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Lovgivning mv.

Folketinget er på sommerferie. 

Afgørelser

Succession • aktier • forbeholdt ud-
bytte • skattefritaget hos sælger •  
ingen beskatning hos køber
VLD 02.07.2019 (utrykt): A var frem til 
november 2014 enekapitalejer i hold- 
ingselskabet S, der ejede aktieposter 
i en række aktive virksomheder. I juni 
2014 ønskede A at gennemføre et gene-
rationsskifte til sine tre voksne døtre ved 
overdragelse af aktierne i S som delvis 
gave og med skattemæssig succession. 

A var bekendt med, at Skat ved tre bin-
dende svar i 2011, 2012 og 2013 overfor 
hans advokat, som repræsentant for an-
dre skatteydere, havde bekræftet, at det 

efter administrativ praksis er aktieover-
drageren og ikke aktieerhververen, der 
skal anses som rette indkomstmodtager 
af forbeholdt udbytte ved generations- 
skifte, og at et sådant udbytte skal an-
ses som en del af aktieoverdragerens 
afståelsessum, som vil være skattefrita-
get, hvis aktieoverdragelsen sker med 
skattemæssig succession. 

A besluttede på den baggrund at ud- 
forme generationsskiftet til sine døtre  
i overensstemmelse med de konkrete  
bindende svar, men uden selv at ind- 
hente nyt bindende svar. Der blev så- 
ledes i november 2014 indgået overdra- 
gelsesaftale mellem A og hver af de tre 
døtre vedrørende 1/3 af aktierne i S, i alt 
en købesum på ca. 125 mio. kr. 

I hver aftale var der udtrykkeligt vilkår  
om, at A forbeholdt sig de første 
16.137.835 kr. af det udbytte, der efter 
overdragelsen ville tilfalde aktierne. Der 
blev i vilkåret henvist til Skats bindende 
svar fra 2013. Sælgers udbytteret blev 
denuncieret overfor Selskabet. Den 
forbeholdte udbytteret blev sammen 
med en passivpost og et gældsbrev 
fratrukket i aktiernes værdi, og der blev 
for hver af døtrene anmeldt en gave på 
10 mio. kr. og indbetalt gaveafgift til Skat 
medio november 2014.

På generalforsamling i S ultimo novem-
ber 2014 blev det vedtaget at udlodde 
det forbeholdte udbytte til A. S foretog 
som påkrævet i KSL § 65 indeholdelse 
af udbytteskat på 27 % og indberettede 
udlodningen til Skat og foretog indbeta-
ling af den indeholdte udbytteskat.

I parallelle forløb traf Skat herefter afgø-
relser om (i) udbetaling af overskydende 
skat til A, jf. KSL § 55, (ii) godkendelse af 
gaveanmeldelserne, jf. BGL § 27, samt 
(iii) ændring af A’s årsopgørelse for 2014 
med tilbageregulering af det automatisk 
indberettede udbytte. Skat lagde i disse 
afgørelser udtrykkeligt eller forudsæt- 
ningsvist til grund, at A var rette ind- 
komstmodtager af det forbeholdte ud- 
bytte, og at dette skulle henregnes til 
hans afståelsessum, der var skattefri-
taget som følge af successionsreglen i 
ABL § 34.

I maj 2016 valgte Skat så at omgøre sine 
tidligere afgørelser. Det var nu Skats 
opfattelse, at A’s døtre, og ikke A, skulle 
anses som rette indkomstmodtagere af 
det forbeholdte udbytte, og at døtrene  
i stedet havde en modsvarende gælds-
forpligtelse til A. Skat forhøjede derfor 
døtrenes aktieindkomst for 2014 med 
3 x 16.137.835 kr. Samtidig traf Skat be-
tinget afgørelse om yderligere gavebe-
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skatning af døtrene, hvis de ikke foretog 
efterbetaling til A af beløb svarende til  
den indeholdte udbytteskat. Og i tillæg 
hertil traf Skat afgørelse om, at A nu 
skulle tilbagebetale den udbetalte over- 
skydende skat på 13.071.647 kr. med til- 
læg af renter med henvisning til, at be- 
løbet var udbetalt af Skat ”i urigtig for-
mening om skyld”.

