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Lovgivning mv.

Lovforslag L 225 om udskudt beskat-
ning ved pantebrevsfinansiering
Skatteministeren har den 10. april 2019 
fremsat lovforslag L 225 om en pante-
brevsmodel, der skal give mulighed for, 
at en sælger af en erhvervsejendom kan 
udskyde beskatningen af hele eller en 
del af ejendomsavancen, hvis købesum-
men finansieres med et sælgerpante-
brev. Lovforslaget udmønter 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 
udskudt, 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 ejen-domme, som 
er omfattet af genanbringelsesreglerne i 
EBL § 6 A. Lovforslaget skal træde i kraft 
den 1. juli 2019.

Afgørelser

Skatteforbehold • likvidation efter 
spaltning • tilbageførelse af likvida- 
tionsprovenu til nystiftet selskab
Skat 28.03.2019 (utrykt): Personerne 
A1-A4 var i 2013 aktionærer i selskabet  
S sammen med en udenlandsk investor 
og et større antal medarbejderaktionæ-
rer. Som forberedelse til en børsnotering 
i England fik A1-A4 i januar 2014 Skats 
tilladelse til en flerleddet skattefri om-
strukturering, så de fik deres aktiebe-
siddelser i S placeret i egne personlige 
holdingselskaber. 

Undervejs i børsnoteringsprocessen  
og midtvejs i omstruktureringen mod-
tog bestyrelsen for S i marts 2014 en 
fortrolig henvendelse fra en internatio-
nal koncern K, der tilkendegav at være 
interesseret i muligvis at afgive tilbud 
om køb af S. Denne tilkendegivelse 
førte til en dialog mellem S og K parallelt 
med børsnoteringsprocessen, og i juni 
2014 indgik aktionærerne og K aftale 

om overdragelse af aktiekapitalen i S, og 
børsnoteringsprocessen blev afbrudt. 

Skat tilbagekaldte på den baggrund til- 
ladelsen til skattefri omstrukturering 
med den hovedbegrundelse, at det 
”beskyttelsesværdige formål” med 
den skattefrie omstrukturering ikke 
længere var til stede efter salget af S. 
A1-A4 var uenige i Skats afgørelse, som 
de påklagede til Landsskatteretten. De 
forberedte sig herefter på et længere 
klageforløb. 

Foreløbigt var omstruktureringen 
imidlertid skattepligtig, og A1-A4 blev 
for 2014 pålignet en betydelig personlig 
avanceskat. Da provenuet fra salget af 
aktierne i S var tilgået deres holding-
selskaber, havde aktionærerne ikke frie 
midler til at betale den pålignede skat. 
Aktionærerne overvejede derfor at likvi-
dere deres personlige holdingselskaber, 
så de fik udloddet salgsprovenuet til 
finansiering af den pålignede skat. I den 
forbindelse indhentede aktionærerne 
bindende svar fra Skat med bekræftelse 
af, at den afståelseskurs, der skulle læg-
ges til grund for den nu skattepligtige 
omstrukturering, samtidig skulle anses 
som aktionærernes anskaffelseskurs 
for de personlige holdingselskaber, så 
likvidation af disse kunne gennemføres 
uden dobbeltbeskatning af aktionæ-
rerne.
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Aktionærerne valgte herefter i 2015 at 
spalte deres personlige holdingselska-
ber ved skattefri ophørsspaltning, så 
de hver modtog to selskaber, der hver 
modtog en andel af salgsprovenuet. 
Der blev for hver spaltning indgået en 
skatteforbeholdsaftale til afdækning af 
de relevante betingelser for skattefrita-
gelse efter fusionsskatteloven mv. 

Efter spaltning gennemførte hver akti-
onær ligeledes i 2015 opløsning af ét af 
sine selskaber med avancebeskatning 
af likvidationsprovenu på grundlag af 
Skats bindende svar, og aktionærerne 
kunne så hver for sig betale den skyldige 
restskat for omstruktureringen i 2014. 
Der blev ved hver opløsning indgået en  
skatteforbeholdsaftale, der gav aktio-
næren ret til at indskyde likvidations-
provenuet i et nystiftet selskab og blive 
stillet, som om opløsningen ikke var 
gennemført, hvis det måtte vise sig, at 
opløsningen ville udløse avancebeskat-
ning ud over, hvad man kunne forud-
sætte på grundlag af Skats bindende 
svar.

