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Lovgivning mv.

Udskudte vurderingsterminer for nye 
ejendomsvurderinger
Folketinget har den 20. december 2018 
vedtaget lovforslag L 115 om viderefør- 
else af de gældende ejendomsvurde-
ringer i yderligere ét år, så de første nye 
ejerboligvurderinger skal foretages  
pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af 
erhvervsejendomme mv. foretages pr.  
1. januar 2021. De nye ejendomsvurde-
ringer vil herefter blive udsendt løbende 
i takt med, at de færdiggøres af vurde-
ringsmyndigheden. Se omtalen i Gen-
Om 11.2018.

LL 114 om bedre vilkår for tildeling af 
medarbejderaktier i nye, mindre virk-
somheder
Lovforslag L 114 om særligt gunstige vil-
kår for tildeling af medarbejderaktier i 
nye, mindre virksomheder verserer fort-
sat. Lovforslaget er sat til andenbehand-
ling den 22. januar 2019.

Investorfradrag ved investering i nye 
virksomheder
Folketinget har den 18. december 2018 
vedtaget lovforslag L 101 om en særlig 
lov om investorfradrag for fysiske perso-
ner, der investerer i små og mellemstore 
unoterede virksomheder, der befinder 
sig i en opstarts- eller vækstfase.

Implementering af en generel skatte-
undgåelsesklausul
Folketinget har den 20. december 2018 
vedtaget en del af lovforslag L 28 om im-
plementering af skatteundgåelsesdirek-
tivet, der omfatter direktiv 2016/1164 om 
bekæmpelse af metoder til skatteund-
gåelse og direktiv 2017/952 om ændring 
af direktiv 2016/1164 om såkaldt hybride 
mismatch med tredjelande. 

Den vedtagne del af lovforslaget (L 28A) 
omfatter begrænsning af fradrag for 
koncerninterne rentebetalinger, exit- 
beskatning ved selskabsinterne over-

førsler af aktiver, en generel omgåelses- 
klausul og hybride mismatch samt EU- 
regler for klage i forbindelse med sager 
om dobbeltbeskatning mv. 

Af særlig relevans er implementeringen 
af en generel skatteundgåelsesklausul, 
der udvider den eksisterende klausul i LL 
§ 3 til også at omfatte ikke-grænseover-
skridende transaktioner mellem danske 
selskaber mv. Klausulen indebærer, at 
der skal ses bort fra ”arrangementer eller 
serier af arrangementer, der er tilrette-
lagt med det hovedformål, eller der som 
et af hovedformålene har at opnå en 
skattefordel, som virker mod formålet 
og hensigten med skatteretten, og som 
ikke er reelt under hensyntagen til alle 
relevante faktiske forhold og omstæn-
digheder.” Et arrangement betragtes 
som ikke-reelt, hvis det ”ikke er tilret-
telagt af velbegrundede kommercielle 
årsager, der afspejler den økonomiske 
virkelighed.” Hvis et arrangement tilside-
sættes, har det virkning for både delta-
gende selskaber og fysiske personer. 

Den skattepligtige har bevisbyrden for, 
at arrangementet er tilrettelagt af velbe-
grundede kommercielle årsager, der af-
spejler den økonomiske virkelighed. Hvis 
den objektive analyse af alle relevante 
faktiske forhold og omstændigheder vi-
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ser, at et arrangement eller blot dele  
heraf er tilrettelagt af velbegrundede 
kommercielle årsager, der afspejler den 
økonomiske virkelighed, vil der være tale 
om en reel disposition, og omgåelses-
klausulen vil derfor ikke finde anvend- 
else.

Omgåelsesklausulen har virkning fra  
og med den 1. januar 2019. Sager om an-
vendelsen af klausulen skal forelægges 
Skatterådet til afgørelse.

I Danmark er anvendelsesområdet for 
den generelle klausul i væsentligt om-
fang allerede dækket af den domstols-
skabte praksis, jf. fx SKM 2016.16 H, hvor 
en udligningssum ved aktieombytning 
efterfulgt af fusion blev kvalificeret som 
udbytte. Se Gen-Om 4-2015. Det er  
derfor vanskeligt at vurdere, i hvilket 
omfang den generelle klausul tilfører en 
egentlig udvidelse af Skats adgang til 
tilsidesættelse. Måske vil den praktiske 
virkning i højere grad være, at betingel-
serne for tilsidesættelse er objektiveret, 
så der herigennem rent faktisk etableres 
en styrket retssikkerhed.