Skat henviste i sine nye afgørelser til, (i) 
at retten til aktieudbytte ikke kan adskil-
les fra ejendomsretten til aktierne, (ii) at 
A’s døtre var ejere af aktierne på tids-
punktet for deklarering af udbyttet og 
derfor var rette indkomstmodtagere til 
det forbeholdte udbytte, (iii) at døtrene 
måtte anses at have givet et dispositivt 
afkald på udbyttet til fordel for A, (iv) at 
Skats oprindelige afgørelser ikke afskar 
Skat fra at omgøre disse, samt (v) at der 
uanset Skats bindende svar mv. ikke var 
nogen bindende administrativ praksis. 
Skats nye afgørelser blev alle truffet af  
samme funktionschef, som havde del-
taget i Skats oprindelige godkendelse af 
gaveanmeldelserne.

Skats nye afgørelser blev udelukkende 
baseret på en ændret retlig vurdering af 
de faktiske oplysninger, der allerede lå 
til grund for Skats oprindelige afgørel-
ser, og som A da havde fremlagt overfor 
Skat. Der var ingen omtale af nye fakti-
ske forhold i de nye afgørelser.

A indbragte Skats afgørelser for Lands-
skatteretten og derefter, i medfør af 
overspringsreglen i SFL § 48, stk. 2, for 
byretten, der henviste sagen til Vestre 
Landsret som følge af dens principielle 
karakter.

Landsretten fastslog, at det af SL § 4 
følger, at skattepligtig indkomst skal 
beskattes hos det skattesubjekt, der 
har retlig adkomst til indkomsten, og at 
LL § 16 A ikke indeholder hjemmel til at 
fravige dette princip (rette indkomst-
modtager). Da der civilretligt kan ske 
aktieoverdragelse med forbeholdt ud- 
bytteret for aktiesælgeren, må en sådan 
aftale også lægges til grund skatteret-
ligt, så aktiesælgeren, og ikke aktiekø-
beren, skal anses som rette indkomst-
modtager til det forbeholdte udbytte. 

Landsretten fandt på baggrund af Lig-
ningsvejledningen, Juridisk Vejledning 
og de tre bindende svar fra 2011-2013, 
og da Skatteministeriet ikke havde 
fremlagt afvigende afgørelser, at admi-
nistrativ praksis i perioden siden 1992 
og indtil Skatterådets afgørelse i SKM 
2016.615 tilsvarende fast havde henført 

forbeholdt udbytte til beskatning ude- 
lukkende hos aktiesælger; fra 1992 kva- 
lificeret som udbytte og siden 2003 
kvalificeret som afståelsesvederlag. 

Da A i sine aftaler med døtrene gyldigt 
havde forbeholdt sig udbytte på de 
overdragne aktier, måtte A anses som 
rette indkomstmodtager af udbyttet 
som en del af hans afståelsesvederlag, 
og der var ikke hjemmel til tillige at 
foretage beskatning hos døtrene, selv 
om A var skattefritaget som følge af den 
skattemæssige succession. Skat var 
derfor ikke berettiget til at kræve den 
udbetalte overskydende skat tilbage-
betalt.

Kommentar
Afgørelsen er korrekt – og ganske prin-
cipiel. Den tilsidesætter SKM 2016.615 
SR (omtalt i Gen-Om 1-2017) i relation til 
både lovfortolkning og fastlæggelsen af 
administrativ praksis (selv om den ikke 
er en anke af den pågældende sag). Se 
Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 116 ff.

Landsretten bekræfter med afgørelsen 
rette indkomstmodtagerprincippet i  
SL § 4, nemlig at den, der har retlig ad- 
komst til en skattepligtig indkomst, er 
rette skattesubjekt for indkomsten, og  
at dette princip gælder, selv om regel- 
sammenfald med successionsbestem-
melsen i ABL § 34 konkret fører til 
skattefritagelse. Der er ikke hjemmel i LL 
§ 16 til at beskatte ”de aktuelle aktionæ-
rer”, når disse ikke er rette indkomst-
modtagere. LL § 16 A er således ikke en 
selvstændig beskatningshjemmel, der 
går på tværs af SL § 4, men er blot en 
kvalifikationsbestemmelse, der afgør, 
hvornår udlodninger fra et selskab kan 
/skal beskattes som ”udbytte” og ikke 
som aktieavance eller almindelig ind-
komst. LL § 16 A, stk. 2, anvender således 
formuleringen ”Til udbytte henregnes”, 
mens LL § 16 A, stk. 3, kvalificerer, hvilke 
indkomster der ikke skal behandles som 
udbytte, men som aktieavance. LL § 
16 A hviler blot på det grundlæggende 

fundament i statsskatteloven og forud- 
sætter, at det skattesubjekt, der skal 
henregne indkomsten til enten udbytte 
eller aktieavance, forlods er kvalificeret 
som rette indkomstmodtager. 