I marts 2017 anerkendte Skatteministe- 
riet i et retsforlig, at Skats tilbagekaldel-
se af tilladelsen til skattefri omstruktu-
rering var ugyldig, da den var baseret 
på en ulovlig begrundelse, og samtidig 
materielt uberettiget, da der ikke var 
bevismæssigt grundlag for at antage, 
at A1-A4 havde haft et skjult hovedfor-
mål om at sælge aktierne i S, da man 
gennemførte omstruktureringen. Som 
følge heraf var omstruktureringen på 
ny skattefritaget, og aktionærerne fik 
genoptaget deres skatteansættelser for 
2014 og fik tilbagebetalt overskydende 
skat med rentetillæg.

Skattefritagelsen af omstruktureringen  
i 2014 fik den afledte konsekvens, at ak- 
tionærerne nu ikke havde nogen næv-
neværdig anskaffelsessum til avance-
beskatningen ved opløsningen af de 
udspaltede selskaber i 2015. Skattefri- 
tagelsen af omstruktureringen i 2014 
førte således til en forøget avancebe-
skatning ved opløsningen i 2015. 

På det grundlag valgte aktionærerne at 
aktivere skatteforbeholdsaftalerne, og 
de indskød hver for sig det modtagne 
likvidationsprovenu, inklusive avance- 
skat, med tillæg af renter i nystiftede sel- 
skaber, så de var stillet, som om opløs- 
ningen af de udspaltede selskaber ikke  
havde fundet sted. Aktionærerne an- 
modede herefter om genoptagelse af 

deres skatteansættelser for 2015 med 
henvisning til skatteforbeholdsaftalerne.

Efter ligning genoptog og ændrede Skat 
alle skatteansættelser, så aktionærerne 
for 2015 fik tilbagebetalt overskydende 
skat med rentetillæg.

Kommentar
Afgørelsen er korrekt og viser, at skatte- 
forbehold er et nyttigt og ofte uundvær-
ligt instrument til at sikre aktive beslut-
ninger og samtidig afdække skattemæs-
sige risici. I den konkrete sag sikrede 
skatteforbeholdet, at aktionærerne ved 
likvidation kunne eliminere renterisiko-
en ved at føre en potentielt langvarig 
skattesag og samtidig kunne tilbageføre 
likvidationsprovenuet til selskabsregi, 
hvis skattesagen ville blive vundet.

Et skatteforbehold er en civilretlig be- 
tingelse, der kan tillægges skatteretlig  
virkning, hvis kravene i SFL § 28 er op- 
fyldt: Forbeholdet skal angå de skatte- 
retlige virkninger af en ”privatretlig 
disposition” og skal være klart, skriftligt 
og oplyst over for Skat senest samtidig 
med, at Skat oplyses om dispositionens 
øvrige indhold. Skatteforbeholdet er 
beslægtet med adgangen til skatteretlig 
omgørelse, jf. SFL § 29, men rummer 
færre betingelser og er derfor i praksis 
et mere operativt og sikkert instrument 
til risikoafdækning.

Det er en fællesbetingelse for skatte-
forbehold og skatteretlig omgørelse, at 
det skal angå de skatteretlige virkninger 
af en ”privatretlig disposition”. Der er 
efterhånden en betydelig praksis, der 
afgrænser dette begreb, jf. Generations-
skifte-Omstrukturering (2019) s. 119 ff. 

Det er fortsat en udbredt misforståelse, 
at skatteforbehold og skatteretlig om-
gørelse ikke kan reparere på selskabs-
retlige dispositioner, herunder selskabs-
omstruktureringer. Misforståelsen hviler 
på, at selskabsretlige dispositioner ikke 
kan ændres og derfor heller ikke kan 

”omgøres”. Imidlertid ligger det fast,  
at selskabsretlige dispositioner er ”pri-
vatretlige dispositioner, og at disse kan 
omgøres rent skatteretligt.

