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Lovgivning mv.

Lovforslag L 32 om skattefritaget 
overdragelse til erhvervsdrivende 
fonde
Skatteministeren har den 7. oktober 
2020 genfremsat lovforslaget om skatte- 
og afgiftsfritaget aktieoverdragelse til 
erhvervsdrivende fonde, jf. tidligere 
lovforslag L156, der bortfaldt som følge 
af det nye folketingsår. Lovforslaget er 
identisk med det tidligere lovforslag og 
skal træde i kraft den 1. januar 2021. 

Der skal ved overdragelsen opgøres en 
aktieavance efter almindelige regler, 

og den udskudte skat (stifterskat) skal 
tilføres en saldo, der forfalder i takt med, 
at fondens modtager udbytter eller af- 
står de modtagne aktier. Saldoen skal 
forrentes med diskontoen med tillæg af  
1 % (dog mindst 1 %). Der sker således 
alene fritagelse for bo-/gaveafgiften, 
mens avanceskatten principielt blot ud-
skydes (med finansiering via fremtidige 
udbyttebetalinger fra det overdragne 
selskab). 

Skatte- og afgiftsfritagelsen vil omfatte 
aktier i selskaber, der opfylder beting- 
elserne for skattemæssig succession,  
jf. ABL § 34. Fonden skal have til formål 
at eje og drive virksomheden i det på- 
gældende selskab og skal efter over- 
dragelsen besidde mere end 50 % af 
stemmerettighederne og mindst 25 % af 
kapitalen i selskabet og skal mindst have 
forholdsmæssig udbytteret.

Ifølge lovforslaget bevares den nugæld- 
ende mulighed for at foretage skattefri 
aktieoverdragelse til almenvelgørende 
fonde via holdingselskaber. Se uddyb- 
ende omtale i Gen-Om 10-2019 og 
3-2020.

Lovforslag L 28 om fast driftssted og 
udenlandske underskud mv.
Skatteministeren har den 7. oktober 
2020 fremsat lovforslag om ændring af 
forskellige selskabsbeskatningsforhold. 
Der er tale om en delvis genfremsættelse 
af lovforslag L 48 fra 2019/20.

Forslaget implementerer OECD’s an- 
befalinger om fast driftssted og sikrer, 
at danske selskaber får adgang til at 
foretage fradrag for endelige under-
skud i udenlandske datterselskaber, 
faste driftssteder og vedrørende fast 
ejendom. Det foreslås endvidere, at Skat 
sikres adgang til at foretage skønsmæs-
sige transfer pricing-forhøjelser, hvis 
transfer pricing-dokumentation ikke er 
indgivet senest 60 dage efter fristen for 
indgivelse af oplysningsskemaet.

Værdiansættelse af fast ejendom  
efter +/- 15 %-praksis
Det er fortsat usikkert, hvornår – og med 
hvilket indhold – Skatteministeriet og 
Skat vil færdiggøre udkastene til hen- 
holdsvis ændring af værdiansættelse-
scirkulærets regler om fast ejendom og 
styresignalet om +/- 15 %-reglen. Bech-
Bruun følger fortsat tæt med i arbejdet. 

Indtil en ændring af værdiansættelses- 
cirkulæret er trådt i kraft, udgør det 
gældende cirkulære retsgrundlaget 
for værdiansættelse af fast ejendom 
ved generationsskifte. Og den praksis, 
der hviler på det gældende cirkulære, 
udgør den administrative praksis, indtil 
der med et nyt styresignal måtte blive 
fastlagt en ændret og fremadrettet 
administrativ praksis. 
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Høringsudkast om opgivelse af  
periodiske offentlige vurderinger  
af erhvervsejendomme mv.
Skatteministeriet har udsendt hørings- 
udkast om en række ændringer af ejen-
domsvurderingsloven. Af særlig be- 
tydning for generationsskifte lægger lov-
udkastet op til, at nu også alle erhvervs-
ejendomme skal undtages fra periodisk 
offentlig vurdering. 

