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Lovgivning mv.

Lovforslag L 115 om udskudte vurde-
ringsterminer for nye ejendomsvur-
deringer
Skatteministeren har den 20. november 
2018 fremsat lovforslag L 115 om videre-
førelse af de gældende ejendomsvurde-
ringer i yderligere ét år, så de første nye 
ejerboligvurderinger vil skulle foretages 
pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af 
erhvervsejendomme mv. foretages pr.  
1. januar 2021. Ændringerne vil betyde,  
at de første nye vurderinger vil skulle  
foretages for ejerboliger pr. 1. januar 
2020 i stedet for pr. 1. september 2018, 

og for erhvervsejendomme mv. pr. 1.  
januar 2021 i stedet for pr. 1. septem-
ber 2019. De nye ejendomsvurderin-
ger vil herefter blive udsendt løbende i 
takt med, at de færdiggøres af vurde-
ringsmyndigheden. Det understreges i 
lovforslaget, at tidsplanen er forbundet 
med usikkerhed og vil blive konsolide-
ret løbende.

Lovforslaget omfatter endvidere en ræk-
ke overgangsbestemmelser, som inde-
bærer: (1) at der foretages omvurderin-
ger af ejerboliger, der pr. 1. oktober 2018 
og/eller pr. 1. oktober 2019 opfylder be-
tingelserne for omvurdering, (2) at der 
foretages omvurderinger af erhvervs-
ejendomme mv., der pr. 1. oktober 2018, 
pr. 1. oktober 2019 og/eller pr. 1. oktober 
2020 opfylder betingelserne for om- 
vurdering, (3) at der foretages alminde- 
lige vurderinger og omvurderinger pr.  
1. oktober 2020 af ejendomme, der efter 
den tidligere vurderingslov skulle vurde-
res som ejerboliger, men som ikke skal 
have en almindelig vurdering pr. 1. janu-
ar 2020.

Lovforslag L 114 om bedre vilkår for 
tildeling af medarbejderaktier i nye, 
mindre virksomheder
Skatteministeren har den 20. november 
2018 fremsat lovforslag L 114 om særligt 
gunstige vilkår for tildeling af medarbej-
deraktier i nye, mindre virksomheder. 
Grænsen for tildeling af aktier, køberet-

ter til aktier og tegningsretter til aktier i 
disse virksomheder hæves, så den kan 
svare til 50 % af årslønnen på aftaletids-
punkt. Den særlige kreds af nye, mindre 
virksomheder afgrænses til selskaber, 
som på aftaletidspunktet ikke har haft 
mere end 50 ansatte i et af de to seneste 
opgjorte årsregnskaber, og som har  
haft en nettoomsætning, på ikke over  
20 mio. kr. og en balancesum på ikke 
over 75 mio. kr.

Lovforslag L 101 om investorfradrag 
ved investering i nye virksomheder
Skatteministeren har den 14. november 
2018 fremsat lovforslag L 101 om en sær-
lig lov om investorfradrag for fysiske per-
soner, der investerer i små og mellem- 
store unoterede virksomheder, der be-
finder sig i en opstarts- eller vækstfase. 
Investorfradraget gives som et lignings-
mæssigt fradrag ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst og udformes, så 
det får en skatteværdi på 30 % i en gen-
nemsnitskommune.

Værdiansættelse af fast ejendom ved 
generationsskifte
Skatteministeriets arbejde med justering 
af værdiansættelsescirkulæret og Skats 
arbejde med et styresignal vedrørende 
+/- 15 %-reglen pågår fortsat, jf. omtalen 
i Gen-Om 06-2018. Bech-Bruun følger 
fortsat tæt med i arbejdet.

November 2018



NYT  •  Generationsskifte Omstrukturering

2

Afgørelser

Værdiansættelse – fast ejendom -  
+/- 15 %-reglen – kort ejertid  
– særlige omstændigheder
SKM 2018.551 LSR: A overdrog den 
17. december 2015 en ejendom til sine 
børn og børnebørn. Købesummen var 
ansat til 32.300.000 kr. svarende til 
den offentlige ejendomsvurdering for 
2012, der var gældende også for 2014 
(38.000.000 kr.), minus 15 %. Over-
dragelsessummen blev berigtiget dels 
som gaver dels med et anfordrings-
gældsbrev, som de fire gavemodtagere 
hæftede solidarisk for, dog pro rata i 
det indbyrdes forhold. Gaverne blev 
anmeldt til Skat primo januar 2016.