Rette indkomstmodtagerprincippet 
indebærer, at en sælger af et formue-
gode kan forbeholde sig retten til 
fremtidigt afkast af formuegodet med 
den virkning, at afkastet beskattes hos 
sælger og ikke hos køber. Ligeledes 
kan sælger give tredjemand retten til 
afkastet med den virkning, at det så er 
tredjemand, der beskattes af afkastet. 
Rette indkomstmodtagerprincippet er 
således også det bærende fundament 
for langvarig praksis i relation til beskat-
ning af rente- og indtægtsnydelser mv. 
Og derfor må rette indkomstmodtager- 
princippet også gælde i relation til be-
skatning af forbeholdt udbytte.

Princippet om rette indkomstmodtager  
fører imidlertid herefter også til, at aktie- 
køber ikke samtidig kan anses som 
rette indkomstmodtager til det samme 
udbytte. Når det forbeholdte udbytte 
skal beskattes hos aktiesælger, kan det 
ikke samtidig beskattes hos aktiekøber. 
En given indkomst kan ifølge SL § 4 kun 
beskattes hos det skattesubjekt, hvor 
indkomsten er realiseret. Indkomsten 
kan ikke beskattes samtidig hos flere 
skattesubjekter.

Den eneste undtagelse herfra – som 
ikke i egentlig forstand er udtryk for en 
undtagelse – består, hvor den pågæld- 
ende indkomst så at sige passerer ét  
skattesubjekts formuesfære, men ”land-
er” hos et andet skattesubjekt. I så fald 
beskattes indkomsten både hos det 
første skattesubjekt og hos det andet 
skattesubjekt. Dette er fx tilfældet, hvor 
der foreligger såkaldt dispositiv passivi- 
tet; altså hvor et subjekt undlader at ud- 
nytte sin ret til en indkomst med den 
virkning, at indkomsten tilfalder et andet 
subjekt. En sådan dobbeltbeskatning 
forudsætter imidlertid helt grundlæg-
gende, at det førstnævnte skattesubjekt 

”Derfor skal der lovgivning til.  
Og indtil da skal forbeholdt udbytte 

beskattes som afståelsesvederlag hos 
aktiesælger, og det vil fortsat være skat-

tefritaget, hvis overdragelse sker med 
skattemæssig succession.”
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allerede har erhvervet ret til den pågæl-
dende indkomst, inden den videreføres 
til det andet skattesubjekt. Og denne 
grundbetingelse er ikke til stede, når en 
sælger som et udtrykkeligt aftalevilkår 
har forbeholdt sig retten til afkastet af et 
formuegode. I så fald opnår køber aldrig 
ret til det pågældende afkast, og der er 
ikke hjemmel til at anse afkastet som re-
aliseret indkomst hos den pågældende.

Landsrettens dom er derfor udtryk 
for klassisk juridisk metode. Og det 
er velgørende, at landsretten ikke har 
rystet på hånden, selv om det konkrete 
regelsammenfald med ABL § 34 fører til, 
at hverken A eller hans døtre beskattes 
af det forbeholdte udbytte. Sådan må 
det være, når kun ét subjekt kan beskat-
tes, og dette subjekt konkret har krav på 
skattefritagelse. 

Som landsretten har formuleret sine 
præmisser, skal aktiesælger anses som 
rette indkomstmodtager af forbeholdt 
udbytte, og der er ikke hjemmel til tillige 

at beskatte aktiekøber. Dette indebærer 
som nævnt, at Skatterådets afgørelse i 
SKM 2016.615 er tilsidesat. Rækkevid-
den heraf er ganske væsentlig. Lands-
rettens konstatering af, at der ikke er 
hjemmel til tillige at beskatte aktiekøber, 
indebærer, at man ikke blot administra-
tivt kan ændre praksis, men at ændret 
beskatning kræver ændret lovgivning. 
Ved Lov 2005.1414 blev ordlyden af LL 
§ 16 A, stk. 1, nr. 2, således præciseret, så 
alene udlodning til ”de aktuelle” aktio-
nærer kan/skal beskattes som udbytte, 
og man kan derfor ikke administrativ 
blot beslutte at behandle udlodninger til 
tidligere aktionærer som udbytte. 

