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Lovgivning mv.

Høringsudkast om udskudt beskat-
ning ved pantebrevsfinansiering
Skatteministeriet har sendt lovudkast  
i høring om en såkaldt pantebrevs- 
model, der skal give mulighed for, at en 
sælger af en erhvervsejendom kan ud-
skyde beskatningen af hele eller en del 
af ejendomsavancen, hvis købesummen 
finansieres med et sælgerpantebrev. 
Lovudkastet skal udmønte en aftale  
mellem regeringen og Dansk Folkeparti  
om lettelse af generationsskifte blandt 
andet inden for landbruget. 

Pantebrevsmodellen indebærer, at den 
del af avanceskatten, der kan rummes 
inden for 10 % af afståelsessummen,  
i givet fald først vil skulle betales i takt 
med, at pantebrevet afdrages, dog højst 
over 10 år. Pantebrevet skal udstedes 
med en kursværdi, der mindst svarer til 
den ejendomsavance, der vælges ud- 

skudt, og skal have en løbetid, der 
mindst svarer til den periode, som be-
skatningen vælges fordelt over. Model-
len udformes i øvrigt i hovedtræk, så den 
gælder for de samme ejendomme, som 
er omfattet af genanbringelsesreglerne  
i EBL § 6 A. Ifølge udkastet skal forslaget 
træde i kraft den 1. juli 2019. Der er hø-
ringsfrist den 20. marts 2019.

Afgørelser

Gave • andelslejlighed • suspensiv 
betingelse • værdiansættelse 
LSR 29.11.2018 (utrykt): A, der var 99 år,  
besluttede i februar 2014, at hendes 
barnebarn B skulle overtage hendes 
andelslejlighed på 191 m2 som gave,  
så snart hun selv fik en plejehjemsplads. 
A oprettede erklæring herom som blan- 
det gavebrev og testamente, og beslut-
ningen blev samtidig meddelt andels-
boligforeningens administrator. A fik 
anvist plejehjemsplads pr. 1. marts 2015, 
og overdragelsen af andelslejligheden 
blev herefter, i henhold til særskilt gave- 
brev af 14. maj 2015, effektueret med 
virkning pr. 1. juni 2015. 

I andelsboligforeningens regnskab for 
2013/14 var lejligheden værdiansat til 
1.146.000 kr. I gaveanmeldelsen til Skat 
dateret 26. april 2016 blev lejligheden 
imidlertid værdiansat til 800.000 kr.  

under hensyntagen til lejlighedens 
stand, der ifølge B affødte behov for 
reparations- og istandsættelsesarbejder 
for et beløb på cirka 400.000 kr. 

Det blev for Landsskatteretten oplyst, at 
lejligheden på gavetidspunktet i marts 
2015 var stærkt nedslidt og i en meget 
ringe vedligeholdelsestilstand. A og 
hendes afdøde ægtefælle havde beboet 
lejligheden siden 1959, og der havde 
ikke været foretaget nogen form for 
istandsættelse i hvert fald i de seneste 
30 år. Samtidig blev der fremlagt oplys-
ninger og til dels dokumentation for, at 
B efterfølgende havde afholdt istand-
sættelsesudgifter i niveau 400.000 kr.

I april 2015 anmodede en repræsentant 
for familien andelsboligforeningen om 
nøgletalsoplysninger og udstedelse 
af overdragelsesaftale vedrørende 
lejligheden. I den forbindelse blev 
foreningen oplyst om vilkårene for 
overdragelsen, og der blev henvist til 
den tidligere orientering i februar 2014. 
Andelsboligforeningens bestyrelse 
godkendte overdragelsen af andelens 
regnskabsmæssige værdi fra A til B med 
henvisning til, at der ikke var aftalt noget 
yderligere vederlag mellem parterne. I 
henhold til vedtægterne skulle besty-
relsen påse en kontrolleret prisdannelse 
ved overdragelse af andele. 
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På generalforsamlingen i november 
2015 vedtog andelsboligforeningen at  
skifte vurderingsprincip og overgå til 
værdiansættelse på grundlag af en 
valuarvurdering. Det medførte, at den 
konkrete lejligheds regnskabsmæssige  
værdi blev øget fra 1.146.000 kr. til 
1.910.000 kr. Det var i øvrigt oplyst, at 
der i 2014 og første halvår 2015 havde 
været fire andelsboliger af nogenlunde 
samme størrelse til salg i det pågæld- 
ende område i et prisspænd på cirka 
2,0-3,8 mio. kr. Derudover var der tre 
boliger på mindre end 100 m2 til salg  
i et prisspænd på 1,6-1,8 mio. kr.