Selv om det politiske forlig i 2016 om  
et nyt ejendomsvurderingssystem for- 
udsætter, at der for alle ejendomme 
skulle sikres periodiske vurderinger, så  
praksis for værdiansættelse ved gene- 
rationsskifte kunne videreføres på et 
fast og forudberegneligt grundlag, 
valgte Skatteministeriet med den nye 
ejendomsvurderingslov, af administra-
tive grunde, at ophøre med periodiske 
vurderinger af landbrugs- og skov- 
ejendomme mv. og i stedet indføre en 
særlig adgang til at anmode Skat om ad 
hoc-vurderinger til brug for generations-
skifte mv., de såkaldte § 11-vurderinger. 

Der har siden lovens indførelse været kri-
tik af dette tænkte nye regime, fordi der 
ikke er udformet faste vurderingskriterier 
og en model for transparent dataopsam-
ling, så der kan produceres § 11-vurderin-
ger i god kvalitet og med retssikkerhed 
og forudberegnelighed ved generations-
skifte. Dette vil skabe væsentlige proble-
mer i praksis. Og denne problemstilling 
vil nu blive udvidet til også at omfatte alle 
erhvervsejendomme.

Problemstillingen vil forstærke den  
usikkerhed, der i forvejen gælder i relati-
on til værdiansættelse ved genera- 
tionsskifte som følge af de før sommeren 
udsendte høringsudkast til ændret vær-
diansættelsescirkulære og styresignalet 
om +/- 15 %, jf. Gen-Om 5-2020. Sam- 
tidig skaber disse forhold vanskeligheder 
for den ekspertgruppe, som Skattemini- 
steriet har nedsat for at frembringe for- 
slag til skematisk værdiansættelse af 
familieejede virksomheder. Stort set alle 
familieejede virksomheder rummer fast 
ejendom, som skal værdiansættes ved 
generationsskifte.

Disse parallelle, men stærkt sammen-
hængende problemstillinger, bør Skatte-
ministeriet sikre en sammenhængende 
løsning af, så der etableres et enkelt og  
fast regelsæt for værdiansættelse af fast 
ejendom ved generationsskifte. Det er 
ikke hverken rimeligt eller hensigts- 
mæssigt, at reglerne for offentlig ejen- 

domsvurdering og værdiansættelse 
ved generationsskifte på tilfældig vis 
arbejder sig ud ad forskellige spor, der 
skal administreres af forskellige forvalt-
ningsenheder med forskellig tilgang til 
forudberegnelighed og retssikkerhed. 

Tværtimod må det være rigtigst, at de 
sammenhængende problemer løses 
inden for og af forligskredsen og baseret 
på ensartede skematiske principper.

Høringsudkast til styresignal om til-
bagekaldelse af tilladelse til skattefri 
omstrukturering 
Skat har udsendt høringsudkast om 
justering af praksis for tilbagekaldelse 
af tilladelse til skattefri omstrukturering 
begrundet i efterfølgende væsentlige 
ændringer. Styresignalet justerer Skats 
praksis i forlængelse af SKM 2018.590 
H, der afviste Skats ønske om tilbagekal-
delse af en konkret tilladelse til skattefri 
tilførsel af aktiver. 

Skat anerkender nu, også officielt, at 
der kun kan ske tilbagekaldelse med 
henvisning til efterfølgende forhold, hvis 
disse giver grundlag for at antage, at det 
oprindelige hovedformål ved gennem-
førelsen af omstruktureringen var skatt-
eundgåelse. Der er grundlæggende tale 
om, at Skat med styresignalet vil bringe 
sin praksis i overensstemmelse med de 
juridiske rammer, der allerede følger af 
lovgrundlaget og EU-Domstolens prak-
sis. Se Fusionsskatteloven s. 168 ff.

Afgørelser

Succession • aktier • udenlandsk skov 
• bortforpagtning • aktiv kapital • ej 
pengetank
SKM 2020.425 SR: A ejede selskabet H  
og havde via H erhvervet to skovejen- 
domme i Sverige. A påtænkte nu, lige- 
ledes via H, at erhverve yderligere en 
svensk skovejendom. H varetog selv 
driften af de allerede erhvervede skove, 
men overvejede, om det ville være 
kommercielt mere hensigtsmæssigt 
at bortforpagte den samlede drift. Der 
var ifølge det oplyste ingen planer om 
afhændelse af skovejendommene, og 
der var ikke indgået nogen form for af- 
tale herom. 