Derfor skal der lovgivning til. Og indtil 
da skal forbeholdt udbytte beskattes 
som afståelsesvederlag hos aktiesælger, 
og det vil fortsat være skattefritaget, 
hvis overdragelse sker med skattemæs-
sig succession.

Skatteministeriet har imidlertid, for- 
mentlig netop for at undgå ny lovgiv-

ning, indbragt landsrettens dom for  
Højesteret. Det er selvfølgelig ikke ude-
lukket, at Højesteret ændrer landsret-
tens dom, eller dog dommens præmis-
ser, jf. nedenfor, men indtil Højesterets 
dom foreligger, må man rådgivnings-
mæssigt tage landsrettens dom til efter-
retning. Det er således gældende ret, at 
der kan gennemføres generationsskifte 
med forbeholdt udbytte omfattet af 
skattefritagelsen efter ABL § 34. Ønsker 
man risikoafdækning, kan man udforme 
et præcist skatteforbehold eller eventu-
elt anmode om et bindende svar.

Landsretten nåede sin domskonklusion 
via lovfortolkning og havde derfor ikke 
behov for at forholde sig til to andre juri-
diske spor, der formentlig ville have ført 
til det tilsvarende resultat i den konkrete 
sag. A havde således yderligere gjort 
gældende: (i) at han kunne støtte ret på 
fast administrativ praksis frem til 2016, 
herunder de tre bindende svar fra 2011-
2013, og (ii) at Skat efter almindelige for- 
valtningsretlige grundsætninger var 
afskåret fra at omgøre sine oprindelige 
afgørelser om tilbagebetaling af over-
skydende skat, ændring af årsopgørelse 
og godkendelse af gaveanmeldelse, der 
(ifølge A) alle hvilede på, at A og ikke 
hans døtre var anset for rette indkomst-
modtager af det forbeholdte udbytte.

Det var i sagen dokumenteret, at Skat 
siden TfS 1992.588 LSR havde fulgt den 
praksis at anse aktiesælger som rette 
indkomstmodtager af forbeholdt udbyt-
te, og at man siden SKM 2003.282 LSR 
havde kvalificeret dette som en del af 
aktiesælgers afståelsesvederlag. Sam- 
tidig var det med de tre konkrete bind- 
ende svar dokumenteret, at Skat havde 
fulgt denne praksis også i tilfælde, hvor 
aktiesælger var omfattet af skattefritag- 
elsen efter ABL § 34. Skatteministeriet 
havde trods opfordring under sagen 
ikke fremlagt afgørelser, der viste en 
afvigende praksis. 

Landsretten fastslog på den baggrund, 
at A havde dokumenteret en admini-
strativ praksis, og det er selvfølgelig 
nærliggende at antage, at landsretten 
ville have tilsluttet sig, at A kunne støtte 
ret på denne praksis, hvis man havde 
nået et andet resultatet i sin lovfortolk-
ning. 

Det er da også tankevækkende, at det 
først er i forbindelse med SKM 2016.615 
SR – efter ca. 25 års fast formulering i 
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Ligningsvejledning/Juridisk Vejledning 
– at der hos Skat opstår overvejelser om 
beskatning af forbeholdt udbytte hos 
en aktiekøber, og da tilfældigvis i en sag, 
hvor aktiesælger var skattefritaget som 
følge af skattemæssig succession. 

Ligeledes er det tankevækkende, at 
både Skatteministeriet i den aktuelle 
sag og Skatterådet i 2016-sagen, efter 
indstilling fra Skat, finder det i overens-
stemmelse med god forvaltningsskik 
at vende ryggen til de tre bindende 
svar med henvisning til, at sagerne ikke 
var afgjort af Skatterådet eller højere 
instans (men blot af Skat) og heller ikke 
var offentliggjort eller omtalt i Juridisk 
Vejledning. 

Det vil altid bero på et juridisk skøn, 
hvornår der foreligger en sådan flerhed 
af konkrete afgørelser, at de udtrykker 
en praksis, der kan støttes ret på. Der 
eksisterer ikke en objektiv målestok for, 
hvornår der foreligger en praksis, som 
ud fra lighedsgrundsætningen har en 
bindende virkning for forvaltningen. 

