
NYT
Generationsskifte
Omstrukturering

Indhold

• Succession – tre vindmøller –  
elproduktionsvirksomhed – aktiv  
kapitalanbringelse

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

Lovgivning mv.

Intet relevant nyt lovstof.

Afgørelser

Succession • tre vindmøller •  
elproduktionsvirksomhed • aktiv  
kapitalanbringelse 
Skat 21.12.2018 (utrykt): A ejede sel- 
skabet S, der siden 2002 havde ejet tre 
off-shore vindmøller. A havde siden 1979 
haft en aktiv rolle inden for den danske 
vindmølleindustri, først med opførelse  
af en enkelt vindmølle på sin egen land- 
brugsejendom i 1980 og derefter med 
etablering af, delejerskab til og drift af 
flere større vindmølleprojekter i midten 
af 1980’erne og engagement i industri- 
foreninger og -selskaber. De tre vind-
møller, som nu var ejet af S, udgjorde 
den væsentligste del af et vindmølle- 
projekt, som A havde udviklet. 

A havde siden 2002 varetaget driften i  
S af de tre møller med løbende produkti-
onsovervågning og salg af el på løbende 
markedsvilkår og i øvrigt på grundlag af 
en serviceaftale med ekstern operatør.  
A oplyste at have en ugentlig arbejds- 
tid på ca. 8 timer. I 2022, efter 20 års 
drift, skulle der tages stilling til, om 
møllerne skulle nedtages eller levetids-
forlænges. A ønskede nu at overdrage 
kapitalen i S med skattemæssig succes-
sion til sine børn og børnebørn.

Skat fandt, at vindmøller skal anses  
som ”fast ejendom el.lign.” og dermed 
som passiv kapitalanbringelse, jf. SKM 
2018.459 SR. Det var imidlertid samtidig 
”efter en konkret vurdering” Skats opfat-
telse, at S’ virksomhed var at producere 
og sælge el, og at aktiviteten derfor ikke 
kunne sidestilles med ”udlejning af fast 
ejendom”. Derfor, og da S havde fuld 
hæftelse for vindmøllevirksomheden,  
udtalte Skat som bindende svar, at vind- 
møllerne kunne anses som aktiv kapi-
talanbringelse, og at A kunne overdrage 
kapitalen i S med skattemæssig succes-
sion, hvis de øvrige betingelser i ABL  
§ 34 var opfyldt.

Kommentar
Afgørelsen er materielt korrekt, men 
præmisserne er misvisende og juridisk 
forkerte.

Som det ses af Skats præmisser for 
afgørelsen, tager Skat udgangspunkt  
i solcellesagen i SKM 2018.459 SR  
(Gen-Om 9-2018) og fastslår, at vind-
møller skal anses som ”fast ejendom 
el.lign.” og dermed som passiv kapital- 
anbringelse. Dette udgangspunkt er 
Skat naturligvis nødt til at følge, så læn-
ge Skatterådets fortolkning og afgræns- 
ning af passiv kapitalanbringelse står 
ved magt, jf. nærmere nedenfor. Ud-
gangspunktet er derfor ikke overra-
skende.

Det overraskende er, at Skat fra dette 
juridisk ukorrekte udgangspunkt allige- 
vel kan nå et materielt rigtigt resultat 
via endnu et juridisk ukorrekt ræsonne-
ment. To gange minus giver således rent 
faktisk et plus:

Skat tager således et spring fra kvalifika-
tionen af aktiverne som passiv kapital- 
anbringelse til at kvalificere aktiviteten, 
og da selskabets aktivitet består i elpro-
duktion, kan aktiverne omkvalificeres til 
aktiv kapitalanbringelse, fordi aktivi-
teten ifølge Skat ikke sidestilles med 
”udlejning af fast ejendom”. Ifølge Skat 
er det afgørende kriterium for at om-
kvalificere et aktiv fra passiv kapitalan-
bringelse til aktiv kapitalanbringelse 
altså, om aktiviteten kan sidestilles med 
”udlejning af fast ejendom”. 
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Dette kriterium har ikke hjemmel i lov- 
grundlaget:

Først og fremmest findes kriteriet ”ud- 
lejning af fast ejendom” slet ikke i lov- 
teksten. Formålet med ændringen af 
ABL § 34 ved Lov 2017.683 var netop, 
at fjerne kriteriet ”udlejningsejendom-
me” fra lovteksten og udvide området 
for passiv kapitalanbringelse til ”fast 
ejendom” generelt, så der ville være 
et mindre rum til området for aktiv 
kapitalanbringelse via modsætnings-
slutning. Derfor fremstår det ganske 
bizart, at Skat i den aktuelle sag alligevel 
har anvendt det nu eliminerede og mere 
snævre kriterium for passiv kapitalan-
bringelse til reelt at definere et udvidet 
område for passiv kapitalanbringelse. 
Man har næppe gjort sig helt klart, at 
dette kan have en vidererækkende 
betydning.