A havde kort forinden overdragelsen 
købt ejendommen ved aftale af 16. sep- 
tember 2015 med den 15. december 
2015 som overtagelsesdato. Ifølge købs-
aftalen udgjorde den kontantomregne-
de overdragelsessum 61.750.000 kr. For 
2015 modregnede A tabet ved salget af 
ejendommen i en avance ved salg af en 
anden ejendom.

Skat tilsidesatte den gaveanmeldte 
værdi af ejendommen og værdiansatte 
i stedet ejendommen på grundlag af 
A’s købspris i september 2015. Skat 
henviste til, at anvendelse af 15 %-reglen 
i den konkrete situation ville føre til et 
resultat, som ikke var ”rimeligt” eller i 
overensstemmelse med grundprincip-
pet om værdiansættelse til handelsvær-
dien på gavetidspunktet, jf. BGL § 27. 

Skat fandt samtidig, at Højesterets dom  
i SKM 2016.279 vedrørende værdian-
sættelse ved udlæg fra dødsbo  
(Gen-Om 3-2016) også måtte finde 
anvendelse på gaveområdet, og at der  
i den konkrete sag forelå sådanne ”sær-
lige omstændigheder”, at +/- 15 % 
-praksis ikke kunne finde anvendelse.  
I den forbindelse henviste Skat til, at de 
offentlige ejendomsværdier har været 
suspenderet siden 2012 og derfor ikke 
afspejler markedsudviklingen, og at der 
var tale om en erhvervsejendom med 
mange boliglejemål og ikke en alminde-
lig familieboligejendom som omhandlet 
i SKM 2007.431 LSR. Da den faktiske 
handelsværdi var kendt i kraft af A’s for-
udgående køb fra tredjemand og afveg 
markant fra den offentlige ejendoms-
værdi, måtte handelsværdien lægges til 
grund ved værdiansættelsen.

Landsskatteretten citerede SKM 
2007.431 LSR samt SKM 2016.279 H 
og fastslog, at der ikke var sket faktiske 
eller retlige ændringer siden den 
senest bekendtgjorte offentlige ejen-
domsvurdering, og at Skat derfor skulle 
acceptere en værdiansættelse inden 
for +/- 15 % af ejendomsvurderingen, 
uanset at ejendommen var handlet til en 
højere værdi, medmindre der foreligger 
særlige omstændigheder. Landsskatte-
retten fastslog samtidig, at det ikke kan 
anses som en særlig omstændighed, 
at ejendomsvurderingerne som følge 
af Folketingets beslutning er suspen-
deret. A havde derfor krav på at få lagt 
den gaveanmeldte værdi til grund ved 
gaveafgiftsberegningen.

Kommentar
Afgørelsen er principiel og bidrager i  
betydelig grad til i hvert fald en forelø-
big afklaring af praksis på dette væsent-
lige område.

Siden Højesteret i SKM 2016.279 fast-
slog, at der på boområdet gælder et 
retskrav på anvendelse af +/- 15 %- 
reglen, medmindre der foreligger ”sær-
lige omstændigheder”, har der i brede 
kredse hersket en betydelig usikkerhed 
vedrørende rækkevidden af denne 
undtagelse. 

Denne usikkerhed har ikke været vel- 
funderet, da en nøgtern juridisk for- 
tolkning fører til, at Højesterets dom  
har en meget begrænset rækkevidde,  
jf. Gen-Om 3-2016 og uddybende i  
TfS 2018.404. Det må således antages, 
at Højesterets dom kun gælder på bo-
området og ikke på gaveområdet, og at 
”særlige omstændigheder” er begræn-
set til tilfælde, hvor et boudlæg sker på 
vilkår, der ud fra en samlet bedømmel-
se må sidestilles med et salg mellem 

uafhængige parter. I den konkrete sag 
var der tale om to arvinger, der ved 
deres bodelingsaftale reelt havde sat 
en handelsværdi på to ejendomme, der 
blev overtaget af den ene arving. 

Ikke desto mindre har der i praksis været 
betydelig usikkerhed om, hvordan Skat 
ville administrere det undtagelses-
område, som Højesteret har åbnet for 
med introduktionen af kriteriet ”særlige 
omstændigheder”.

Landsskatteretten har med afgørelsen 
fastslået, at det forhold, at markeds-
udviklingen har skabt betydelig forskel 
imellem den aktuelle handelsværdi og 
de videreførte ejendomsvurderinger fra 
2011/2012, ikke er en særlig omstæn-
dighed. Ligeledes er det heller ikke en 
særlig omstændighed, at den konkrete 
ejendom kort tid forud for gaveoverdra-
gelsen er købt fra tredjemand til en vær-
di, der markant afviger fra den offentlige 
ejendomsværdi. Endelig er det ikke en 
særlig omstændighed, at der er tale om 
en erhvervsejendom med boliglejemål 
og ikke ”blot” en familiebolig.