Landsskatteretten fandt, ligesom Skat, 
at A’s gaveløfte til B var suspensivt be- 
tinget af A’s opnåelse af plejehjems-
plads eller død, og at gaven derfor 
måtte periodiseres til maj/juni 2015, 
hvor A blev tildelt plejehjemsplads. 
Værdien af gaven måtte derfor ansættes 
i overensstemmelse med forholdene 
på det tidspunkt og på grundlag af den 
regnskabsmæssige andelsværdi, som 
bestyrelsen havde godkendt, og som i 
øvrigt måtte anses underbygget ved de 
stedfundne andelsbolighandler i om- 
rådet. Der kunne ikke tages hensyn til 
den efterfølgende regnskabsmæssige 
opskrivning i november 2015. 

Kommentar
Afgørelsen er næppe materielt rigtig og 
er i hvert fald på flere punkter forkert 
begrundet.

Det ligger fast, at gaver skal periodise- 
res efter almindelige skatteretlige 
periodiseringsprincipper. Og hvis en 
gave er suspensivt betinget, anses den 
først for ydet på det tidspunkt, hvor den 
suspensive betingelse opfyldes, og vær-
dien af gaven skal så først opgøres på 
det tidspunkt. En betingelse anses som 
suspensiv, hvis der er reel usikkerhed 
om, hvorvidt betingelsen vil blive op-
fyldt. Hvis der alene er usikkerhed om, 
hvornår betingelsen vil blive opfyldt,  
er den ikke suspensiv.

I den aktuelle sag fremstår det som klart 
forkert at kvalificere gaven som suspen-
sivt betinget. A var 99 år, og var, som 
sagsreferatet må forstås, aktivt i gang 
med at blive tildelt plejehjemsplads,  
og A’s alder taget i betragtning var der 
også en nærliggende risiko for snarlig 
død. Det var derfor ikke usikkert, at 
gaveløftet ville blive opfyldt, men alene 
hvornår det ville ske. Der var altså alene 
usikkerhed om gaveløftets virknings-

tidspunkt. Gaveløftet var endeligt, men 
blot med udskudt levering, og gave-
løftet kan derfor ikke efter almindelige 
principper kvalificeres som suspensivt 
betinget. Derfor burde gaven have 
været periodiseret til februar 2014.

Det er selvfølgelig ikke givet, at den 
fremrykkede periodisering ville have 
ændret det materielle resultat, men 
den ville have betydet, at det ville have 
været relevant at sammenligne med 
handelspriser for en lidt anden periode, 
og at Skat ikke med rimelighed ville 
have kunnet lade sig påvirke af andels-
boligforeningens regnskabsmæssige 
justering mere end 1½ år senere. Og 
disse ændrede forhold kunne muligvis 
have haft betydning for resultatet.

Det fremstår derudover forkert, at 
Landsskatteretten og Skat lægger vægt 
på, at andelsboligforeningens bestyrelse  
havde godkendt overdragelse af/til an-
delens regnskabsmæssige værdi. Dette 
viser en grundlæggende misforståelse 
af foreningens vedtægter og bestyrel-
sens opgave. Vedtægterne og bestyrel-
sen skal ”blot” håndhæve den såkaldte 
maksimalpris, som er fastsat i andels-
boligforeningsloven. Maksimalprisen er 
værdien af andelen i foreningens for- 
mue (andelsværdien) tillagt værdien af 
de eventuelle forbedringer, herunder 
installeret fast inventar, der måtte være 
gennemført i den konkrete lejlighed. 