Afgørelser

Værdiansættelse – fast ejendom  
– landbrug – - +/- 15 %-reglen –  
udskudt skat til kurs 80
SKM 2018.552 LSR: A, der var 29 år, 
erhvervede ved aftale den 1. juli 2013 en 
ideel andel af sin fars landbrugsvirksom-
hed omfattende tre ejendomme samt 
løsøre. Ejendommene blev værdiansat 
til seneste offentlige ejendomsværdi 
minus 15 %. Overdragelsen skete med 
skattemæssig succession i ejendoms- 
avancer og genvundne afskrivninger 
samt i 50 % af farens opsparede over-
skud i virksomhedsordningen. Over-
dragelsen blev berigtiget ved gælds-
overtagelse, gældsbrev og gave samt 
ved overtagelse af udskudt skat, der for 
både ejendomme og opsparet overskud 
blev fastsat til kurs 80.

Skat fandt, at fast ejendom skal værdi- 
ansættes til handelsværdien, når der 
ved skattemæssig succession skal ind-
rømmes fradrag for udskudt skat, og at 
+/- 15 %-reglen derfor ikke kunne finde 
anvendelse. Samtidig fandt Skat, at den 
udskudte skat skulle ansættes til kurs  
50 under hensyntagen til A’s alder og 
forventelige lange ejerhorisont. Det var 
i den forbindelse tillige Skats opfattelse, 
at kursansættelsen af den udskudte 

skat skulle ske ved anvendelse af en 
tilbagediskonteringsrente svarende til 
en usikret forbrugskredit på 8-16 % og 
ikke en realkreditsikret rente på 1 %.

Landsskatteretten fastslog, at overdrag- 
elsen var omfattet af værdiansættelses- 
cirkulæret, og at værdiansættelse derfor 
kunne ske i henhold til +/- 15 %-reglen.  
Samtidig gav Landsskatteretten A med- 
hold i, at den udskudte skat kunne an- 
sættes til kurs 80. Det var i den forbind- 
else Landsskatterettens opfattelse, at  
der ved kursansættelsen kunne anven-
des en ejerhorisont på 30 år, og at til- 
bagediskonteringsrenten kunne fast-
sættes til 1 % (0,6 % efter skat) i lyset  
af, at den aktuelle rente på realkredit- 
lånene i ejendommene var på 0,89 % 
(før skat).

Kommentar
Afgørelsen er korrekt.

Først og fremmest er det åbenbart 
korrekt, at værdiansættelsescirkulæret 
og +/- 15 %-reglen finder anvendelse 
ved overdragelse af fast ejendom uaf-
hængigt af, om overdragelse sker med 
skattemæssig succession, og der i den 
forbindelse skal ske kursansættelse af 
udskudt skat. 

Værdiansættelsescirkulæret finder an-
vendelse på enhver overdragelse af fast 
ejendom inden for gaveafgiftskredsen 
(og ved boudlæg), uanset hvordan over-
dragelsen beskattes hos overdrageren. 
Den omstændighed, at overdragelse 
sker med skattemæssig succession, har 
derfor ingen betydning for den skatte-
mæssige værdiansættelse af den faste 
ejendom. Og den omstændighed, at der 
ved overdragelsen ønskes et værdine-
dslag for udskudt skat, der overstiger 
den objektive passivpost efter KSL § 33 
D, kan bestemt ikke logisk begrunde, 
at værdiansættelsescirkulæret ikke kan 
anvendes.

Afgørelsen er derfor på dette punkt 
utvivlsomt korrekt. 

Og Landsskatterettens meget enkle,  
juridiske præmisser underbygger 
samtidig, at SKM 2018.375 SR om den 
skattemæssige værdiansættelse af  
næringsejendomme er forkert. Som om-
talt i Gen-Om 8-2018 fandt Skatterådet 
i den nævnte sag, at værdiansættelses- 
cirkulæret og dermed +/- 15 %-reglen 
ikke finder anvendelse på ejendomme, 
der skal næringsbeskattes hos overdra-
geren. Der blev ved afgørelsen henvist 
til, at næringsejendomme skal avance-
beskattes på grundlag af de nominelle 
anskaffelses- og afståelsessummer og 
derfor ikke kan omfattes af værdian-
sættelsescirkulærets grundprincip om 
kontantomregning. 