Dernæst er Skat tilsyneladende ikke  
helt skarp i forståelsen af, hvordan et 
selskabs aktivitet kan tillægges betyd-
ning, når et konkret aktiv skal kvalifice-
res som passiv kapitalanbringelse:

Det ligger efter ABL § 34 fast, at det er 
aktivitets karakter og ikke aktivitetens 
karakter, der er afgørende for kvalifika-
tionen som passiv eller aktiv kapitalan-
bringelse, jf. dog nedenfor. Derfor kan 
udlejning af driftsmidler ikke sidestilles 
med udlejning af fast ejendom, selv 
om der ikke måtte være nævneværdig 
forskel på karakteren af udlejningsak-
tiviteten, jf. SKM 2018.113 SR (Gen-Om 
3-2018).

Et aktiv, der efter sin karakter må kvali-
ficeres som passiv kapitalanbringelse, 
kan imidlertid efter omstændighederne 
have en sådan placering i den konkrete 
virksomhedsaktivitet, at aktivet af den 
grund kan/skal omkvalificeres. Dette 
beror imidlertid ikke på, om aktiviteten 
kan anses som mere eller mindre ”aktiv” 
eller ”passiv”, men på om aktivet er inte-
greret i en egentlig virksomhed.

Som det fremgår af forarbejderne til 
Lov 2017.683, kan en fast ejendom, der 
efter ”aktivets karakter” skal kvalificeres 
som passiv kapitalanbringelse, omkva-
lificeres til aktiv kapitalanbringelse, hvis 
den pågældende ejendom er integreret 
i en virksomhed som fx domicil- eller 
lagerejendom eller som et omsætnings-
aktiv, fx ubebygget jord, der indgår i et 
typehusfirmas omsætning af færdig-
byggede huse. 

Hvis en vindmølle efter sin karakter skal 
anses som passiv kapitalanbringelse, 
kan møllen altså omkvalificeres til aktiv 
kapitalanbringelse, hvis den udeluk-
kende eller i det væsentlige producerer 
strøm til brug for ejerens virksomhed. 
Ligeledes kan en mølle omkvalificeres 
fra passiv til aktiv, hvis den indgår som 
omsætningsaktiv i en virksomhed, der 
foretager opførelse og salg af vindmøl-
ler. 

Hvis man imidlertid ved kvalifikationen 
af en vindmølle efter ”aktivets karakter” 
ser bort fra, at vindmøllens absolut væ-
sentligste karakteristika er, at den er en 
elproduktionsvirksomhed, fremstår det 
som en logisk kortslutning alligevel at 
lægge afgørende vægt på netop el- 
produktionsvirksomheden ved vurde-
ringen af den aktivitet møllen – altså 
som ”passiv kapitalanbringelse” – indgår 
i. Det giver ikke mening at anføre, at 
en vindmølle er integreret i en egentlig 
virksomhed (elproduktion), hvis man 
forinden har kvalificeret møllen som 
passiv kapitalanbringelse, fordi den 
skal sidestilles med fast ejendom (uden 
hensyntagen til elproduktion).

Sådan må logikken være, hvis man 
udkrystalliserer tankegangen. Derfor 
dækker den aktuelle afgørelse og Skats 
præmisser formentlig over et mere eller 
mindre bevidst synspunkt om, at en 
passiv aktivitet bliver til en aktiv aktivitet, 
jo større volumen den har, og jo mere 
personlig arbejdsindsats og hæftelse, 
ejeren har.