A ønskede bekræftet, at de svenske 
skovejendomme kunne anses som aktiv 
kapital i relation til betingelserne for 
skattemæssig succession af aktier, jf. 

ABL § 34 (pengetankreglen). Det var 
i den forbindelse A’s opfattelse, at der 
efter EU-retten ikke kunne diskrimineres 
mellem danske ejendomme og uden-
landske ejendomme.

Skatterådet fastslog, at fast ejendom i 
udlandet skal sidestilles med fast ejen-
dom i Danmark i relation til successions-
betingelserne i ABL § 34. Dette gælder 
også den særlige bestemmelse i ABL  
§ 34, stk. 1, nr. 3, om at ”fast ejendom, 
som efter ejendomsvurderingsloven 
anses for landbrugs- eller skovejendom, 
... ikke [anses] som passiv kapitalanbrin-
gelse.” Det var i den forbindelse Skatte- 
rådets opfattelse, at der ikke i denne 
ordlyd er hjemmel til at sondre mellem 
fast ejendom beliggende i Danmark 
henholdsvis i udlandet. 

Det afgørende for kvalifikationen af 
udenlandsk ejendom i relation til denne 
bestemmelse er derfor, om den konkrete 
ejendom opfylder kriterierne for at blive 
kategoriseret som en landbrugs- eller 
skovejendom efter kriterierne i ejen-
domsvurderingslovens § 3. Der var ikke 
i sagen tilstrækkelige oplysninger til at 
vurdere, om H’s konkrete ejendomme 
opfyldte disse kriterier.

Kommentar
Afgørelsen er rigtig – om end lidt over- 
raskende i sin liberale fortolkning af lov- 
grundlaget.

Som bekendt er der med Lov 2017.683 
indført en lovteknisk sondring mellem 
aktiv kapital og passiv kapital, så det er 
denne kategorisering, der grundlæg-
gende afgør, om aktier i et selskab kan 
overdrages med skattemæssig succes- 
sion. Aktiv kapital omfatter alle aktiver, 
der ikke skal kvalificeres som passiv 
kapital. 

Og ifølge lovteksten defineres passiv 
kapital som “fast ejendom, kontanter, 
værdipapirer el. lign.”. Kvalifikationen 
af aktiverne sker på grundlag af disses 
objektive karakteristika. Det er som ud- 
gangspunkt uden betydning, om akti-
verne indgår i en virksomhedsaktivitet, 
der må anses som aktiv eller passiv. Der 
gælder dog den undtagelse fra dette 
udgangspunkt, at aktiver, der efter de 
objektive karakteristika må anses som 
passiv kapital, dog alligevel kan blive 
kvalificeret som aktiv kapital, hvis de 
indgår i en egentlig aktiv virksomhed. 
Se Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 348 ff.
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Fast ejendom anses direkte efter lovtek-
sten som passiv kapital. Dette gælder 
både ubebygget jord, ejendomsprojekter 
og færdigopførte ejendomme uafhæn-
gigt af, om der sker egentlig erhvervs-
mæssig udlejning. Imidlertid fremgår det 
udtrykkeligt af ABL § 34, stk. 1, nr. 3, at 
”Bortforpagtning af fast ejendom, som 
efter ejendomsvurderingsloven anses 
for landbrugs- eller skovejendom, anses 
i denne forbindelse ikke som passiv ka-
pitalanbringelse.” Derfor anses sådanne 
landbrugs- og skovejendomme per de- 
finition som aktiv kapital, uanset om den 
konkrete ejendom anvendes til aktiv eller 
passiv virksomhed. 

Ifølge ejendomsvurderingsloven træffer 
Skat som led i ejendomsvurderingsar-
bejdet beslutning om kategoriseringen 
af ejendomme, jf. lovens § 3. Kategori- 
seringen sker ud fra ejendommens sam- 
lede karakter. Der skal på landbrugs-
ejendomme foregå en vis landbrugsdrift, 
herunder i form af planteproduktion og/
eller husdyrproduktion, mens der på 
skovejendomme skal være produktions-
potentiale. 