Skatteretlig omgørelse, via skatteforbe-
hold eller tilladelse til omgørelse, vil altid 
være en skatteretlig fiktion, hvor man 
ser bort fra den oprindelige disposition 
og i stedet lader en efterfølgende ny 
disposition styre de relevante skatte-
retlige virkninger. Den omstændighed, 
at en selskabsretlig disposition er 
registreret i Erhvervsstyrelsen og derfor 
ikke civilretligt kan ”omgøres”, adskiller 
ikke dispositionen fra andre civilretlige 
dispositioner, der også kun kan ændres 
gennem nye civilretlige dispositioner. En 
aftale kan jo kun ændres gennem en ny 
aftale, og tilsvarende kan en kapitalfor-
højelse ændres ved en efterfølgende 
kapitalnedsættelse osv. 

Det afgørende er, om man gennem en 
efterfølgende ny disposition kan stille 
parterne i den oprindelige disposition, 
som om dispositionen ikke var gennem-
ført eller var gennemført med et andet 
indhold. Kan man det, kan man også 
gennemføre skatteretlig omgørelse – 
forudsat at de øvrige betingelser i SFL  
§ 28 eller § 29 er opfyldt.

Ved udformning af et skatteforbehold 
er det nødvendigt, at forbeholdet klart 
angiver, hvilke skatteretlige virkninger 
man har forudsat, og hvad den civilret-
lige virkning skal være, hvis de forud-
satte skatteretlige virkninger svigter. 
Forbeholdet skal altså være så præcist, 
at det kan fastslås, hvilke skatteretlige 
virkninger der vil føre til aktualisering 
af forbeholdet, og hvilke civilretlige 
konsekvenser dette i givet fald skal 
have. En god praktisk målestok er, at 
forbeholdet skal formuleres, så parterne 
i tilfælde af uenighed kan få en retslig 
afgørelse, der fastslår, hvad de hver for 
sig er forpligtet til at medvirke til. Det er 
ikke tilstrækkeligt, at forbeholdet blot 
fastslår, at parterne i givet fald skal indgå 
en ny aftale.

”Det er fortsat en udbredt  
misforståelse, at skatteforbehold og 

skatteretlig omgørelse ikke kan reparere 
på selskabsretlige dispositioner,  

herunder selskabsomstruktureringer.”
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I den aktuelle sag havde aktionærerne 
en tro på, at de ville vinde sagen mod 
Skatteministeriet vedrørende Skats 
tilbagekaldelse af tilladelsen til skattefri 
omstrukturering, og at avancebeskat-
ningen for 2014 således ville blive 
ophævet. Imidlertid var der jo en risiko 
for, at sagen ville blive tabt, og at der 
undervejs i sagsforløbet ville akkumule-
res betydelige rentetillæg. Derfor var di-
lemmaet, at de på den ene side ønskede 
udlodning af et likvidationsprovenu af 
hensyn til risikoafdækning, men at de på 
den anden side ikke ønskede at udløse 
beskatning af likvidationsprovenuet, 
hvis sagen blev vundet. 

Udformning af et skatteforbehold tilbød 
en løsning på dette dilemma. Aktionæ-
rernes likvidation af deres respektive 
selskaber var en privatretlig disposition, 
som de ved et skatteforbehold kunne 
gøre betinget; ikke selskabsretligt, men 
sådan, at aktionærerne forpligtede sig 
til at tilføre likvidationsprovenuet til 
nye selskaber, så de skatteretligt kunne 
stilles, som om likvidationen ikke var 
gennemført. Den omstændighed, at de 
likviderede selskaber ikke selskabsret-

ligt kunne bringes til live igen, var som 
nævnt ovenfor irrelevant for den skatte-
retlige omgørelse, der blot forudsætter, 
at parterne kan bringe sig i en civilretlig 
position, så de skatteretligt kan stilles på 
den i skatteforbeholdet fastlagte måde.