Der er imidlertid ganske enkelt ikke 
hjemmel i ABL § 34 til at lægge vægt 
på ejerens personlige arbejdsindsats og 
hæftelse. Ud over, at sådanne kvalitative 
vurderingselementer strider fundamen-
talt imod pengetankreglens objektive 
karakter, jf. bemærkningerne ovenfor, 
rummer Lov 2017.683 i sig selv utvetydig 
dokumentation for dette i kraft af, at lo-
ven jo har integreret et udtrykkeligt del-

tagelseskrav i betingelserne for nedsat 
bo-/gaveafgift, jf. BGL § 1a og 23a, uden 
at dette på nogen måde er overført til 
eller italesat i relation til betingelserne 
for successionsoverdragelse. Det er der-
for ikke lovligt at lægge vægt på ejerens 
mere eller mindre aktive/passive rolle i 
forhold til den pågældende aktivitet. 

Og selv om Skat ikke nævner forholdet 
i sine præmisser i den aktuelle sag, må 
det for god ordens skyld bemærkes, at 
A’s tidligere aktive karriere/indsats med 
hensyn til etablering af vindmølleparker 
mv. ikke konkret kunne ændre på, at 
selskabet havde anskaffet de pågæld- 
ende tre møller som anlægsaktiver til 
elproduktion og ikke som omsætnings-
aktiver i en virksomhed med køb og salg 
af vindmøller.

Hvis man derfor eliminerer de nævnte 
elementer fra Skats aktuelle afgørelse 
og sammenligner med solcellesagen i 
SKM 2018.459 SR, er den reelt eneste 
væsensforskel, at A havde flere hele 
vindmøller, mens der i solcellesagen ale-
ne var tale om andele i et solcelleanlæg. 
Og derfor bliver det afgørende juridiske 
spørgsmål efter udkrystallisering: Er 
der hjemmel til at omkvalificere en hel 
vindmølle til aktiv kapitalanbringelse, 
men ikke en halv vindmølle? Tre møller 
ja, men ikke 25 % af et solcelleanlæg? 
Altså, kan et vist antal aktiver (hvor 
mange?), der hver for sig har karakter 
af passiv kapitalanbringelse, føre til, 
at aktiverne kan omkvalificeres til aktiv 
kapitalanbringelse?

Svaret herpå er selvfølgelig nej. Derfor 
bidrager Skats aktuelle afgørelse på 
sin egen måde til at illustrere, at SKM 
2018.459 SR er forkert, fordi den fører til 
resultater, der ikke har støtte i lovgrund-
laget, og som derfor ikke kan begrundes 
juridisk. 

Som der er redegjort for i Gen-Om 
9-2018, er hele startræsonnementet 

”Som der er redegjort for i Gen-Om 
9-2018, er hele startræsonnementet i 

SKM 2018.459 forkert. Solceller og vind-
møller kan ikke sidestilles med fast  

ejendom, netop fordi de er elproduk- 
tionsenheder/-virksomheder og ikke 

blot mursten eller jord (”el.lign.”).”
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i SKM 2018.459 forkert. Solceller og 
vindmøller kan ikke sidestilles med fast 
ejendom, netop fordi de er elproduk-
tionsenheder/-virksomheder og ikke 
blot mursten eller jord (”el.lign.”). Og 
fordi sådanne elproduktionsenheder 
ikke kan sidestilles med fast ejendom, 
er de efter deres karakter ”født” som 
aktiv kapitalanbringelse, og der kan ikke 
stilles krav om volumen, arbejdsindsats 
eller hæftelse. Punktum.

Skatterådet skal på sit april-møde tage 
stilling til eventuel genoptagelse af SKM 
2018.459. Forhåbentlig vil dette føre 
til, at administrativ praksis hurtigt bliver 
korrigeret og bragt i overensstemmelse 
med lovgrundlaget. Sker dette ikke, vil 
Skatterådet i løbet af kort tid være nødt 
til at tage stilling til en ny anmodning, 
der er på vej igennem systemet. I mel-
lemtiden ligger SKM 2018.459 sammen 
med flere andre sager i indbakken hos 
Skatteankestyrelsen og afventer sags-
behandling, og det vil i givet fald være 
Landsskatteretten, der skal tage stilling 
til lovfortolkning mv., hvis Skatterådet 
ikke forinden har rettet for sig.