Når Landsskatteretten i den aktuelle  
sag helt enkelt lader resultatet styre 
af værdiansættelsescirkulærets egen 
ordlyd uden hensyntagen til den skatte-
mæssige behandling af overdragelsen 
i øvrigt, giver det grund til at antage, at 
man på tilsvarende måde vil afvise at 
lade sig forstyrre af Skatterådets kon-
struerede betragtninger om den særlige 
avanceopgørelse ved overdragelse af 
næringsejendomme.

I relation til kursansættelsen af den 
udskudte skat er den aktuelle afgørelse 
mere rigtig, end den er forkert, men 
der er alligevel fortsat noget uforløst 
over den praksis, som den afspejler, jf. 
nedenfor.

Det ligger fast, at parterne i en succes-
sionsoverdragelse kan aftale, at byrden 
ved købers overtagelse af udskudt 
skat skal kompenseres enten ved et 
nærmere aftalt værdinedslag eller ved 
en objektiv passivpost efter KSL § 33 D. 
Dette har grundlag i Landsskatterettens 
kendelse i SKM 2008.876, jf. omtalen i 
Gen-Om 9-2008, og SKATs styresignal 

Selv om praksis således har anerkendt, 
at udskudt skat udgør en reel eventual-
forpligtelse, som reducerer nettovær-
dien af et overdraget aktiv, har praksis 
imidlertid ikke fulgt den skatteretlige 

kvalifikation helt til dørs i relation til be-
tingelserne for gavebeskatning. 



NYT  •  Generationsskifte Omstrukturering

3

i SKM 2011.406, jf. Gen-Om 6-2011. 
Praksis er bekræftet ved SKM 2012.429 
LSR, jf. Gen-Om 8-2012.

Det er også i SKM 2008.876 LSR 
antaget, at den udskudte skat ikke kan 
værdiansættes til kurs 100, men må 
værdiansættes efter et konkret skøn, så 
den samlede overdragelsespris afspejler 
markedsværdien. Dette synspunkt har 
siden dannet grundlag for administrativ 
praksis, der i en række afgørelser har 
taget stilling til de faktorer, der kan/skal 
indgå i den konkrete skønsudøvelse. 
Skatterådet har således i SKM 2014.751 
fastslået, at kursværdien skal fastsættes 
ved tilbagediskontering af den udskudte 
skattebyrde under hensyntagen til det 
enkelte aktivs art, den faktiske værdifor-
ringelse, den forventede levetid/ejertid 
og markedsrenten på overtagelses-
tidspunktet. Og Landsskatteretten har 
i SKM 2015.131 fastslået, at tilbagedis-
konteringen skal ske ved anvendelse af 
en efter-skat rente, jf. Gen-Om 2-2015.

Selv om praksis således har anerkendt, 
at udskudt skat udgør en reel eventual- 
forpligtelse, som reducerer nettovær-
dien af et overdraget aktiv, har praksis 
imidlertid ikke fulgt den skatteretlige 

kvalifikation helt til dørs i relation til 
betingelserne for gavebeskatning. Deri 
ligger det uforløste.

Det ligger således fast, at det skatteret- 
lige gavebegreb som udgangspunkt  
forudsætter, at den såkaldte dobbelt- 
betingelse er opfyldt, nemlig at der sker  
(i) en formueoverførsel fra giver til mod- 
tager, som (ii) er et udslag af givers gav-
mildhed, jf. Generationsskifte-Omstruk-
turering s. 271 f. Det er således i relation 
til gavebeskatning ikke tilstrækkeligt 
blot at foretage en teoretisk kursan-
sættelse af den udskudte skat. Det er 
nødvendigt at vurdere, om giver som 
følge af en gavehensigt (overfor en 
nærtstående) har accepteret en højere 
kursansættelse af den udskudte skat, 
end han ville have accepteret ved salg  
til en uafhængig tredjemand.