Det er imidlertid absolut forkert rent 
forvaltningsretligt at begrænse ligheds-
grundsætningen til kun at gælde i til-
fælde, hvor der foreligger en overordnet 
afgørelse eller en offentliggjort praksis. 
Hvis det kan godtgøres, at Skat har fulgt 
en praksis, træder lighedsgrundsætnin- 
gen i kraft, uanset om denne praksis har 
været offentliggjort eller ej – medmin- 
dre den fulgte praksis har været åben-
bart ulovlig, jf. fx SKM 2015.479 H. Dette 
har Skat dog også nu, efter kritik fra Om-
budsmanden, tilsluttet sig, jf. Ombuds-
mandens sag nr. 19/00871 offentliggjort 
11. juni 2019. 

Selv om Højesteret i den aktuelle sag 
måtte ændre landsrettens lovfor-
tolkning, må det derfor forventes, at 
Højesteret dog vil tilslutte sig, at Skat 
har fulgt en praksis, som A – og andre i 
lignende omstændigheder – kan støtte 
ret på. Derfor vil formentlig heller ikke 
Højesteret finde det nødvendigt at tage 
stilling til A’s tredje, gode argument om, 
at Skat efter almindelige forvaltnings-
retlige grundsætninger var afskåret fra 
at omgøre sine tidligere afgørelser. Og 
derfor er det foreløbigt ikke relevant at 
gå nærmere ind i dette element i sagen.

A/B-model • indekseringsrente på 
forlods udbytteret • optionsværdi i 
B-aktierne
SKM 2019.371 SR: A ejede holdingsel-
skabet H, hvis hovedaktivitet var inve-
stering i aktier og andre værdipapirer.  
A ønskede at igangsætte et genera- 
tionsskifte til sine to børn ved anvend- 
else af en A/B-model. 

A påtænkte derfor at opdele kapita-
len i H i 10,08 % A-aktier og 89,92 % 
B-aktier. A-aktierne skulle tildeles en 
forlods udbytteret samt alle stemmeret-
tigheder, mens B-aktierne skulle være 
uden stemmerettigheder. Den forlods 
udbytteret skulle fastsættes, så den 
stort set modsvarede den fulde værdi af 
H på tidspunktet for klasseopdelingen. 
A havde beregnet denne værdi til 66,2 
mio. kr. Den forlods udbytteret skulle 
indekseres/forrentes med 7,5 % p.a., 
indtil den var fuldt udbetalt, og først 
herefter ville B-aktierne kunne tage del i 
fremtidigt udbytte. Det var på grundlag 
af cash-flowet i koncernen A’s forvent-
ning, at den forlods udbytteret ville være 
afviklet i løbet af 5-10 år. Det var på den 
baggrund A’s opfattelse, at B-aktierne 
kunne gaveoverdrages til hans børn til 
kurs 100 svarende til 56.200 kr. for hver 
50 % B-aktier.

Skatterådet tilsluttede sig efter indstil-
ling fra Skat, at handelsværdien af H 
kunne ansættes til 66,2 mio. kr., og at in-
dekseringsrenten på den forlods udbyt-
teret kunne fastsættes til 7,5 % svarende 
til det afkastkrav, som en uafhængig 
investor måtte antages at ville kræve for 
at stille egenkapital til rådighed for H. 
Selv om den tekniske værdi af B-akti-
erne herefter kunne fastsættes til kurs 
100, fandt Skatterådet imidlertid  
– ligesom Skat – at B-aktierne rummede 
en ”asymmetrisk mulighed” for gevinst/
tab, fordi B-aktierne ville tage andel i 
gevinst ud over indekseringsrenten på 
7,5 %, mens det i det væsentligste ville 
være A-aktiernes forlods udbytteret, der 
ville skulle bære et tab. 

Dermed svarede konstruktionen til en 
finansiel option, hvor man ”ved en lav 
investering kan få en stor gevinst eller 
miste den beskedne investering”. Denne 
optionsværdi skulle derfor indregnes 
ved værdiansættelsen af B-aktierne  
efter almindelig optionsteori, fx Black- 
Scholes modellen eller binomialmodel-
len. 

Skatterådet fandt dog, at indregning af  
en sådan optionsværdi ville være en 
ændring af administrativ praksis og på- 
lagde derfor Skat at udarbejde et styre-
signal, og at der først seks måneder efter 
dette styresignal skulle indregnes en 
optionsværdi i fremtidige A/B-modeller.

Kommentar
Afgørelsen er forkert – på flere punkter.