Omgørelse • mangelfuld dobbelt 
virksomhedsomdannelse • tilladelse 
til både hel- og delomgørelse 
Skat 11.03.2019 (utrykt): M drev i virk-
somhedsordningen en maskinteknisk 
virksomhed samt et landbrug. Den tek- 
niske virksomhed blev drevet fra lejet 

bygning på en landbrugsejendom, som 
M ejede sammen med sin hustru H, og 
hvor ægtefællerne havde privat bopæl. 
Den 28. juni 2013 blev den tekniske 
virksomhed og landbruget ved skattefri 
virksomhedsomdannelse overført til 
hvert sit selskab, S1 og S2, med virkning 
pr. 1. januar 2013, og M modtog veder- 
lagsaktierne i begge selskaber. Land-
brugsejendommen blev holdt udenfor 
omdannelsen. 

I forlængelse af omdannelsen overdrog 
M i efteråret 2013 30 % af aktierne i S1 til 
ægtefællernes fælles søn. I november/
december 2014 gennemførte M og søn-
nen skattefri ombytning af aktierne i S1 
til et nystiftet fælles holdingselskab, der 
straks blev spaltet, så de hver modtog et 
personligt holdingselskab.

I oktober 2016 konstaterede Skat, at 
parterne (ved en fejl) ikke havde fået 
korrigeret et tidligere udkast til åbnings-
balance for S1, og at balancen derfor 
rummede værdien af den bygning på 
landbrugsejendommen, som S1 blev 
drevet fra, selv om det var besluttet ikke 
at medtage landbrugsejendommen i 
omdannelsen. Skat fandt, at omdannel-
sen var skattepligtig, da der efter om-
dannelsesloven ikke er hjemmel til alene 
at lade en del af en blandet benyttet 
ejendom indgå i en omdannelse.

M anmodede på den baggrund Skat om 
tilladelse til fuldstændig omgørelse, så 

den tekniske virksomhed i S1 blev ført 
tilbage i personligt regi i forbindelse 
med opløsning af S1. Da aktierne i S1 
efter omdannelsen var overdraget med 
30 % til sønnen og derefter til parternes 
personlige holdingselskaber, skulle om- 
gørelsen civilretligt gennemføres ved 
følgende dispositioner: (1) parternes 
kapitalandele i S1 skulle samles i et ny- 
stiftet holdingselskab ved ophørsspalt- 
ning af M’s og sønnens personlige hold- 
ingselskaber, (2) det nystiftede holding-
selskab skulle fusioneres med S1 som 
det fortsættende selskab, (3) overdrag- 
else af virksomheden til M og sønnen i 
ejerforholdet 70:30 samt (4) S1 opløs-
ning af S1 ved betalingserklæring.

Skat gav tilladelse til fuldstændig om- 
gørelse, da man fandt, at betingelserne  
i SFL § 29 var opfyldt. Det var i den for- 
bindelse Skats opfattelse, at de privat- 
retlige virkninger af omgørelserne var 
enkle og overskuelige. Overførslen af  
virksomheden fra S1 til parterne person-
ligt krævede således blot afledte regn-
skabsmæssige dispositioner, og den 
 omstændighed, at omdannelsen var  
efterfulgt af aktieoverdragelse til søn-
nen samt selskabsretlige omstrukture-
ringer, var ikke til hinder for omgørelse, 
da man gennem de beskrevne dispo-
sitioner kunne etablere den civilretlige 
situation, der ville stille parterne, som 
om omdannelsen ikke havde været gen-
nemført. Som følge af omgørelsen skulle 
relevante skatteansættelse tilpasses 
tilbage til den 1. januar 2013.

M anmodede i forlængelse heraf om 
tilladelse til delvis omgørelse med hen- 
blik på at kunne fastholde virksomhed- 
en i S1 og herunder undgå gener i for- 
hold til kunder og medarbejdere samt 
opretholde den etablerede selskabs-
struktur. Den delvise omgørelse ønsk-
edes gennemført ved, at M og H skulle 
indskyde den samlede landbrugsejen-
dom i S1 med økonomisk virkning pr. 1. 
januar 2013, så de fra dette tidspunkt 
skulle stilles som lejere af ejendommen. 
Til opfyldelse af omdannelseslovens 
krav om udelukkende vederlag i form af 
aktier i det omdannede selskab skulle H 
tildeles aktier i S1 svarende til ejendom-
mens værdi pr. omdannelsesdatoen.