I den forbindelse er det heller ikke til- 
strækkeligt blot at antage, at en uaf-
hængig køber vil stille sig tilfreds med 
et værdinedslag, der blot neutraliserer 
køber for overtagelse af den udskudte 
skattebyrde. En uafhængig køber vil til- 
lige kræve et væsentligt risikotillæg for 
det tilfælde, at ejertiden bliver kortere 
end forudsat, eller at skattereglerne 

skærpes. Samtidig vil sælgers forhand-
lingsposition være relativt svag, da hans 
alternativ jo blot er at betale den fulde 
skat (forudsat at køber i det hele taget 
har finansieringsevne til at købe aktivet 
uden skattemæssig succession).

Dette aspekt er ikke vægtet ind i praksis, 
der synes at stoppe ved den blotte kurs-
fastsættelse af den udskudte skat uden 
at gennemføre en juridisk kvalificeret 
vurdering af, om denne kursansættelse 
så rummer en gave, der kan beskattes 
efter det relevante retsgrundlag, jf. 
enten BGL § 27 eller SL § 4.

Samtidig har praksis slet ikke vægtet det 
forhold, at formålet med adgangen til 
skattemæssig succession jo er at lempe 
finansieringskravet til køber. Det virker 
derfor i strid med formålet, hvis man 
i forbindelse med gavebeskatningen 
”pådutter” sælger en kursgevinst på den 
udskudte skat. I stedet tilsiger formålet, 
at køber indrømmes den fulde succes-
sionsfordel, dvs. at den udskudte skat 
kursansættes til kurs 100.

I den aktuelle sag anerkendte Lands-
skatteretten, at den udskudte skat kun-
ne ansættes til kurs 80 på grundlag af 
en forudsat konkret ejerhorisont på 30 
år og en efter-skat diskonteringsrente 
på 0,6 %. Uden at inddrage overvejelser 
om risikotillæg og formål godkendte 
Landsskatteretten dermed den kursan-
sættelse, som parterne i overdragelsen 
havde aftalt.

Landsskatteretten havde således ikke  
konkret anledning til at omsætte kurs- 
ansættelsesspørgsmålet til en nærmere 
vurdering i relation til hjemmelsgrund-
laget for gavebeskatning. Ud fra be-
tragtningerne ovenfor må det imidlertid 
antages, at Landsskatteretten – præsen-
teret for disse betragtninger – også ville 
have tiltrådt et kurstillæg på 10 procent-
point eller mere uden at kvalificere et 
sådant kurstillæg som en gave. 

Værdiansættelse – aktier – fast ejen-
dom til offentlig ejendomsværdi – 
ikke korrektion
LSR 27.06.2018 (utrykt): A var ene- 
aktionær i selskabet S, der ved aftaler  
af 24. september 2012 overdrog aktierne 
i datterselskabet D til selskaberne B2, 
B2 og B3, der var ejet af A’s tre børn. 
Overdragelsen skete med den 1. juli 
2012 som overtagelsesdato. Aktiviteten 
i D bestod primært i udlejning af fire 
sammenhængende, men selvstændigt 
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matrikulerede erhvervsejendomme til 
forskellige lejere og til forskelle formål. 
Ejendommene indgik i årsrapporten for 
2012 til kostprisen på 41.294.955 kr. Den 
samlede offentlige ejendomsværdi pr. 
1. oktober 2011 var 27.050.000 kr. Ved 
overdragelsen blev aktierne værdiansat 
i henhold til aktiecirkulæret (2000-9), 
og ejendommenes bogførte værdi blev 
følgelig korrigeret til den offentlige 
ejendomsværdi.

Skat indhentede en udtalelse fra 
Ejendomsvurderingen, der fandt, at 
ejendommenes handelsværdi måtte 
fastsættes til 32.000.000 kr. (efter ned- 
slag for skønsusikkerhed). Det var i den 
forbindelse Ejendomsvurderingens 
opfattelse, at det faktiske huslejepoten-
tiale i ejendommene var højere end de 
huslejer, der lå til grund for de seneste 
offentlige ejendomsvurderinger. Skat 
fandt herefter, at Ejendomsvurderin-
gens værdiansættelse måtte lægges 
til grund ved værdiansættelsen af akti-
erne i D, så forskellen til den offentlige 
ejendomsværdi måtte anses som en 
underpris, der skulle kvalificeres som 
maskeret udlodning til A. Det var Skats 
opfattelse, at ejendomsværdien ikke 
kunne anvendes, hvis den ikke var et 
retvisende udtryk for handelsværdien. 