Afgørelsen sætter således en række 
meget vigtige hjørneflag, der værner 
om værdiansættelsescirkulæret og det 
retskrav, som på dette grundlag har 
udviklet sig i praksis. Dermed bekræfter 
afgørelsen indirekte, at anvendelses-
området for ”særlige omstændigheder” 
er meget snævert, og at det fortsat er 
velbegrundet at antage, at retskra-
vet kun bortfalder, hvis den konkrete 
situation reelt rummer en forhandlet 
handelspris, således som tilfældet var i 
SKM 2016.279 H.

Landsskatterettens afgørelse bety-
der også, at det for retskravet er uden 
betydning, hvordan ejendommen er 

Landsskatteretten har med afgørel-
sen fastslået, at det forhold, at mar-
kedsudviklingen har skabt betydelig 

forskel imellem den aktuelle handels-
værdi og de videreførte ejendomsvur-

deringer fra 2011/2012, ikke er en 
særlig omstændighed. 
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belånt, og hvordan den er værdiansat 
i et regnskab. Efter Landsskatteret-
tens præmisser kan disse forhold med 
sikkerhed ikke kvalificeres som særlige 
omstændigheder.

Uden at det er omtalt i præmisserne, 
antager Landsskatteretten forudsæt-
ningsvist, at undtagelsen for ”særlige 
omstændigheder” ikke er begrænset  
til dødsboudlæg, men også finder an- 
vendelse på gaveområdet. Allerede 
fordi denne antagelse slet ikke er be-
grundet, må det fastslås, at den ikke er 
velbegrundet. Som der er redegjort for 
i TfS 2018.404, er hjemmelsgrundlaget 
forskelligt for henholdsvis dødsboom-
rådet og gaveområdet, og samtidig må 
Højesterets præmisser i SKM 2016.279 
rimeligvis forstås sådan, at man indirekte 
anerkender, at retskravet kan have en 
anden karakter på gaveområdet end 
på dødsboområdet. Disse overvejelser 
glider Landsskatteretten helt af på, og 
afgørelsen indeholder derfor ikke en 
reel stillingtagen til spørgsmålet, som 
dermed er henskudt til senere afklaring.

Som omtalt også indledningsvist i dette 
nyhedsbrev har skatteministeren efter 
Højesterets dom bedt Skat om at udar-
bejde et styresignal vedrørende ”særlige 

omstændigheder”. Dette styresignal 
er i proces hos Skat. Efter Landsskatte-
rettens afgørelse i den aktuelle sag er 
behovet for et klargørende styresignal 
ikke helt så akut, men det er naturlig-
vis fortsat relevant at få afklaring, så 
retssikkerheden på området genskabes. 
Som nævnt følger Bech-Bruun tæt med 
i denne proces.

Det stærke retskrav på anvendelse af 
den offentlige ejendomsværdi gælder 
umiddelbart kun ved overdragelser af 
fast ejendom fra dødsboer og ved gave 
inden for gaveafgiftskredsen. Som der 
er redegjort for i TfS 2018.404, fører 
de samme grundlæggende hensyn til 
forudberegnelighed og retssikkerhed 
imidlertid til, at retskravet også bør gæl-
de værdiansættelsen af fast ejendom 
i selskaber ved overdragelse af aktier/
anparter omfattet af TSS-cirkulære 
2000-9 (aktiecirkulæret). 

Aktionærlån – LL § 16 E – udlån til far 
via mellemregningskonto – udbytte-
beskatning
SKM 2018.556 LSR: A etablerede i juni 
1984 et selskab, der blev tvangsopløst 
i marts 2015. Selskabets hovedaktivitet 
bestod i at producere og sælge møbler 
lavet af spånplader. Der var etableret en 

mellemregningskonto mellem A’s far og 
selskabet med en række posteringer i 
både debet og kredit. Mellemregningen 
var opstået den 9. juni 2010, hvor købe-
summen for selskabets aktiesalg ved en 
fejl blev overført til A’s private bank-
konto. Herefter var der sket posteringer 
vedrørende selskabets leje af lokaler 
hos A’s far samt en lang række andre 
posteringer benævnt lån mv.