Skat gav tilladelse også til den delvise 
omgørelse. Efter flere overvejelser og 
udveksling af redegørelser fandt Skat, 
at H som delejer af den landbrugs- og 
driftsejendom, der skulle indskydes i S1, 
måtte anses som medejer af den samle-
de virksomhed, der med indskuddet af 
ejendommen blev omdannet, og at om-
dannelseslovens krav om aktievederlag 
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kunne opfyldes ved efterudstedelse af 
aktier til H.

Kommentar
Afgørelsen supplerer den utrykte 
afgørelse Skat 25.01.2018, der er omtalt 
i Gen-Om 3-2018, og er både rigtig og 
praktisk relevant.

Først og fremmest viser afgørelsen, at 
der kan ske skatteretlig omgørelse også 
af selskabsretlige dispositioner, selv om 
der ikke kan gennemføres selskabsretlig 
ændring med tilbagevirkende kraft. Det 
afgørende for den skatteretlige omgø-
relse er, om man gennem efterfølgende 
dispositioner kan etablere det civilret-
lige grundlag, som man ønsker lagt til 
grund for den skattemæssig behand-
ling – som så tillægges skattemæssig 
tilbagevirkende kraft. En selskabsretlig 
disposition kan således repareres ved 
efterfølgende suppleringshandlinger, fx 
efterudstedelse af aktier, tilbageover-
dragelse af virksomhed og kapitalned-
sættelse eller likvidation eller spaltning/
fusion. 

Derfor er skatteretlig omgørelse et 
vigtigt juridisk redskab til at reparere 
uforudsete skatteretlige problemstillin-
ger, ligesom skatteforbehold tilsvarende 
er et nødvendigt juridisk redskab til at 
risikoafdække overfor forudsete, men 
uønskede skatteretlige virkninger. Se 
uddybende om skatteretlig omgørelse 
og skatteforbehold Generationsskifte- 
Omstrukturering (2019) s. 119-140.

Dernæst viser afgørelsen, at der kan ske 
skatteretlig omgørelse også af forholds-
vist komplicerede omstruktureringer, 
uden at dette i sig selv indebærer, at de 
privatretlige virkninger ikke skal anses 
enkle og overskuelige, således som det 
kræves i SFL § 29, stk. 1, nr. 4. Vurderin-
gen af, om omgørelsen er enkel og over-
skuelig, beror ikke på, om de nødvendi-
ge dispositioner fremtræder enkle eller 
komplekse, men på, om Skat vil have 
et fast grundlag for de skattemæssige 
konsekvensændringer i kølvandet på 
en omgørelse, så der ikke opstår behov 
for væsentlige skønsmæssige skattean-
sættelser. 

Endvidere illustrerer afgørelsen, at det 
ikke nødvendigvis vil være til hinder for 
skatteretlig omgørelse, at slutpositionen 
efter omgørelse indebærer en anden 
ejerstruktur end den oprindelige ud-
gangsposition forud for den disposition, 
der ønskes omgjort. 

I den aktuelle sag var sønnen i kraft af 
den skatteretlige succession indtrådt 
i A’s skattemæssige anskaffelsestids-
punkt og -sum i relation til vederlags- 
aktierne i S1, og der var derfor et selv-

stændigt skatteretligt fundament for 
at lade sønnen modtage en ejerandel 
også i virksomheden efter opløsning af 
selskabet.

Det er imidlertid i praksis antaget, at der 
ved skatteretlig omgørelse er mulig-
hed for at indsætte en anden juridisk 
person i en transaktion, jf. SKM 2007.210 
LSR omtalt i Gen-Om 8-2007. Selv 
om lovgrundlaget for denne praksis er 
noget tvivlsom, synes den at måtte føre 
til, at der også uanset den skatteret-
lige succession fra A til sønnen skulle 
være givet tilladelse til omgørelse i den 
aktuelle sag. 

Samlet viser afgørelsen, at skatteretlig 
omgørelse kan være en udvej også i selv 
forholdsvist komplicerede situationer, 
hvis man kan analysere sig til en hel eller 
delvis ”tilbagespoling” via en kortere 
eller længere række af nye dispositioner. 
Og tilsvarende kan og bør man i enhver 
rådgivning om dispositioner med 
væsentlige skattemæssige aspekter 
sikre risikoafdækning ved udformning af 
konkrete og relevante skatteforbehold. 

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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