Først og fremmest overser Skatterådet 
(med Skats hjælp), at det hjemmels-
mæssige grundlag for værdiansættelse 
og beskatning inden for bo- og gaveaf-
giftslovens område er anderledes end 
ved beskatning af kontrollerede trans-
aktioner omfattet af LL § 2 (selskab- 
selskab og aktionær-selskab) og beskat-
ning af lønaccessorier omfattet af SL § 4, 
jf. Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 102 ff med omtale af Skatte- 
departementets notat af 11. august 1995. 
Derfor kan praksis vedrørende LL § 2 og 
SL § 4 heller ikke anvendes ved over-
dragelser inden for gaveafgiftskredsen, 
hverken som egentligt hjemmelsgrund-
lag eller blot som referencegrundlag. 

Der kan alene ske gavebeskatning af 
overdragelser inden for gaveafgifts- 
kredsen, i det omfang BGL indeholder 
hjemmel til værdiansættelse og be-
skatning. Og det ligger fast, at der med 
bo- og gaveafgiftslovens ikrafttræden 
den 1. juli 1995 skete ophævelse af den 
tidligere kapitaliseringsregel i arveaf-
giftslovens § 15, og derfor i dag ikke er 
hjemmel til hverken rentefiksering eller 
kapitalisering af rentefordele mv. Når 
der således ikke er hjemmel i BGL til at 
beskatte den finansieringsfordel, en ak-
tiekøber utvivlsomt vil have ved at købe 
aktier på rentefrit lån fra aktiesælger, er 
det nærliggende at antage, at der ikke 
etableres hjemmel til beskatning, blot 
fordi aktiesælger vælger at flytte finan-
sieringen over på en forlods udbytteret, 
så aktiekøbers finansieringsfordel flyttes 
fra en direkte fordring til i stedet at være 
integreret i de overdragne aktier. 

Den aktuelle afgørelse er problematisk, 
alene fordi Skatterådet og Skat helt 
undlader at analysere det relevante 
hjemmelsmæssige grundlag for familie-
overdragelser, men blot nævner LL, SL 
og BGL. Og af de kort nævnte grunde 
må en hjemmelsmæssig analyse føre til, 
at afgørelsen også er forkert på dette 
punkt.
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Ligeledes må afgørelsen vurderes at 
være forkert i relation til rationalet for 
indregning og beskatning af en særskilt 
optionsværdi i B-aktierne. Det er vel 
korrekt, at B-aktier med efterstillet 
udbytteret rummer en art optionsværdi 
i kraft af muligheden for, at tilvæksten i 
det pågældende selskab overstiger in-
dekseringsrenten på A-aktiernes forlods 
udbytteret, men denne optionsværdi er 
grundlæggende ikke anderledes end 
den, enhver aktie vil besidde på grund-
lag af en given finansiering af selskabet. 

Hvis finansieringen i kraft af den forlods 
udbytteret erstattes af et tredjemand-
slån på tilsvarende (markedsmæssige) 
rentevilkår, som det fx vil være tilfældet 
ved indløsning af en del af den hidtidige 
ejers aktier, vil alle aktier i selskabet 
rumme den helt tilsvarende options-
værdi, men ingen ville drømme om at 
udsætte denne optionsværdi for en 
særlig skattemæssig værdiansættelse 
og selvstændig beskatning. 

Det er derfor kunstigt – og forkert – at 
anvende et optionsargument til at ind- 
regne en særlig yderligere værdi i en 
aktieklasse, blot fordi den anden aktie-
klasse har valgt at  finansiere selskabet 

med en forlods udbytteret i stedet for 
ved et (tredjemands)lån. Hvis finansie-
ringen er på markedsmæssige vilkår, 
tilhører tilvækstpotentialet den samlede 
aktiekapital ligeligt og forholdsmæssigt, 
og det vil være skatteretlig dobbeltkon-
fekt yderligere at indregne en særlig 
optionsværdi for den ene aktieklasse.

Afgørelsen er derfor af flere grunde for- 
kert, og hvis Skatterådet ikke selv modi-
ficerer afgørelsen i forbindelse med det 
kommende styresignal, bør både hjem-
melsgrundlag og beskatningsrationale 
ved førstkommende lejlighed prøves af 
Landsskatteretten og om nødvendigt 
domstolene. 

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

Kritikken af afgørelsen er uddybet i en 
artikel i Tidsskrift for Skatteret, der også 
behandler spørgsmålet om ”markeds-
mæssig” indeksering af en forlods 
udbytteret.