Andelsboligforeningens bestyrelse skal 
derfor alene godkende, at den konkret 
aftalte pris vurderes at overholde mak-
simalprisbestemmelsen. Bestyrelsens 
godkendelse kan derimod ikke tages 
som udtryk for, hvad der er den korrekte 
markedsværdi under hensyntagen til 
den konkrete lejligheds vedligeholdel-
sesstand mv.

Derfor burde Landsskatteretten have 
fastslået, at udgangspunktet for værdi-
ansættelse af en andelsbolig er maksi-
malprisprincippet, og at værdien alene 

kan overstige lejlighedens andelsværdi 
(= andelen af foreningens formue), hvis 
dette kan begrundes i konkrete tillæg 
som følge af individuelle forbedringer 
mv. Da der konkret var oplyst en meget 
dårlig vedligeholdelsesstand og et stort 
behov for modernisering mv., burde 
Landsskatteretten have forholdt sig 
mere indgående til dette, og ud fra 
sagens oplysninger fremstår det forkert, 
at man ikke har godkendt et væsentligt 
nedslag i gaveværdien. 

Samlet set synes afgørelsen derfor at 
være forkert. 

Virksomhedsordningen • placering af 
midler i erhvervsobligationer • ikke 
udlån • ikke hævning 
SKM 2018.647 LSR: Et finansselskab F 
ønskede at udbyde et nyt investerings-
produkt i form af erhvervsobligationer. 
Provenuet skulle anvendes til finansi- 
ering af projekter i et selvstændigt  
projektselskab i F-koncernen. Obliga- 
tionerne ville blive forrentet med 5 % 
p.a. og have en løbetid på seks år. Obli-
gationerne var registreret i værdipapir-
centralen, men ville ikke blive optaget til 
handel på et reguleret marked. Der ville 
blive udstedt i alt 33 obligationer til en 
samlet sum på 25 mio. kr.

Skatterådet fandt, ligesom SKAT, at de 
omhandlede erhvervsobligationer ikke 
var obligationer i virksomhedsskatte- 
lovens forstand, men derimod udlån, 
som ikke kan indgå i virksomhedsord-
ningen. Det var i den forbindelse Skatte- 
rådets opfattelse, at kvalifikationen  
som ”obligationer” i virksomhedsskatte- 
lovens forstand forudsætter, at der er 
tale om relativt likvide massegælds-
breve, der er genstand for almindelig 
omsætning, og som kan karakteriseres 
som en sædvanlig og sikker anbringel-
sesform for ledig kapital. Disse krav var 
ikke opfyldt i forhold til de påtænkte 33 
erhvervsobligationer, der i stedet måtte 
kvalificeres som almindelige udlån.

”Gaveløftet var endeligt,  
men blot med udskudt levering,  

og gaveløftet kan derfor ikke efter  
almindelige principper kvalificeres 

som suspensivt betinget.”
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Landsskatteretten ændrede Skatte- 
rådets afgørelse. Det var flertallets op- 
fattelse, at der i fortolkningsgrundlaget 
til VSL § 1, stk. 2, alene var støtte for, at  
uforrentede obligationer ikke kan ind- 
gå i virksomhedsordningen, og at dette  
modsætningsvist måtte føre til, at for- 
rentede obligationer som udgangs-
punkt kan indgå i ordningen. Da der i 
den konkrete sag ikke var tale om udlån, 
men om investering af virksomhedens 
 kapital på markedsvilkår mellem uaf- 
hængige parter via en uafhængig og 
professionel udbyder, kunne de konkre- 
te obligationer indgå i virksomhedsord-
ningen. 

Et mindretal på ét medlem fandt, at de 
konkrete obligationer måtte anses som 
udlån uden erhvervsmæssig tilknytning 
og derfor ikke kunne indgå i virksom-
hedsordningen.

Kommentar
Afgørelsen ændrer SKM 2017.717 SR, 
der er omtalt i Gen-Om 12-2017. Den 
er vanskelig at karakterisere som rigtig 
eller forkert, men må nok mere ses som 
et valg.

