier – skattekurs – put-option – anskaffelseskurs

SKAT 27.06.2013

(07-2013)

Værdiansættelse – aktier – skattekurs – tilgodehavende udbytte

SKM 2009.698 LSR (03-2010)

Værdiansættelse – aktier – skattekursberegning ved selskabsomstrukturering LSR 17.11.2005

(11-2005)

Værdiansættelse – aktier – skattekursreglerne – samtidigt salg til tredjemand

SKM 2008.596 LSR (07-2008)

Værdiansættelse – aktier – tildeling af tegningsret til medarbejder

SKM 2004.163 LR

(04-2004)

Værdiansættelse – aktier – udstedelse/salg til nyansat medarbejder

SKM 2004.174 LR

(04-2004)

Værdiansættelse – aktiesalg fra selskab til aktionær og dennes bror – trippelbeskatning

SKM 2006.695 Ø

(11-2006)

Værdiansættelse – aktietegning – modtagelse af tegningsfordel ved samtidigt
apportindskud fra tredjemand

SKM 2008.903 BR

(11-2008)

Værdiansættelse – fast ejendom – betinget aftale – periodisering – overgang
til sommerhuszone

LSR 08.11.2010

(11-2010)

Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 % – dødsbo – særlige omstændigheder – sagkyndig vurdering

SKM 2019.368 V

(08-2019)

Værdiansættelse – fast ejendom - +/- 15 %-reglen – kort ejertid – særlige omstændigheder

SKM 2018.551 LSR (11-2018)

Værdiansættelse – fast ejendom - +/- 15 %-reglen – kort ejertid – særlige omstændigheder

SKM 2018.551 LSR (01-2019)

Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 %-reglen – parallelt ekspropriationssalg

SKM 2019.281 LSR (05-2019)

Værdiansættelse – fast ejendom – deloverdragelse – +/-15%-reglen – samvurderede ejendomme

SKM 2007.890 LSR (04-2008)

Værdiansættelse – fast ejendom – landbrug – - +/- 15 %-reglen – udskudt skat
til kurs 80

SKM 2018.552 LSR (12-2018)

Værdiansættelse – fast ejendom – offentlig ejendomsvurdering – bevisbyrde

SKM 2017.34 B

(01-2017)

Værdiansættelse – fast ejendom – næringsbeskatning – ikke ret til +/- 15%reglen

SKM 2018.375 SR

(08-2018)

Værdiansættelse - fast ejendom - salg fra selskab til aktionær – offentlig ejendomsværdi

LSR 07.06.2019

(10-2019)

Værdiansættelse – fast ejendom – selskab/aktionær – ej bagatelgrænse

SKM 2017.264 Ø

(04-2017)

Værdiansættelse – fast ejendom – selskab til aktionær – ejendomsværdi vs.
handelsværdi

SKM 2018.43 BR

(02-2018)

Værdiansættelse – goodwill – forrentning af ikke-overdragne driftsaktiver –
korrektion for enkeltår

SKM 2004.44 LSR

(02-2004)

Værdiansættelse – goodwill – unoteret tømrer- og snedkerselskab

SKM 2004.173 LR

(04-2004)

Værdiansættelse – gældsbrev ved aktiesalg – ikke kurs

SKM 2004.295

(07-2004)

Værdiansættelse – succession – forskellige beregningsgrundlag – anfordringslån mv.

SKM 2015.57 SR

(01-2015)

V
Værdiansættelse – udenlandsk ejendom – vurderinger vs. forsikringsværdi
mv. – skatteforbehold

SKM 2015.795 LSR (06-2016)

Værdiansættelse fast ejendom – udlæg dødsbo – +/-15 %-reglen – særlige om- HKK 08.03.2016
stændigheder

(03-2016)

Æ
Ægtefælleskifte – succession – aktieombytning og spaltning

SKM 2015.225 SR

(07-2015)