Spørgsmålet var så, hvad der skulle til 
for at aktivere skatteforbeholdet. Man 
kan ikke knytte et skatteforbehold på 
virkningen af en helt anden disposition, 
så det var ikke muligt blot at lade likvi-
dationen være afhængig af udfaldet af 
skattesagen vedrørende den tilbage-
kaldte tilladelse. Men den afledte virk-
ning af en vundet skattesag ville være, 
at avanceopgørelsen ved likvidationen 
ville skulle ske på grundlag af aktionæ-
rernes oprindelige anskaffelseskurser 
for aktierne i S og ikke på grundlag af 
den anskaffelseskurs, der skulle opgøres 
ved en skattepligtig omstrukturering, 
jf. Skats bindende svar. Derfor ville en 
vundet skattesag betyde en langt højere 
avancebeskatning af aktionærerne ved 
selve likvidationen, og derfor kunne 
man på det grundlag udforme et skat-
teforbehold, der var knyttet direkte til 
likvidationen.

Da skattesagen blev vundet, kunne 
aktionærerne derfor aktivere skattefor-
beholdet og ”tilbageføre” likvidations-
provenuet til nye selskaber, og de kunne 
så på det grundlag begære genopta-
gelse af deres skatteansættelser for 
likvidationsåret. Som nævnt godkendte 
Skat både genoptagelse og ændrede 
skatteansættelser i overensstemmelse 
med skatteforbeholdet.

Afgørelsen er ikke som sådan principiel, 
men bekræfter, at skatteforbehold/
omgørelse kan anvendes til skatteret-
lig reparation også af selskabsretlige 
dispositioner. Se uddybende om praksis 
Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 119-140. Og som den aktuelle 
sag viser, kan et velovervejet skattefor-
behold ikke blot anvendes til at sikre 
plan B, men også til aktivt at understøtte 
plan A.

Virksomhedsordningen • udlån/sæl-
gerfinansiering til søn • hævning 
SKM 2018.652 LSR: A drev sammen 
med sin ægtefælle et I/S, der havde til 
formål at avle pelsdyr mv. Virksomheden 
var omfattet af virksomhedsordningen. 
I 2012 overdrog ægtefællerne halvde-
len af virksomheden til deres søn. Som 
led i berigtigelsen blev der etableret 
tre anfordringstilgodehavender på i alt 
6.122.495 kr. uden rentetilskrivning og 
uden afdragsprofil. Disse tilgodehaven-
der indgik i A’s virksomhedsordning for 
2012.

Landsskatteretten fastslog, at tilgode-
havender fra salg af en virksomhed i 
virksomhedsordningen som udgangs-
punkt skal anses som erhvervsmæs-
sige, så de kan indgå i ordningen. Hvis 
et tilgodehavende ikke er etableret 
på markedsmæssige vilkår, må det 
imidlertid anses som en privat hævning 
i hæverækkefølgen. Da de konkrete 
tilgodehavender var etableret uden 
rentetilskrivning og uden afdragsprofil, 
kunne de ikke anses for etableret på 
markedsmæssige vilkår og måtte derfor 
anses som private hævninger.

Selv om den ordinære ligningsfrist for 
2012 var udløbet, da Skat anfægtede, 
at tilgodehavenderne kunne indgå i 
virksomhedsordningen, var Skat beret-
tiget til at henføre hævningerne til det 
tidligste ikke-forældede indkomstår, da 
A med urette havde medtaget tilgode-
havenderne i virksomhedsordningen, 
og da Skat ikke havde haft tilstrækkeligt 
grundlag for tidligere at anfægte A’s 
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bogføring. Skat var derfor berettiget til 
at henføre hævningerne til 2013.

Kommentar
Afgørelsen er rigtig og bekræfter den 
efterhånden etablerede faste praksis i 
relation til sælgerfinansiering fra virk-
somhedsordningen.