Ved ikrafttræden af LL § 16 E den 14. 
august 2012 var saldoen på 179.576,91 
kr. i selskabets favør. Herefter udviklede 
saldoen sig med både debiteringer og 
indbetalinger. Efter tvangsopløsningen i 
2015 opgjorde Skat bruttodebitering- 
erne til 314.367 kr. i perioden den 1. sep-
tember-31. december 2012 og 512.569 
kr. i 2013 og anså – uden hensyn til 
farens modgående indbetalinger –  
disse beløb som skattepligtigt udbytte 
for A. Det var A’s opfattelse blandt an-
det, at saldoen pr. 14. august 2012 måtte 
anses som et – efter tidligere regler – 
skatteretligt lovligt lån, som ikke kunne 
udbyttebeskattes efter LL § 16 E, og at 
farens efterfølgende indbetalinger skul-
le anses som nye mellemværender, som 
selskabet kunne indfri ved udbetalinger 
uden skattepligt, og som derfor skulle 
modregnes ved opgørelsen af netto- 
beskatningen efter LL § 16 E.

Landsskatteretten fastslog, at LL § 16 E 
også omfatter indirekte lån som fx lån til 
nærtstående, herunder til en aktionærs 
forældre. Der kunne derfor foretages 
beskatning hos A, i det omfang der var 
tale om lån i LL § 16 E’s forstand. Lands-
skatteretten fastslog videre, at mellem-
regningen mellem A’s far og selskabet 
var behandlet som en samlet mellem-
regning og dermed som ét låneforhold, 
og at selskabet i hele perioden havde 
et tilgodehavende hos A’s far. A skulle 
derfor beskattes af bruttohævningerne 
uden hensyntagen til farens modgåen-
de indbetalinger, der blot måtte anses 
som afdrag på mellemregningen. Dette 
gjaldt også hævninger og indbetalinger 
posteret samme dag.

Kommentar
Afgørelsen er korrekt. Den har ingen 
principiel betydning, men den har prak-
tisk og pædagogisk interesse.

LL § 16 E, stk. 1, bestemmer som be-
kendt, at hvis et selskab direkte eller 
indirekte yder lån til en fysisk person 
omfattet af personkredsen i LL § 2, 
anses lånet som enten løn eller udbytte, 
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medmindre lånet er ydet som led i en 
sædvanlig forretningsmæssig disposi-
tion.

Der var i den aktuelle sag ingen tvivl om, 
at mellemregningen måtte kvalificeres 
som lån i LL § 16 E’s forstand og omfattet 
af personkredsen i bestemmelsen. Det 
var ubestridt, at lånene ikke kunne anses 
som sædvanlige forretningsmæssige 
dispositioner for selskabet. Spørgsmå-
let var derfor alene, om lånene skulle 
opgøres brutto som de faktiske udbe-
talinger eller netto efter modregning af 
indbetalinger.

Det ligger i den forbindelse fast, at det  
er den blotte råden over selskabets  
midler, der udløser beskatning efter  
LL § 16 E. Der er jo tale om en værns-
bestemmelse, der skal sikre samme 
beskatning ved lån som ved løn og ud- 
bytte. Der skal derfor opereres med et 
bruttoprincip og ikke et nettoprincip. 
Beskatning udløses ved hver hævning 
og reduceres ikke ved efterfølgende 
tilbagebetaling, herunder heller ikke 
hvis mellemværendet udlignes ved ef-
terfølgende udbytteudlodning. I modsat 
fald ville bestemmelsen ikke have reel 
værnseffekt. Se SKM 2018.10 LSR og 
SKM 2014.709 SR.

Det er selvfølgelig en selvstændig vur-
dering, om der foreligger et eller flere 
lån, og om en indbetaling derfor har 
karakter af udligning af en debetsaldo 
på ét lån eller indebærer en kredit på et 
andet selvstændigt mellemværende, 
som selskabet så efterfølgende kan 
udligne uden beskatning efter LL § 16 E, 
jf. fx SKM 2016.633 LSR. 

I den forbindelse må en løbende mel-
lemregning som udgangspunkt anses 
som ét selvstændigt mellemværende, 
som ikke kan opdeles i flere enkeltstå-
ende låneforhold. Da parterne i den 
aktuelle sag havde valgt at bogføre ” 
det hele” på en samlet mellemregning, 
måtte denne også anses som ét lån, og 
da mellemregningen konstant havde 
været i selskabets favør, måtte indbe-
talingerne anses som afdrag på dette 
samlede lån. Indbetalingerne kunne 
derfor ikke skabe en kredit for A’s far, 
som han senere kunne trække på uden 

beskatning efter LL § 16 E. A måtte 
derfor beskattes af selskabets brutto-
udbetalinger siden ikrafttrædelsen af 
LL § 16 E.