Hvis en ejendom herefter er klassificeret 
som landbrugs- eller skovejendom efter 
ejendomsvurderingsloven, er hele ejen-
dommen bindende kvalificeret som ak- 
tiv kapital, uanset om dele af ejendom-
men ikke anvendes til aktiv erhvervsvirk-
somhed. Skat anfører i den aktuelle sag 
nogle anderledes bemærkninger, der  
må bero på en misforståelse af rets-
grundlaget.  

Lovteksten forholder sig ikke specifikt til  
udenlandske ejendomme. Det ville der- 
for ikke have været overraskende, hvis 
Skat og Skatterådet havde indtaget det  
synspunkt, at henvisningen ”som efter 
ejendomsvurderingsloven anses” alene 
omfatter danske ejendomme, fordi kun  
danske ejendomme omfattes af ejen- 
domsvurderingsloven. Et sådant for-
tolkningsvalg ville man ikke have kunnet 
afvise ud fra den blotte lovtekst. Imidler-
tid indtog både Skat og Skatterådet det 
mere liberale synspunkt, at udenlandske 
ejendomme omfattes direkte af lovtek- 
sten, da denne ikke udtrykkeligt stiller 
krav om, at der skal være tale om ejen-
domme i Danmark.

Skat og Skatterådet nåede herved frem 
til en positiv besvarelse af A’s anmodning 
uden at forholde sig til de EU-retlige 
aspekter. Dette synes at have været et 
klogt valg. Der er således næppe nogen 

tvivl om, at en anderledes fortolkning 
ville have været uforenelig med EU-ret-
tens princip om kapitalens frie bevæge-
lighed, jf. TEUF art. 63, uden på nogen 
måde at kunne være velbegrundet i 
tvingende almene hensyn, herunder 
sammenhængen i Danmarks beskat-
ningsordning.

Afgørelsen er således rigtig i flere 
dimensioner.

Succession • passivpost • fordeling af 
successionsfordel • gavebeskatning 
SKM 2020.421 LSR: A havde overdraget  
sin landbrugsejendom til sin nevø B som 
led i et generationsskifte. Der var ind-
hentet en vurderingsrapport, der fastsat- 
te handelsværdien af ejendommen til  
8 mio. kr. Denne værdi var ved bindende 
svar godkendt af Skat. Overdragelsen 
skulle ske med skattemæssig succession. 

Ved opgørelsen af passivpost til kom- 
pensation for den udskudte skat havde 
parterne aftalt en levetid på 20 år under 
hensyntagen til vanskelighederne for  
unge landmænds overtagelse og videre- 
førelse af landbrugsbedrifter. Den til- 
bagediskonterede nutidsværdi af den 
udskudte skat var herefter opgjort til 
554.482 kr. baseret på en efter-skat- 
rente på 2,69 %. og svarende til kurs 59 
af den udskudte skat. Den resterende 
successionsfordel (kurs 31) havde parter-
ne aftalt at fordele ligeligt, og de havde 
derfor fastsat en aftalt passivpost svar- 
ende til kurs 80 af den udskudte skat.

Landsskatteretten tilsluttede sig parter-
nes valg af levetid og efter-skat-rente, 
men fandt ligesom Skat, at det måtte an-
ses som en gave, hvis B blev godskrevet 
nogen andel af successionsfordelen. Det 
var i den forbindelse Landsskatterettens 
opfattelse, at der ved fastsættelsen af en 
aftalt passivpost alene kan tages hensyn 

til den overtagne latente skattebyrde.  
En reduktion i handelsprisen for ejen-
dommen med et højere opgjort skatte-
nedslag end den tilbagediskonterede 
nutidsværdi af den udskudte skat måtte 
derfor anses som en formuefordel, der 
vil udløse gavebeskatning.

Kommentar
Afgørelsen er principiel – og forkert. År-
sagen er, at den hviler på en mangelfuld 
analyse af gavebegrebet.

Det ligger lige for, at forskellen imel-
lem den aktuelle skat, som overdrager 
skulle have betalt uden succession, og 
nutidsværdien af den skattebyrde, som 
erhverver overtager ved successionen, 
udgør en økonomisk fordel (succes- 
sionsfordelen). 