Da udtalelsen fra Ejendomsvurderingen 
påviste en væsentlig værdiforskel, måtte 
den vurderede handelsværdi lægges til 
grund. Skat henviste i den forbindelse 
til praksis for værdiansættelse af fast 
ejendom ved overdragelse mellem 
interesseforbundne parter.

Landsskatteretten fastslog, at ved vær-
diansættelse i henhold til aktiecirkulæ-
ret skal den regnskabsmæssige post for 
fast ejendom erstattes med den senest 
kendte offentlige ejendomsvurdering, 
og at eventuelle ombygningsudgifter 
kun tillægges, hvis de ikke er indgået 
i den seneste ejendomsvurdering. 
Den herefter fremkomne værdi kan 
korrigeres, hvis dette må anses relevant 
og væsentligt for at få en retvisende 
værdiansættelse. 

Landsskatteretten fandt, at Skat ikke, 
hverken ved udtalelsen fra Ejen-
domsvurderingen eller ved den regn-
skabsmæssige værdiansættelse (kost-
prisen), havde løftet bevisbyrden for, at 
den seneste ejendomsvurdering ikke var 
et retvisende udtryk for handelsværdien 
af D’s ejendomme. 

Kommentar
Afgørelsen er korrekt og praktisk rele-
vant, men det er nødvendigt med nogle 
supplerende kommentarer for at tegne 
et mere fuldstændigt billede af Skats 
adgang til værdikorrektion af aktier i 
selskaber, der ejer fast ejendom.

Som på andre områder for skattemæs-
sig værdiansættelse er det afgørende 
først og fremmest at fastslå det rets-
grundlag, der er styrende for værdian-
sættelsen. Der var i den aktuelle sag tale 
om overdragelse af unoterede aktier 
mellem interesseforbundne selskaber, 
og værdiansættelse skulle derfor ske 
efter de vejledende regler i aktiecirku-
læret, TSS-cirkulære 2000-9. Af denne 
grund var Skats henvisning til praksis 
vedrørende værdiansættelse ved direk-
te overdragelse af fast ejendom uden 
retlig betydning for sagen.

Som Landsskatteretten citerede i sine 
præmisser, kan den skattemæssige 
værdi efter aktiecirkulæret korrige-
res, hvis dette må anses for relevant 
og væsentligt for at få en retvisende 
værdiansættelse. Det er indlysende, at 
den, der påberåber sig korrektion, har 
bevisbyrden for, at korrektionsbetin-
gelserne er opfyldt. I den konkrete sag 
afviste Landsskatteretten korrektion, 
allerede fordi Skat ikke havde godtgjort, 
at den offentlige ejendomsværdi ikke 
var retvisende. Landsskatteretten havde 
derfor ikke behov for at gå nærmere ind 
i korrektionsbetingelsernes materielle 
indhold.

Landsskatterettens præmisser giver 
anledning til to praktisk relevante kon-
stateringer:

For det første kan Skat ikke ved 
værdiansættelsen af aktier anfægte 
offentlige ejendomsvurderinger, der 
er endelige efter ejendomsvurderings-
loven. Når Skat har fastsat en offentlig 

ejendomsvurdering med adgang til de 
relevante faktiske forhold, kan denne 
vurdering ikke efterfølgende anfægtes 
med henvisning til, at den har været 
for lempelig, fx som følge af en for lav 
kvadratmeterhusleje. 

For det andet kan den faktiske regn-
skabsmæssige værdiansættelse ikke i 
sig selv anvendes som begrundelse for 
at ikke at korrigere den regnskabsmæs-
sige værdi. Dette må gælde, uanset om 
den regnskabsmæssige værdiansættel-
se er baseret på kostpris eller på dags-
værdi, fx efter et afkastbaseret princip.

Der skal altså andre, særlige om-
stændigheder til, før den offentlige 
ejendomsværdi ikke kan anvendes 
som retvisende handelsværdi ved den 
skattemæssige værdiansættelse efter 
aktiecirkulæret. Og det skal så herud-
over kunne kvalificeres som ”relevant og 
væsentligt” for den samlede værdian-
sættelse af aktierne, hvis en korrigeret 
ejendomsværdi skal føre til korrektion 
af den skattemæssige aktieværdi efter 
cirkulæret.