Det ligger fast, at almindelig långivning 
fra virksomhedsordningen skal bedøm-
mes i forhold til den erhvervsmæssige 
virksomhed, der drives fra ordningen. 
Udlån, der ikke har tilknytning til den er-
hvervsmæssige virksomhed, anses som 
en hævning i hæverækkefølgen. Virk-
somheden kan give kredit til personer, 
som har en erhvervsmæssig tilknytning 
til virksomheden, for eksempel varede-
bitorer. Virksomheden kan endvidere 
placere ledig kapital som bankindskud,  
i obligationer mv. Hvis virksomheden 
derimod finansierer privat långivning for 
den skattepligtige, herunder til ægte-
fælle eller nært beslægtede, er der tale 
om overførsel af værdier i henhold til 
hæverækkefølgen. Det gælder, uan- 
set om lånevilkårene isoleret set er 
markedsmæssige. Dette er fastslået af 
Højesteret i SKM 2013.505, jf. omtalen  
i Gen-Om 8-2013.

Sælgerfinansiering ved salg af aktiver 
fra virksomhedsordningen har derimod  
i udgangspunktet en direkte og selv- 
følgelig tilknytning til den erhvervsmæs-
sige virksomhed, og en sådan fordring 
kan derfor også som udgangspunkt  
indgå i virksomhedsordningen uden 
at blive anset som en privat hævning. 
Dette er fastslået i SKM 2015.610 SR,  
jf. Gen-Om 12-2015.

Hvis imidlertid sælgerfinansieringen 
ikke er på markedsvilkår, kan den ikke 
anses som erhvervsmæssigt begrundet, 
men må i stedet anses for begrundet i 
private hensyn, og fordringen vil i så fald 
blive kvalificeret som en privat hævning 
i hæverækkefølgen. Det er derfor ved 
enhver sælgerfinansiering fra virksom-
hedsordningen nødvendigt at vurdere, 
om den konkrete sælgerfinansiering kan 
anses som markedsmæssig. 

I den forbindelse ligger det fast, at sæl-
gerfinansiering på anfordringsvilkår ikke 
kan anses som markedsmæssig, men i 
stedet må anses som privat begrundet. 
Det gælder ifølge SKM 2014.70 SR (om-
talt i Gen-Om 1-2014), uanset om an-
fordringstilgodehavendet forrentes på 
markedsvilkår eller sikres ved pantebrev. 
Det er dog ikke anfordringsvilkåret i sig 
selv, der kan udløse denne kvalifikation, 
men det forhold, at anfordringsvilkåret 
almindeligvis er ensbetydende med, at 
fordringen ikke afvikles på markeds- 
mæssige vilkår.Hvis der er tale en 
sælgerfinansiering, der indeholder mar-
kedsmæssige rente- og afviklingsvilkår, 
men som tillige giver kreditor mulighed 
for at kræve betaling på anfordring, vil 
et sådant anfordringsvilkår ikke i sig selv 
kunne føre til, at fordringen kvalificeres 
som privat begrundet.

Se uddybende Generationsskifte- 
Omstrukturering (2019) s.  71 ff.

I den aktuelle sag var der tale om an- 
fordringstilgodehavender uden rente- 
tilskrivning og uden afdragsprofil. Så-
danne tilgodehavender kan ikke anses 
for markedsmæssige. Derfor var det ef-
ter praksis klart, at de konkrete tilgode- 
havender måtte anses som private 
hævninger. Og når man med urette har 
medtaget aktiver i virksomhedsordnin-
gen, må man tåle, at hævebeskatning 
først sker, når Skat har anledning til at 
blive opmærksom på forholdet, jf. SKM 
2003.413 H. 

Det er næppe forkert at antage, at en 
del virksomhedsordninger rummer pro- 
blematiske udlån, herunder i form af 
sælgerfinansiering. Hvor hævebeskat-
ningen altså ikke forældes. I mange til- 
fælde vil man formentlig kunne reparere 
et udlån mv. ved skatteretlig omgørelse, 
jf. SFL § 29. Muligheden for at få tilladel-
se til skatteretlig omgørelse afhænger 
blandt andet af, om forholdet er lagt 
klart frem. En proaktiv ansøgning om 
tilladelse vil altid give et bedre grundlag 
for et positivt udfald.

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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