Det fremgår af VSL § 1, stk. 2, at ”ufor-
rentede” obligationer ikke kan indgå 
i virksomhedsordningen, medmindre 
den skattepligtige driver næring med 
sådanne obligationer, eller de beskattes 
efter reglerne for finansielle kontrakter. 
En modsætningsslutning fører således 
umiddelbart til, at almindelige forrent- 
ede obligationer kan indgå i virksom-
hedsordningen.

Dette følger tilsvarende af forarbejderne 
til lovforslag L 107 i 1985/86, der sam-
tidig fastslår, at der ikke kan ske ”privat 
långivning” fra virksomhedsordningen, 
uden at dette anses som en hævning, jf. 
skatteministerens svar på spørgsmål 89:

”Da virksomheden ikke er et selvstæn- 
digt retssubjekt, kan der ikke fra virk- 
somheden ydes lån, når dette ikke har 
erhvervsmæssig karakter. Hvis den 
skattepligtige finansierer privat långiv-
ning ved at hæve beløbet i virksomhe-
den, sker hævningen efter prioritets- 
orden i § 5. Virksomheden kan dog 
godt give kredit til personer, som har en 
erhvervsmæssig tilknytning til virksom-
heden, f.eks. varedebitorer. Endvidere 
kan virksomheden placere ledig kapital 
som bankindskud, i obligationer m.v.”

Det er således nødvendigt at sondre 
mellem på den ene side ”privat långiv-
ning” og på den anden side placering af 
ledig kapital i ”obligationer mv”.

Det er nu fast antaget i praksis, at en- 
hver form for långivning fra virksom-
hedsordningen skal anses som ”privat 
långivning”, medmindre udlånet har en 
kvalificeret tilknytning til den erhvervs-
mæssige virksomhed i virksomheds-
ordningen. Selv om en så rigoristisk for-
tolkning ikke forekommer velbegrundet 
ud fra reale hensyn, er det vanskeligt at 
se bort fra, at det citerede ministersvar 
udtrykkeligt forudsætter, at udlån skal 
have en ”erhvervsmæssig karakter” for 
ikke at blive anset som ”privat långiv-
ning”. 

Det ligger således fast, at et enkeltstå-
ende udlån fra virksomhedsordningen 
skal anses som en privat hævning. Dette 
gælder, uanset hvordan udlånet er 
struktureret og/eller benævnt. Den om-
stændighed, at et udlån benævnes som 
en ”obligation”, ændrer således ikke i sig 
selv på den skattemæssige kvalifikation i 
henhold til virksomhedsordningen.

Imidlertid følger det jo altså af minister-
svaret, at placering af ledig kapital i ”ob-
ligationer m.v.” ikke skal sidestilles med 
udlån – uden at hverken ordlyden af 
VSL § 1, stk. 2, eller forarbejderne i øvrigt 
giver særlige bidrag til fastlæggelsen af, 
hvornår en obligation ikke er et udlån. 
Det er derfor nødvendigt at undersøge, 
hvilke kriterier, der skal afgøre denne 
skatteretlige kvalifikation.

Først og fremmest må der tages ud-
gangspunkt i, at en ”obligation” ifølge  
en almindelig forståelse er synonymt 
med et massegældsbrev, jf. gældsbrevs-
lovens § 4, stk. 2: ”gældsbreve, der frem-
træder som led i en sammenhørende 
udgivelse af et større antal gældsbreve 
med fælles tekst.” Der skal altså forelig-
ge ”et større antal” gældsbreve.