Som der er redegjort for i TfS 2018.404, 
er der imidlertid grund til at antage, at 
aktiecirkulærets justeringsforbehold 
”relevant og væsentligt” slet ikke omfat-
ter fast ejendom i Danmark:

Når cirkulæret indeholder en konkret 
og udtrykkelig regel om obligatorisk 
justering til den offentlige ejendomsvur-
dering, har det således umiddelbart for-
modningen imod sig, at denne objektive 
justering skal underkastes et generelt, 
og sprogligt diffust, forbehold (”relevant 
og væsentligt”). 

Den arbejdsgrupperapport, der ligger 
til grund for cirkulæret, fastslår således 
også, at reglen om justering til den 
offentlige ejendomsvurdering er anset 
som den bedst egnede regel til at sikre 
rimeligt retvisende værdiansættelser:

Der skal altså andre, særlige  
omstændigheder til, før den offentlige 
ejendomsværdi ikke kan anvendes som 

retvisende handelsværdi ved den  
skattemæssige værdiansættelse  

efter aktiecirkulæret. 
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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.

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

”Fast ejendom kan ifølge årsregnskabs-
lovens § 27 optages til anskaffelsespri-
sen med tillæg af ombygningsudgifter 
og finansiering. Eftersom der er tale 
om et aktiv, der typisk ejes i en længere 
årrække, kan den bogførte værdi ofte 
afvige væsentligt fra handelsværdien. 
Arbejdsgruppen mener derfor, at fast 
ejendom generelt skal medregnes til 
værdien ifølge den seneste offentlige 
ejendomsvurdering. Det er samtidig 
en oplysning, der er let tilgænge-
lig. Eventuelle ombygningsudgifter 
tillægges dog, såfremt disse udgifter 
ikke er indeholdt i ejendomsvurderin-
gen. For udenlandske ejendomme bør 
dog gælde, at de kan medtages til den 
bogførte værdi, idet der ikke umiddel-
bart ses andre tilgængelige alternative 
værdiansættelsesoplysninger.”

Der er intet i arbejdsgrupperapporten, 
der antyder, at den obligatoriske juste-
ring til offentlig ejendomsværdi herefter 
skal kunne justeres på ny i kraft af det 
generelle justeringsforbehold. Tvært- 
imod omtaler rapporten alene behovet 
for anvendelse af justeringsforbeholdet 
i relation til udenlandske ejendomme 
(hvor der jo ikke eksisterer en dansk 
offentlig ejendomsværdi):

”Er udenlandske ejendomme optaget 
til urealistiske værdier, kan det være 
relevant at fravige beregningsmodel-
len, såfremt det i øvrigt skønnes, at 
afvigelsen influerer væsentligt på den 
samlede kursfastsættelse.”

Det fremstår derfor ud fra arbejdsgrup-
perapporten som mest sandsynligt, at 
det ville have været nævnt og eksem-
plificeret i rapporten, hvis det generelle 
justeringsforbehold havde været tænkt 
anvendt også i relation til en obligatorisk 
justeret dansk ejendomsværdi. 

Denne fortolkning underbygges yder-
ligere af, at cirkulærets objektive regel 
om obligatorisk justering til offentlig 
ejendomsværdi grundlæggende hviler 
på de samme hensyn, som også værdi-
ansættelsescirkulærets +/- 15 %-regel er 
baseret på: Nemlig, at det ved interes-
seforbundne overdragelser er hen-

sigtsmæssigt med en enkel og praktisk 
anvendelig regel, og at ”det offentlige” 
er nærmest til at bære risikoen for en 
forkert offentlig vurdering, jf. de i TfS 
2018.404 citerede ministersvar mv. Og 
særligt ved overdragelser inden for ga-
veafgiftskredsen og ved boudlæg taler 
de grundlæggende hensyn til forudbe-
regnelighed og retssikkerhed stærkt for, 
at det er samme juridiske kriterier, der 
afgør, om en offentlig ejendomsværdi 
kan anvendes eller fraviges, uanset om 
den faste ejendom overdrages direkte 
eller via aktier i et selskab.

Landsskatteretten får formentlig på et 
tidspunkt lejlighed til at tage stilling til 
dette vidererækkende spørgsmål.  