Det afgørende for den skatteretlige 
vurdering af, om der foreligger en skatte-
pligtig gave, er imidlertid, om det må 
lægges til grund, at erhverver har opnået 
en formuefordel (gavefordel), der er 
ydet som udslag af overdragers gavmild-
hed (gavehensigt). Der foreligger kun en 
sådan gavefordel, hvis erhververen har 
opnået mere gunstige vilkår, end over-
drageren ville have ydet en uafhængig 
tredjemand. Dette princip ligger også  
til grund for den principielle afgørelse  
i SKM 2008.876 LSR, der ændrede  
administrativ praksis og lagde grunden 
til den nugældende retsopfattelse. Se 
Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 367 ff. Se tillige analysen i 
Generationsskifte-Omstrukturering 
(2004) s. 287 ff, der førte til ændringen 
af praksis. 

Det må i den aktuelle sag lægges til 
grund, at nutidsværdien af den latente 
skat er beregnet på grundlag af objek-
tive kriterier, der også ville have været 
anvendt i en aftale med en uafhængig 
tredjemand. Selve beregningen rummer 

”I en aftale mellem uafhængige  
parter må udgangspunktet alt andet  

lige være, at parterne har en lige stærk  
forhandlingsposition. Derfor er udgangs-
punktet også, at successionsfordelen vil 

blive fordelt 50:50. Sådan er den faktiske 
situation  også i det praktiske retsliv.”
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således ikke nogen gavefordel for B. 
Dette følger også direkte af Landsskatte-
rettens præmisser.

I en aftale mellem uafhængige parter 
må udgangspunktet alt andet lige være, 
at parterne har en lige stærk forhand-
lingsposition. Derfor er udgangspunktet 
også, at successionsfordelen vil blive 
fordelt 50:50. Sådan er den faktiske  
situation også i det praktiske retsliv. 
Dertil kommer, at en uafhængig erhverv- 
er som udgangspunkt vil kræve en vis 
risikomargin ved opgørelsen af nutids-
værdien af den udskudte skattebyrde, 
fordi uventede forhold kan underminere 
denne opgørelse, og dette risikomoment 
vil erhververen typisk få tilgodeset ved 
allokering af en større andel af succes- 
sionsfordelen.

Der vil derfor i en familieoverdragelse  
kun foreligge en gavefordel, i det om- 
fang erhververen indrømmes en større 
andel af successionsfordelen, end over- 
drageren ville have indrømmet en uaf- 
hængig erhverver. Hvis der ikke er kon- 
krete holdepunkter for andet, må ud-
gangspunktet i en familieoverdragelse 
derfor tilsvarende også være, at suc-
cessionsfordelen skal fordeles mellem 
overdrager og erhverver i forholdet 
50:50, og at en sådan fordeling derfor 
ikke rummer nogen gavefordel. 

I den aktuelle sag var successionsfor-
delen netop fordelt mellem A og B i 
forholdet 50:50. Der var således intet 
grundlag for at antage, at B modtog 
nogen gavefordel.

Det må supplerende hertil påpeges, 
at Landsskatterettens antagelse om, 
at successionsfordelen i det hele skal 
tilfalde overdrageren, vil indebære, 
at overdrageren modtager en større 
økonomisk fordel end ved en alternativ 
overdragelse til tredjemand, jf. antagel-
sen ovenfor. 

Ud over, at det med ligeså stor ret og 
styrke kan anføres, at en erhverver, der 
indrømmer overdrager en større andel 
af successionsfordelen, herved vil yde 
overdrageren en gave, vil en sådan kon- 
sekvens stride imod hele formålet med  
successionsreglerne. Det fremgår så- 
ledes af forarbejderne til KSL § 33 C, at 
formålet med successionsadgangen er 
at lette erhververens finansieringsbyrde. 

En formålsfortolkning tilsiger dermed 
klart, at erhververen skal tilgodeses 
mere end overdrageren ved allokering- 
en af successionsfordelen. 

Afgørelsen er af disse grunde forkert og 
bør indbringes for domstolene.

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

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