Samtidig må der henses til, at minister-
svaret omtaler ”obligationer” på linje 
med ”bankindskud”. Denne kontekst 
indikerer, at placeringsmuligheden skal 
være alment tilgængelig som et nogen-
lunde ligeligt alternativ til almindeligt 
bankindskud. Dette vil som udgangs-
punkt være tilfældet, hvis obligationer-
ne er optaget til handel på et reguleret 
marked, som fx realkreditobligationer er, 
jf. SKM 2011.44.BR.
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Det er imidlertid et fortolkningsvalg, 
hvordan en obligation skal være struk- 
tureret og udbudt for at kunne kvalifi-
ceres som en obligation i virksomheds-
skattelovens forstand og ikke blot et 
udlån. Skatterådet fandt i sin afgørelse, 
at 33 ikke-noterede obligationer med 
et samlet pålydende beløb på 25 mio. 
kr. ikke kan karakteriseres som ”et 
større antal” massegældsbreve, mens 
Landsskatterettens flertal lagde vægt 
på, at der ikke var tale om enkeltstående 
udlån, men om placering af kapital på 
markedsmæssige vilkår via en professio-
nel udbyder.

Landsskatteretten har med sin afgørelse 
lagt linjen for praksis. Den afgørende 
sondring er herefter, om der er tale om  
enkeltstående udlån til en konkret debi- 
tor eller om placering af kapital i et pro- 
dukt, der har obligationskarakter. Uan-
set de fortolkningsmæssige overvejelser 
fremstår Landsskatterettens afgørelse 
som det rigtige og praktisk fornuftige 
resultat. Når (private) udlån er afskåret, 
er der ikke et realbehov for en rigid og 
ufleksibel praksis for placering af virk-
somhedsmidler.

Afgørelsen giver samtidig støtte for, at 
SKM 2015.719 SR (Gen-Om 12-2015) 
om crowdfunding er forkert. Der var i 
 sagen tale om påtænkt placering af 
VSO-midler via et online låneformid-
lingssystem, som efter en defineret 
risikoprofil ville forbinde virksomheder 
med kapitalbehov og VSO-ejere med 

overskudslikviditet. Skatterådet fandt,  
at en sådan placering af VSO-midler 
ikke kunne sidestilles med obligationer 
eller bankindestående, men måtte anses 
som en privat begrundet hævning.

Som anført i Gen-Om 12-2015 er  
Skatterådets afgørelse ikke overbe- 
visende rigtig. Selv om både lovforar-
bejder, jf. det ovenfor citerede minister-
svar, og Højesteret, jf. SKM 2013.505 
(Gen-Om 08-2013) har fastslået snævre 
grænser for at foretage udlån i virksom-
hedsordningen, bør både ministersvar 
og Højesterets præmisser fortolkes  
en anelse mere indskrænkende, end 
Skatterådets forudsætter.

Både ministersvaret og højesterets- 
præmisserne anvender udtrykket ”pri- 
vat långivning”, der i sig selv forudsætter 
en nærmere fortolkning. Hvornår er lån- 
givning ”privat”? Er långivning ”privat” i 
alle tilfælde, hvor långivningen ikke har 
tilknytning til den egentlige erhvervs-
mæssige virksomhed i virksomhedsord-
ningen? Er långivning til tredjemand  
udelukkende med henblik på at opnå 
afkast af de opsparede midler i ordning- 
en ”en ”privat” disposition”? Ligeledes 

fastslår både ministersvar og højeste-
retspræmisser som nævnt, at man i virk-
somhedsordningen kan ”placere ledig 
kapital som bankindskud, i obligationer 
mv.”. 

Der er således i fortolkningsgrundlaget 
et område mellem det enkeltstående 
(måske subjektivt begrundede) udlån 
og den mere generiske placering af 
ledig kapital med henblik på at opnå 
afkast. Der er således god plads også til 
en formålsfortolkning. Og en formåls-
fortolkning taler for, at der ikke bør ske 
hævebeskatning, når der ikke varetages 
private formål, men blot sker placering 
af midler med henblik på at opnå afkast.

Landsskatterettens aktuelle afgørelse 
lægger vægt netop på placeringen af 
ledig kapital i et generisk investerings-
produkt i et professionelt ikke-nærtstå-
ende set-up og indskrænker dermed 
fortolkningen af ”udlån”. Disse karakte-
ristika er i det væsentlige til stede også 
i sagen om crowdfunding. Derfor giver 
Landsskatterettens afgørelse yderligere 
grund til at antage, at Skatterådets afgø-
relse om crowdfunding er forkert. 

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

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